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Rok I.

Maj 1919.

Na 6.

WIADOMOŚCI DIECEZJALNE
LUBELSKIE.
Biskupi polscy do duchow ieństw a.
Jakkolwiek wskazania nasze dla Was, bracia najmilsi, czę
sto zbyt późno przychodzą dla trudności technicznych, jednak
mimo to ogłaszamy je Wam, gdyż mogą mieć swoje przystoso
wanie ogólne i na potem. M będą one dla was przydatne, gdyż
ciężkie i trudne przeżywamy czasy.
Dziś agitacja wroga Kościołowi i narodowej sprawie jak ogień
rozgorzała po całym nieszczęśliwym kraju. Agenci socjalistyczni
uwijają się po miastach i miasteczkach, docierają do najbardziej
zapadłej wioski, ażeby z serc ludu wyplenić ziarno zdrowe, a za
siać kąkol. Niebezpieczeństwo i groza tej agitacji wrogiej naszej
sprawie jest przez to szczególnie wielka, iż akcja rozporządza
funduszami i posiada znakomitą organizację, walczy terrorem,
i odzywa się do złych instynktów ludzkiej natury. Prawdziwie
podziwiać należy tę skrzętność, sprężystość i gorliwość, jaką roz
winął dziś radykalizm socjalny. Z jakim że to gorączkowym po
śpiechem urządzane są wiece, głoszone tysiączne przemowy,
rozsyłane i do rąk wciskane broszury i gazety. Jakże rozumniej
si są synowie ciemności od synów światłości! Skorzystali z za
niedbań się i opuszczeń społeczeństwa zdrowego i wyprzedzili
je i zaskoczyli swoją wywrotową robotą. Jakże więc czujni m u
sicie być, Bracia najmilsi, ażeby strzedz i ustrzedz od złego
zwierzoną nam owczarnię. Jakże bacznie śledzić musicie każdy
ruch, każde pociągnięcie wrogiej ręki. Żaden wiec, żadne prze
mówienie, żadna zła broszura, która dotrze do waszej parafii —
niechaj nie ujdzie waszej baczności i uwagi. O wszystkiem winniście wiedzieć i nad wszystkiem przemyślnie czuwać. Niechaj
nikt z was nie mówi: „dosyć nam na tern, że pracujemy w ko
ściele".
Zapewne, kościelna praca najdonioślejsze ma znaczenie
i w niczem jej wartości obniżać nie wolno. Ale i społecznie pra
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cować musicie. Owszem, nawet bardzo Wam polecamy, byście
w naukach waszych dotykali problemów socjalnych. ZHecamy
Wam osobno kazania przystosowane do bieżącej chwili, wydane
pod protektoratem J. E. Biskupa Krakowskiego, ftle w takich
chwilach, jak obecne, całkiem szkodliwą byłoby rzeczą wnosić
na ambonę wiecowe nastroje. Kapłan na ambonie, nawet wtedy,
gdy rozwija najaktualniejsze problematy w związku z nauką
chrześcijańską, winien zawsze mieć na oku powagę i godność
słowa Bożego i strzedz jej przed wszelkim partyjnym wpływem
lub też podmuchem politycznych namiętności. Przytem naukę
od niedzieli do niedzieli już nie nadąży tym przeróżnym atakom,
które agitacja ciska na Kościół, na zasady moralne i ducha
Ewangelji. — Ma te zarzuty trzeba odpowiadać w tych miejscach
i w takiej formie, w jakiej są podawane.
Najpierw dlatego, aby nie zwlekać z wyjaśnieniem prawdy,
następnie zaś by broń przy odparciu ataku była dostrojona do
broni przeciwnika.
Dlatego dobrze zrozumiana gorliwość domaga się od Was,
ażebyście agitacjom złym przeciwstawili agitację w dobrem, byś
cie sami, lub też upatrzeni do tego sposobni ludzie, bywali na
wiecach; prostowali szerzone kłamstwa, lub wyjaśniali zręcznie
ukrywane zamiary wrogów; ażebyście szerzyli broszury i pisma
zdrowe, uświadamiające ludzi; ażebyście i sami pomagali sobie
dobrą organizacją.
Terrorowi ze strony wrogów — musicie przeciwstawić, bra
cia, gorliwość i męstwo. Pomnijcie, najmilsi, iż dobry pasterz
kładzie duszę za owce swoje; tern on właśnie różni się od na
jemnika, iż, gdy najemnik ucieka w niebezpieczeństwie — dobry
pasterz zostaje ze swojemi owcami przed drapieżnymi wilkami.
Bądźcie podobni żołnierzom na posterunku, którzy są gotowi poło
żyć choćby i swe życie w obronie swego kraju i Ojczyzny. Pomnijcie
zawsze, iż dziś włożono na was walkę o przyszłość Kościoła i na
rodu. Zwalczajcie więc wszelki egoizm, wszelką wygodę, jak
wszelką bojaźń. Bądźcie prawdziwymi żołnierzami Jezusa Chry
stusa, gotowymi do poświęceń siebie za świętą sprawę Jego.
Zresztą trudów i niebezpieczeństwa nie ujdziecie bynaj
mniej, gdyby nawet który z was chwilowo chciał się ukryć dla
względów osobistych. Bo skoro nieprzyjaciel nie zostanie poko
nany dzisiaj, wówczas tym śmielej podniesie głowę jutro. Nie
możemy zaś mieć żadnych złudzeń, co wówczas czeka Kościół
i naród. Bo z programu socjalistycznego rządu i jego roboty
jasno widać, iż jest przygotowany u nas na wielką skalę ruch,
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zupełnie zbliżony do ruchu bolszewickiego w Rosji. Sami zresztą
socjaliści bez obłudy mówią, iż n ;ema żadnej różnicy między
teorjami ich, a teorjami bolszewizmu; chyba tylko w taktyce.
Lecz ta taktyka i metody postępowania są tylko do czasu. W y
raźnie na to wskazuje przykład w Rosji, gdzie to umiarkowańszy socjalizm był tylko pomostem do ruchu najskrajniejszego
i najradykalniejszego. A któż tego nie widzi z przykładu, iż tak
zwany bolszewizm zagraża nietylko kulturze społecznej i naro
dowej, ale także i mieniu osobistemu każdego, szczególnej zaś
kapłana. Gdyby więc nawet który z Was nie czuł się na siłach,
ażeby nie uczynić z poświęcenia cnoty, to jeszcze i wtedy sam
wzgląd osobisty i najbliższy interes wskazałby na konieczność
męstwa i ofiary.
Bardzo trudną jest Wasza walka, najmilsi, z metodami, ja*
kiemi się posługuje nieprzyjaciel; bo zawsze trudno jest walczyć
z tym, który rozbudza złe namiętności i na nich swoje powo
dzenie buduje. Dzisiaj zwłaszcza w czasie wojny nasi wrogowie
tyle zadali ludowi przykrości, tyle udręki i mąk, serca są rozbolałe w poczuciach krzywdy i żalu; tem ci więcej są skłonni, aże
by pójść za podszeptem wrogiej agitacji, która nagromadzoną
w duszach niechęć i ból usiłuje obrócić przeciw własnemu spo
łeczeństwu. rozniecając nienawiść klasową. Korzysta zaś agitacja
z ogól nej biedy i zniszczenia, spowodowanego wojną, ażeby roz
toczyć przed oczyma biednych obraz jakiegoś czarodziejskiego
raju na ziemi, wkładają też ci ludzie w swe programy obietnice,
któremi szafują na prawo i na lewo. Tym zaś łatwiej im to przy
chodzi, skoro ich samych to nic a nic nie kosztuje. Więc jak to
już w Liście naszym Pasterskim wskazywaliśmy, obiecują robot
nikom fabryki, a rolnikom ziemię.
Waszem zadaniem przeto jest, najmilsi Bracia, przeciwdzia
łać temu szkodliwemu prądowi. Z jednej strony domagać się
będziecie słusznych reform agrarnych i socjalnych i wogóle sta
niecie się rzecznikami wielkich potrzeb ludu, jak i warstw pra
cujących. Dlatego szczególnie gorąco wam zalecamy, abyście
ujęli w swe ręce zwłaszcza organizacje zawodowe wszelakiego
rodzaju. Organizacje robotnicze Kościół zalecał zdawien dawna
i krzewiły się one pod jego skrzydłami. Leon XIII szczególnie
kładł nam na sercu — tworzenie takich organizacji. Przez nie
czyni się zadość słusznym potrzebom sprawiedliwości społecznej;
dzięki też im obala się wpływ socjalizmu, który głównie temi
organizacjami stoi. Oczywiście, musicie być w tej robocie roz
tropni i umiejący zastosować się do potrzeb indywidualnych
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i panujących warunków, w przeciwnym bowiem razie łacno m o
żecie zamiast pożytku szkodę przynieść. Z drugiej jednak strony
bardzo musicie się strzedz tego, ażebyście, wtórując słusznym
potrzebom, nie szli za daleko. Bo wtedy groziłoby
im wielkie
niebezpieczeństwo i, zwalczając radykalizm, zarażalibyście siebie
i lud radykalizmem. Tak łatwo bowiem obudzić się może w was
chęć, by prześcignąć nieprzyjaciela, albo przynajmniej mu do
równać w jego obietnicach. Wtedy przekracza się granicę tego,
co jest godziwe i możliwe i poczyna się najszkodliwsza licytacja
w radykalizmie. Wskazywaliśmy już Wam na to niebezpieczeństwo
w Naszym liście pasterskim, ale ostrzegamy Was jeszcze osobno.
W takiej walce przegrywacie Wy i sprawa narodowa tak poli
tycznie, jak moralnie. Politycznie dlatego, bo nieprzyjaciel zawsze
więcej obiecać może, niż Wy; moralnie dlatego, bo lud zostaje
obałamucony; trucizna radykalizmu utwierdza się w jego duszy,
a przez to jest on podatniejszym na zakusy złej agitacji i za'
miast pozyskać — utracicie go i to na rzecz tych, przed który
mi chcieliście go bronić.
Miejcie się szczególniej na baczności przed tem szkodliwem
schlebianiem ludowi, które w nim rozdmuchuje nienawiść klaso
wą i pogardę dla stanów i klas innych, lub też obudzą fałszywe
przeświadczenie, jakoby tylko lud wyłącznie miał prawo do
wszystkiego z wyłączeniem i pominięciem klas i warstw innych.
Lud winien zrozumieć, iż chociaż jest wybraną cząstką w narodzie, winien w nim współpracować zgodnie z wszystkimi stana
mi. Tylko takie pojęcie roli ludu jest zdrowe i narodowe, wszel
kie zaś inne prowadzi do nienawiści i walk klasowych, z których
korzystają jedynie apostołowie przewrotu.
W odpowiedzi na różne zapytania ze strony kapłanów do
tyczące wprowadzania organizacji katolickiej ludu tam, gdzie jej
dotąd niema, sądzimy, iż zwłaszcza teraz po wyborach podatna
jest po temu chwila. Rozbudzone są bowiem i żywo dyskutowa
ne wśród ludu kwestje społeczne i polityczne, które z taką or
ganizacją w ścisłym są związku, a nadto lud sam odczuwa wiel
ką potrzebę prynależenia do społecznych organizacji. Nieraz dla
tego tak łacno daje się lud nasz uwieść agitacji złej, gdyż wczas
nie ukazano mu organizacji zdrowej i dobrej.
Z katolicką organizacją polityczną niechaj się łączy, Bracia
najmilsi, praca oświatowa i społeczna w waszych parafiach. Ta
ka praca jest podstawą wszelkiej innej; bez niej wszelka inna
praca jest tylko ogniskiem, które na chwilę wybuchnie i gaśnie
Bardzo wskazanem jest zakładanie bibliotek parafialnych, które
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się stają ogniskiem oświatowego ruchu ludu. Z O g r o m n y m po
żytkiem łączyć można czytanie i wypożyczanie książek z odczy
tami dla ludu, połączonymi z dyskusją. Jeśli który z Was tak
jast pracą obciążony, iż sam podołać temu zadaniu nie może,
dobrze uczyni, wyręczając się przez pewne i zaufane o s o b y .
W ten sposób wszystkie kwestje, wątpliwości ludu przez żywe
słowa i dyskusje mogą być wyświetlone, a walka z nieoświeceniem i ciemnotą, przez wrogów Kościoła wyzyskiwana, skutecz
nie jest prowadzona. Szczególniej popierajcie, Bracia najmils i,
pisma katolickie polityczne ludowe i do powstawania prasy lu
dowej w każdej diecezji gorąco dopomagajcie.
Miech też kapłan będzie inicjatorem i patronem organizacji
ekonomicznych ludu, jak kółek rolniczych, spółek i kas Reifeisena, spółek różnych handlowych, przez które krzewi się wśród
ludu wiedza zawodowa i dobrobyt. Gważać tylko należy, by się
nie wysuwać zbytnio samemu, ze szkodą i uszczerbkiem dla du
cha kapłańskiego, a nieraz i powagi kapłańskiej. Polecając Wam,
Bracia, gorąco pracę w tym duchu, zachęcamy was zarazem do
wzajemnej łączności. Przez łączność ze sobą użyczacie sobie
wzajemnych doświadczeń, wyświadczacie sobie wzajemne posłu.gi, podnosicie, krzepicie i zachęcacie siebie, ujednostajniacie pla
ny i programy waszego działania i stajecie się prawdziwie siłą,
której poczucie jest i Wam potrzebne, dla rozwoju zaś dobrej
sprawy jest ono wprost niezbędne.
Dobry to jest zwyczaj po niektórych dekanatach, iż mniej
wiecej raz w miesiącu lub też i częściej zjeżdżają się kapłani
jednego powiatu w miasteczku powiatowem i radzą nad sprawa
mi bieżącemi pod przewodnictwem swojego dziekana, rozkłada
jąc koszta przyjęcia wśród siebie, by nie obarczać nazbyt gospo
darza. Zazwyczaj i tak każdy kapłan mniej więcej raz w mie
siącu jest dla różnych spraw swoich w powiatowem mieście,
więc i bez trudu osobnego przy odpowiedniej organizacji osią
gają kapłani te nieocenione korzyści, jakie daje wspólne om a
wianie spraw i prac z dzisiejszem położeniem Kościoła i ojczyz
ny związanych.
W końcu zachęcamy Was gorąco do rozumnej gorliwości.
Dziś są czasy, gdzie to w edle^fów apostoła „zdrowej nauki nie
ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie n a
uczycieli, chciwi tego, co ucho łechce, ód prawdy słuch odwrócą,
a obrócą się ku baśniom ". Odpowiemy na to temi Samemi sło
wy, jakich użył apostoł narodów do Tymoteusza, malując grozę
swoich czasów: „ale ty czuwaj, znoś wszelkie trudy, pilnuj obo
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wiązku, opowiadania ewangelji, wypełniaj twój urząd, bądź
bacznym".
t Edmund Dalbor, Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański,
f Jó^ef Bilc^ezuski, Arcybiskup Lwowski (obrz. łac.), f Jó^ej leodorozuici, Arcybiskup Lwowski (obrz. orm.), f Aleksander Kakozuski.
Arcybiskup Warszawski, f Karol Hryniezuiecki, Arcybiskup tyt.
Pergeński, + Kazimiery Rus^kiewic^, Arcybiskup tyt. Nakoleński
Sufragan Warszawski, t Adam Stefan Sapieha, Książę Biskup Kra
kowski, f Stan. Kazimierz Zd^itozuiecki, Biskup Kujawsko-Kaliski,
f Antoni Juljan Nowozuiejski, Biskup Płocki, t Marjan Ryx, Biskup
Sandomierski, f Augustyn Łosiński, Biskup Kielecki, t Antoni K a 
raś, Biskup Sejneński, f Jó^ef Sebastyan Peląar, Biskup Przemyski,
t Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, f Marjan Fulman, Biskup Lu
belski, f Henryk Pi\e\d^iecki, Biskup Podlaski, f A d o lf Szelążek,
Biskup Stifragan Płocki, f Karol Fiszer, Biskup Sufragan Prze
myski, f Antoni Nowak, Biskup Sufragan Krakowski, f Wilhelm
Kloske, Biskup Sufragan Gnieźnieński, f Stanisław Gall, Biskup
Sufragan Warszawski, f Władysław Krynicki, Biskup Sufragan
Włocławski, f Wojciech Ozuc^arek, Biskup Sufragan Włocławski,
t Romuald Jałbr^ykowsi, Biskup Sufragan Sejneński, f Paweł K u 
bicki, Biskup Sufragan Sandomierski.
Dan w Warszawie, d. 20 stycznia 1919 r.

Bulla Jego Swietobllwośti Benedykta KI o prekonizacji ks. Adolfa Józefa JeM kiegu
na biskupa tytularnego Lorymejskiego i snfiagana lubelskiego.
Benedictus Episcopus, Servus Servorum Dei, dilecto Adolpho
Josepho Jełowicki electo Episcopo Titulari Lorymensi, salutem
et apostolicam benedictionem. Commissum humilitati Nostrae
ab aeterno Pastorum Principe officium regendi, pascendi et gu
bernandi universalem Ecclesiam Nos impellit, ut curemus ne
memoria pereat illarum Ecclesiarum, quae virtutum splendore
et religionis prosperitate floruerunt, etsi modo temporum vicis
situdine et iniuria pristinam amiserint fulgentem gloriam. Cum
itaque Titularis Ecclesia Episcopalis Lorymenus sub Archiepiscopo Stauropolitano, cuius titulum gerebat Venerabilis Frater Georgius Guillelmus Mundelein, per ipsius translationem ad Metro
politanam Ecclesiam Chicagiensem in praesens vacans existat,
Nos Te, Praelatum Nostrum Domesticum, Parochum ad SS. Tri
nitatem Varsaviae, ad eamdem Titularem Ecclesiam Episcopalem
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Lorymensem de venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Car
dinalium consilio, apostolica auctoritate eligimus, eiusque Tibi
titulum conferimus cum omnibus iuribus, privilegiis et oneribus
sublimi huic dignitati inhaerentibus. Volumus autem ut Tu, epi
scopali dignitate auctus, venerabili Fratri Mariano Fulman, ho
dierno Episi/ po Lublinensi, in pontificalibus exercendis, aliisque
pastoralibus muneribus obeundis adiumentum praestes, ita ta
men ut haec nonnisi de consensu et licentia praefati Mariani
Episcopi, in civitate et dioecesi Lublinensi obire possis, cuius
propterea Mariani Episcopi Te in Auxiliarem, de ipsorum Cardi
nalium consilio, praedicta apostolica auctoritate per easdem prae
sentes constituimus et deputamus. Volumus quoque ut, etiam
ceteris impletis de iure servandis, antequam episcopalem conse
crationem recipias, in manibus cuiuscumque, quem malueris,
catholici Antistitis, gratiam et communionem Sedis Apostolicae
habentis, fidei cathoiicae professionem emittere ac sueta iuramenta praestare iuxta formulas praesentibus litteris adnexas, et
illas, vel earum exemplaria, Tui dictique Antistitis subscriptione
ac sigillo munita ad Cancellariam Apostolicam infra sex menses
transmittere omnino tenearis. Ad hoc Antistiti a Te electo pro
fessionem ac iuramenta illa Nostro et Romanae Ecclesiae nom i
ne recipiendi munus ac mandatum per praesentes committimus.
Firmam autem spem fiduciamque concipimus fore ut, dextera
Domini Tibi assistente propitia, memorata Cathedralis Ecclesia
Lublinensis per tuam assiduam cooperationem et studium fructu
osum grata in spiritualibus et temporalibus suscipiat incremen
ta. Datum Romae apud S. Petrum anno Domini millesimo non
gentesimo decimo octavo, die nona mensis Novembris, Pontifi
catus Nostri anno quinto. P. P.
(—) Octavius Card. Cagiano S. R. E. Cancellarius.
(— ) Alfridus Liberati Scriptor Apostolicus.

B R E V E
Jego Świątobliwości Benedykta XV Papieża
z dnia 27 sierpnia 1918 r., którym ks. Władysławowi Koglarskiemu
Prałatowi Dziekanowi Kapituły Katedralnej Lubelskiej nadana zo
stała godność Protonotarjusza Apostolskiego tfćf instar participantium.
B E N E D I C T U S PP. XV.
D i l e c t e Fi l i , salutem et apostolicam benedictionem. V i
carius Capitularis Dioecesis Lublinensis et Administrator Aposto-
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litus Dioecesis Janoviensis, seu Podlachiensis, vota renoyans
defuncti Episcopi illius Dioecesis, supplicem ad Nos transmittit
libellum ut te, Ecclesiasticum virum omnibus nominibus optime
de catholica re merentem, singulari Pontificiae voluntatis p igno
re cohonestemus. Tua autem merita dinumerans, edocet Nos, te,
religionis studio et morum integritate, non minus quam rerum
usu, prudentia, consilio, doctrinaeque copia conspicuum, pluribus
et quidem gravissimis muneribus fuisse eadem in Lublinensi
Dioecesi nitide functum; curam animarum diligenter gessisse;
dogmaticam theologiam in Seminario Dioecesano tria fere per
lustra tradidisse; tandem Judicis et Examinatoris Prosynodalis
officium summa cum laude implesse. CJt te igitur; qui in actu
osa et nunquam intermissa bonorum operum exercitatione con
senuisti, aequato tantis laboribus praemio remuneremur, his
Litteris, auctoritate Nostra, PROTONOTARIUM APOSTOLICCJM AD
INSTAR PARTICIPANTIUM eligimus, facimus atque renuntiamus.
Tibi proinde concedimus facultates omnes, jura, privilegia, pra
erogativas, honores atque indulta, quibus alii Ecclesiastici vir
hac dignitate aucti utuntur fruuntur potissimum vi Constitutionis
de Protonotariorum Conlegio a fel. rec. Pio PP. X. Decessore
Nostro, die XXI mensis Februarii anno MCMV editae, cuius Con
stitutionis exemplar, praelo impressum, tibi tradi jussimus. Por
ro, dum statuimus ut huius dignitatis in te collatae notitia ad
acta Conlegii Protonotariorum Apostolicorum ex officio referatur,
praecipimus ut, priusquam concessionis eiusdem beneficio perfruaris, coram Ordinario tuo, qui Decani illius Conlegii vices in
re geret, fidei professionem emittas juxta articulos ab hac S. Se
de propositos, debitae fidelitatis iurisiurandi verba ex schemate
concipias quod, pariter per typos editum, ad te transmittendum
curavimus, aliaque serves religiose, quae per Constitutionem
enunciatam servanda praescribuntur. Non obstantibus contrariis
quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Pisca
toris die XXVII m. Agusti anno MCMXVIII Pontificatus Nostri
quarto.
(L. S.) (—) P. Card. Gasparri
*
a Secretis Status.
Dilecto Filio
Ladiiilao Leoni Koglarski,
Decano Capituli Cathedralis Lublinensis.
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PRAWO

DIECEZJALNE.

Nauczanie katechizmu.
Jed ną z najważniejszych spraw w pracy parafialnej jest na
uczanie katechizmu. Ma ono obejmować wszystkich, a stąd po
winno się odbywać z ambony, w kółkach żywego różańca, trze
ciego zakonu lub innych organizacjach i szkołach. Dopóki nie
nauczymy wiernych zasad wiary i obyczajów chrześcijańskich, do
tąd nie wyrobimy katolików, świadomych swych obowiązków
i dróg postępowania. Trzeba jednak zacząć nauczanie wiary od
dzieci, ale czynić to w ten sposób, żeby dziecko istotnie uświa
domiło się religijnie stosownie do swego pojęcia. Należy całkowi
cie zarzucić starą niedobrą praktykę wbijania w umysł dziecka
suchych formułek, z całą precyzyą w naszych katechizmowych
podręcznikach ułożonych. Religję wykłada się dziecku drogą po
gadanki, najlepiej na tle opowiadań biblijnych, zwłaszcza nowe
go testamentu, a przy tem pilnie zwraca się uwagę dziecka na
codzienne życie jego. Nauki katechizmowe ciągle mu winny być
uprzystępniane jaknajstaranniej i obracać się w jego światku
dziecięcym. Doskonale ku temu celowi służy przystępne opo
wiadanie żywotów świętych, zwłaszcza tych, których imiona nosi
nasza dziatwa. Tudzież na tle obrzędów kościelnych, zwłaszcza
mszy św. lub świąt, można dziecko zainteresować prawdami
wiary.
Nauczanie religii najdogodniej odbywa się w szkole w cią
gu dłuższego czasu pod kierunkiem dobrego katechety nauczy
ciela.
Pośpieszne przygotowywanie do sakramentów, praktykowa
ne po parafiach, wielokrotnie mija bez większego pożytku. Po
śpiech w tym wypadku jest szkodliwy. Jeśli religii uczą nauczy
ciele świeccy, to proboszcz powinien nawiązać z nimi kontakt
i poprosić, aby prowadzili lekcje religii w kierunku jaknajlepszego przygotowania do pierwszych sakramentów, a następnie do
piero kapłan przynajmniej przez kilka lekcji ma obowiązek uzu
pełnić to, co dotyczy praktyki spowiedzi i jaknajpobożniejszego
przyjmowania sakramentów świętych.
Niewolno jest urządzać nauki katechizmu dla dzieci szkol
nych w tej porze, kiedy mają lekcje, aby nie odciągać od szkoły,
nauka zaś dzieci niechodzących do szkoły może odbywać się
w każdej dogodnej.porze.
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Wyręczanie się w katechizowaniu dzieci organistą, ze wzglę
du na brak przygotowania jego do tej pracy, jest niedopuszczal
ne. Tylko nauczyciel lub nauczycielka odpowiednio uzdolnieni
mogliby być pomocą w nauczaniu religii. Dobrzeby też było
mieć ku temu inteligentne zakonnice, jak np. starannie to czynią
felicjanki.
Nie zapominać też należy uczyć dzieci i śpiewów religijnych*
aby umiały brać udział w nabożeństwach kościelnych i nucić so'
bie pieśni święte W różnych okolicznościach życia.
Kiedy odbywa się wizytacja biskupia w parafii, dzieci, które
uczą się, lub uczyły katechizmu, powinny być biskupowi przed
stawione.
Czas odbywania katechizacji naznacza się stosownie do po
trzeb parafii i uznania proboszcza.
Konieczną jest rzeczą zbieranie dzieci na katechizm, tek jak
Pius X papież zalecił, przez trzy lata, inaczej bowiem wszystko
zapomną i należycie nie oswoją się z nauką katolicką.
Z racyi nauki katechizmu w kościele żadną miarą nie moż
na żądać jakiejkolwiek opJaty i nie dopuszczać żednych składek
ani na mszę św., ani na światło. Świecę do Komunii św. niech
raczej sami rodzice swoim dzieciom kupują od kupców lub
bractw.
Najlepszem miejscem do nauczania dzieci religii byłaby sa
la parafialna, gdzie mogłyby się swobodnie na ławkach rozsieść.
Kościół z wielu względów nie nadaje się do tego. Tu mogłyby
tylko być przyprowadzone dzieci na adorację najśw. Sakra
mentu, którą zwykle pobożny kapłari kończy nauczanie kate
chizmu.
Gorąco wzywam was, kochani księża, abyście jak najgorli*
wiej zajęli się nauczaniem dziatwy religii, a czynili to z tak ser.
deczną miłością, iżby ona przywiązała się do Kościoła i kapłana,
a najserdeczniej ukochała Zbawiciela. Sinite parvulos venire ad
me — odzywa się do nas rzewnie Chrystus.
Godne zalecenia katechezy ks. Bielawskiego.

Czerwiec ku czci najśw. Serca Jezusowego.
Serce Jezusowe nieprzebranego miłosierdzia powinno być
zawsze szczególniejszym przedmiotem rozważań i czci kapłana,
boć przecież on jest codziennym klucznikiem i szafarzem jego
nieprzebranych łask. Im serce kapłańskie goręcej miłuje Serce
Jezusowe, tem też gorliwość jego o zbawienie i dobro innych
wspanialej się rozwija i dziwnie wielkie Tzeczy sprawuje. „Zba-
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wkiel — powiada bł. Małgorzata — oznajmił mi, ii którzy słu
żą zbawieniu dusz, gdy przenikne się czułą do Boskiego serca
Jego pobożnością, nabędą przez to umiejętności skruszenia serc
najtwardszych i dziwnie im się praca ich poszczęści”. Chrystus
miał powiedzieć bowiem bł. Małgorzacie: „Masz obietnicę moją,
iż Serce moje rozszerzy się i hojne wyleje błogosławieństwo na
każdego, kto będzie czcił to Serce i gorliwie starać się będzie
0 rozszerzenie czci jego“.
Mam w Bogu głęboką ufność, iż skoro szczególniej kapłan
zbliży się do Serca Jezusowego, nie potrzeba mu już będzie
żadnej zewnętrznej zachęty do świętobliwego życia własnego
1 do krzewienia świątobliwości wśród ludzi.
Miesiąc czerwiec, bodaj najpiękniejsza pora w naszym kli
macie, ogromnie się nadaje do urządzania nabożeństw ku czci
Serca Jezusowego, zwłaszcza, że i wielka uroczystość Bożego
Ciała i święto Serca Jezusowego na ten cias wypada.
Wzywam was, kochani moi księża, abyście miesiąc czer
wiec użyJi jako najpodatniejszy czas do krzewienia czci Serca
Bożego wśród powierzonych wam wiernych. Postarajcie się, aby
każda uroczystość kościelna w tym miesiącu wypadła najwspa
nialej, a szczególniej cała uroczystość Bożego Ciała i Serca Je 
zusowego. Wszystkie wasze nauki niech będą cżywione czcią Bo
skiego Serca, ku któremu zwracajcie nietylko swoją myśl i ser
ce, ale i słuchaczy. Miech w tym czasie będzie więcej nauk na
ten temat. Do nabożeństwa popołudniowego dodajcie krótką
i gorącą nauczkę lub conajmniej czytankę o Sercu Jezusowem.
Uroczystość Serca Jezusowego zalecam obchodzić albo
w piątek po Oktawie Bożego Ciała, jak to kalendarz kościelny
wskazuje, alfto solemnitatem externam przenieść na następną
niedzielę. Upoważniam w jednym z tych dni do wystawienia
najśw. Sakramentu w monstracji na rnszy św. i na nieszporach.
Ciorąco zalecam, aby przez miesiąc czerwiec wę wszystkich
kościołach parafialnych, jeśłi nie można będzie codziennie od
prawiać nabożeństwa do najśw. Serca Jezusa, to przynajmniej
niech będzie odprawione ono w każdą niedzielę i święto pp po
łudniu zaraz po nieszporach, jub zamiast nieszporów, albo rano
po mszy.
iPorządeik nabożeństwa do Serca Jezusowego w czerwcu
przepisujemy następujący: 1) Jeśli odprawia się ono rano, to ma
być zaraz po mszy św. — jeśli po połydniu, to zaraz po nie
szporach lub zamiast nieszporów- 2) Nieszpory nąjwłaściwiej od
prawiać ex officjo de Sanctissimo Corde Jesu modo votivo. 3)
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Litania do najśw. Serca Jezusowego: wezwanie śpiewa chór lub
celebrans, lud zaś odpowiada. Potem wiersz: Jezu cichy i pokor
nego Serca i t. d. — oracja i poświęcenie całego rodzaju ludz
kiego najśw. Sercu Jezusa, przepisane przez Leona XIII ency
kliką z dn. 25 maja 1899 r. zaczynające się od słów: „Najsłod
szy Jezu Odkupicielu rodzaju ludzkiego" i t. d. Wreszcie dodaje
się kilka „Ojcze nasz" na poszczególne intencje według uznania
celebransa, jak np. za Kościół, Ojczyznę, Ojca św., grzeszników
i t. p. 4) Upoważniam do wystawiania najśw. Sakramentu w m on
strancji na nabożeństwie powyższem. Jeśli ono odprawia się
skromniej, to wystawienie może być in pyxide, aperto tabernacu
lo, modo romano. 5) Można też odbyć procesję wśród śpiewu
„Witaj krynico, dobra wszelakiego". Na odejściu od ołtarza- by
łoby właściwem zaintonować ludowi pieśń do Serca P. Jezusa.

Z Kurji Rzymskiej.
Ahsolucya udzielana tercjarzom. — Jeszcze w r. 1910 (15 go
grudnia) Papież Pius X pozwolił każdemu kapłanowi, który
ma aprobatę
do spowiedzi, udiielać tercjarzom
absolucyi
czy błogosławieństwa w pewne dnie, do jakich jest to przywią
zane. Więc takiej absolucyi może udzielać każdy kapłan i nie
mający żadnego upoważnienia, byleby posiadał aprobatę do spo
wiedzi (Reta Ap. Sed. III p. 22).
W roku zaś 1917 (14 kwietnia) Papież Benedykt XV pozwo
lił powyższej absolucyi czy błogosławieństwa udzielać tercjarzom
nietylko w sam dzień, do którego to jest przywiązane, ale rów
nież w ciągu następnych 8-u dni, czyli przez oktawę każdej ta 
kiej uroczystości (Acta Ap. Sed. IX p. 262).
Ostatnie Olejem św. namaszczenie w nagłych wypadkach. — W na
głym wypadku, gdy chory kona, można, jak wiemy, przy nam a
szczaniu użyć skróconej formuły i, namaszczając czoło chorego,
mówić: ,,Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus
quidquid deliquisti. Amen". Gdy zaś minie niebezpieczeństwo,
namaszczenia poszczególnych członków należy dopełnić według
formuły zwykłej. Zapytano Kongregacji św. Oficjum: An cessante periculo singulae unctiones supplendae, sub conditione adhi
bendae sint vel non?
Dnia 31 stycznia 1917 Kongregacya odpowiedziała: Negati
ve ad 1-am partem. Affirmative ad 2-m, czyli namaszczeń do
pełnić nie pod warunkiem (Acta Ap. Sed. IX p. 178).
Odpust %a poddanie się woli Bożej w przyjęciu śmierci. — Papież
Benedykt XV udziela odpustu 7 lat i 7 kwadragen raz w miesiąc
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każdemu, kto, poddając się woli Bożej, pragnie przyjąć wszelki
rodzaj śmierci, jaka go może spotkać, i odmówi pobożnie: „Do
mine Deus meus, iam nunc quodcunque mortis genus, prout
Tibi placuerit, cum omnibus suis angoribus, poenis et doloribus,
de manu Tua aequo ac libenti animo suscipio'* lub po polsku:
„Panie Boże mój, już teraz z ręki Twej przyjmuję ochotnie wszel
ki rodzaj śmierci, jaki Tobie podoba się mi zesłać, ze wszystkimi
jej bólami i cierpieniami (16 list 1916 — Ret. Rp. Sed IX p. 228).
) o o dni odpustu za akt strzelisty do Matki Bożej: „Mater meafiducia mea" — czyli: „Matko moja, nadziejo m oja“, udziela pa
pież Benedykt XV każdemu, ilekroć razy ten akt ktoś skruszonem sercem powtórzy, (27 stycznia 1917—Ret. Rp. Sed. IX p. 229).
300 dni odpustu za akt strzelisty: „Cor Jesu Eucharisticum,
adauge nobis fidem, spem et charitatem" — czyli: „Serce Jezu
sa Eucharystyczne, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości" udzie
la papież Benedykt XV wszystkim ten akt odmawiającym. (17-go
kwietnia 1917 — Ret. Rp. Sed. IV p. 280)'
jo o dni odpustu za następujęce modlitwy:
1. Panie nasz, Chryste Jezu, uciekamy się do ciebie; Bo
że święty, Boże wielki, Boże nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym rodzajem ludzkim. Oczyść nas Krwią Twoją świętą
od naszych grzechów i naszych słabości. R m en“.
2. Jezu mój, ja w ciebie wierzę, w Tobie pokładam na
dzieję.
Ciebie kocham, Tobie się oddaję.
Matko moja Najświętsza, natchnij mię zaufaniem ku Tobie.
Kiedyż, o Jezu mój, ujrzę Twoje piękne oblicze?
O
Maryo, Ty bądź moją siłą, obroną, pokojem i zbawieniem
mojęm " (20 kwietnia 1917 — Ret. Rp. Sed. IX p. 280).

Świętopietrze.
Stolica Rpostolska znajduje się z powodu wojny w bardzo
ciężkiem położeniu materjalnem, więc jest obowiązkiem naszym
przyjść jej z pomocą. Należy to ludowi dokładnie w odpowiednicm kazaniu wyjaśnić i zachęcić do ofiarności. Ten obowią
zek nietylko w czasie wojny, ale i dawnymi czasy ojcowie nasi,
jak i katolicy całego świata, rozumieli, dlatego też chętnie nieśli
grosz swój na świętopietrze.
Zarządzamy niniejszem, aby wielebne duchowieństwo co rok
w uroczystości św. Piotra i Pawła urządzało osobiście po kaza
niu w świątyniach kwestę i uzbierane pieniądze składało do ka
sy kurji diecezjalnej celem doręczenia Stolicy św.

174

Ofiary na głodnych w Wilnife.
Gorąco zachęcam wielebne duchowieństwo, aby zajęło się
urządzeniem zbierania ofiar pieniężnych Wśród sWyćh parafian
ha rzecz głodnych naszyćh rodaków na Litwie, a szczećjólnfej
w Wilnie. W tym celu pożądane byłoby stworzenie rfiatego ko
mitetu, któryby się tą sprawą zajął. Zebrane offary proszę skła
dać do kasy kurji diecezjalnej z przeznaczeniem ich dla Wilna.

Pielgrzymki na Jasną Górę.
Ze względu na gwałtowne zniszczenia, jakie sprawia w na
szym kraju wśród ludności epidemja tyfusowa, polecam w myśl
odezwy ministerstwa zdrowia publicznego zaniechać gromadnych
pielgrzymek na Jasną Górę. Korzystając natomiast z ulgowego
przejazdu koleją, pobożni mogą udawać się tam koleją w gru
pach mniejszych.
Lublin, 16 maja 1919 r.
Biskup lubelski
. . .
f M aryan Leon,

Rozporządzenia Rządowe.
Dekret o Stowarzyszeniach.
Wobec konieczności ńatychmiiastowego ureguldwania spra
wy rejestracji stowarzyszeń i związków, zarządzam, co następuje:
Art. 1. Rejestrację stowarzyszeń i 'związków, podlegających
postanowieniom tymcźasowyćh przepisów o stowarzyszeniach
i związkach z dnia 4/17 marca 1906 r , wykonać ma Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych.
Art. 2. Do czasu wydania w drodze ustawodawczej prawia
0 stowarzyszeniach i związkach. Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych kierować się będzie przepisami tymczasowymi z dnia "4/17
marca 1906 r. ze zmianami, Wynikającymi z niniejszego dekretu.
Art. 3. Uchyla się moc obowiąźująća śrt. art. 13, 14, 15,
16, 37, 38, 39, 40, przepisów tymczasowych z dn. 4/17 rhafca
1906 r.
Art. 4. Podania o wciągnięcie do rejestru stowarzyszeń
1 związków mogą być składane bądź ‘bezpośrednio do Minister
s t w a Spraw Wewnętrznych, bądź do miejscowych państWoWydh
urzędów administracyjnych, które to urzędy winny złoióne p o 
dania bez zwłoki przekładać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Art. 5. Stowarzyszenia i z w ią z k i, które powstały prżed wy
daniem niniejszego dekretu, powinny w przeciągu miesiąca, od
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daty ogłoszenia niniejszego .dekretu przedłożyć miejscowym urzę
dom administracyjnym wiadomości, wymagane w artykułach 18,
2J, 31, 32 przepisów tymczasowych z dnia 4/17 marca 1906 r.
Mrt 6. Upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych do
przekazywania według swego uznania prawa rejestracji stowarzy
szeń i związków miejscowym władzom administracyjnym.
Mrt. 7. Przepisy, sprzeczne z niniejszem dekretem, tracą
moc obowiązującą.
Art. 8. Minister Spraw Wewnętrznych wyda przepisy wyko
nawcze do niniejszego dekretu.
Dan w Warszawie, dnia 3 stycznia 1919 r.
Naczelnik Państwa (—) J. Piłsudski.
Prezydent Ministrów (—) /. Moraąezuski.
Minister Spraw Wewnętrznych (—) Thngutt.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w prze
dmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia
3-go stycznia 1919 r, o Stowarzyszeniach.
Na zasadzie art. 8 dekretu Naczelnika Państwa o stowa
rzyszeniach z dn. 3 stycznia 1919 r. (Dziennik Praw Ks 3 z dn.
8 stycznia 1919 r.) wydaję następujące przepisy wykonawcze:
?f\rt. 1. Przez „miejscowy państwowy urząd administracyj
ny", wymieniony w art. 4 i 5 dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r.
0 stowarzyszeniach i w art. art. 17, 22, 23, 31, 32, 34, 35 i 36
przepisów tymczasowych o stowarzyszeniach i związkach rozu
mieć należy, aż do dalszego rozporządzenia, urząd komisarza luludowego.
Art. 2. Legalizacja i rejestracja stowarzyszeń wykonywana
będzie, aż do dalszego rozporządzenia wyłącznie w Ministerstwię
Spraw Wewnętrznych. Zawiadomienia o zamiarze założenia sto
warzyszenia (art. 17 i 18 przep. tymcz. o stow.) i podanie o wcią
gnięcie do rejestru (art. 22 przep. tymcz. o stow.) komisarze lu 
dowi winni przedkładać bezzwłocznie Ministerstwu Spraw W e
wnętrznych do załatwienia.
Mrt. 3. O złożeniu zawiadomienia (art. 17 i 18 przep.
tymcz. o stow.) lub podania o wciągnięcie do rejestru (art. 22
przep. tymcz. o stow.) komisarze ludowi winni bezzwłocznie wy
dawać petentom zaświadczenie ze wskazaniem roku, miesiąca
1 dnia złożenia.
Tęż samą datę należy postawić na zawiado
mieniu, względnie podaniu.:
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Art. 4. Ogłoszenia o wyciągnięciu stowarzyszenia do reje
stru, przewidziane w art. 25 przep. tyrńcz. o stow. mają być
umieszczone w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw We
wnętrznych". Petenci, starający się o nadanie stowarzyszeniu
zdolności prawnej, winni do podania załączyć pieniądze na wy
drukowanie ogłoszenia w kwocie mk. polskich 10.
Art. 5. Stowarzyszenia, zalegalizowane przed dn. 3 stycz
nia r. b. winy w przeciągu miesiąca zakomunikować na piśmie
komisarzowi ludowemu wiadomości, wymagane w art. 18, 2 1, 81
i 32 przep. tymcz. o stow., wraz z dokumentami legalizacyjnemi,
wydanemi przez władze rosyjskie lub okupacyjne. Wiadomości
te i dokumenty komisarz ludowy winien bezzwłocznie przedło
żyć Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Komisarze ludowi po
winni baczyć, by wszystkie stowarzyszenia w ich okręgu zasto
sowały się do przepisu niniejszego.
Art. 6. Komisarze ludowi, za pomocą organów policyjnych
winni baczyć, by. stowarzyszenia, w ich okręgu powstające, nie
uchylały się od obowiązku legalizacji, istniejące zaś stowarzysze
nia, by w działalności swej nie wykraczały przeciwko obowiązu
jącym ogólnym przepisom prawnym i przepisom własnego statutu.
Art. 7. Przepisy tymczasowe o stowarzyszeniach stosują
się tylko do stowarzyszeń, nie mających na celu osiągnięcia
korzyści materjalnych. Moc tych przepisów nie rozciąga się na
stowarzyszenia handlowe, stowarzyszenia współdzielcze i związki
zawodowe pracownicze.
Warszawa, dnia 10 stycznia 1919 r.
Za Ministra Spraw Wewnętrznych: (— ) N . Barlicki.

Postanowienie Ministerstwa Kolei Żelaznych w spra
wie zniżki taryfowej na przewóz pątników do Czę
stochowy i z powrotem.
Na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dn. 7 lutego
r. b., ogłoszonego w Ns 14 „Dziennika Praw“, poz, nr. 152, i w po
rozumieniu z Ministerstwem Skarbu postanawiam, że pątnicy,
jadący do Częstochowy i z powrotem partjami nie mniej, jak
30 osób, przewożeni będą na kolejach polskich od d. 1 kwietnia
r. b. aż do odwołania w wagonach klasy III za 50% taryfy nor
malnej*
Warszawa, dnia 27 marc& 1919 r.
Kierownik ministerstwa /. Eberhardt.
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Ordynarjat otrzymał z Ministerstwa Zdrowia Publicz
nego okólnik z dn. 31 marca r. b. Ns 1—282— 8235/19,
treści następującej:
Ód czasu ustąpienia władz okupacyjnych na południu
i wschodzie naszego kraju, z powodu strasznych warunków
aprowizacyjnych i sanitarnych tych okolic, epidemje szerzą się
w straszliwy sposób.
Ziemie Nadbużanskie nawiedzone są przez tyfus plamisty,
w niektórych miejscowościach do 50°/o ludności zapada na to
cierpienie, zjawia się ospą, w lecie należy oczekiwać czerwonki,
a nawet może i cholery.
Ministerstwo Zdrowia Publicznego, mając na względzie dobrocałego kraju, robi wszelkie możliwe wysiłki w celu umiej
scowienia epidemji i nie przenoszenia zarazy przez przejezdnych
do powiatów jeszcze nie tak silnie nawiedzonych.
Przy zbliżającej się wiośnie, jeżeli zacznie się żywiołowy
ruch pielgrzymek pątników na Jasną Górę, tłumiony przez oku
panta przez 4 lata, krajowi zagraża straszne niebezpieczeństwo
rozprzestrzenienia się zarazy do rozmiarów epidemji średnio
wiecznych.
W celu stworzenia możliwie dobrych sanitarnych warunków
dla pielgrzymów, powstaje w Częstochowie z inicjatywy minister
stwa Zdrowia Publicznego i ze współudziałem O. Przeora z Jas
nej Góry komitet opieki nad pielgrzymami i ministerstwo ma
nadzieję, że w przyszłym roku pielgrzymki będą się mogły odby wać bez obawy masowego zawleczenia epidemji.
Byłoby pożąda nem, żeby i uroczystości roku jubileuszo
wego na Jasnej Górze mogły być do tego czesu przesunięte.
21 marca 1919 r. odbyło się w Częstochowie posiedzenie
przedstawicieli duchowieństwa wraz z ks. Biskupem Sufraganem
i O. Przeorem na czele, Tow. Lekarskiego, władz powiatowych
i miejskich i wybitnych przedstawicieli społeczeństwa w celu wy
brania komitetu opieki nad pielgrzymami. Zebrani powzięli je
dnogłośnie następującą uchwałę:
„Wobec opłakanych w aru n k ó w sanitarnych kraju i sze
rzącej się epidemji tyfusu plamistego, nie dającej się wy
łączyć epidemji cholery i czerwonki, należy prosić Ducho
wieństwo o podjęcie w porozumieniu z Ministerstwem Zdro
wia Publicznego jaknajszerszej akcji, celem powstrzymania
w tym roku pielgrzymek".
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Ę.$ tyz^lęditna powyższe okoliczności Ministerstwo Zdrowia
PubUę?rijęgq zwraca się do Waszej Ekscelencji z prośbą o przyj
ście z pomocą w zamierzeniach Ministerstwa i wydanie pod
władnemu sobie Duchowieństwu zarządzenia, co do powstrzyma
nia w tym roku wszelkich pielgrzymek.

M i n ister Janiszewski.

W ł a s n o -i i p r y w a t n a .
Własność prywatna jest to prawo wyłącznego posiadania
i irozpoPządza,nia rzeczą i korzyściami, które daje, tak jednak, by
nie naruszyć jakiego prawa przyrodzonego lub ludzkiego.
f. Istnienie 'własności prywatnej czyli podział dóbr między
ludzi opiera się na prawie przyrodzonem. Possidere res privatim
ut suas, jus est homini a natura datum, mówi Leon XIII w Rer,
Nov. § Verum quod majus. Ta forma wyra^enioiua jest dzisiaj po
wszechnie przyjętą, począwszy od czasów kardynała de Lu go.
Św: Tomasz opierał własność prywatną na jus gentium (S. Theol.
2.2, q. 57, a. 3), przyczem i ad ius gentium pertinent ea, quae
derivantur ex lege naturae, sicut conclusiones ex principiis (S.Theol.
1.2, q. 95, a. 4).
Gdy mówimy, że człowiek ma prawo posiadania rzeczy na
własność: 1 ) chodzi nam o to, by istniała własność prywatna we
Współczesttem społeczeństwie, a nie o to, by istniała wyłącznie.
Istnienie własności wspólnej, np. gminnej, jest bardzo pożytecz
ne ze względów społecznych (Por. H. Pesch, Lehrbuch der MationaloekónotTlie I 1905 188; L. Garriguet, Le regime de la propriśte 1907 35 i inni). Stosunek między własnością prywatną
a wspólną jeslt wynikiem rozwoju historycznego, który zresztą
wszędzie dał przewagę własności prywatnej; 2) mamy na myśli
samą instytucja własności prywatnej, a nie prawne lub faktyczne
jej formy F o rm y 1te znacznie się zmieniały w ciągu wieków, np.
w stosunku do ziemi własność etotyczna, gdy właścicielem wszel
kiej zLami bfył cezar rzymski lub król francuski, feodalna, podzie
lona między >suweretna i wasala, dzierżawna na zachodzie
w,*XVi!I w., liberalna w ciągu.całego XIX w. Za naszych czasów
powstaje własność akcyjna i współdzielcza. Jest to własność wspól
na cAvłaiaicleli:prywatnych. Z części swego prywatnego majątku
tworzą własność, eksploatowaną na zasadach gospodarki pry-

watnowłasrtościowej, t. zn. przekazują bezpośrednie kierownictwo
płatnemu dyrektorowi i wynajmują urzędników i robotników, to
war sprzedają na swój rachunek i dzielą się dochodami w sto
sunku do wniesionych udziałów.
Obszerne uzasadnienie tego, że przyroda, zgodnie z posta
nowieniem bożem, dała człowiekowi prawo posiadania rze c zy na
własność, mamy w encyklice Leona XIII Rerum Novarum.
1.
Człowiek, mówi Papież, ma obowiązek utrzymania swe
go życia. A że jest jestestwem rozumnem, i niewystarczy mu,
jak zwierząciu, proste używanie dóbr doczesnych, musi on mieć
prawo stałego i trwałego używatiia rzeczy rrawet takich, które
po użyciu pozostają. Człowiek bowiem jest peanem swych czynrtóśći i pod panowaniem odwiecznego prawa i rządami Opatrz
ności Bożej, postanawia sam o sobie, sam sobie jest poniekąd
prawem i opatrznością. Musi więc mieć prawo wyboru i własno
ści dóbr ruchomych i ziemi, która jest źródłem wszelkich innych
dóbr. Nre można się odwoływać do opieki państwowej. Człowiek
bowiem jest starszy ód ;pańistwa i posiadał prawo zachowania
śwego życia, zanim powstało paifstwo. Prawo własności prywat
nej stanie się tem widoczniejsze, skoro zwrócimy uwagę na ży
cie rodżmne. Prawo natury wymaga, aby ojćiec rodziny dostar
czył swym dzieciom tego, 'czego im do życia i wychowania iprzysfcłości potpzeba. W jaki atoli sposób wypełni te obowiązki, jeśli
nie będzie mLi wolno nabywać na własność rzecży, przynoszących
stafłfc póżytki i przekazać w dziedzictwie potomkom?
Soderini, Cśthrein, ks. St. Zegarliński (Prawo Własności <19111
56 i 63) są zd’ariia, że prawo używania rzeczy koniecznych do
utrzymania życia nie uzasadnia jednak potrzeby prywatnego po
siadania własności wytwórczej, tembardźiej kapltaltetycrpiej, 'na
wet nie zawsze daje prawo własności co do dóbr użytkowych,
np. nie niezbędnych do życia.
Pisarze ci przeoczyli jedną stronę dowodu. Dowód ;bowiem
jest złożony. Prawo i Gb -.wiązek utrzymania siebie i swej i rodziny
to jedna strona. Uszanowanie specyficznie ludzkich cech: rozumu
i woli w zaspokajaniu potrzeb, uszanowanie przyrodzonej nie
zależności, to druga strona. Człowiek jako jestestwo rozumne
i wolne, przewidujące przyszłość i umiejące działać celowo, bę
dące przedewsziystkiem osobą istniejącą i działającą dla siebie,
posiadającą własne przyrodzone prawa i obowiązki,
wcześniej
sze i niezależne od państwa, ma prawo według swego rozumu
sam wybierać środki i sposobyvswej egzystencji. Tę;przyrodzoną
niezależność może zachować tylko wtedy, gdy może .posiadać
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na własność nietylko rzeczy potrzebne w tej chwili do życia, ale
i zasoby dóbr użytkowych i same dobra wytwórcze.
Jakikolwiek związek dobrowolny lub przymusowy, np. pań
stwo, pozbawiając człowieka, wbrew jego woli, tego prawa włas
nym rozumem, własną wolą i staraniem zaspokajania swoich potfźeb, nietylko zadaje gwałt jego przyrodzonej niezależności, ale
nadto nakłada na niego niewolę zawodową, obywatelską i po
lityczną.
.i

•

.

:

, Jeżeli zbiorowość ma dostarczać środków egzystencji i ro
zwoju, musi posiadać prawo ustalania zapotrzebowania i rozkła
dania pracy zawodowej wśród ludności. Deklaracja potrzeb wo
bec urzędu i stosowanie się do tej deklaracji będzie rzeczą ucią
żliwą, ale jeszcze uciążliwszym będzie przymus pracy, związany
z przymusem. zamieszkania w pewnej okolicy przynajmniej przez
pewien okres czasu. |_enin i Trockij, wprowadzając upaństwowie
nie ziemi, zadekretowali, że los będzie rozstrzygał o zajęciu zie
mi w tej lub innej miejscowości. W państwie wspólnowłasnościowem jedyną potęgą będą urzędnicy państwowi, od których za
leży zaspokojenienię potrzeb obywateli. Czy nie będą skłonni
do tłumienia wszelkiej opozycji, do przerzucania ciężarów pań
stwowych z oddanych, spbie g^up na mniejszości religijne, naro
dowe lub opozycyjne? „Niema i zdaje się, mówi Bourguin, ani
jednej strony wolnpści, któraby nie była zagrożona w ustroju,
podporządkowującym całe^ życie społeczne samowoli wszechmoc
nych urzędników wytwarzania i podziału. Co pozostaje jednostce,
jeśli .zaspokojenie potrzeb jej i upodobań zostaje oddane na łas
kę lub niełaskę władz publicznych?" (Systemy socjalistyczne
a rozwój ekonomiczny 1909 66).
Rzeczywiście, wszystkie ustroje i państwa słoneczne przewi
dują daleko idącą reglementację wszystkich objawów życia, nie
W y ł ą c z a j ą c rodziny i uczuć małżeńskich i rodzicielskich względem
dzieci. Ludzie zamieniają się na manekinów, poruszanych przez
urzędników państwowych, i u Platona, i u Campanelli, i u Cabeta i u innych. „Najgorsza t y r a n j a nie u s i ł o w a ł a bezwzględniej za
tamować ruchu niż niejedna utopja, która zamierzała ją zgładzić
ze świata. Ale nawet poza tymi tężcami fanatycznego doktry
nerstwa jednostka ma bardzo ograniczone ruchy w zegarkach
komunistycznych. Więzienie, chociaż urządzone według wszel
kich wymagań higieny, wygody i estetyki, nie przestaje być wię
zieniem". (A. Świętochowski, (Jtopje w rozwoju historycznym.
1910 333). Gminy i państwa komunistyczne szły za wzorem utopji.
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socjalistyczna Rosja uprawia teroryzm, z którym nie zawsze m o
że się równać najgorszy nawet despotyzm burżuazyjny.
2.
W ustroju prywatno własnościowym praca jest wydaj
niejsza, niż w komunistycznym.
Przedmioty, dane przez przyrodę, muszą być odpowiednio
przerobione, aby mogły zaspokoić nasze potrzeby. W miarę cy
wilizacji wzrastają nasze potrzeby prawie bez końca. Stąd też m u
si wzrastać ilość i jakość pracy. W miarę zmniejszania się ilości
i jakości pracy, dokonywa się cofanie od cywiljzacji do pierwotności i dzikości. Otóż praca, zwłaszcza zerobkowa jest ciężarem.
Postęp techniczny, zmniejsza wprawdzie wysiłek fizyczny, zwią
zany z wykonywaniem pracy, ale zwiększa psychiczny ciężar
pracy. Wskutek przeprowadzonego podziału praca staje się jednostajniejszą, wymaga większego napięcia uwagi i skupienia. W o
bec tego powstaje pytanie, który ustrój, prywatnowłasnościowy
czy wspólnotowy, skuteczniej może pokonać przeszkody pracy,
a zwiększyć jej ilość i natężenie oraz przyspieszyć postęp tech'
niczny, będący warunkiem zwiększenia wydajności pracy.
Nie ulega wątpliwości, że system własności prywatnej bar
dziej sprzyja mnożeniu wydajności pracy, niż komunistyczny, po
nieważ: 1) uzależnia utrzymanie siebie i własny dobrobyt od wła
snych zabiegów i pracy. Normalnie, każdy człowiek przyjmuje
na siebie odpowiedzialność za swoją egzystencję. Popęd zaś do
dobrobytu i szczęscia jest tak silny, że skłania jednostkę do bar
dzo wielkich wysiłków. Gdy odpowiedzialność za utrzymanie
jednostki spadnie na ogół, wtedy zniknie bardzo silny bodziec
pracy, ten mom ent psychologiczny jest podłożem zatargu o prace
akordową między robotnikami i przemysłowcami: pierwsi sprze
ciwiają się pracy akordowej, twierdząc, że robotnik, chcąc zaro
bić jaknajwięcej, zapracowuje się i zabija; drudzy uznają pracę
akordową za najlepszy system pracy, bo ona daje maximum wy
dajności.
2)
Oddaje pracownikowi, o ile nie zobowiązał się pracować
na cudzy rachunek, owoce jego pracy do używania i rozporzą
dzenia, człowiek wkłada w wytwólr część samego siebie, swej
woli i chęci pracy, swej uwagi, swej myśli planowej, swego wy
siłku fizycznego. Z tego powodu wydajniej pracuje właściciel na
swojem, niż najemnik. I tylko ci najemnicy, którzy mają . silne
poczucie obowiązkowości, praoują na cudzy rachunek tak, jakby
pracowali dla siebie. W warstwach, w których to poczucie m o 
ralne osłabło, a które jednocześnie nie są podmiotem prawa do
owoców swej pracy, ustala się najszkodliwsza w skutkach eko-
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nomicznycti zasada: człowiek pracuje nie dlatego, aby coś zrobić,
ale aby zarobić.
3)
Stwarza taki system, który Judzi wciąga do wytężonej
pracy, nie wywierając jednak fizycznego albo prawnego przymu
su. Gospodarka społeczna jest systemem bardzo złożonym i mocno wewnętrzynmi węzłami kredytu, podziału pracy, wymiany wy
tworów i ludzi, odpowiednią doskonałością techniki i t. d. zwią
zanym. Kto więc chce utrzymać się przy życiu, a każdy chce, bo
sam za siebie odpowiada, ten musi dorównywać wydajnością
pracy innym ludziom, albo ich przewyższać. Inaczej rozwojowe
koła postępu gospodarczego zmiażdżą go.
Ustrój wspólnotowy usuwa istnienie i wpływ tych trzech
czynników psychicznych, wskutek czego spotykamy w dziejach
kilka zjawisk.
a)
(Jstrój komunistyczny gdziekolwiek i przez kogokolwiek
był zaprowadzony, obniżał wydajność pracy i, co zatem idzief
obniżał stopę życiową.
W gminie jerozolimskiej wskutek wspólnej miłości właści
ciele wyzbywali się własności prywatnej, przekazując ją w posta
ci jałm użny potrzebującym lub, jek mniemają inni, zaprowadza
jąc wspólność posiadanie; ale wskutek tego wkrótce taka zapa
nowała między nimi bjeda, że św. Paweł Apostoł musiał nawo
ływać inne gminy o pomoc materjalną dla Jerozolimy. (Dz. Ap.
1129 n-; 1 Cor. I 62; 26 r. 8; Gal. 2^8).
W r. 1893 rządy kontynentu australijskiego za przykładem
Nowej ZeLandji poczęły popierać wspólność rolną. Ustawa z tegoż
roku Australii południowej przewiduje gminy komunistyczne,
złożone z 20 osób; dla każdej osoby przeznacza 64 hektary
1 50 funtów sterlingów zapomogi; nakłada na gminy obowiązek
melioracji rolnej w najniższej wysokości 6,25 fr. na hektar. Zorganizowało się w ien sposób 13 gmin, ale już po półtorarocznej
istnieniu, w 1895, przedstawiały się bardzo smutnie, zadłużyły
się państwu i kupcom; w gminie najbardziej zadłużonej dług do
szedł do 128 funtów na jednostkę, ze wszystkich gmin jedna
tylko nie prosiła o zapomogą państwowy, ale zarazem oświad
czyła, że nie może spłacać drugim w terminie oznaczonym. Sto
pa życiowa była bardzo fiizka; w Murtho, wsi stosunkowo zamo
żniejszej, utrzymanie człowieka kosztowało, nie licząc odzienia,
2 szyi. 6 pensów, w innych gminach dwa szylingi, jedna gmina
w ciągu kilku miesięcy musiaiła się obchodzić bez mięsa, chociaż
baranina nawet w większych miastach ^kosztowała koło 4 pensów.
„Wskutek braku doświadczenia oraz jedności pomiędzy włością-
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nami praca przepadała często bezowocnie. Członkowie jednej
z gmin, uprawiwszy swoją działkę, nie mogli zgodzić się w zda
niu, co na niej posadzić i ziemia została pusta; w drugiej gminie
członkowie jej, chcąc wszystkim dogodzić, probowali różnych ro
dzajów kultury, lecz nic się nie udawało”. Wogóle sama po
wierzchowność razi smutnie; większość domków składa się z dwóch
a częstokroć z jednej izdebki. (Pierre Leroy-Beaulieu, Nowe spo
łeczeństwo anglosaskie. Warszewa 1901 39—45).
Klasycznym przykładem nizkiej wydajności pracy i nędzy,
niekiedy głodu w ustroju wspólnościowym jest współczesna
Rosja i dawniejsza, gospodarująca w wspólnych mirach.
b) Prowadzenie przedsiębiorstwa przez państwo lub gminę
jest zawsze kosztowiejsze, niż przez jednostkę lub stowarzysze
nie prywatnych właścicieli.
c) W miarę rozwoju cywilizacji własność wspólna ustępuje
miejsca własności prywatnej. W pierwotnych społeczeństwach
przeważa własność wspólna, a społeczeństwa cywilizacyjnie ro
zwinięte mają prawie tylko własność prywatną, widoczne to przedewszystkiem w rozwoju własności ziemi wspólnota gminna, wła
sność rodowa, własność etotyczna i feodalna, własność indywi
dualna. Nie sposób powrócić do tego ustroju, który był na po
czątku, kiedy ludzie żywili się pasterstwem albo rybołóstwem,
kiedy mieszkali w szałaszach albo domkach nawodnych.
3. Człowiek o ile nie pracuje na cudzy rachunek, ma pra
wo do owoców swej pracy. Na wytworze spoczywa pieczęć du
cha i energii fizycznej jego twórcy. Nawet ziemia zmienia się
wskutek włożonej w nią pracy ludzkiej, tak iż w końcu nie mcżna oddzielić tego, co dała natura* od tego, co w rclę włożył
człowiek.
4. Bardzo wiele pisarzy za przykładem ŚW- Tomasza widzi
w własności prywatnej środek utrzymania spokoju społecznego.
Podział własności ustala prawa poszczególnych jednostek, spo
soby i prawa dziedziczenia i t. d. W systemie wspólnoty muszą
zachodzić zatargi o przynałeżność rzeczy do tego lub innego
obywatela.
II.
Człowiek ma przyrodzone prawo posizdaniB rzeczy na
własność, ałe czy musi zaprowadzić własność prywatną czy też
nie naruszając prawa przyrodzonego, może zaprowadzić własność
wspólną.
W społeczeństwach, w których niema jeszcze podziału na
klasy, przynajmniej początkowe, np. z pDwodu różnicy słaohectwa
bogocbwa lub władcy: (Wlilems, Phijosophia Moralis <1)903 323),
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albo tam, gdzie liczba ludzi nie jest zbyt wielka, a dary przyro
dzone są w takiej obfitości, że każdy może z nich czerpać bez
uszczerbku dla innych (Pottier, De jure et justitia 1900 43—44;
Zegarliński, dz. pryt. 107 i 148), tam własność prywatna nie jest
konieczna.
Ale w naszych społeczeństwach

ludnych i cywilizowanych?

Należy odróżnić zakazujące nakazy prawa przyrodzonego,
obowiązujące zawsze i wszędzie i odnoszące się do rzeczy złych
w sobie, i pozytywne, mające zastosowanie tylko w odpowiednich
warunkach. Wśród nakazów pozytywnych są pozwalające, w któ
rych ujawniają się podstawowe dążenia natury ludzkiej, ale które
nie są bezpośrednio i bezwzględnie obowiązujące.
Niektórzy pisarze uznają istnienie własności prywatnej w na
szych społeczeństwach za wymaganie prawa przyrodzonego, jak
mówi V. Cathrein: In praesenti rerum ordine privata dominia
generatim spectata non sunt solum iuris naturalis conceden
tis vel permittentis, sed praecipientis (Philosophia moralis 19076 n.
379 i Moralphilosophie 19112 II 302). Tak samo A. Pottier (dz.
przyt. 44), C. Willems (dz. przyt. 323), H. Pesch (dz. przyt. 188),
St. Zegarliński (dr. przyt. 148).
Inni znowuż uznają, że własność prywatna wchodzi w za
kres iuris naturalis permittentis. Tak przedewszystkiem A. de la
Barre (La Morale, 1911 93) i podobnież zdaje się M. Prummer:
Absque dubio ex ipso iure naturali sequitur dominium privatum,
non quidem eo sensu, quod communitas bonorum sit directe
contra ius naturale, sed quod illa visis omnibus circumstantiis,
ut plurimum, non sit ita conformis iuri naturali (Manuale Th. Moralis 1915 H 7). Również Vermeersch (Questiones de iustitia
19042 248) broni tezy, że ipsa lege naturae sancitur per se hoc
genus instituti, quae est privata proprietas rerum exteriorum,
etiam immobilium, przyczem sancitur znaczy: valorem et effica
ciam sortitur, statim atque existit; et natura duce atque insti
gatrice est communiter inductum. Gdy własność prywatna istnieje,
to natura doprowadziła do jej powstania, przedewszystkiem w za
kresie dóbr ruchomych, związanych bezpośrednio i ściśle z osobą
człowieka: prywatna zaś własność dóbr nieruchomych i niektó
rych ruchomych nie jest tak ściśle związana z prawem przyrodzonem (str. 264— 265). Stąd wynika, że ludzie, nie sprzeciwia
jąc się prawu przyrodzonemu, mogliby co do większości dóbr
wprowadzić własność wspólną, pod warunkiem, że zrzekną się
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małej rzeczy— przyrodzonej niezależności i staną się marjonetkami urzędników państwowych oraz zdecydują się na bardzo
prosty, ubogi, bodaj nawet pierwotny sposób życia.
S.

]. I Ks. 3tsH»P A. }■3oź«niec JtłowicHi, Bbttup Tytularny torymejstf,
Stłfragati £ub«bl(i.
J. E. Ks. Biskup Jełowicki urodził się w Warszawie 25 lu 
tego 1863 r. z ojca Adolfa, b. oficera-porucznika 5 pułku uła
nów wojska polskiego z 1831 r., kawalera orderu „Virtuti Miltari" (Dziadek, Konstanty, był Chorążym Hajsyńskim) i matki Pauliny z Sobańskich. Na Chrzcie św., w kościele św. Krzyża w War
szawie, otrzymał imiona: Adolf-Józef. Po otrzyn.aniu nauk przed
wstępnych w domu, uczęszczał do warszawskiej szkoły realnej>
którą jako 17 letni młodzieniec ukończył. Wówczas poświęca
się studjom rolniczym i wstępuje do słynnego Nowo-Aleksahdryj*
skiego instytutu rolniczego w Puławach.
Stąd młodzi Puławiacy po ostatnich wypadkach politycznych
wynosili z sobą pierwiastek twórczy, rozdmuchujący na nowo
pracę społeczno-obywatelską i dążność do oświecenia ludu.
Puławiak w „ułance" do dziś bywa wspominany z pewną
dumą...
*

*

*

Po skończonych studjach rolniczych, w lat parę, idąc za
głosen właściwego powołania, wstępuje 1887 r. do seminarjum
metropolitalnego św. Jana w Warszawie.
Świadomy tego ważnego kroku w swem życiu, 24 letni m ło 
dzian z wyższem wykształceniem, przebywa w seminarjum za.
ledwie 2 lata, a żądny wiedzy udaje się na wyższe stiidja teolo
giczne do słynnego uniwersytetu katolickiego w Lowanium,
w Belgji.
Aliści moskiewski rząd ówczesny— „opiekujący się Polską"
— srodze prześladował duchowieństwo, zwłaszcza młodych lewi
tów, udających się poza granice kraju na studja. Sądzili moskale,
że każdy udający się kleryk czy kapłan na studja za granicę—
niechybnie sprowadzi zagładę Rosji, lub co gorsza, wróci jezuitą,
a jezuici w oczach Rosji to wróg najniebezpieczniejszy. Nic też
dziwnego, że tropili ich 7 większym zapałem aniżeli zbrodniarzy.
Wyśledzili przeto i naszego dziś Dostojnego Biskupa. Trzeba
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było wybierać natychmiastowy powrót do krćju, lub dośmiertną
tułaczkę za granicą. Gdy się nic nie dało zaradzić złemu—zwy
ciężyła miłość Ojczyzny; młody lewita wraca do kraju i, w dniu
7 grudnia 1890 r., zostaje wyświęcony na kapłana.
*

*

*

Dopiąwszy celu, pełen wiary i zapału, przystępuje do pracy
tak wzniosłej jaką jest praca w winnicy Chrystusowej. Kolejno
pełni obowiązki wikarjusza w Łęczycy, bardzo krótko, a następnie
w Warszawie przy parafji Narodzenia N. Marji Panny na Lesznie.
Tu miody kapłan, powziął zamiar ponownych studjów i w r. 1892
udał się do Jerozolimy, do szkoły biblijnej O. O. Dominikanów.
*

*

*

Po powrocie z Jerozolimy w r. 1893 obejmuje trudne i waż
ne obowiązki prefekta gimnazjum realnego przy ul. Jezuickiej,
za Katedrą. Jak chwalebny wpływ wywierał na młodzież, i jak
ta młodzież Go kochała, świadczą do dziś miłe wspomnienia
b. uczniów, zajmujących obecnie poważne stanowiska w społe
czeństwie.
A młodzież nietylko dobrze uczył, ale i dobry przykład jej
dawał—wskazując, że wszystko Bogu winniśmy. Wracając ze
szkoły nigdy prastarej fary nie minął obojętnie, wstępował i za
tapiał się w gorącej modlitwie u stóp cudownego Chrystusa...
Młodzież szła tymi śladami i dla tego wyrośli z niej katolicy
prawdziwi. Uczniom pilnym w nauce, a oziębłym w praktykach
religijnych zwykł zarzucać: „lekcję umiesz dobrze, ale do kościo
ła nie chodzisz"... takie uwagi skutkowały bez uciekania się do
środków ostrzejszych. A trzeba wiedzieć, że prefektura w szko
łach męskich to rzecz nielada, wymagająca wszechstronnych za
let umysłu i serca, oraz ukochania sprawy. Ks. prefekt Jełowicki
tem trudniejsze miał zadanie, że w tym właśnie czasie nad życiem
polskiem, a szczególniej jego duszą— szkolnictwem, wisiał miecz
Hurki i Apuchtina. Roztropność dzisiejszego Księcia Kościoła um ia
ła i tu sobie radzić. Umiał uśpić czujność satrapów moskiewskich
i ich służalców tak, ze zdołał przeprowadzić pożądne reformy
co do praktyk religijnych młodzieży gimnazjalnej.
Jak okazał się odpowiednim na to stanowisko, mamy do
wód, że po dziś dzień stał na czele wszystkich ks. ks. prefektów
w Warszawie, oraz był pierwszym Wizytatorem Szkolnym na
m. Warszawę.
*

*

*

Będąc prefektem w gimnazjum realnem, pomimo obfitych
trudów, znajduje czas na prace literackie i, jako wynik swy-11
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studjów biblijnych, pisze w r. 1895 dzieło p. t.: „Przechadzki po
Jerozolimie i bliższych jej okolicach"— ozdobione licznemi ilu
stracjami.
Dzieło to wyszło z druku w 1897 r. nakładem M. Orgelbran
da, obecnie wyczerpane. Jest to dzieło oryginalne i podobne
go w naszej literaturze nie mamy.
„Zamiast słów zachwytu i podziwu dla tradycji jerozolim
skich— mamy w niem— krytykę, a prawda z niej wypływająca
wyjaśnia nam zrozumienie Biblji“.
*

*

*

Na pochłoniętego pracą kapłana zwróciła uwagę Stolica Apostoł
ska i w roku 1899, za zasługi położone dla Kościoła, Ojciec św.
Leon XIII, obdarza go godnością szambelan papieskiego.
Władza Archidjecezjalna zaś w 2 lata później, 1901 roku,
powierza m u —jedną, jeśli nie z największych, to z najrozleglejszych
w Warszawie— parafję św. Trójcy na Solcu, w której dotąd prze
bywa czczony i poważany powszechnie.
W drugim roku probostwa, 1902, Ojciec św. Leon XIII mia
nował ks. szambelana Jełowickiego swym prałatem domowym.
*

*

*

Ja k widzieliśmy dotąd J. E. w bezustannej pracy—tak i obec
nie bez wytchnienia, że tak trzeba się wyrazić,— \yje pracą.
A przedewszystkiem parafja spotrzebowała jej moc. W ciągu
18-letniego pasterzowania powiększa i do porządku dzisiejszego
doprowadza bardzo maleńki kościół parafjalny św. Trójcy (po
Trynitarski) na Sclcu, nsdto wprowadza i ustala wzorowy porzą
dek w nabożeństwach i obsłudze parafjalnej.
Lata 1905, 6 i następne wypadkami swymi co do wewnętrz
nych spraw stolicy były identyczne z obecnymi.
Parafja skłsdała się przeważnie z ludu roboczego. Trzeba
było więc zająć się w parafji na szeroką skalę akcją oświatową
i ratowniczą. Ks. prałat J., pełen energji, zachęciwszy do czynu
i swych pomocników, X. X. Wikarjuszów, udzielając im nawet
w pewnym zakresie samodzielności, przystąpił do walki z rozsza
lałym żywiołem i nędzą. Swej kieszeni nie szczędził— powstawały
więc różne instytucje samaiytańskie, jak: kuchnie— karmiące gło
dne dzieci, ochrony— przygarniające je pod dach, rozdawnictwa
odzieży, szkółki, szwalnie, zakłady dla starców i t. p. A ich wszyst
kich jakby aniołem opiekuńczym była matka wielce uczynnego
ks. proboszcza, czcigodna matrona polska, o sercu wrażliwem
na niedolę ludzką, ś. p. Paulina z Sobańskich Bożeniec-Jełowicka.
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Największem jej własnem szczęściem było
bliźnim.
*

*

czynić dobrze

*

Pomimo tak całkowitego oddania się sprawom kościelnym
i społecznym, ks. prał. J., znajduje wciąż czas na prace naukowe
i zajmuje się geografją, topografią, archeologją biblijną i t. p., po
mieszczając liczne artykuły z tych dziedzin w pismach: Kromce
Rodzinej, Przeglądzie Katolickim, Wędrowcu , Tygodniku Ilustrowanym,
oraz w „Encyklopedji“ ks. prałata Chctmickiego i „Wielkie) tncyklopedji Ilustrowanej“— często podpisywane literami: X . A . ].
*

*

*

W roku 1908, gdy ruch herezji kozłowickiej zataczał szersze
kręgi na Powiślu, fi parafjalne duchowieństwo, w ograniczonej
liczbie, nie było w stanie przeciwstawić się m u — ks. prałat Jeło
wicki sprowadza do parafji różnych zakonników na misje, a na
stępnie na stały pobyt dwóch O.O. Kapucynów z Nowego Miasta
nad Pilicą. W następstwie wykupuje posesję od rodziny Lefasów
przy ulicy Łazienkowskiej, urządza tu kaplicę stosowną i osadza
przy niej 0 .0 . Kapucynów—w nadziei, że pomoc skuteczną, stałą duchowieństwu pararjalnemu w pracy duchownej 'przyniosą*
Rząd rosyjski zakonników jednak po paru latach usunął. Wtedy
ks. prałat Jełowicki powzięty projekt wybudowania nowej świą
tyni w Swej parafji zdecydował się urzeczywistnić na miejscu
kapliczki po 0 .0 . Kapucynach. Poniosł osobiście pierwsze ofiary
na ten cel 1 otrzymawszy 20 tysięcy rubli od p. A. T. Rudzkiej,
wdowy po zmarłym 1899 r. znanym i zasłużonym przemysłowcu
Konstantym, szczególniejszym dobrodzieju Powiśla—do prowadzę
nia pod swoim nadzorem zbożnego dzieła sprowadził proboszcza
z Czerwonki Liwskiej, dawnego swego wikarjusza— ks. dr. Ryniewicza. Po zwalczeniu wszelkich przeszkód, w dniu 7 maja 1916 r.,
poświęca ks. prałat Jełowicki, przy ogromnym napływie wiernych^
plac pod budowę świątyni. Niebawem roboty były rozpoczęte
i ze zmienną pomyślnością do diiś są prowadzone.
W zarządzie Archidjecezją w roku 1915 otrzymuje godność
kanonika Kapituły Warszawskiej i Sędziego - Surrogata Konsystorza Jeneralnego, a przed dwoma laty Pierwszego Radcy Kurji
i Pierwszego Vice-Oficjała Sądu Arcybiskupiego (w II instancji)*
Mąż to pobożnością, nauką, pracą i roztropnością odzna
czający się.
Diecezja Lubelska zyskuje w swym sufraganie Biskupa
światłeg* który odda jej znakomite usługi.
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Oby Go Bóg, w Trójcy św. Jedyny, zachował: „Ad multos
annos!” dla dobra Kościoła św., Ojczyzny i Rodaków!
*

*

*

Jako skromne dary pamiątkowe parafjanie złożyli J. E. Najprzewielebniejszemu Ks. Biskupowi Jełowickiemu, dotychczaso
wemu swemu proboszczowi; kielich srebrny pozłacany z napisem:
„J. E. Ks. Biskupwi Adolfowi Jełowickiemu, ukochanemu probosz
czowi—wdzięczni parafjanie Trynitarscy. Warszawa 1919 r.", oraz
infułę bardzo piękną i Księgi Pontyfikalne.
Pastorał J. E. otrzymał w depozycie od rodziny hr. Łubieńskich,
jako cenną i świętą relikwję po męczenniku,— Biskupie Konstan
tym Ireneuszu Łubieńskim, otrutym przez moskali i zmarłym
w Niżnym Nowgorodzie.
Konsekracya odbyła się w Warszawie w kościele św. Trójcy
na Solcu dnia 23 marca r. b., konsekratorem był J. E. Biskup
kamieniecki ks. Piotr Mańkowski, brat cioteczny, w asystencji
J. E. arcybiskupa K. Ruszkiewicza i biskupa polowego St. Galla.
Obecnymi byli Ich Eksc. arcybiskup metropolita warszawski A. Kakowski, biskup lubelski M Fulman, biskup podlaski H. Przeździecki, Wizytator Apostolski A. Ratti, a wśród wiernego duchwieństwa
znajdowali się też delegaci kapituły lubelskiej kanonicy L. Kwiek
i E. Jankowski, oraz z kapituły zamojskiej prałat W. Hartman
i kan. A. Wójcikowski.
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Dziennik czynności J. E. Biskupa lubelskiego.
Li-go kwietnia J. K. ks. Biskup udzielał Sakramentu Bierzmowania
uczenicom pensji p. Areiszowej i p. Radzikowskiej
12-go kwietnia J. E. udzielał Sakramentu Bierzmowania uczniom
szkoły Handlowej.
13-go kwietnie J. E. udzielił święceń djakonatu i pierwszej tonsury
alum nom sem inarjum duchownego; poezem odbyło się uroczyste poświę
cenie palm, a po południu udzielił Sakramentu Bierzmowania uczniom w ie
czorowej szkoły rzemieślniczej w kościele po-Dominikańskim.
17-go kwietnia. Uroczysta celebra nabożeństwa Wielko-Czwartkowego; poświęcenie olejów, umycie nóg.
19-go kwietnia. Uroczysta celebra i wyświęcenie na kapłanów Z y
gmunta Adamczewskiego i Józefa Cieślickiego -- djakonów. Rezurekcja
wieczorem.
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20-go kwietnia J. E. uroczyście celebrował sumę i udzielił odpustu
zupełnego. ■
27-go kwietnia J. E. odpraw ił pontyfikalne nabożeństwo dziękczynne
z okazji zdobycia W iln a i powrotu z Francji wojsk jenerała Hallera, p o 
czerń przemawiał z tronu.
29-go kwietnia J. E. odbył konferencję z dziekanami i księżmi.
3-go maja J. E. pontyfikalne kocelebrował w katedrze w rocznicę
Konstytucji 3-go maja; poczem pontyfikalnie celebrował sumę w kościele
po-Dominikańskim, a po południu udzielał w tymże kościele Sakramentu
Bierzmowania.
ii-go maja J. E. miał pontyfikalną mszę św. w katedrze w rocznicę
bitwy pod Kaniowem.

Dziennik kurji diecezjalnej.
Upow ażniono dziekana dekanatu Tyszov^jeckiego po poświęcenia
cerkwi w Czartowcu; proboszcza parafji Krasnobród — do poświęcenia
cerkwi w Suchowoli; administratora parafji Olchowiec — do poświęcenia
cerkwi w Cycowie
Polecono ks. W . Marklowi z Czemiernik udać się do Poznania na
trzytygodniowy kurs sekretarzy jeneralnych Stowarzyszeń Katolickich.
Delegowano ks. Stan. W ójcika, kapłana diecezji Krakowskiej do
objęcia obow iązków kapelana przy szpitalu wojskowym w Lublinie.
Utworzono filję z prawam i parafialnemi przy kaplicy w Zwierzyńcu.
Mianowano ks. W acława Krasuskiego, administratora parafji Łęczna,
dziekanem dekanatu Łęczyńskiego, a ks. Kwoczyńskiego, administratora
parafji Zaklików , — dziekanem dekanatu Zaklikowskiego.
Zawiadomiono dziekana dekanatu Lubartowskiego, że wizytacja ka
noniczna parafji Lubartów odbędzie się dnia 18 maja.
Mianowano ks. kanonika Zenona Kwieka, rektora seminarjum lubel
skiego — dyrektorem diecezjalnym Apostolstwa Modlitwy.

Zmiany wśród duchowieństwa.
Ks. Alfons Chrzanowski — na administratora par. Bychawka.
Ks. Stanisław Sku!imowski z Kazimierza — na administratora filjalnej parafji Siedliszcze.
Ks. Józef Adamczyk z Niemiec — na proboszcza par. Krzczonów.
Ks. Adam Padziński z Markuszowa — na administratora par. Niemce.
Ks. kanonik Jankowski — otrzymuje etat wikarjusza katedralnego
w Lublinie.
Ks. W iktor Jezierski z Łuszczowa— na administratora par. Markuszów.
Ks. Jan Stryjecki z Targowiska — na wikarjusza filjalnej parafji
Łuszczów.
Ks. Jan Adamski ze Skierbieszowa — na administratora parafji Tar
gowisko.
Ks. W iktor Słowakiewicz z Krzczonowa— na administratora par. Skier
bieszów.
Ks. Bolesław Okólski z Gołębia — na wikarjusza k-ła po-Reformackiego w Kazim ierzu..
Ks. Tadeusz Tworek z Otrocza — na administratora par. Wysokie.
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Ks. Ju lja n Matraś z Bystrzycy — zw olniony z etatu i delegowany do
kościoła w Otroczu.
Ks. Polikarp Mokrski, z diecezji łucko - żytomierskiej, delegowany
do pełnienia obow iązków w Prawnie.
Ks. W alniczek, z archidiecezji lwowskiej — delegowany do par.
Krasnobród, do pomocy miejscowemu duchowieństwu.
Ks. Piotr Kwoczyński z Dzierzkowic — na administratora par. Za
klików.

Wznowienie odłożonej wizytacji J. E. Biskupa.
Na przedstawienie ks. dziekanów, ze względu na straszną epidemię
tyfusu plamistego w tych okolicach, gdzie się m iały odbyć wizytacje b i
skupie, postanowionem zostało ich czasowe odłożenie. Obecnie zostają
wznowione w porządku, już ogłoszonym w .Ns 5 „W iadom ości Diecezjalnych“, — tylko z datą rozpoczęcia o dwa tygodnie później, a mianowicie:

W izytacia Najdostojniejszego Naszego Pasterza.
D ek a n a t Chełm ski.
Chełm 24 — 27 maja, sobota — wtorek; Czułczyce
27 maja, wtorek; Rejowiec 27 maja, wtorek — czwartek; Borowica 29 maja»
czwartek po poł.; Paw łów 30 maja, piątek rano; Kanie 31, sobota wieczór;
Siedliszcze 1 czerwca, niedziela rano; Olchowiec 2 czerwca, poniedziałek
po poł.; Sawin 3 czerwca, wtorek po poł.; Św ierże 5 czerwca, czwartek
ra io; Dorohusk 6 czerwca, piątek wieczór; Klesztów 7 czerwca, sobota —
przejazdem; K um ów 7 czerwca, sobota wieczorem; W ojsław ice 9 czerwca,
poniedziałek wieczorem.
D e k a n a t H ru bieszow ski.
Uchanie i i czerwca, środa rano; Grabowiec
13 czerwca, piątek po poł.

W izytacja J. Ę. ks. Biskupa Sufragana.
W ilk o ła z 24 maja, sobota rano 9 i pół do stacji
W ilkołaz; Popkowice 26 maja, poniedziałek po poł.; Urzędów 27 maja, wto
rek; DzierżkowMce 29 maja, czwartek.
D e k a n a ł Zaklikoivski.
Boby 30 maja, piątek; Bo:ska 1 czerwca, nie
dziela; Świeciechów 2 czerwca, poniedziałek.
D ekan at K ra śn ick i.
Księżomiesz 3 czerwca, wtorek.
D e k a n a t Zaklikowski.
A nnopol 4 czerwca, środa; Borów 5 czerwca,
czwartek; Gościeradów 6 czerwca, piątek.
D ek a n a t Jan ow ski.
Rzeczyca Ziemiańska 8 czerwca, niedziela.
D ek a n a t Zaklikow ski.
Zaklików 9 czerwca, poniedziałek.
D e k a n a t Jan ow ski.
Potok W ielki i i czerwca, środa; Modliborzyce
13 czerwca, piątek; Janów 15 czerwca, niedziela; Branew — rano wyciecz
ka z Janowa, z powr. wtorek; Batorz 18 czerwca, środa; Otrocz — wyciecz
ka; B linów 20 czerwca, piątek; Boża-Wola 21 czerwca, sobota.
D ek a n a t K ra śn ick i.
Zakrzówek 22 czerwca, niedziela wieczorem.
D ek a n a t K ra śn ick i.

NBEROŁOGJA,
1)
Dnia 5-go kwietnia um arł ś. p. ks. Franciszek Chęciński, adm ini
strator parafji Bychawka.
Ś. p. zmarły urodził się 3 grudnia 1851 roku w Urzędowie, naukświeckie pobierał w szkołach Chełmskich, a od r. 1871 pozostawał w sie
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m inarjum duchownem w Lublinie. Po wyświęceniu na kapłana w 1876 r.
został mianowany wikarjuszem parafji Chełm, skąd przechodził kolejno do
Mełgwi, Opola, Górecka, Puszczy Solskiej i Czemiernik. W 1885 r. otrzy
m ał w zarząd parafię Wisznice, nie długo jednak tam pozostawał, gdyż
w kilka miesięcy, z rozporządzenia ówczesnego warszawskiego jenerał-gubernatora H urki, został przeniesiony w strony nie unijackie i otrzymał tym
czasowo nominację na wikarjusza parafji Krzczonów” w dwa lata później
został administratorem parafji Czerniejów, a następnie w 1897 r. adm ini
stratorem parafji Bychawka. Na tem stanowisku pozostawał aż do śmierci.
Zaraziwszy się u chorego na tyfus plamisty, zm arł po krótkich cierpieniach.
2) Dnia 8-go kwietnia rozstał się z tym światem ś. p. Eugenjusz
Szyprowski, administrator parafji Wysokie.
Urodzony 1870 r. w Tomaszowie lubelskim, początkowe nauki pobie
rał w Zamojskiem progimnazjum, a od roku 1887 kształcił się w seminar
jum duchownem w Lublinie. W yśw ięcony na kapłana w 1895 r., naznaczo
ny został na wikarjat do Puszczy Solskiej, a stąd przechodził kolejno do
W ilkow a, Ostrowia i Łęcznej. W 1900 roku został mianowany adm ini
stratorem parafii Tyszowce, skąd po dwuch latach, za przyłączenie nie
pełnoletnich prawosławnych do kościoła katolickiego, za karę został
przeniesiony do parafji Uchanie na stanowisko wikarjusza. Faktycznie był
tam proboszczem, nie miał tylko etatu proboszczowskiego i dopiero w [913 r.
został zwolnionym od tej kary. Podczas zawieruchy wojennej w 1915 r. wy
jechał do Rossji, skąd pow rócił w 1918 r. W marcu r. b. otrzymał nom i
nację na administratora parafji W ysokie, nie zdołał jednak jej objąć, gdyż
zaraziwszy się na tyfus plamisty, zmarł, przeżywszy lat 49.
3) Dnia 22-go kwietnia um arł w Zaklikow ie ś. p. ks. Wiktor Suski,
miejscowy proboszcz.
Urodził się w 1867 r. w Józefowie Ordynackim. Nauki świecki pobie
rał w V-em gimnazjum warszawskiem, w roku zaś 1883 wstąpił do semi
narjum w Lublinie i ukończywszy takowe w r. 1888, został mianowany w i
karjuszem parafji Łaskarzew. Po dwuch latach przeniesiony został na ta
kież stanowisko do parafji Nawrócenia św. Paw ła w Lublinie. Wktótce
otrzymał w zarząd parafję Nabróż, a następnie w 1902 r. — parafię Z akli
ków. W 1913 r. zarządzał parafją Gościeradów, w roku zaś 1918 wybrany
został i mianowany vice-dziekanem dekanatu Jnowskiego z siedzibą w Z a 
klikowie, a w roku bieżącym J. E. Najdostojniejszy Pasterz, przywróciwszy
vice-dekanatowi nazwę dawnego dekanatu Zaklikowskiego, mianował ś. p.
ks. Suskiego dziekanem Zaklikowskim. Przy udzielaniu ostatniej pociechy
chorym na tyfus plamisty, zaraził się i rozstał się ś. p. ks. W iktor z tym
światem w pełni jeszcze swych sil, bo zaledwie w 52 roku życia. — R e 
quiescant in pace.
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