R o k X V II.

L u ty 1935 r,

Jł2 2.

LUBELSKIE
Akta Stolicy Apostolskiej.
D e k r e t d o ty c ząc y n a d a n ia s z c z e g ó ln y c h ła s k d u c h o 
w ych, k tó r e z y s k iw a ć m o ż n a z a zm a rły c h .
(Acta Apost, Sedis, vol XXV, słr. 606).
Jak świadczą najstarsze pamiętniki, niema w Kościele
Chrystusowym
nic
równie
dawnego,
równie
w prak
tyce zgodnego i stałego, jak pobożna pamięć o zmarłych bra
ciach i ta uczynna staranność, z jaką Bogu ofiary, modlitwy i
jałmużny, oraz inne przebłagalne uczynki składamy w tej in 
tencji, by oni od grzechów uwolnieni byli. Skądinąd bowiem
jest to tylko czynne wyznanie katolickiego dogmatu, zwanego
Świętych obcowaniem, gdy to wierni wojujący pomoc swą oczysz
czającym się okazują, by oni z Kościołem triumfującym jak n a j
prędzej zostali połączeni.
W tym właśnie celu liczni Papieże w swej ojcowskiej tro
sce 7. pełnych rąk Kościoła w różnym czasie skarby duchowe
rozdzielali. Tak więc Klemens X III postanowił, że wszystkie
Msze św., jakie każdego roku w Dzień Zaduszny kapłani od
prawiają, odpustem są uprzywilejowane; Pius X udzielił na ten
dzień odpustu zupełnego toties quoties pod'zwykłemi warunkar
mi, a ostatnio Benedykt XV pozwolił w Dzień Zaduszny trzy
Msze św. wszystkim kapłanom odprawiać.
Nic przeto dziwnego, że idąc śladami swych Poprzedni
ków i Pius X I, szczęśliwie nam rządzący Ojciec św , zapragnął
okazać we właściwy sposób swą wielką miłość względem dusz
cierpiących. W tym celu na audjencji, udzielonej dnia 27-go
października ub. r. niżej podpisanemu Kardynałowi, Wielkiemu
Penitencjarzowi, łaskawie postanowił, co następuje:
1. Że podczas trwania oktawy Dnia Zadusznego wszyst
kie Msze św., odprawiane przez każdego kapłana przy jakim
kolwiek ołtarzu, są uprzywilejowane* ale tylko w stosunku do
tej duszy, za którą Msza św. jest aplikowana.
2. Że wszyscy wierni, którzy w czasie powyższej oktawy
nawiedzą pobożnie cmentarz i choćby tylko myślnie za zmar
łych się pomodlą, zyskiwać mogą pod zwykłemi warunkami w
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poszczególne dni odpust z upojny, który wszakże tylkó za zmar
łych ofiarować można.
Że wszyscy wierni, którzy, jak wyżej powiedziano, pawiej
dzą cmentarz i za zmarłyph się pomodlą któregokolwiek cjniik
roku, mogą zyskać odpust cząstkowy siedmiu lat, również tyl
ko za dusze zmarłych ofiarowany.
Niniejsze ważne jest na zawsze, bez wysyłania breve i bez
względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
Dan w Rzymie, w siedzibie św. Penitencjarji, dnia 31-go
października roku 1934.
(—) W. Kard. Lauri, Wielki Penitencjarz.
(—) 1. Teodori, Sekretarz.

Z Kurji Biskupie).
W ie lk o p o s tn a z b ió r k a d la u b o g ic h .
Jak w latach minionych, tak i w tym roku polecamy Du
chowieństwu, aby, przeprowadziło w pierwszym tygodniu wiel
kiego postu w swych kościołach i w swych parafjach przez Miejspówe Towarzystwo Miłosierdzia i inne organizacje kościelne
ogólną zbiórkę darów w pieniądzach i w naturze na rzeoz ubo
gich. Czas od pierwszej niedzieli w. postu, to jest od 10 marca
ma być tygodniem wielkiej akcji na rzecz ubogich pod hasłem
Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Jakkolwiek wszędzie jest wiele
biedy, a miejscową biedotę szczególniej należy mieć w opiece,
jednakże Lublin i niektóre środowiska mają wyjątkowe nagro
madzenie biedaków, którzy sobie dać rady nie mogą. Rezultat
zbiórki w pieniądzach proszę kierować do Kurji Biskupiej, a
jiaturze wysyłać do instytucji dobroczynnych najbliższych, bę
dących pod kierunkiem sióstr zakonnych. Polecamy pamięci
zwłaszcza konferencję ś. Wincentego w Lublinie, gdzie ubogi
mi zajmuje się troskliwie siostra Marja.
t
Gorąco zachęcamy za pośrednictwem wielebnego Ducho
wieństwa wszystkich wiernych naszych, których z ambony w
uprzednią, niedzielę trzeba zachęcić i powiedzieć im o naszej
serdecznej prośbie na rzecz ubogich w imię słów Zbawicielpwych: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do
stąpią!”.
Lublin, 14 lutego 1935 r.
t Marjan Leon, Bp. Lub.
,,
UWAGA. Redakcja nadmienia, iż władze cywilne na tę
zbiórkę poza kościołem wyraziły swoją zgodę.
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Rozporządzenia państwowe.
In s tr u k c ja z d n ia 2 3 lis t o p a d a 1934 r. d la o s ó b p ro w a ?
d z ą c y c h k s ię g i s ta n u c y w iln e g o w s p r a w ie w y p e łn ia n i*
i o d s y ła n ia f o r m u la r z y s ta ty s ty c z n y c h d o ty c ząc y c h r u 
ch u n a t u r a ln e g o lu d n o ś c i, w y d a n a n a p o d s ta w ie a rt. 11
R o z p o r z ą d z e n ia P r e z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 1
In te g o 1927 ro k u o s ta ty s ty c e ru c h u n a tu r a ln e g o
lu d n o ś c i.
§ 1. Osoby prowadzące księgi stanu cywilnego obowią
zane są z zarejestrowanych przez nie w tych księgach mał
żeństw, urodzeń i zgonów przesyłać właściwej powiatowej wła
dzy administracji ogólnej sprawozdania indywidualne w formie
wykazów aktów małżeństw (formularz wzór A), wykazów aktów
urodzin (formularz wzór B) i wykazów aktów zgonów (forjhu^
larz wzór C).
W miastach: Warszawie, Łodzi, Lublinie, Sosnowcu, W il
nie, Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie i Lwowie,
posiadających własne biura statystyczne, osoby prowadzące
księgi stanu cywilnego przesyłają sprawozdania do tych biiij*.
§ 2. Sprawozdania za pierwszy kwartał winny być* prze-:
słane najpóźniej dnia 15 kwietnia, za drugi kwartał najpóźniej
dnia 15 lipca, za trzeci kwartał najpóźniej dn. 15 października
i za czwarty kwartał najpóźniej dn. 15 stycznia.
W miastach wymienionych w ustępie 2 § 1 sprawozdania
winny być nadsyłane co tydzień.
Formularze statystyczne winny być wysyłane także i w
-tym przypadku, gdy w ubiegłym okresie żadnych małżeństw;
urodzeń lub zgonów nie zarejestrowano.
,
§ 3. Jeżeli okręg urzędowy osoby prowadzącej księgi
stanu cywilnego rozciąga się na dwa lub więcej powiatów, na
leży przesyłać każdej władzy powiatowej osobne sprawozdania
z aktów, dotyczących okręgu urzędowego danej władzy.
§ 4. Sprawozdania indywidualne należy sporządzić na
tychmiast w obecności stron w tym celu, żeby osoby zgłaszajęce się do aktu mogły udzielić informacyj nie wpisywanych
do ksiąg stanu cywilnego, a potrzebnych do prawidłowego wypełnieniania wykazów statystycznych.
?
W formularzach statystycznych muszą być wypełnione
wszystkie rubryki, o ile jednak w przypadkach zgoła wyjątko
wych jakaś rubryka dla braku danych nie może być wypeł
niona, należy przyczynę tego zaznaczyć w tej samej rubryce,
bądź w rubryce uwag.
.
§ 5. Zarejestrowane małżeństwa, urodzenia i zgony nale^
ży wpisywać do formularzy statystycznych kolejno, w miarę,
jak się sporządza akta stanu cywilnego, aż do wyczerpania
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miejsca na. formularzu. Tem samem nie należy używać oddziel
nych formularzy statystycznych dla każdej miejscowości, bądź
gminy okręgu urzędowego osoby prowadzącej księgi stanu cy
wilnego! chociażby dla tej miejscowości były prowadzone od
dzielne księgi.
§ 6. Za każdy akt ślubu, urodzenia lub zgonu, wykazany
w formularzach statystych, zgodnie z niniejszą instrukcją, oso
by prowadzące księgi stanu cywilnego, z wyjątkiem urzędów
państwowych, otrzymają tytułem zwrotu wydatków na materjały piśmienne trzy (3) grosze.
Sumy należne za ubiegły rok kalendarzowy będą przeka
zywane przez Główny Urząd Statystyczny bezpośrednio oso
bom składającym sprawozdania to terminie sześciotygodnio
wym od dnia otrzymania przeż Główny Urząd Statystyczny
sprawozdań za czwarty kwartał roku ubiegłego.
§ 7. Formularzy statystycznych dostarcza Główny Urząd'
Statystyczny przed rozpoczęciem roku sprawozdawczego za
pośrednictwem powiatowej władzy administracji ogólnej, bądź
zarządów miejskich tych miast, które będą otrzymywały tygod
niowe sprawozdania bezpośrednio (ob. ust. 2 § 1 nin. Instr.).
§ 8. Opłaty pocztowe, związane z korespondencją osób
prowadzących księgi stanu cywilnego z powiatowemi władzami
administracji ogólnej, bądź z Głównym Urzędem Statystycznem,
w' sprawach statystyki ruchu naturalnego ludności, będą po
krywane z budżetu państwowego.
!
W tym celu osoby wyżej wymienione mają przesyłać ko
respondencję w kopertach zaopatrzonych w następujący napis,,
umieszczony na widocznem miejscu: „W wykonaniu ustawowe
go obowiązku". ‘
'
§ 9. Liczby porządkowe rubryki 1 formularza A, B, C,
zaczynać się winny od jedynki w każdym wykazie. Liczby nu*
merów aktów stanu cywilnego (rubryka 2 formularzy A, B i G)>
wają być kolejne dla całego roku, stosownie do numeracji
właściwych ksiąg.
Żaden zapis, poczyniony w księgach, . a opatrzony nume
rem kolejnym, nie może być opuszczony w nadsyłanych spra
wozdaniach, przeciwnie zapisów poczynionych w księgach a
nieopatrzonych numeracją kolejną nie włącza się do sprawo
zdań statystycznych.
§ 10. Przy wypełnianiu rubryk dat urodzenia bądź wie
ku (rubr. 7 i li, formularza A, rubr. 15 i 16 formularza B i
rubr. 9 formularza) należy podawać ścisłą datę urodzenia.
Podawanie wieku w liczbie lat skończonych dopuszczalne
jest jedynie w razie całkowitej niemożności ustalenia ścisłej.,
daty urodzenia.
§ 11. Przy wypełnianiu rubryki wyznania (rubr. 8 i 12;
formularza A, rubr. 12, 13 i 14 formularza B, rubr. 12 formu
larza C) należy unikać ogólnikowych określeń, jak np. „kato
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lickie”, „ewangelickie”, „greckie” i t. p. lecz trzeba podawać
dokładnie, czy rzymsko-katolickie, czy grecko-katolickie, czy
'ewangelicko-augsburskie, czy ewangelicko-helweckie, czy pra
wosławne i t. p.
§ 12. Przy wypełnianiu rubryki stanu cywilnego (rubr. 9
i 13 furmularza A, rubr. 11 formularza C) należy wpisywać sto
sownie do okoliczności: kawaler, panna, wdowiec, wdowa, roz
wiedziony, rozwiedziona.
§ 13. Przy wypełnianiu rubryki miejsca urodzenia bądź
zgonu (rub. 8 formularza B, rubr. 7 formularza C) należy po
dawać nazwę miasta, bądź gminy wiejskiej i powiatu, gdzie
fakt urodzenia względnie zgonu nastąpił.
§ 14. W taki sam sposób należy wełniać rubrykę miejsca
zamieszkania (rubr. 6 formularza A, rubr. 17 formularza B i
rubr. 8 formularza C).
§ 15. Przy urodzeniach wielorakich (rubr. 9 formularza
B), jak dwojakie, trojakie i t. p., powinno być każde dziecko
urodzone wciągnięte kolejno do oddzielnej rubryki pożiemej
Wykazu, przyczem w rubr 9 należy umieścić przy każdym za
pisie stosowną uwadę „dwój“, „trój” i t. p.
§ 16. Przez martwo urodzone rozumie się dziecko, które
przyszło na świat przynajmniej w 7 miesiącu ciąży i które w
chwili przecinania pępowiny niedawało znaku życia, o ile póź
niej nie zostało do życia przywrócone.
<
Dzieci martwo urodzone są zapisywane tylko do ksiąg
urodzeń i wykazywane tylko w sprawozdaniach wzoru B.
§ 17. Przy wypełnianiu rubryk przyczyny zgonu (rubr.
13 i 14 formularza Ć) należy żądać od osób zgłaszających się
do aktu podawania istotnej przyczyny zgonu, unikając ogólni
kowych określeń, jak np. zapalenie, gorączka, słabość i t. p.* ’
W rubryce 14 należy zaznaczyć stosownie do okoliczności
„tak” lub „nie”, unikając skrótów, kresek, znaków ditto i t. p.
§ 18. Małżeństwa dopełniane przed władzami administracyjnemi w trybie przepisów obowiązującej na obszarze woje
wództw południowych oraz cieszyńskiej części woj. śląskiego
ustawy z dnia 25 maja r. 1868 (Dz. U. P. Nr. 47) wpisuje się je
jedynie do wykazów wypełnianych przez wyżej wymienione
władzo, chociażby nawet małżeństwa te zgodnie z powołanemi
wyżej przepisami zarejestrowane były również i w księgach
prowadzonych przez właściwych duszpasterzy.
§ 19. Wszędzie, gdzie w niniejszej instrukcji mowa jest o
księgach stanu cywilnego, rozumieć pod niemi należy wszelkie
księgi, których prowadzenie w zakresie aktów stanu cywilnego
przewidują obowiązujące przepisy.
§ 20. Instrukcję wydaną w tej sprawie dnia 12 maja 1927
r* uchyla się.
Minister Spraw Wewnętrznych:
( —) Marjan Zyndram-Kościałkow&ki.

Udzielanie w ła d z o m a d m in is tr a c ji o g ó ln e j inform acyjj
ę

d o p e łn io n y m

przez

osoby

z a ś lu b io n e

o b r z ą d z ie

m a łż e ń s tw a .
Ministerstwo
Wyznań Relig. i Oświecenia
Publicznego.
i■
, Warszawa, dn 30 Stycznia 1935 r.
W? V-4608/34.
• i

Zgodnie z przepisami, obowiązuj ącemi w Kościele rzym
sko-katolickim, na marginesach aktów urodzin osób zaślub,iqriych, pomieszcza się wzmiankę o dopełnionym przez hich
pjprzędzie małżeństwa.
Brak takiej wzmianki łącznie z innemi ustaleniami faktyczriemi stanowi podstawę do domniemań, że dana osoba jest sta
nu wolnego.
Dla powiatowych władz administracji ogólnej
ności w postępowaniu przy stwierdzaniu zdolności
Jub zaświadczeniu braku przeszkód do zawarcia
obywateli polskich zagranicą — wskazówka taka
cenną.

w szczegól
małżeńskiej
małżeństwa
jest nader

W praktyce, sprawujący obowiązki urzędników stanu cy
wilnego proboszczowie rzymsko -katolicy odmawiają jednak
częstokroć udzielenia starostom tego rodzaju informacyj, zasła
niając się brakiem podstaw prawnych bądź okolicznością, iż
d,ane te służyć mogą rzekomo wyłącznie przy ogłaszaniu zapo
wiedzi i w kraju.
^
Zważywszy, że:
1) warunkiem otrzymania przez obywateli polskieh ślubu
zagranicą jest wylegitymowanie się przez narzeczonych świa
dectwem władz ojczystych o braku przeszkód małżeńskich;
2) świadectwa te na podstawie właściwych porozumień
Międzynarodowych wystawiają dla obszaru Niemiec i w. ni,
Gdańska — starostowie, dla innych obszarów żagramćziiycłi
konsulowie R. P.;
3) omawiane zaświadczenia mają charakter samoistny, nie
zależny od zapowiedzi, które zresztą dla ślubów zawieranych
pod rządami, ustawodawstwa niemieckiego, ogłasza się w kraju
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o^ęęystym narzeczonych nie w trybie zapowiedzi z ambon,
lecz Wyłącznie w trybie ogłaśżahia w prasie; ' i ; :
4) ti podstaw opisanego postępowania leży. ochrona insty
tucji małżeństwa, jako takiego;
5) jak z wywódów bbwyższ^ch wynika — stanowisko zajiftowahe przez proboszczów rzymsko - katolickich Die jest uza
sadnione, opór zaś ich w uwzględnianiu odpowiednich wnio
sków władz — utrudnia należyte przeprowadzenie niezbędnych
dochodzeń.
Ministerstwo W yznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go Oprosi o spowodowianie wydania odpowiednich zarządzeń
duchowieństwu celem udzielania władzom administracji ogólnej
informacyj o wzmiankach, pomieszczonych na marginesach
aktów urodzin osób zaślubionych, o dopełnionym przez nich
obrzędzie małżeństwa.
Ministerstwo prosi o traktowanie tej sprawy, związanej
nietylko z interesem prywatnych stron, ale, co więcej z intere
sem Państwa oraz samego Kościoła, jako strażnika sakramentu
małżeństwa — jako pilnej i zawiadomienie o wydanych zarzą
dzeniach.
Dyrektor Departamentu
Fr. Potocki.
UWAGA: Kurja Biskupia poleca Duchowieństwu żądane
zaświadczenia wydawać w myśl powyższego.

W s p r a w ie o d r o c z e n ia e g z e k u c ji z a le g ły c h s k ła d e k
■\ u b e z p ie c z e n io w y c h .
J1. Ę. Ks. Biskup Łukomski, nadesłał pód datą 13 grudnia
1934 -i*. Nr. (583 do Ordynarjuszów diecezji w Polsce następują
cą odezwę z dołączeniem odpisów Ministerstwa Opieki Spo
łecznej.
Mam zaszczyt przesłać odpisy 2 ch pism, rozesłanych już
przez Ministerstwo Opieki Społecznej do Urzędów Ubezpieczeń*
ze uregulowanie- zaległych składek odracza się aż do odwoła
nia (ze względu na to, iż nie ukazało się jeszcze rozporządze
ni^ wykonawcze do ustawy o składkach na rzecz kościoła.)
V
Ministerstwo Opieki Społecznej prosi atoli, aby Ks. Ks. Pro*
Goszczowie, w miarę możności układali się z Urzędami Ubez
pieczeń, co do regulowania zaległości, i aby Ks. Ks. Ordynar
iusze wydali takie polecenie duchowieństwu.

48

Ministerstwo Opieki Społecznej
Nr. Un. 2/1-4.
W sprawie egzekucji z tytułu
zaległych składek za ubezieczenie służby kościelnej.

Otrzymano dn. 13.XII.1934 r.

ODPISY.

Warszawa, dn 26 października 1934 r.

Do Zakładu Ubezp. Prac. Umysł.
Zakładu Ubezp. Emeryt. Robotników
w miejscu.

Wobec tego, że nie ukazało się dotąd rozporządzenie wy
konawcze do ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o składkach na
rzecz Kościoła Katolickiego (Dz. U. R. P. Nr. 35, póz. 358),
przeto Ministerstwo Opieki Społecznej, nawiązując do swych
poprzednich zarządzeń w tym zakresie, poleca wstrzymać aż
do odwołania przeprowadzenie egzekucyj do majątku kościel
nego lub majątku księży proboszczów z tytułu zaległych na:
leżności, przypadających na ubezpieczenie służby kościelnej
przed 1 stycznia 1934 r.
Zarządzenie niniejsze nie ogranicża w niczem stosowania
ulg, przewidzianych w ustawie z dnia 15 marca 1934 r. o uła
twieniu spłaty zaległych składek i opłat na rzecz instytucyj
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 237).
Wstrzymując przeprowadzenie egzekucyj, Zakład nie po
winien jednak dopuścić, by poszczególne należności uległy
przedawnieniu.
Za zgodność odpisu:
( —) Józef Zieliński

dinisterstwo Opieki Społecznej
Nr. Un. 2/1-4.
W sprawie egzekucji z tytułu
zaległych składek za ubezpie
czenie służby kościelnej.

(- ) J. Wł. Lgocki
Dyrektor Departamentu.
Otrzymano dn. 13.XII 1934 r.
Warszawa, dn. 26 października 1934 r.

Do Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń
w Warszawie, w Poznaniu
i Lwowie.

Ministerstwo Opieki Społecznej prosi o zakomunikowanie
Ubezpieczalniom Społecznym, podległym nadzorowi Okręgowe
go Urzędu, pisma o treści następującej:
Wobec, tego, że nie ukazało się dotąd rozporządzenie wy
konawcze do ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o składkach na
rzecz Kościoła katolickiego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 358), prze
to Ministerstwo Opieki Społecznej, nawiązując do swych p o 
przednich zarządzeń w tym zakresie, poleca wstrzymać aż do
odwołania przeprowadzenia egzekucyj do majątku kościelnego
lub majątku księży proboszczów z tytułu zaległych należności
kas chorych za ubezpieczenie służby kościelnej.
Niezależnie od powyższego, Ubezpieczalnie winny:
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1) domagać, siy regularnego spłacania składek ubezpiecze
niowych, przypadających od służby kościelnej za okresy po 1
styczniu 1934 r. i od tego uzależniać wstrzymywania kroków
egzekucyjnych;
2) do zaległości z przed 1 lipca. 1932 r. zastosować przeipisy ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o ułatwieniu spłaty zale
głych składek i opłat na rzecz ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. R. P. Nr. 29, poz. 237).
Wstrzymując przeprowadzenie egzekucyj, nie można jed
nak dopuścić, aby poszczególne należności uległy prze
dawnieniu.
Za zgodność odpisu:
(—) Józef Zieliński.

(—) J, Wł. Lgocki
Dyrektor Departamentu.

W s p r a w ie w y k u p u g r u n t ó w z a ję ty c h p r z e z g ro b y
i c m e n ta r z e w o je n n e .
W Nr. 110 Dziennika Ustaw R. P. poz. 979 z dnia 31 grud
nia 1934 r ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r., wydane w porozumie
niu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu nabywa
nia przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i
cmentarze wojenne.
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r.
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U: R. P. Nr. 39 poz.
311 zarządzam co następuje:
§ 1. Termin, którego Ustalenie jest przewidziane w art..3
Ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach
wojennych określą się na dzień 1 kwietnia 1940 r.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych
Marian Zyndram-Kościałkowski.

-

U sprawie odnowienia Kościoła flarjadtiega w Chełmie.

Z wielkich i szlachetnych serc pochodzą wielkie i szlachetne
czyny.
Kultura zaś ducha zarówno jednostki jak też całego narodu
jest najcenniejszym skarbem złożonym w jego sanktuarjum narodowem. Kościół katolicki może być dumny z pracy wychowawczej,
zwłaszcza nad narodem polskim, przekazując mu niespożyte.dobras

duchowe. Pracą jedńak Kościoła tak Wzniosła i szlachetna może się
rozwijać tylko w sprzyjających dla niego warunkach. Jeśt zatem
czemś idćalrtem, ćjdy tą wielką praćę Kościoła docenia cały naród,
a szczególnie jego kapłani. Wówczas wytwarza się piękna i poży
teczna atmosfera dla pracy reticjijiiej i patrjotyczriej. My kapłani
winniśmy dołożyć wszelkich starań, by W naszym kraju mogły się
wytworzyć jaknajporhyślniejsze Warunki do pracy Kościoła nad na
rodem. Niewystarczą więc tu same słowa. Czynami musimy stwier
dzić nasze wielkie umiłowanie Interesów Kościoła, a następnie
spiaw całego narodu. Od gorliwej bowiem akcji kapłańskiej w Pol
sce zależy między innemi rozwiązanie kwestji unijnej, sprawa resty
tucji zabranych przez Moskali kościołów, oraz zagadnienie pracy
katolickiej na wschodnich rubieżach.
Do histórji już należą te smutne i ponure lata martyrologji
unitów w Polsce, a szczególnie na Chełmszczyźnie. Jej ślady jednak
pozostały nietylko w duszach unitów sprowadzonych siłą na prawo
sławie, ale i W kościołach zamienionych na cerkwie. Wiele budyn
ków kościelnych zwrócono już Kościołowi katolickiemu, dużo
jednak czeka jeszcze na zwrot. Ufać należy, że akcja restytucyjna
hędzie stale postępowała naprzód. Jaki wypływa z tego wniosek?
f
Ogół katolików z kapłanami na czele winien więcej poświęcić
tej akcji uwagi. Kościoły zwracane są zazwyczaj w stanie bardzo
prymitywnym, Wymagają zatem pewnych inwestycyj, oraz do egzy
stencji pomocy finansowej.
Przyjście zatem z pomocą takim placówkom duszpasterskim,
byłoby ze wszechmiar czynem katolickim i patrjotycznym.
Do takich odzyskanych kościołów należy świątynia marjacka
w Chełmie.
Jej dzieje są ściśle związane z prześladowaniem unitów chełm
skich. Ona była niegdyś siedzibą biskupów prawosławnych, oraz
centrum prawosławnego ducha w Polsce. Obecnie zaś jest Znowu
w rękach katolickich. Zabliźniają się powoli rany na jej murach,
znikają z niej ślady bizantyjskiego ducha. Proces ten jednak odby
wa się powoli na skutek braku funduszu.
A do nadania jej właściwego wyglądu potrzeba jeszcze dużo
pieniędzy.
My zwłaszcza, kapłani, winniśmy sobie wziąć gorąco do serca
apel Komitetu odnowienia kościoła marjackiego. Powinniśmy po
przeć groszem szlachetne wysiłki ks. prob. Jakubiaka, którego je.*
dyną troską jest oddanie tej świątyni w stanie wykończonym na
szemu Kościołowi i całemu społeczeństwu polskiemu. Ktoś może
powie, że «wyczerpała się już ofiarność naszego narodu, oraz, że
każda parafja ma podobnę potrzeby. Na to można odpowiedzieć:
Ofiarność społeczeństwa jeszcze się nie skończyła, gdyż naród nasz
ma jeszcze świadomość katolicką. fV po drugre, czem był kościół
marjacki w Chełmie? Był ośrodkiem najokropniejszych prześlado
wań unickich oraz twierdzą ducha moskiewskiego. R czem jest?
Jest sanktuarjum katolickiem i narodowem; jest ekspiacją za znie
wagi wyrządzone przez Moskali Kościołowi katolickiemu i narodowi
polskiemu. Jest on znowu krynicą katolickiego i polskiego ducha
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■na Chełmszczyżnie. On bądzie również na przyszłość strażnicą
Rzymu i twierdzą polskości. Z jego murów będą wychodziły
mienie światła ewangelicznego i kadzidła modlitw kapłańskich. Na
odnowienie i utrzymanie kościoła o tak wielkich tradycjach histo
rycznych i o t&k wielkiem zadaniu na przyszłość, winny się znaIfeźć zawsze środki.
Niech każdy z nas kapłanów zechce dorzucić cegiełki do tego
wielkiego i świętego dzieła, a zamiary staną się wkrótce rzeczywi
stością. Niech zapłonie w naszych sercach kapłańskich wielka mi
łość do katolickich i polskich ideałów, a sprawa odnowienia wej
dzie na nowe drogi. Czyny nasze będą ńajlepszem świadectwem,
świadectwem dla przyszłych pokoleń kapłańskich o naszem zrozu
mieniu i ukochaniu wielkiej idei Chrystusowej i patrjotycznęj. One
będą również dowodem niespożytej potęgi moralnej Kościoła kato
lickiego, który umie wyjść z każdej walki zwycięsko. „Z wiary na
szej wola nasza, z woli naszej czyn nasz będzie”.
Ks. Henryk Sekrecki.
-Złożyli ofiary:
Ks. dr, H. Sekrecki —- 2 zł.
Od osób świeckich na ręce ks. Wł. Gorala 10 zł,
Wielebni Księża z dekanatu lubartowskiego zadeklarowali na
1935 następujące ofiary:
a zł.
zł. 12
Ks. kan. Walenty Goliński
12
prob. Antoni Gieysztor
12
Jan Sadowski
12
Ludwik Bernat
12
Gintowt Dziewałtowski
12
Stanisław Świostek
12
Jan Bukowski
12
Szymon Tomaszewski
12
Zygmunt Brzozowski
12
Stanisław Melan
12
Alojzy Słabczynski
12
Antoni Mechowski
12
Józef Wysłocki
12
Teofil Rojecki
12
Ignacy Roczon
12
Józef Sadlak
12
Józef Truś
12
Jakób Jachuła
12
Wiktor Matraszek
Szlachetnym Ofiarodawcom Komitet odbudowy Kościoła Marjackiego składa serdeczne „Bóg zapłać”.
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■Ks; Czesław Nowićki,! Lublin.-

Korelacja i koncentracja w nauczaniu religji.
p

'V.V Lekcje religji mają metyl ko zapoznać uczniów z nauką kościo
ła J jego, żydęrh, ale daę także uzasadnienie tych prawd, aby
ęwentualńę trudności, które zjawią się w życiu nie mogły zachwia.ć:
pąśzego ucznia vv wierżę; przeciwnie", wiara ma stać się tym punk
tem widzenia, z którego, rozpatruje on ,i osądza wszystkie zagadnie
nia życiowe.; Następnid fekc
i nabożeństwa szkolne ;mają go tak
związać z kdsćiąłem, by zawsze był jego wyzinawcą, apostołem 'i
pbripńcą. Skoro\ ćejem .nęiuki religji jest życie z wiary, to prefektmusi' wszystko zrobić, aby to życie jaknajbardziej zabezpieczyć..
Trzeba mu dać tyle pokarmu, aby nigdy nie zamarło z naszej winyc,fPońt&wa? gratia non tollit naturam, sed eam supponit, przeto
lekcje nasze muszą być po ludzku tak przekonywujące, aby pocią
gały wszystkich dobrej woli, a opornym pokazały brak dostatecz
nych argumentów na swoje stanowisko. Chodzi więc o to, aby religję związać z tem wszystkiem, co składa się na życie człowieka,,
z jego wiadornościaThi ^mysłowemi, z-tradycją rodzinną i narodową,
z wi;ążenjap?i,estetycznymi i t., d. Wtedy. wszystko będzie mu gło
s iło 'B c ^ i dó^ómihałd'■stę''o’,;Jegó;’"j3i‘awa. To w riajszerszem zna
czeniu będzie korelacją nauki religji z innemi przedmiotami. Religja, jak słusznie pisze ks. dr. i Siara (M. K: listopad, 1934 r.) nie
może zadowolić się stanowiskiem, . jednego; z 'prźedmiotów naucza
nia, musi'Ona być zarazem przedmiotem koncentracyjnym, musi
zapuścić iwoje włókna, korzenie; do. wszystkich dziedzin nauczania
rozświetlać^ swojemi promieniami wszystkie- zagadnienia naukowe,,
kształtować pogląd na świat.
Ks. dr Siara ’ bodajże nie widzi istotnej różnicy między kore
lacją a koncentracją i w swoim artykule jedno z drugiem utożsa
mia. Spróbuję1przeprowadzić pewną grahicę między jednem a dru
giem. To, ^ęo czytałem i słyszałem o korelacji, naprowadza mnie. na
rjiyśl, że korelacja w bliższem znaczeniu polega na uwzględnianiu
punktów śtycznych, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnemi przed
miotami r.^ha -wzajemnem uzupełnianiu się. To wzajemne uzupełnia
nie się ni£Tmoże być powtarzaniem przez jednego nauczyciela tego,,
co inny ppWiedział, ale wskazaniem nowej cechy, odkryciem nowe
go przymiotu, co razem daje uczniowi wszechstronne poznanie
rzeczy, lub . zjawiska. Weźmy przykład z naszych studjów semina
ryjnych. Kivestja ! Sakramentów św. omawiana jest przez profesora
dogmatyki,' teologji moralnej, prawa kan. i liturgiki. Mby się ci profeśorowi.e>żni£ powtarzali muszą się przedtem porozumieć, i. tak po
prowadzić wykłady, by razem dać słuchaczowi jaknajbardziej grun
towne i wszechstronne poznanie Sakramentów św. Drugi przykład:
życie pierwszych, chrześcijan. Nauczyciel historji zwraca np. uwagę
na obrzędy religijne pierwszych chrześcijan, a poznanie ich ma dać
nauczyciel religji. W zeszłym roku nauczyciel historji, przerabiając z.

chłopcami tę kwestję zaproponował mi taki.temat lekcji:. „Odbicie,
obrządów starochrześcijańskich w dzisiejszej liturgji kościoła”.' Na
uczyciel rysLlnków; może tu zapoznać uczniów ze^ sztuką staro
chrześcijańską. Ż tego wszystkiego widzimy, że istotą korelacji bę
dzie wzajemne, prźedjtem^przewidziane i omówione, uzupełnianie się..
Koncentracja zaś będzie polegała na współczesnem zgrupqw3~!
niu materjału naukowego, ściśle wiążącego się z jakiemś zagadnij-;
ńiem osiowem. Nie będę rozwijał-pojęcia koncentracji, bd ono jest
już omawiane w podręcznikach pedagogicznych. Poprzez korelacji
i . koncentrację w nauczaniu prefekt powinien wykorzystać wszystko,
co uczeń wie i tak to związać, !z prawdą religijną, aby stało się jęj
ludzkiem uzasadnieniem, lub przynajmniej na zawsze z nią się ko
jarzyło. To kojarzenie się ma przywoływać na pamięć prawdy reli-,
gijne zawsze, kiedy uczeń będzie myślał lub mówił o tem, co na
lekcjach prefekt związał, z . prawdą objawioną. Powiedziałem, że pre
fekt powinien wykorzystać wszystko, ,co uczeń wie. Zaznaczyć mu
szę, że chodzi mi tu o czynniki istotne, naprawdę ważne i godne
tego, by j-e zaprząc do rydwanu wiary.: Nie można więc sztuczn|ę
przyczepiać do religji tego, co tylko .w ubogiej; wyobraźni może
mieć z nią związek;. , Dla ilustracji tego możnaby przytoczyć pewne
przykłady na tajemnicę Trójcy św.
'•..\
To wszystko, co omawiałem dotąd ma nas przekonać, że mu
simy unikać izolacji prawd wiary. Nie wolno nąm, budować kaplj:
czek, które w duszy będą osamotnione i opustoszałe, ą z których
odezwie się głos; dzwónów tylko na największe uroczystości. Prze
ciwnie, mamy zbudować w duszy ucznia taką świątynię, któraby
krzyżem swoim wszystko znacżyła i drogę do Boga ustawicznie pp.kazywała.
i
•.
:;
/;
Nie będę przeprowadzał tu szczegółowej korelacji-religji z in
gemi; przedmiotami, chcę tylko wękażać pewńe jej . próby* a każdy,
kto łaskawie czyta mpje słowa, zapewne znajdzie bardziej szczęśli
we i lepsze. Zaczynam od. korelacji z terń, co daję dorri rodzinny,
środowisko ucznia. Ksiądz powinien często odlatywać się do tych
resztek tradycyj katolickich, jakie pozostały ^ domachvpolskich.
Większe są one w domu wieśniaka, mniejsze .w1mieszkanku robo>
niczem, a całkiem ubogie w. środowisku inteligenckiem. Może to
będzie opłatek i jajko święcone, ale i te wspomnienia i obchody
trzeba ożywić wiarą, aby naprzykład w mowie przy opłatku hie
przemilczano Bożego. Naradzenia. Dlatego dobrze będzie; gdy pre
fekt przed świętami .wywoła nastrój świąteczny, ale w znaczeniu
„kościelnem. Mniej mówmy np; o choince i zabawkach, a więcej:J)
Dzieciątku. Jezus i Jego miłości. Uczniowie, ten wzniosły nastrój
świąteczny wniosą do domów swoich, a w-atmosferze rodzinnej zro
dzą, się głębokie uczucia religijne t niezapomniane wspomnienia.
Można także wykorzystać wspomnienia rodzinne, jak np. pamięć b
zmarłej matce, dziadku. Dziecko, które nauczymy modlić się zadu
szę swoich najbliższych, przez modlitwę najlepiej umocni swą wiarę
wv życie pozagrobowe. Poza tern dobrze jest,.igdy‘ prefekt nawiąże
bliższy kontakt ł rodzicami i zaangażuje ich do pracy: duszpaster
skiej. Ja. osobiście istararri śię przekonać chłopców, że z woli Bo-

u
sk|ej ich rodzice są pierwszymi duszpasterzami, i wierzą, że chło
piec łatwiej zapomni o moich lekcjach, niż o upomnieniach matki
Gdy chodzi o tradycję narodową i obchody szkolne, to pa
miętajmy, że troską naszą powinno być, aby i im nadać jaknajwię
cej charakteru religijnego. Bądźmy bardziej podobni do Marji, niż
krzątającej się o wszystko Marty. Piszę o tern dlatego, że nieraz
słyszałem o kazaniach w święta narodowe i przy rozmaitych obchodach, które nawet świeckich raziły swoim brakiem charakteru
kościelnego.
Dalej trzeba związać nasze usiłowania duszpasterskie z pracą
duchowieństwa’ parafjalnego, aby, gdy nasza praca ustanie, ucznio
wie umieli korzystać z usług parafji. A więc można zwalniać ucz
niów z nabożeństwa szkolnego, jeżeli ono odbywa się w kościele
innym, gdy w parafji jest np. odpust, lub jakakolwiek inna uroczy
stość. Kierujemy wówczas młodzież do kościoła parafjalnego, przy
pomiaając jej, że kościół parafjalny ma stać się głównym ośrod
kiem i oparciem ich życia religijnego. Wiem, że gdy w parafji na
Dziesiątej w Lublinie były misje, to chłopcy się niemi interesowali,
i żleby było, gdyby prefekt tego nie wykorzystał. Starajmy się,
aby młodzież poznała, choćby teoretycznie organizacje parafjalne,
zadania i troski diecezjalne, a przez to wszystko lepiej związała się
z kościołem. Doradźajmy uczniom, aby przeglądając czasopisma,
njgdy nie pomijali wiadomości religijnych lub kościelnych. O ile te
wiadomości budzą ze stanowiska dogmatycznego zastrzeżenia, ucz
my ich, jak i gdzie mają szukać wyjaśnień. Wogóle troszczmy się;,
aby naszych uczniów związać z kościołem, niech się czują Jego
synami, z nim cieszą się i smucą. Dając wychowanie państwowe,
nie zapominajmy o potrzebie wyrobienia kościelnego.
Przejdźmy teraz do korelacji z innemi przedmiotami. Najpierw
kwestja metody. Trzeba wziąć pod uwagę to, że nieraz dlatego nie
trafiamy do przekonania uczniów, ponieważ posługujemy się meto
dą całkiem obcą dla nich. Przemawiajmy tak, jak oni przywykli
słuchać na innych lekcjach. I tak w dotychczasowych gimnazjach
matematyczno - przyrodniczych chłopcy posługują się metodą prze
ważnie eksperymentalną. Tam niczego nie przyjmuje się na wiarę,.
wszystko szczegółowo i chętnie pokazuje się, uzasadnia. Dlatego
uczniowie tych szkół są bardziej niewiernymi Tomaszami, niż w
szkołach humanistycznych, ale im tego za złe brać nie można.
Trzeba każdą prawdę cierpliwie wyjaśniać i uzasadniać, aby ich
przekonać, bo tutaj zasłanianie się powagami niewiele pomoże.
Biorę dla przykładu Bóstwo Chrystusa Pana. Wszyscy doceniają,
wagę słów Chrystusa Pana, jako Doskonałego Człowieka. A co Do
skonały i Pokorny Chrystus mówi o Sobie? Posłuchajmy? Analiza
stów Chrystusa Pana, Jego zachowanie się podczas oznak czci, ja
ka Mu okazywali Apostołowie, mają tyle mocy przekonywującej, ćó
żadne inne lekcje. Weźmy drugi przykład. — Ciągle mi chodzi o
metodę Lekcji. — Mam w klasie 7-ej mówić o istnieniu Boga. Opierąm się na ich wierze, bo toby było punktem wyjścia dla nauczy
cie Id historji, lub jęz. polskiego. Dalej mówię, że nieraz ludzie wia
rę tracą, bo spotkali się być może z takiemi trudnościami, których

pokonać nie mogli, Aby nikomu z was i;o się nie zdarzyło, uzasad
nimy sobie głąbiej istnienie Boga. Uzasadniając istnienie Boga, pre
fekt takżo sam powinien ożywię się wiarą i, mieć poczucie pewno
ści, by się ta pewność wszystkim udzielała. Ale z drugiej strony
nis udowodniajmy przesadnie istnienie Boga, nie gromadźmy zbyt
wiele argumentów, by się one nie wydały komu zbyt kruche, kiedy
ich trzeba tak dużo gromadzić. Można uczniów pobudzić, aby sami
zdobyli się na jaki dpwód. Inwencja uczniów jest nieraz bogata \
ciekawa. Miło jest słuchać ich .argumentów na istnienie Boga.
Zawsze to będzie bardziej celowe, ni;ł pobudzenie uczniów do sta
wiania zarzutów. Co do tych zarzutów, to pamiętajmy, że stawianie
ich było metodycznie wskazane w okresie scholastyki, ale nie dzi
siaj. Trzeba umysłowość chłopca tak kształtować, aby szukał on
prżedewszystkięm uzasadnienia Trudność tylko tam powstaje, gdzie
brąk tego uzasadnienia. Naturalnie godzę się na to, że nie można,
niektórych narzutów pominąć, ale na miły Bóg, nie można lekcji
religji kończyć na zarzutach. Weźmy inny przykład, a mianowicie
inkwizycję kościelną. Można zacząć lekcję od wspomnienia św. Jo 
anny d‘Arc, Hieronima Savonaroli. Pokazać ofiary nadużyć inkwizycyj, a później spokojnie i objektywnie przedstawić cel i przebieg
sądowy trybunałów inkwizycyjnyęh. Oddzielić rolę kościoła od po
czynań indywidualnych i obyczajów trybunałów ówczesnych, a wów
czas nikt nie «będzie winił kościoła o to, czego źródłem była zbytnia
gorliwość lub intryga ludzka. Nie chodzi o to broń Boże, aby ksiądz
stawał się na tego rodzaju lekcjach zręcznym adwokatem, ale nie
chaj tak postawi kwestję, by uczniowie widzieli, że łatwą jest tu
przesada; trzeba więc być bardzo oględnym i roztropnie oddzielać
sprawy Bgże i kościoła od poczynań ludzkich.
Zagadnienia powyższe omawiałem w tym celu, aby pokazać,
jak w metodzie lekcji, powinniśmy stać się najbardziej nowocześni,
zwłaszcza, że dla niejednego kwestje religijne zdają się być dlatego
niidnemi, ponieważ w pamięci skojarzyła się z niemi metoda wy
kładu obca człowiekowi nowoczesnemu.
Wreszcie korelacja materjalna z innemi przedmiotami. Na po
czątku chcę zaznaczyć, że prefekt powinien znać dobrze to wszyst
ko, co uczniowie przerabiają i na to się powoływać. Nie zaszkodzi
im nawet zaimponować od czasu do czasu- Chłopcy krzywo się
patrzą, gdy prefekt w czemś nie dociąga. Pomijam korelację religji
z grupą przedmiotów humanistycznych, jako łatwiejszą, a postaram
się uchwycić styczne, zachodzące między nauką religji, a przedmio
tami przyrodnicżemi. Niestety, projekt programu religji, w swoich
uwagach o korelacji, nauk przyrodniczych nawet nie wymienia, fc
przecież Chrystus Pan na przyrodę często się powołuje. Kiedy mó
wi o Opatrzności, wspomina o ptakach niebieskich i liljach pol
nych. Wąż staję .się symbolem roztropności, a gołębica prostoty.
1 tak dalej. Gdzieś czytałem, że w literaturze katechetycznej nie
mieckiej skrzętnie zbierane są te wszystkie prawa i zjawiska przyrpcjnicze, które mogą być bran.e, jako najlepsze porównania i obja
śnienia prawd wiary Proszę wziąć program nąuk przyrodniczych, a
zwłaszcza fizyki, a zobaczymy, że mamy tam kopalnię argumentów
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dla siebie., Wielkość, pięknó, cejbwość w naturze wołają o wielkości,
dobroci i mądrości Bóćja. Prawó, a r a c z e j , hipoteza ewentualnej
ewolucji gatunków — można brać po katolicku. Pismo św. nhówi,
żfe uczynił Pan Bóg ciało człowieka z mułu ziemi, ale w jakim czar
sie i jak" nie wspomina! ' Jeżeli ktoś chce wierzyć hipotezie, że tó
ciało kształtował Pan Bóg poprzez gatunki zwierząt, to byleby
przyjmował interwencję Boską i to, że człowiek zaczynia się ócł
wlania w ciało duszy nieśmiertelnej, nie jest heretykiem. A zresztą
ciało naszo i dzisiaj kształtuje się z mułu ziemi.
Weźmy sprawę dojrzewania płciowego. Uczniowie z lekcyj anato.mji i higjeny wied?ą, że to jest instynkt naturalny, który w praw
nych granicach swego rozwoju jest czemś dobrem. Wniosków mo
ralnych nauczyciel świecki może nie wyciągać. Musi zatem zabrać
głos prefekt. Dodaje on, że właśnie sumienie wskazuje człowiekowi
granice, poza które nie wolno mu wykraczać, bo wyrządza się wte
dy szkodę samemu sobie. Osłabia się umysł, wolę, tępieją uczucia,
powstają choroby nerwowe. Tutaj prefekt, a i spowiednik . może
bardzo pomóc młodemu człowiekowi, a zarazem zachęcić ćlo ko
rzystania z pomocy nadprzyrodzonych.
a',
Fizyka, astronomja, nawet w zakresie szkolnym dają także
materjał równoległy i dostarczają argumentów dla religji. Prawa
Newtbn’a'. bezwładności materji, określenia" siły- akcji i reakcji
stwierdzają jakąś wyższą silę, która jest źródłem wszelkiej pracy,
a- ta znowu każdej enśrgji. Niechżeż prefekt to wykorzysta i wszystko
ódniesie do Pierwszej Przyczyny. Prawo ogrzewania, się wody, śnieg,
który tak powoli taje, pokazują mądrość i dobroć Opatrzności Boskiej. Zabezpiecza to bowiem człowieka i wszystko, co z nim żyje
przed nagłemi zmianami tempera,tury i zapobiega w dużym stopniu
powodziom *).
Oko ludzkie, tak małe, zdolne jest objąć największe przestrze
nie, a Ten, kto wyposażył człowieka w taki zwrok, miąłby czegoś
nie widzieć. F\ręce ludzkie, ten najdoskonalszy instrument człowie
ka^ nie rpówią o potędze Boga? Głos radja, przenoszony w* najdal
sze strony, nie może być symbolem łaski Boskiej, która oddziaływa
na każdego, a odzywa się w duszy i ją uświęca, gdy spotka się z
dobrą wolą i pokorą.
i;
To, co dotąd omawiałem, dowodzi, że w nauce religji trzebią
iść równolegle z Knnemi przedmiotami, a na tem się nietylko nic
nie traci, ale wiele skorzystać można. W ten sposób uczniów przy:
zwyczaimy do tego, że uzupełniając w życiu swe wiadomości szkol
ne, będą odczuwali potrzebę coraz v gruntowniejszego poznawania
Boga i Jego spraw, a naginając się do praw ludzkich, nie ugłućh^
n.a głos prawa Bożego, które w ich sumieniach będzie się odzywałp.

Jeżeli taką sjimą ilość^wody I śpiewu, pod yrzgiędem /wiagl, przy liemparaturze 0 stopni, będziemy jednakowo ogrzewali, to zanim śiileg staje, za
chowując pierwotną temperaturą, woda ogrzeje się do 80 stopni ciepła

Akcja Katolicka w Parafji.1)
Żyjemy w czasach niezwykle ciężkich. To każdy na sobie do
świadcza. Ciężar tych czasów w szczególniejszy sposób odczuwa
każdy kapłan katolicki w pracy swojej duszpasterskiej, bo, pomija
jąc już nawet walkę nad wewnętrznem. urobieniem samego siebie,
— czy to zechce duszpasterz powierzone sobie owieczki utrzymać
w łasce uświęcającej, czy oddalić od nich okazje do grzechu, czy
przynajmniej parafję swoją co do dusz niektórych wznieść, na
szczyty życia doskonalszego, — ileż potrzeba mu stoczyć walk z
zepsutą naturą, z zgorszycielami, z wrogami religji? A nawet i w
porządku przyrodzonym ileż to musi walczyć z wrodzonem lenist-.
wem parafjan, którzy opierają się wszelkim jego usiłowaniom nad
zdrowym postępem w kierunku np, kulturalno -oświatowym, a i
ekonomicznym, — co nie jest bez poważnego wpływu na stan du
chowy parafjan.
Zastanawiając się nad tern, — musimy stwierdzić i słusznie, że
życie kapłana w tych warunkach jest wprost bojowaniem. W tern
bojowaniu kapłan nieraz upada na duchu, — nie czuje się na si
łach, by całkowicie i wszechstronnie zadość uczynić potrzebom du
chowym swych parafjan, a więc poza pomocą z Nieba, ogląda się
wokół, ktoby mu w tej pracy dopomógł.
Dawniej często widział się bezradnym: w parafji nie było ni
kogo, ktoby w wszelkich jego wysiłkach mógł podać mu szczerze
rękę do współpracy, a jeśli nawet gdzieniegdzie znalazła się jakaś
jednostka dobrej wolj — to niebyło prawnego punktu oparcia, na
mocy którego możnaby ją było do tej współpracy powołać, a przy*
najmniej tą pracą zainteresować.
Dziś warunki, dzięki Bogu zmieniły się na lepsze. Z woli Naj
wyższego Pasterza, mamy potężny czynnik współpracy, któremu na
imię „Akcja Katolicka”, a który z istoty i założenia swego, jako
apostolstwo świeckich pod hierarchicznem kierownictwem kościoła,
w każdych okolicznościach pracy kapłańskiej może i powinien sku
tecznie pomagać w zadośćuczynieniu potrzebom duchowym parafjan.
Toteż Papież Pius XI w liście do Kardynała Gasparriego słusz
nie pisze: „Kapłani winni uważać Akcję Katolicką jako konieczny
czynnik swego urzędu pasterskiego".
Należy więc tylko skoncentrować całą uwagę, włożyć całą swo
ją umiejętność, powiem do pewnego stopnia spryt i takt, by zapał
pracujących w Akcji Katolickiej skierować na właściwą drogę, a
chęci wyzyskać do czynu.
Jak już nam wiadomo powszechnie, Akcję Katolicką stanowią
cztery odrębne organizacje katolickie, a mianowicie: K. S, Mężów,
Kobiet, Młodzieży męskiej i żeńskiej.
*) Referit wygłoszony przez ks, prałata MelchjoraJuścIrtsklego na zjei4zle duchowieństwa pow. Tomiszowsklego w Łaszczowie.

By uprzytomnić sobie w jakich momentach pracy kapłańskiej
te 4 stowarzyszenia mogą i powinny okazać swą współpracę ^fiecką, przyjrzyjmy się pokrótce wszystkim główniejszym etapom iycia
człowieka, które wszak od zarania swego jest ściśle złączone z ży
ciem i działalnością kościoła, a więc:
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P o czę cie s ią c z ło w ie k a .
Ileż to w tej początkowej fazie życia ludzkiego dzieje się prze"
Wiotności, demoralizacji, zbrodni i krzywd nietylko natury duchoWęj, ale i fizycznej, a co za tem idzie i społecznej.
, - Te wszystkie świadome poronienia, a więc wyraźne zabójstwa
duszy i ciała! Są to czyny, które zalewają dziś nietylko miasta ale
i wsie; dokonywane są wśród małżeństw, — a jako środek zabez
pieczający od zewnętrznego wstydu i hańby, często bardzo i chętnie
stosowane przez upadłe dziewczęta, zbrodniczo uświadomione przy
kładem rodziców, lub zwyrodniałej młodzieży.
Zapobiec tym rzeczom conajmniej w 90% sam kapłan nie jest
w możności, gdyż spotyka się z niemi prawie zawsze post factum —
na spowiedzi św. W tej dziedzinie wielką usługę może oddać orga
nizacja kobiet katolickich przez:
1. Wytępienie tego występku najpierw w swoich rodzinach,
Wśród swoich krewnych i znajomych, bo muszą dać przykład wzo
rowego przestrzegania chrześcijańskiej etyki.
2. Szerzenie właściwego uświadomienia za pomocą referatów,
pogadanek, a nawet sztuk scenicznych dla szerszego ogółu kobiet i
dorastających dziewcząt. Referaty te i pogadanki mogą być głoszo
ne przez członkinie Stowarzyszenia Katolickiego, o ile są odpowied
nio przygotowane, ewentualnie muszki koniecznie zająć się sprowa
dzeniem odpowiednich osób.
3. W bibljotekach tej organizacji muszą się znaleźć w kilku
nastu, a przynajmniej w kilku egzemplarzach książki, traktujące o
tych rzeczach z punktu widzenia katolickiego. Książki te muszą być
wprost wciskane do rąk ogółu kobiet.
4. Ponieważ czynnem narzędziem do spełniania omawianej
zbrodni są w bardzo dużym procencie akuszerki, — K. S. K. może
przez kwalifikowanie na te stanowiska swoich członkiń bardzo wy
datnie złemu zaradzić.
I cały szereg innych środków zaradczych szerzeniu się zbrodni
na tem tle podyktuje katolickie serce organizacji kobiet, o ile do
tej pracy zostaną wezwane.
D ru g ą f a z ą ży c ia c z ło w ie k a je s t p rz y jś c ie je g o n a ś w ia t,
c h rz e s t św ., p ie rw s z a s p o w ie d ź i K o m u n ja św .
W tej dziedzinie również jest dużo niedokładności i zboczeń.
I tu znowu kapłan w wielu wypadkach może złe zatamować przez
powołanie do współpracy organizacje Akcji Katolickiej.
1. Rozpowszechnia się obecnie jakiś dziki zwycz«j, że nie
chrzci się dziecka zaraz po urodzeniu, ale dopiero w parą lub kilka.
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lat. Jest to wielka Krzywda duchowa dla dziecięcia, bo się pozba
wia je działalności łaski Bożej w duszy.
2.
Często bardzo zdarzają się wypadki śmierci dzieci bez
chrztu św., a to dlatego, że w nagłej potrzebie nie umie nikt
ochrzcić. Otóż kapłan może użyć organizacje katolickie, by w pierw
szym wypadku dbały o to, by w ich rodzinach to nie działo się, a na
stępnie by wpływały dodatnio na szerszy ogół — tam, gdzie ksiądz
ani dotrzeć nie może, ani wie o istnieniu takiego faktu; w drugim
zaś wypadku kapłan pobudzi organizację do troski, by w ich gronie
były jednostki, któreby $ię zechciały nauczyć jak należy udziejić
ważnego chrztu w chwili nagłej potrzeby.
Następnie trzecim jakby etapem obowiązku zadośćuczynienia
duchowym potrzebom człowieka jest przygotowanie go do I spo
wiedzi i Komunji św. Zdaniem mojem to przygotowanie nie może
się zacząć dopiero przy uczęszczaniu dzieci na katechizację, ale
bezporównania wcześniej, bo już od tej chwili, kiędy dziecko za
czyna chodzić i mpwić. (Mówię tu o dzieciach ze sfer średnio lub
mniej zamożnych). I tu właśnie wysuwa się pomocnicza działalność
Akcji Katolickiej przez swe organizacje.
Dzieci takie często w miastach, a już bezwzględnie na wsiach,
jeżeli nie cały rok, to przynajmniej w okresie prac polnych są po
zostawione bez żadnej opieki i narażone nieraz na wielkie zbocze
nia moralne.
Zapobiec temu kapłan nie jest w stanie, natomiast organiza
cje Akcji Katolickiej, należycie wyzyskane, mogą, może nieraz do
piero po przełamaniu wielkich trudności, złemu choć częściowo za
radzić. — A w jaki sposób? Kapłan może skłonić Organizacje Akc.
Katol., by np. w każdej wsi, czy kolonji, w mieście lub miasteczku
zajęły się czy przez swoich członków czy przez osoby do tego,
przęz siebie powołane stworzeniem opieki nad dziatwą, (coś w ro
dzaju przychodpich ochronek) za małą opłatą np. 1 zł. miesięcznie
od dziecka.
Nie są to rzeczy całkowicie nowe, bo jak wykazuje praktyka
w piektórych miejscowościach, tego rodzaju opieka jest uruchomia
na i rodzice na to chętnie się godzą.
W tych ochronkach dziecko będzie już uświadamiane religij
nie, uczone pacierza i zasad wiary, a będzie to już takiem wstępneifi przygotowaniem dziecka do przyszłej katechizacji.
Przy samej katechizacji dzieci, ksiądz, zajęty licznemi sprawa
mi w parafji, dużą ilością lekcyj w szkołach, — może także zużyć
odpowiednio przygotoWafie jednostki Akcji Katol.
Kobieta katolicka, czy mąż katolicki, upoważniony przez swe
go proboszcza, może z powodzeniem stale uczyć dzieci katechizmu.
Probpszcz zaś sam raz w tygodniu dokona kontroli i ewentualnie
uzupełni braki.
łdźmy 'dalej do rozważania tych momentów życia człowieka,
gdzie Kapłan może uczynić zadość duchowym potrzebom parafjan
przy ppmocy Akcji Katolickiej, a więc
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m a łż e ń s tw o :
1. Zawieranie małżeństw: Często się spotyka, zwłaszcza wśród
klasy wiejskiej i mieszczańskiej, że czynnikiem, składającym do
zawierania małżeństw są wyłącznie względy materjalne, które w na
stępstwie powodują bardzo liczne małżeństwa pod każdym wzglę
dem nieszczęśliwe.
Nie bierze się pod uwagę moralnej wartości przyszłych mał
żonków. Wprawdzie każdy kapłan niewłaściwość tego postępowaaia
podkreśla niejednokrotnie na ambonie, ale to nie wystarcza. Do po
mocy w tej duchowej potrzebie muszą być użyci tak mężowie, jak
i kobiety katolickie, którzy zapoczątkują od siebie wytępienie tej
wady, a także pośrednio lub bezpośrednio oddziaływać będą na
innych.
Taka szlachetna ingerencja apostoła świeckiego — wysłannika
Akcji Katolickiej uchroni często od zawierania niedobranych mał
żeństw, a nieszczęśliwie zawarte od gorszącego współżycia lub na
wet rozbicia się stadła małżeńskiego.
Do następnej pomocy natury duchowej może użyć kapłan
Akcji Katolickiej już w czasie uczt weselnych. W czasie tych uczt
dużo się popełnia obrazy Bożej, zgorszenia dla młodzieży przez nie
moralne śpiewy, przypowiastki, dwuznaczniki, a często przez bar
dzo niewłaściwe zachowanie się starszych. Kapłana tam niema, aie
zdecydowane i wyraźne stanowisko członków Akcji Katolickiej mo
że, jeśli narazie nie całkowicie, to przynajmniej w dużej mierze zło
ukrócić, a przy stałej pracy w tym kierunku właściwe oblicze godiów weselnych zupełnie zmienić.
Trzecią bolączką w dziedzinie małżeństwa są tak zwane „dzi
kie małżeństwa”. Jest to rana ropiąca na zdrowym organizmie du
chowym parafji; a proboszcz nieraz nietylko w większych zwłaszcza
psadach i miastach, ale nawet i na wsiach o tej ranie nie wie i nie
mą. możności wiedzieć, — tem samem nie może rany uleczyć.
Tutaj przez organizacje Akcji Katolickiej proboszcz może roz
winąć skuteczną ratowniczą działalność w kierunku: a) wynajdywa
nia małżeństw dzikich; b) wyjaśnianie tym ludziom nieszczęśliwym,
że pogląd ich (czem się bardzo często zasłaniają, że nie mają pie
niędzy dla księdza), jest mylny, bo każdy kapłan dla ich dobra du
chowego wszelkie czynności związane z zalegalizowaniem nieprawe
go ich związku darmo załatwi.
W celu ułatwienia sytuacji zainteresowanym, proboszcz winien
upoważnić członków Akcji Katolickiej do szczerego i z całą otwar
tością przyprowadzania błądzących do siebie, by tą drogą jaknajprędzej likwidować wspomnianą bolączkę. Wreszcie przychodzi
ostatni etap życia człowieka — zbliżająca się śmierć i konieczność
zaopatrzenia chorego na drogę wieczności. Proboszcz i tu z wielkim
skutkiem może wyzyskać dla dobra duchowego, swoich parafjan
organizacje Akcji Katolickiej.
Na tym odcinku pracy duszpasterskiej napotykamy na różne
bolączki, z których, majem zdaniem najważniejsze, pozwolę sobie
poruszyć. I tak: a) często kapłan jest wzywany do .chorego zapóino,
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to jest gdy chory utracił jifż częściowo--a nawet całkowicie przy
tomność, — nie może się Więc spowiadać; Duszpasterz w tyfrt-wy
padku musi się ograniczyć do; udźielenia absolucji i ostatniego na
maszczenia, a niekiedy i tego już dokonać nie może, bo zastałe
trupa, b) dość często, a zwłaszcza wśród inteligencji spotyka się
zbytnie a bardzo niewłaściwe przeczulenie i błędną bojaźń, by: we
zwany kapłan nie przeraził chorego, co, w ich mniemaniu mogłoby
ujemnie wpłynąć na zdrowie chorego. Z tej racji znowu zdarzają
się wypadki zgonu bez przyjęcia sakramentów św. c) Wydarza się
także, zwłaszcza wśród ludności biednej, ze niema komu zająć się
wynalezieniem furmanki po kapłana. 1 znowu śmierć bez sakramen
tów świętych. Tu kapłan skutecznie może* i powinien wyzyskać,
jako pomocników swoich organizacje Akcji Katolickiej.
Kobiety i mężowie katoliccy w tych wypadkach powinl ńa
zew kapłana dopilnować, by 1) kapłan był wzywany do chorego
wcześnie, t. j. gdy chory jest zupełnie przytomny, tem samem mógł
w pełni skorzystać z Sakramentów mu udzielonych; 2) by wyple
niać z pośród ludzi to fałszywe przeświadczenie, że obecność ka
płana przy chorym źle Wpływać może na jego stan zdrowotny i
wreszcie, by nawet z nakładem własnej ofiarności umożliwiać spro
wadzenie kapłana do chorego. Jest rzeczą "pewną, że gdy kapłan
zwróci należytą uwagę organizacjom A. K. na te sprawy, — orga
nizacje te przyniosą mu z chęcią prawdziwą pomoc w realizowaniu
obowiązków kapłańskich w tej ostatniej często, a tak ważnej chwjli
dla każdego człowieka.
W ten sposób pozwoliłem sobie ująć główniejsze momenty z
pracy duszpasterskiej, gdzie kapłan może użyć jako współpracowni
ków w zadośćuczynieniu potrzebom duchowym parafjan organizacje
Akc. Katol.
Jako uzupełnienie pragnę poruszyć jeszcze niektóre zjawiska,
obserwowane w życiu parafjalnem, gdzie również możnaby było
wyzyskać owocnie współpracę stowarzyszeń katolickich.
Najczęściej obserwowanemi zjawiskami zwłaszcza w naszym tu
zakątku jest sekciarstwo pod różnemi postaciami, czy to, tak zwany
kościół narodowy, czy badacze Pisma św.
. . Organizacje Akcji Katolickiej starszych, uświadomione należy
cie przez proboszcza, mogłyby być użyte do zajęcia się organizo
waniem, że się tak wyrażę „bojówki katolickiej”, która by bęz żąd
nych gwałtów i nadużyć, ale postawą śmiałą; i stanowczą, uniemoż
liwiła pierwsze występy sekciąrzy i tem samem ostudziła zapai i
chęć do nowych wystąpień, a następnie czuwała skrzętnie, by w
dalszym ciągu na każdym kroku działalność sekciarzom utrudniać.
Młodzież zaś mogłaby się zająć kąlportażem pism i książek .kato
lickich oraz wyławianiem rozprzedawanych, lub rozdawanych przez
heretyków pism i książek przewrotnych.
.Drugiem powszechnem-Zjawiskiem jest ogromny upadek mo
ralny wśród służby domowej, wynikający' z pozbawienia .. jakiejkol
wiek nad nią opieki. Zjawisko to rdaje się^ obserwować mniej na
ytsi, więcej w miastach, miasteczkach i «sadach fabrycznych.
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: c Służbie domowej cząsto- utrudnia, a nawet uniemożliwia się
spełnianie praktyk religijnych, — pracodawca nieraz przykładem
swego indeferentyzmu religijnego gorszy i wypacza dobre często
dusze i serca swego służącego, służącej czy robotnika. Jeśli przy
tęm i z zewnątrz taka jednostka niema żadnej pomocy, to potrosze
zupełnie duch religijności w nięj zanika.
r
fu otwarte jest wielkie pole dla proboszcza, by pobudzić do
działania kobiety katolickie, które w pierwszym rządzie same po
winny w całej rozciągłości osobistym przykładem i nakazem wpajać
w serca swej; służby umiłowanie t .wypełnianie idei Bożych, a na
stępnie pobudzić je do utworzenia przy swojej organizacji sekcji
opieki nad służby domową, ażeby regulaminowo móc z obu strona
mi różne niedomagania wyrównywać, — roztoczyć specjalną opiekę
nad jednostkami, które służą u żydów, by w miarę możności wy
rywać je z tych środowisk — a dawać im służbę w domach kato
lickich, by wreszcie przez odpowiednie pogadanki duchowe jedno
stki te podnosić.
Nie znajdziemy bodaj jednej parafji rzeczywiście bardzo do
brze prowadzonej, religijnie uświadomionej i duchowo podniesionej,
gdzieby nie znalazła się pewna większa lub mniejsza ilość ludzi,
jeśli nie wrogo, to obojętnie dla spraw duszy usposobionych.
;
Do nich kapłan często bezpośrednio trafić nie może, — nato
miast skutecznie może użyć do wywierania zbawiennych wpływów
ńa takie jednostki przez ich krewnych lub znajomych, — członków
Akcji Katolickiej.
Nie da to może odrazu pozytywnego wyniku w 100^', ale
jednak taktowne, mądre a serdeczne podejście do sprawy czy
wcześniej czy później swoje zrobi, —■tembardziej, że ta oziębłość
często ma bardzo kruche podstawy.
Wreszcie do podniesienia ducha religijnego, pobożności i uko
chania potrzeby duchowej modlitwy kapłan może i powinien użyć
organizacji Ak. Katolickiej, by się zajmowały jaknajwspanialszem
uskutecznieni zewnętrznej strony wszelkiego rodzaju procesyj, po
chodów i innych wystąpień religijnych. Podniosłe i uroczyście od
byte takie wystąpienia religijne wierzących, w wierze ugruntowują,
a obojętnych a nawet niewierzących nieraz na drogę zbawiennych
rozważań prowadzą.
' O działalności i różnego rodzaju pomocach jakie nieść mogą
organizacje Ak. Katol. w licznych okolicznościach danej, parafji, jak
n, p; zwalczanie nałogowego pijaństwa, zawodowego żebractwa, od
powiedniego żachowania się na odpustach, przy wizytacjach paster
skich etc. etc. możnaby jeszcze dużo mówić, na tych jednak nie
nowych i wszystkim znanych uwagach kończę, pozostawiając dy
skusji wypowiedzenie i wyjaśnienie wielu- jeszcze ciekawych i ży
wotnych szczegółów.
Tak by się mniej więcej przedstawiało wykorzystanie Ak. Kato
lickiej w apostolstwie zewnętrzńem osób świeckich, które niejedno
krotnie bardzo mocno podkreśla Ojciec św. Pius XI.
Pozostanie jednak jeszcze zawsze i wszędzie po wszystkie cza
sy niezaprzeczona Wartość apostolstwa wewnętrznego, do którego

duszpasterz winien także wezwać cztonków Akcji Katólickiej. Wszak
sam Boski mistrz Jezus Zanim rozpoczął swe zewnętrzne apostol
stwo, słowem i czynem praktykował wpierw apostolstwo wewnętrz
ne, apostolstwo modlitwy, cierpienia i cichej ukrytej pracy. Mamy
ciekawy przykład apostolstwa wewnętrznego wielkiej sławnej świę
tej z Lisieux św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Zamknięta w klasztorze Karmelitanek nie idzie, na misje, by
ewangelję zanieść dzikim ludziom, a jednak Pius XI spodziewa się
od niej wielkiej pomocy w nawracaniu pogan. Nie idzie do szpitala,
by pielęgnować biednych chorych, by ich -pocieszać i do Sakra
mentów świętych przygotować, a chorzy i cierpiący odzyskują za
jej przyczyną zdrowie a cuda mnożą się prawie z każdym dniem.
Skądże ta moc apostolska?
Otóż z wewnętrznego apostolstwa, z apostolstwa codziennej
modlitwy. Stąd płynie źródło największego działania, źródło łask nie
wyczerpanych, łask nawracania tysięcy, miljonów!
Dlatego też warto również w pracy duszpasterskiej zwrócić
uwagę na ten rodzaj apostołowania Ak. Katol., pobudzając więc i
zachęcając Jej członków do gorącej modlitwy na intencję potrzeb
duchowych parafjan.

Biskupstwo Chełmskie.
(S zk ic h is to ry c z n y ).
(Dokończenie).

O b r z ą d e k g r e c k i . Do wspomnianych już trudności, ja
kie przeżywała diecezja chełmska (zmiany polityczne, najazdy ta
tarskie i mongolskie, wojny szwedzkie i kozackie, przemarsz wojsk
rosyjskich, upadek Polski itd.), dołączyć należy istnienie na jej terytorjum obrządku greckiego. Tu stykały się dwie cywilizacje łaciń
ska i byzantyjska, dwa narody polski i ruski, dwa obrządki łaciń
ski i grecki. Znacznie wcześniej od diec. chełm. łac. powstało
biskupstwó chełmskie obrządku greckiego. Według podania, które
potwierdzają stare kroniki ruskie (Latopv Nikon I. 165) już w XI w.
miało istnieć biskupstwo chetmskie ob. gr.; na uroczystości prze
niesienia zwłok Borysa i Gleba, synów Włodzimierza W., zabitych
przez własnego brata Światopełka, był w Wyszogrodzie w 1072 r.
Jan* biskup chełmski.
Od 1074 r. do 1137 r. ziemia chełmska z wyznawcami wschod
niego obrządku należała do biskupstwa włodzimierskiego, od 1137
do 1240 r;. wchodziła w skład biskupstwa w Uhrowesku (Uhrusk,
pow. Włodawski, diec. Podlaska). Po spQstoszeniu Halicza przez
mongołów, Daniel, książę halicki, zamieszkał w Chełmie, który
dziwnem zrządzeniem Opatrzności, ocalał od napaści Batego. Mał^
tę osadę, niczem dotąd nie ^odznaczającą się, Daniel-podniósł do
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godności Jniast-av obronnego; i ■•zbudował-:•z wielkim kosztem t -prtepyęhem kościół katedralny podwezwaniem N. M. P. i przeniósł
stolicę biskupią;z (Jbruska do :Chełma w 1240 r. Od tego czasu,
aż do (Jnji Brzeskiej t. j. do roku 1596 zarządzali tą diecezją, która
z początku miała prawie te same granice, co diec. łacińska, bisku
pi schizmatyccy, od 1596. r. do;1875 r. biskupi uniccy*4) 25).
Na mocy zarządzenia. Stolicy Apostolskiej biskupi chełmscy
łacińscy byli wizytatorami'duchowieństwa i cerkwi unickich, zwykle
jednak obowiązek ten powierzali władykom chełmskim. Na począt
ku XVII w. diecezja chełmska obrz. gr. miała 650 cerkwi, gdy w
tymże^ czasie diee.' cłiełm. łacińska posiadała tylko 69 kościołów.
Widocznie działy się nadużycia- ze strony kleru unickiego, kiedy
biskupi łacińscy zabierali głos w tej sprawie i bronili swego stanu
posiadania. Biskup Stanisław Święcicki na synodzie 1694 r. i biskup
Krzysztof Szembek na synodzie 1717 r. wydali rozporządzenia, za
braniające kapłanom unickim chrzcić, błogosławić małżeństwa i
grzebać katolików obrządku łacińskiego.
Diecezja ęłjełmska obrz. gę. przetrwała diec. łacińską tej na
zwy o lat 70. W czasie upadku Polski podobnie jak łacińska uległa
podziałowi w pierwszym rozbiorze kraju część jej odpadła do die
cezji przemyskiej w drugim — do Rosji, w trzecim podzielona zo
stała rrriędzy Prusy i Austrję. Wtedy byVa w stanie dezorganizacji.
Dopiero w 1806 r. w dobie Ks. Warszawskiego zaczęła się dźwigać
ku lepszemu, w 1818 roku została urządzona w nowych granicach,
które obejmowały Lubelskie, Podlaskie, Augustowskie oraz wszyst
kie cerkwie unickie na terenie Królestwa Kongresowego. W lS*^ r.
miała 12 dekanatów, 265 cerkwi parafjalnych 26). W 1875 r. rząd
rosyjski przy pomocy księży unickich, przybyłych z Galicji, (Jnję
skasował, a wprowadził prawosławie. Od tego czasu zaczęło się
straszne prześladowanie prawa wiernych kapłanów i ludu chełm
skiego i podlaskiego, które trwało do wojny światowej. (Ks. J.
Pruszkowski Martyrologjum czyli męczeństwo Gnji na Podlasiu). W
1905'r. i następnych latach część byłych unitów przeszła na
obrządek łaciński, w czem niemała zasługa księży łacińskich, któ
rzy się tym biednym, a opornym ludem opiekowali.27).
?4) Chełmski narodny kalendar 1915.

t

2*) Gdy katedra ta chyliła się do upadku, podźwlgnął ją i przebudował
bp. Metodjusz Terlecki w 1640 r., całe pre2 blterjum i kruchlę rozszerzył I du
żą kaplicę przystawił. Gdy znowu zniszczoną została, nanowo odbudował Ją
bp. Józef Lewicki (1711 — 1730). Wkrótce zarysowało się sklepienie, rozebrał
całą bp. Filip Wołodkowlcz (1731 — 1756), z fundamentów odbiidowtł między
1735 l 1756 r. Kościół ten. od 1875 do 1915 r. był w rękach duchowieństwa
prawosławnego. Od 1915 — 1919 r. stał pustką. W maju 1919 r. katedra chełm
ska została poświęcona przez J. E. Marjana Leona Fuimana bpa iubelsklego,
od t920 — 1931 r. byli tu OO. Jezuici 1 mieli dom misyjny 1 małe seminar
ium . W 1931 r, kat. chełmska została ko idolem parafjalnym obrządku łaciń
skiego
^ „Chełmski gr» ui)t Mleslaćeśfów” 1673 r.

P r e t 'ig-ś t afrt y iz iii.i; Nie -ohtfnęłą'-'dieće&jf*'-thełmŚkitBj Vzałaza
p^eudoreformaic:|if idącą z Zachodu; t 'Niemiec/ Fala protestari tyż rńu
óBjęła Część diecezji, może rrini ej spustoszeli aFżtbbiła, ariiżel i(' w
średnim archidiakonacie, lubelskim, gdzie ńa przestani kilku p o 
wiatów zóstało zaledwię 15 kościołów a8). Ale i tu nÓWifiki sekćiaitskie znalazły posłuch, przedewśzystkiem u szlachty. ■
W XVł, XVllV?
XVIII w. na. terenie diec. chełmskiej istniały zbory ewangelickie^1W
następujących miejscowościach: y i Biłgoraju, Bończy, Chłaniowie',
Górzkowie, Krasnobrodzie, Kryłówie, Krynicy, Liplu (Mokrelipie),
Łaszczowie, Rejowcu, Romanowie -(par. Tarnogród), Rżeplinie, Srtańcu, Szczebrzeszynie,_Turobinie, Clhrusku, Starym Zamościu^ Zd^r)bwje (par; Zamość), ■■Żółkiewce i Żulinie (par. i Pawłów); Rrjańskie w
Krupem i jeszcze w paru miejscach. ;
'
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'
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W 1591 r. ńa początku panowania Zygniunta 111 w diecezji,
chełmskiej, obejmującej ziemię chełmską i ^województwo’ bełz^ie!
było par. katolickich 64, zborów ewangelickich 23, arjańskfcfi 3,
czyli woj. bełzkie miało 32 par. kat. 8 zborów ewang-, ziemia
chełmska — 32 par. kat., 15 zborów ewang. i 3vzb>óry ąrj^ńskie.
Dę czasów Jana Kazimierza, utrzymało się w woj. bełzkim 2 zbory
ewąng., w ziemi chełmskiej. 5 zborów, przed panowaniem Stanisła
wa Augusta wszystkie zbory upadły 2<J). r /
Istniejące dziś na terenie. b./diec. chełmskiej zbory •protestan
ckie powstały później w XIX w. dla kolonistów niemieckich np.
w Kamieniu pod Chełmem i w innych miejscowościach.
W a ż n i e j s z e m i a s t a w d i e c e z j i . W końcu'wspom
nieć należy o miastach, położonych w dawnej dieceżji chełmskiej,
które'odegrały ważną rolę w życiu religijnem, pblity.czńerń j sppłęcznem kraju i były miejscem wypadków pierwszorzędnej histo
rycznej doniosłości.
•
W Bełzie na Zamku przechowywał się obraz cudowny. N.M.P.
malowany przez śwv Łukasza. W 1382 r. obraz ten przewiózł książę
Władysław Opolski do Częstochowy, gdzie! 8 września d.717 r, został
koronowany przez Krzysztofa Szembeka,; bpa chełmskiego. \
Największą ozdobą katedry■
■
■
'unickiej w Chełmie jbyj’ cudowny
obraz N. M. P., według wątpliwego podania /również; ^malowany
przez św. Łukasza. Włodzimierz W. darował''go':^tedrize;ęhetiriskf^
W 1650 r. zabrali obraz schismatycy. Jan Kazimięrz odebrał, i kazał
27) Pp kasacie Unji, biskupstwo: chełmskie już schizmatyckie było suf ra
ga nją praw. arcyb. warszawskiego, który się tytułował iChelmsko-Warszawskiiji.
Sufr chełmski nosił tytuł bpa lubelskiego. W 19Q5r,ustanowlonoyśaimodzlelne biskupstwo chełmskie, którego biskup .nazywał ^sią chełmski i lubelski,
tstniiło do 1915 r. Obecnie metropolita prawosławny w Warszawie tytułuje
WarŚ7awsko*Chełmskim.
v
<.
^
i;
Aleks. Kossowski, Protestantyzm w Lublinie I Lubelskiem XVI IvXVI I
w. Lublin, 1933, Str. 99*.
,
_ '
29j Walćrjan hr. KiAslrisjjci „Zarys dziejów powstania 4 upadku reformacji
w Polsce” tom 11, Warszawa 1905, str. 137.

go przywieść do obozu pod Sokalem, miał go pod Beresteczkienv
we Lwowie » Warszawie. W 1651 r. obraz M. Boskie] sprowadzony
był do Chełma. Król Jan Kazimierz z wdzięczności za zwycięstwo
pod Bfiresteczkiem sprawił srebrne antepedjum z wyobrażenie^
bitwy. Jakób Susza, władyka chełmski trzykrotnie opisał cuda, któ
rych wylicza 704. Pąweł Owruczyński, biskup Samborski ogłosił
obraz ten za cudowny. Papież Benedykt XIV przysłał dwie korony,
któremi obraz ukoronowano 15 września 1765 r.
Sokal z cu,downym obrazem N, M. P. w kościele OO. Bernar
dynów» koronowanym przez Jana Skarbka arcyb. lwowskiego 8-go
września 1724 r.
Ponadto, zasługują na uwagę, miejsca odpustowe: Radecznicę
z cudownym obrazem św. flntopięgo Padewskiego, Krasnobród
(QO. Dominikanów), Tomaszów (XX. Trynitarzy, dziś w kościele
pąrafjalnym) i Łaszczów; w ostatnich trzech miastach znajdują się
obrazy M. Boskiej niekoronowane i nieogłoszone oficjalnie za cu
downe, które jednak ściągały i dziś gromadzą (jak Krasnobród) rze
sze ludu katolickiego.
W Horodle została zawarta 1413 r. między Polską i Litwą
sławna unja, będąca podstawą do późniejszego ściślejszego związku:
między obu krajami, zawartego w Lublinie w 1569 r. W tem mie
ście w kilkaset lat po wiekopomnym zjeździe odbyła się 10 paź
dziernika 1861 r. jedna z najpopularniejszych manifestacja patrio
tyczna obchodu unji.
W Tyszowcach zawiązała się 1655 r. konfederacja czyli zwią
zek, mający na celu zjednoczenie całego narodu przy królu Janie
Kazimierzu i .wypędzenie z granic Rzeczypospolitej Szwedów, któryiji zdradziecko prawie cały kraj oddano. W tej strasznej zawie
rusze, jaka kraj pogrążyła moralnie i materjałnie, obrona Często
chowy i konfederacja w Tyszowcach to dwa jeszcze punkty zwrot
ne w odrodzeniu się kraju z upadku.
Zamość z akademją i fortecą. O akademji już była mowaForteca zamojska uważana była za jedną z najsilniejszych w Polsce.
Wytrzymała za Jana Kazimierza dwa obJężenia: kozackie pod dowp^ztwern Bohętens Chmielnickiego i szwedzkie pod dowództwem
króla Gustawa Adolfa. Forteca ta została skasowana przez rząd ro
syjski w drugiej połowie XIX w. Tu w 1831 r. więziony był major
Walerian Łukasiński.
W Krasnymstawie na zamku przebywał Maksymiljan, arcyksiąże austrjacki, niefortunny kandydat do korony polskiej, który zwy
ciężony w 1588 r. pod. Byczyną wzięty został do niewoli przez het
mana Jana Zamojskiego.
W Krupem w pow. krasnostawskim znajdował się zamek Sa
muela Zborowskiego, oponenta króla Stefana Batorego i Jana Za
mojskiego. Wybudował ten zamek w sąsiedztwie ziem, należących-,
do Zamojskiego, w zamiarze schwytania hetmana i zmiany rządów.
Losy inaczej zrządziły. Sam schwytany i przekonany o zdradę i
wichrzenia przeciw królowi, dał głowę pod miecz katowski.
Wojny nje szczędziły diecezji chełmskiej, prócz napadów, po
cząwszy od X wieku aż do po w. XVIII włącznie, tu rozegrały się.

przy schyłku w XVIII dwie większe bitwy. Obie są związane z na
zwiskiem T. Kościuszki, cjioć nie w obu sam uczestniczył. Są to:
bitwa pod Dubienką w 1792 r., która była epilogiem wojny, jaką
wydała carowa Katarzyna przy pomocy targowiczan Polsce w celu
obalenia Konstytucji 3-go Maja. W dwa lata później po bitwie na
błoniach Dubienieckich 8 czerwca 1794 r. została stoczona niepo
myślna *bitwa pod samym Chełmem. Dowodzii gen. Zajączek
wszystkimi oddziałami, mającemi się przeciwstawfć Rosjanom, po
przegranej bitwie nastąpił, trzeci rozbiór Polski m‘).
Z a k o ń c z e n i e . Tak w zarysie przedstawiają się dzieje
rzymsko -katolickiej diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego. Po
wstała w czasach niespokojnych, następnie istniała w warunkach
niepomyślnych, nawet po przyłączeniu ziemi chełmskiej w 1377 r.
i województwa bełzkiego w 1462 r. do Polski. Nic dziwnego, że
odrazu nie mogła się diec. chełmska normalnie rozwijać, zwrot ku
lepszemu zaczyna się za panowania króla Władysława Jagiełły.
Pierwsi biskupi nie znaleźli stałego oparcia w diecezji, następnie
szukali odpowiedniego miejsca na siedzibę dla siebie, przenosili
stolicę z Chełma do Hrubieszowa, stąd do Krasnegostawu, który
szczycił się posiadaniem katćdry biskupiej do I połowy XIX w. Z.
początku nie było kapituły, seminarjurń, sufraganów, później powoli
zaczęło-się.wszystko układać. Powiększało się uposażenie,, powstała
kapituła, erygowano dwa seminarja duchowne w Zamościu i w
Krasnymstawie, przedtem jeszcze akademję w Zamościu, z czasem
biskupi chełmscy przybrali sobie do pomocy sufraganów.
Zasługą niemałą biskupów chełmskich i duchowieństwa parafjainego jest, że mimo wielkich trudności, potrafili utrzymać i po
większać stan posiadania oraz szerzyć kulturę polską w tych stro
nach, które wtedy miały przewagę rusfcą.
Pierwszy rozbiór Polski podciął diecezję chełmską, uszczupli^
jej, granice po trzecim podziale kraju, pod żąborem austrjjackinv
diec. chełmska w 1805 r., ściślej 1807 r., przestała istnieć, ustępu
jąc miejsca diecezji lubelskiej.
W niniejszym szkicu krótko omówione zostały: początek die
cezji chełmskiej, uposażenie, granice, stolica, kapituła katedralna,,,
konsystorz, akadernja i kolegjata zamojska, seminarja duchowne w
Zamościu i Krasnymstawie, Synody, Zakony, źycitrrysy biskupów.i
suifęaganów' podane wiadomości o obrządku greckim i protestem- /
tyzmie, w końcu wymienione zostały miasta, położone w.b. diecezji/
cnełmskiej, które odegrały ważniejszą rolę w historji Polski. Jest
to tylko przyczynek do dziejów diecezji chełmskiej. Gruntownej
monografii historycznej, opartej na źródłach archiwalnych-, dawnej
diiecezji chełmskiej, której spadkobierczynią jest dzisiejsza naszą
diec. lubelska, dotychczas nie mamy. Może nadej,dzie chwila, że i
tąj&ie dzieło, napisane przez kapłana czy świeckiego historyka, ujrzy
światło dzienne31).
Tąrnogóra, dn. 1Q.XI1. 1934 r.
Ks. Wincenty Pawelec.
$>) .Głos Ziemi Chełmskiej0 1917 Mrte 49, 49,
Źródła 1Literatura: 1) Encyklopedia kościelna kś. Nowodworskiego. 2) Ppd<r.
Enc. kościelna. 3) Enc. Orgelbranda. 4) Biliński 1Lipiński, Starożytni Polska. i).
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Ó. STANISŁAW LlC, t. J.
1862 — 1935.

Dnia 27 stycżnia b. r., o godz. 7% wieczorem zmarł O Sta
nisław Lic w uomu Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu. W
wielkim pochodzie żałobnym odniesiono czcigodne zwłoki na
cmentarz tenczyński. Żałowaliśmy i żałujemy, że tak bardzo
ceniony u nas i kochany O. Lic nie spoczął tu, w naszych lu 
belskich grobach, w pobliżu tych, którym tyle dobra ducho
wnego przysporzył i którzy go pokochali. Niech więc przynajniriiej te słowa będą wyrazem hołdu dla zmarłego. A on sam,
jego duch u Boga niech modli się za nami.
,0. Stanisław Lic urodził się 4 października 1862 r. w Maiopolsce. Mając lat 17 poszedł za głosem bożym i dnia 9 sierpTfyelner, Monumenta Polóniafe et Llthuanlae, Roma 1860.6) Blelowskl, Monumen
ta Pol. historica tom U. 7) ks. Jan Wiśniewski, Dekanat Opatowski, Radom,
1907. 8) K. Niesleckl, „korona Polska”. 9) Wł. Abraham .Powstanie organizacji
kościoła łfic. na Rusi” Lwów 1904 10) S. Naklelski „Mlechcvla“. 11) Jan Dłu
gosz, Historja. 12) ks. Karol Dębiński, Kalendarz Lubelski 1914 r. 13) Synodus
dłoecesana Chełmensis, Zamość 1717.14) Katalogi dleć. Chełm.-Lub. 1806, lub.
z 1874, 1885, 1920, 1932 r. 15) Zygmunt Adam Czernicki „Szematyzm K ia Rz.KatoIIckiego w Rzeczypospolitej Polskiej", Krakóy 1925. 16) .Spójnia” mićs.
wyd. w Lublinie r. 1921, 1922, 1923. 17) Fr. Rzepnlcki „Vitae Praesalum Połonilae* PoznW 1762. 18) ks. Jan Ambroży Wadowski, Wiadomość o profesorach Akademjl Zamojskiej, Warszawa 1899-1910.19) Tenże autor „Kościoły lubelskie”. 20) Ik
Kochanowski .Dzieje Akademjf Zamojskiej", Warszawa 1890 — 1900. 21) ks.
Stan Załęski ,,Jezuici w Polsce”, Kraków 1908. 22) Rewizja prówizótów Semi*
narjum diecezjalnego Lubelskiego 1844 (rękopis). 23) Bp. A. Jełowlćki, Wiado
mości dlec. Lubelskie-z lat 1921, i 922, 1923 I 19271 ?4)flntohlWlatrowskł
.Kościół po-Domłnikański w Hrubieszowie", Lublin 1925. 25) Horodło, praca
zbiorowa pod redakcją Piotrowicza, Lublin, 1928. 26) Słownik’ Geograficzny.
27) ks. Karol Bonięwski „Pamiętnik religijno-moralny“ r. 1841, tom 1. 28) Bp.
A. Jełowjcki „Przegląd Katolicki” r. 1923. 29) Michał Piechowski „Cornucopiae
Infulae Chełmensis”, Zamość, 1717. 30) Florjan Jaroszewicz „Matka Świętych
Polska”, Poznań 1893. 31) Ks. Dr. L. Zalewski „Blbljoteka Sem. duch. w Lublittie i blbljoteki klasztorne w dlec. lubelskiej I podlaskiej", Warszawa 1926. 32)
Ks. Wład. Krynicki „Dzieje Kościoła Powszechnego”, Włocławek 1914 r. 33)
Akta kościelne w Chełmie, Krasnymstawie i Tarnogórze. 34) Walerjan Krasiń
ski „Zarys dziejów powstania 1 upadku Reformacji w Polsce”, Warszawa^ 1905.
35) Aleks. Kossowski, Protestantyzm w Lublinie I w Lubelskiem XVI __ XVII.
Lublin, 1933. 36) „Głos Ziemi Chełmskiej" 1917. 37) Chołmsko narodny kalendar 1915. 38) ChoLnskl gfc uq. Miesiacesłow, 1873 r. 39) Martyrologium czyli
męczeństwo i (JnJinaPodla& tu, ks. J Pruszkowski. 40) A. Wlatrowskl, Fara
hrubieszowska; bez roku f nillejsca Wydania.

nia 1879 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, Ostatnie śluby
zakonne, już po kilkuletniej pracy apostolskiej- pod sztanda
rem św. Ignacego Loyoli złożył .dnia 2 lutego 1897 r.
. Szerokie i bardzo , różnorodne było pole działania O. Lięa, tak jak dziać się zwykło z tymi, którzy nieprzeciętnego nos,żę w .sobie ducha, pielęgnują wyższe' ideiąły i \j)fotóehiują na
otoczenie/''
’ ... ,
. *■"
'
< -■ ' . Gdy Leon X I I I zamierzył roformę zakonu ÓO. Bazyljanów jw Mafópolsce w r. 1882, powołał do tego 0 0 . Jezuitów.
Ci zaś m. i. O Lica upatryyli na wykonawcę świętego plafni.
Około 6 lat (1893 — 1899) pracował O. Lic w klasztorach 0 0 .
^Bazyljanów w Buczaczu i Krystynopolu, jako superjor, rektor,,
profesor i wychowawca młodzieży wschodniego obrządku. Za
reminiscencję tych lat mpżna uważać fakt, że pierwsza intencja
żałobna w Lublinie za duszę ś. p. Ó. Lica była złożona przez
pewną panią z . Małopolski, wschodniego, grecko.-, katolickiego
obrządku.
Z klasztorów bazyljańskich przeszedł O. Lic na inne pla
cówki i tak pracował w Starej wsi^ (1900-^1905), w Chyro wie, w
Krakowie, Lwowie (1914 r.), Dziedzicach (1916, 1917), Piotrko
wie, 2 razy w Łodzi, w Wilnie i. 2 razy w I/ublinie (1921-Ś-1925;
.1929— 1934).
r v
••
W r. 192 f został mianowany ojcem duchownym w 'nasaein
seminarjum. Wówczas poznaliśmy jego wielkie serce, które ro
zumiało i kochało młodzież duchowną: Mieliśmy1 w nim .co
dzienny, żywy wżór żywej wiary, życia z wiary f* to sprawiało,
że jćgo konferencje tak głęboko zapadały nam do duszy. Jego
gorliwość apostolska budowała
nas najrozmaitsze plany apo
stolskie.
' ,
:
-Działalność O. Lica nieograniczała się murami seminarjijm
duchownego i kościoła św. Piotra, którego został rektorem,
lecz szła daleko szerzej, mianowicie do dusz i po dusze iptel.i, gencji świeckiej miastą Lublina. Powstają wówczas sodalicje
Marjańskie Pań i Panów, któremi jÓ. Lic >do -ostatniej; ch wili’
żywo interesował się.
.1
;
Gorliwe przesiadywanie w kohfesjotialę, u którego wielu
księży również klękało, głoszenie słowa Bbżego ćzęśtó, z zapa
łem, oraz rady duchowne prywatnie udzielane, zajmowały
resztę jego pracowitego żywota. W trudnych chwilach, w wąt
pliwościach umiał O. Lic natchnąć szczerą wiarą, bożą miłością
i cierpliwością każdego, kto się do niego zbliżył.
Gdy w ostatnie 2 lata zapadał na zdrowiu coraz bardziej,,
umiał pogodzić wymaganie lekarzy i swoją gorliwość i widzie
liśmy go w dalszym eią£'u na ambonie, na .zebraniach i w
konfesjonale.
Tem się też tłumaczy, dlaczego O. Lic był wśród nas tak
znany, ceniony i kochany; Nasz Arcypasterż otaczał go wiel—
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kim szacunkiem, czemu dawał wyraz wyróżniając go na publicz
nych audjencjach.
Znakomity i niestrudzony pracownik i kaptan już odszedł
od nas. Jego cnoty wybitne: pobożność, prostota i gorliwość
apostolska pozostaną, jako wzór dla nas. W yrażając nasz hołd
dla ś p. O. Lica modlimy się, aby, jeżeli jeszcze nie usłyszał,
niech najprędzej usłyszy głos łagodny P. Jezusa: „Euge, serte
bone et fidelis... intra in gaudium Domini Tui*.
X. Michał Niechaj
prof. sem. dach

Ks. STANISŁAW LIPSKI
P r e fe k t i w ik a r fu s z par. św . A g n ie s z k i
n a K a lin o w s z c z y ź n ie .
1907 — 1935.
Dnia 2 lutego, w dzień Matki Bożej Gromnicznej, w szpi
ta lu św. Jana Bożego zmarł na grypę i zapalenie płuc ks. St.
Lipski, wikarjusz i prefekt parafji św. Agnieszki na Kalinow^
szczyźnie
Śmierć tego młodego kapłana wywołała poruszenie i żal
wśród licznej rzeszy starszych i młodszych. Żałowano przeważ
nie z dwuch względów, że umarł taki młody i taki dobry. I
Istotnie tak jest.
Umarł młody, bo zaledwie w 27 roku życia, a po 5 latach
od wyjścia z Seminarjum.
*
Umarł de bry, bo świadczą o tem Bronowice i Kalinowszczyzna, gdzie ś. p. ks. Stanisław Lipski pracował iako pre
fekt i wikarjusz.
A wielki to był pracownik! Przedewszystkiem sumienny,
obowiązkowy, wprost skrupulatny. Nie oszczędzał siebie, na
wet wtedy, kiedy już chorował. A ile serca i uczucia wkładał
w prace, które prowadził, to świadczy płacz dzieci szkolnych
nad jego trumną, które go nazywały ojcem i przyjacielem. I
rzeczywiście był ojcem i przyjacielem, był nim w stosunku do
psirafjan i do dzieci w szkole.
To też zostawił po sobie miłe i pobożne wspomnienie.
’ Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 i 4 lutego. Trzecie
go lutego przeniesiono zwłoki z kościoła św. Jana Bożego do
kościoła na Kalinowszczyznę. Prowadził kondukt ks. kan. No
wosielski, a przemawiał w kościele po żałobnych nieszporach,
ks. D Surowski.
Czwartego lutego msze święte odprawiono od godziny 7
rano. O godzinie ll-ej główne nabożeństwo, które odprawił
proboszcz ś. p. X. Stanisława ks. kan. E. Nowosielski. Przema-
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ifriat w kościele prof. sem. duch. ks. dr. Jan Dąbrowski. Poezem nastąpiła eksporta na ementarz miejscowy, gdzie prze
mówił ks dr. M. Peryt.
Zaznaczyć trzeba, że zarówno drugiego jaik i pierwszego
dnia tysiące wiernych brały udział w tych żałobtiych uro
czystościach.
Requiescat in pace!
X. W. G.

K

r o n i k a .

C zy n h o śc i B is k u p ie . J. E. Ks. Biskup Ordy narjusz dnia
25.1. brał udział w uroczystościach odpustowych w parafji
4ir. Pawła.
1.11. był w Uniwersytecie na akademji, poświęconej p.
Prezydentowi Rzeczpospolitej z racji Imienin.
12.11 brał udział w uroczystościach papieskich w Katedrze
i Seminarjum Duchownem.
J. E. ks. Biskup Sufragan dnia:
1.II. w Katedrze poświęcił gromnice, prowadził procesję i
odprawił uroczystą Sumę.
6.11. przewodniczył walnemu zebraniu Stowarzyszenia Piań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
12.11. brał udział w uroczystościach papieskich w Kate
drze i Seminarjum Duchownem.
R e k o le k c je d la k a p ła n ó w w Domu rekolekcyjnym 0 0 .
Jezuitów we Lwowie odbędą się od 11 (początek wieczorerin)
do 15 marca b. r. (piątek rano). Następne rozpoczną się 16-go
czerwca.
A p o s to ls tw o M o d litw y . Do Apostolstwa Modlitwy przy
łączona została parafja Matczyn.
T y d z ie ń m o d łó w o z je d n o c z e n ie w s z y s tk ic h w K o
ś c ie le K a to lic k im . W dniach od 18 — 25 stycznia w kościele
św. Pawia odprawiono modły na intancję połączenia wszyst
kich w Kościele Katolickim. Przez cały ten czas były głoszone
odpowiednie kazania. W samą uroczystość św. Pawła (25styczcznia)' sumę odprawił ks. kan. Piotr Stodulsld, a kazanie głosił
ks. Wł. Goral.
W uroczystościach brał udział J. E. ks. Biskup Ordyriarjusz.
Ś w ię to p a p ie s k ie . Trzynasta rocznica koronacji J. Św.
Piusa X I. serdecznie w naszej diecezji była obchodzona. W

Kateidrza m^zję św. Pontyfikalną -odp^awij: J. E. ^s>; Bjskup Sijfaagan, na którą przyb y li przedśtawicięią organjza% j religij
no-społecznych i liczne grono osób duchownych na czele ^
J. E. ks. Biskupem Orpynarjuszem.
,
v
r
W seminarjum duchownem wieczorem 12 lutego odbytą
się uroczysta akademia, którą zaszczycili swą obeonością LI.
E E. Księża Biskupi.
Akademję otworzył przemówieniem ks. dr. Piotr &topniak,
poczem referat n. t. „Tu es Petrus” wygłosił ks. kan. A. Za
wistowski.
Śpiew i muzykę wykonali alumni seminarjum duchownego.
B re w ja rze . Firma Księgarnia i Drukarnia Katolicka Sp.
Akc. w Katowicach, aby chóć w części zapobiec szkodliwemu
dla kraju wywożeniu pieniędzy zagranicę, wypuściła na rynek
handlowy, w oprawach wykonanych we^ własnych zakładach
najnowsze,vwyd^nie* bręwjarzy
FiUśteta’ . zaopatrzone w naj
nowsze proprium R. Poloniae. Oprawy tak pod względem trvsąłości jak-estetycznego wyglądu niczem niei ustępują oprawom
zagranicznym, a kalkulują się znacznie taniej,; bo około zł. 3^5
na jednym egzemplarzu.: ; Zamówienia kierować należy do wy
mienionej firmy w Katowicach ul. Mar. Piłsudskiego 58,
IV. se r ja k o n c e s jo n o w a n y c h k u r s ó w d o k s z ta łc a ją 
cych d la n ie k w a lifik o w a n y c h o c h ro n ia r e k (w y c h o w a w 
czyń p rz e d s z k o li). Katolicki Instytut Wychowawczy w Po
znaniu przystępuje do organizowania: czwartej i ostatecznej
serji — w bieżącym roku szkolnym- — kursu dokształcającego
dla niedyplomowanych ochroniarek (wychowawczyń przed
szkoli), który trwać będzie od 1 kwietnia do 15 czerwca b. r.
Warunki przyjęcia są następujące: Świadectwo ukończe
nia szkoły powszechnej oraz przynajmniej 3-leinia praktyka w
■ochronce. Do zgłoszenia dołączyć należy;
1.) życiorys, własnoręcznie napisany,
i
2) świadectwo urodzenia,
3)
„
zdrowia,
4)
„
szkolne,
5)
„
z praktyki, poświadczone przez bezpośreddnią władzę,
6) świadectwo, że kandydatka jest czynną ochroniarką.
Opłata za kurs wynosi: 125 zł. oraz 10 zł. wpisowe.
...
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10 marca b. r. do Dy
rekcji Katolickiego Semiriarjum Ochroniarskiego w Poznaniiir
ul. Ńoskowskiego 1.
.
S p r a w o z d a n ie z d z ia ła ln o ś c i „ S to w a r z y s z e n ia P a ń
M iło s ie r d z ia św . W in c e n te g o h P a u lo ". Z d o b y c ie w ła 
s n e g o d o m u . Dnia 6 lutego w domu własnym przy ul. Dol
nej 3go Maja odbyło się walne zebranie „Stow. Pań Mił. św.
Wincentego a Paulo”. Z duchowieństwa byli J. E. ks. Bp. Adolf
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Jełowicki, ks. kan. E. Jankowski, ks. St. Mysakowski, ks. St.
Krynicki i ks. Wł. Goral.
Zebranie otworzyła przemówieniem p. St. Tymińśka. Na
stępnie składano sprawozdania, z których wynika: w roku 1934
dochód wynosił 35194.89 gr., rozchód — 35959.82 gr. Obiadów
wydano 108 tysięcy. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się
470 osób dorosłych i 200 dzieci. Zapomóg w pieniądzach udzie
lono 4.191 zł. 15 gr. Nadto rozdano tysiące śniadań, kolacyj,
sztuk z obuwia i odzieży.
Obok pracy charytatywnej materjalnej Stowarzyszenie do
konało cały szereg prac miłosiernych duchowych, -Mianowicie
Panie odwiedzały biednych — a było tych odwiedzin 9664, po
cieszały, jednały skłóconych, prowadziły żyjących w dzikich
małżeństwach do ołtarza, jednały z Bogiem cierpiących i umie
rających. Nadto były prowadzone rekolekcje dla ubogich i po
gadanki przez ks. Wł. Gorala. Z rekolekcji korzystało 200 osób.
Dla Pań zaś stowarzyszonych głosił konferencje J. E. ks.
Biskup Sufragan, dyrektor Stowarzyszenia, nadto zorganizowa
no kurs charytatywny, na którym prowadzili wykłady ks. kan.
A. Zawistowski i p. dr. Żurakowski. Rekolekcje dla Pań miał
ks. Lorek C. M. z Warszawy.
Własny dom. Zebranie tegoroczne miało charakter inny od
zebrań lat poprzednich. Było bowiem nietylko zebraniem, na
którem mówiono o działalności wśród ubogich, ale też i spra
wozdaniem ze świeżo nabytego domu na własność Stowarzy
szenia. A historja tego radosnego faktu dla Stowarzyszenia, a
jednocześnie ważnego dla pracy organizacji tak się przedstawia:
Panie Bronisława i Marja Jakubowskie, właścicielki posesji
przy ul. Dolnej 3 go Maja przedstawiły Siostrze Marji Gulbin,
prowadzącej pracę w Stowarzyszeniu Pań, swe zamiary, a
mianowicie, że chcą swoją posesję w części sprzedać, a w
części ofiarować Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia św. Wincen
tego a Paulo. Po unrówieniu sprawy w szczegółach, dnia 20
października 1933 r. nastąpiło spisanie aktu rejentalnego,
mocą którego Stowarzyszenie stało się właścicielem domu
mieszkalnego i ogrodu o przestrzeni 5800 m 2.
Za powyższe Stowarzyszenie zapłaciło p. Jakubowskim
3.000 zł. i przejęło dług hipoteczny w kwocie 2000 rubli ro
syjskich.
W roku 1934 Siostra Marja przystąpiła do remontu domu
i porządkowania całej posesji. Prace posuwały się naprzód,
ą 18 października 1934 r. Stowarzyszenie przeniosło się do no
wej siedziby, która nosi nazwę: Dom Miłosierdzia.
Uroczysta i radosna to była chwila! Mszę św. tego dnia—
kaplica jest w domu — odprawił ks. kan. E. Jankowski.
Do dobrodziejów i fundatorów „Domu Miłosierdzia'1 prze
de Wszystkiem zaliczyć trzeba Panie Jakubowskie, hr. Jadwigę Poletyłło, która zapisała 9000 zł., hr. Adamową Zamojską, która
dała 1500 zł. i pp. Tymińscy, którzy złożyli 1000 zł.
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^fajsaplicę w „Domu Miłosierdzia” ofiarowali: p. Marja Jaku*
bowska 10ÓO zł., kielich J E. ks Bp. Sufragan, jeden z kapłajjóiw dał monstrancję, mszał i trybularz, p St. Tymińska ańtepedjum, krzyż i kropielnićę, stacje Męki Pańskiej p. Teresą
Millerowa, a inne osoby rozmaite potrzebne drobiazgi.
Wreszcie należy zaznaczyć, że przy remontach domii i
porządkowaniu posiadłości pomagali ubodzy i bezrobotni, do
rzucając w ten sposób do ofiary ogólnej swoje własne.
A o pracy i zabiegach wSiośtry Marji Gulbin i S. W łady
sławy Lewandowskiej to i pisać nie trzeba. Wiadomą bowiem
jest rzeczą, że one są duszą i sercem tej zbożnej pracy, jaka
dokonuje się w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia św. Wineenceritego a Paulo.
X. W. G:
K a to lic k ie S to w . M ę ż ó w w B ełżycach. Po rocznej
prawie przygotowawczej pracy, dnia 20 stycziiia po sumie \
łsali parafjalnej w Bełżycach odbyło się zebranie organizacyj
ne Kat. Stow. Mężów^ Stawili się zaproszeni członkowie, zwer
bowani już uprzednio na konferencjach osobistych z ks. Pro
boszczem, gdzie złożyli przyrzeczenia, potwierdzone podpisem,
że będą współpracować z duchowieństwem w szerzeniu czci
Bożej, w obronie wiary i moralności, w obronie świętości wę
zła małżeńskiego i rodziny katolickiej, kapłanów i świątyń ka
tolickich. Tych było stu. Obok tej s^tki przybyło drugie tyle
kandydatów i sympatyków.
"
W serdecznych i gorących .słowach powitał obecnych ka
nonik H. Borucki, dziękując im za tak liczne przybycie. Później
wyjaśnił cel zebrania. Wojna światowa — mówił — już dawno,
się skończyła, dzisiaj toczy się nowa wojna — o dusze ludzkie.
Jak kiedyś Pan Jezus słowy: „Pójdźcie i wy do winnicy mojej4"
zwoływał pracowników, tak teraz, w tych przełomowych czar
sach, teini samemi prawie słowami papież Pius X I ogłasza mo
bilizację katolików świeckich do współpracy z duchowieństwem
w szeregach Akcji Katolickiej o panowanie Chrystusa w du
szach jednostek w rodzinach i całych społeczeństwach. Pod
hasłem: „Chwalmy Boga czynem”! stańmy na rozkaz Papieża i
Biskupów do pracy na niwie Bożej!
Przewodniczący zebrania p. Stanisław Kobiałko udzielił
gjtosu referentowi diecezjalnemu Kat. Stow. Mężów; p. Janowi
Saweckiemu. I usłyszeli zebrani, że dzieło apostolstwa katoli
ków świeckich czyli Akcja Katolicka ze swej istoty nie jest
rzeczą nową. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa znana
była jako współpraca katolików świeckich z duchowieństwem
w szerzeniu ewangelji wśród pogan, którzy jeszcze o prawdzi
wym Bogu nie słyszeli, a byli chwalcami bożków wyrabianybłi
z drzewa, wykutych z kamienia lub metalu. W dobie wielkiej
herezji i w okresie reformacji A. K. pomagała duchowieństwu
nawracać, ha wiarę pogan, którzy odpadli od kościoła i porzu-.
ciii prawdziwego Boga; służyła jako obrona wiary i kościoła
przed atakami rozszalałych innowierców v apostołów. Dzisiaj

wreszcie A. K. mą stanąć przy boku duchowieństwa do walki
z, ząlewęni nowegó pogaństwa, które wciska się we wszystkie
komórki życia jednostkowego, społecznego i państwego i chcę
stamtąd wyrugować moralność i etykę- katolicką, opartą o zaśfli&y Chrystusowe a metodami t. z w. ułatwionego życia krzewi
gruby materjalizm. -Obserwacja przejawów naszego życia zbio
rowego wskazuje, że i w Polsce to niebezpieczeństwo istnieją,
ce prelegent krótko zilustrował przykładami.
W A. K. źródłem siły i mocy i tą nicią przewodnią, która
ma łączyć wszystkich, będą praktyki religijne, związanie się z
Chrystusem przez Sakrańienta św., co przy równoczesnem po
głębianiu znajomości prawd wiary, da możność katolikom
otwartego występowania w obronie naszych najświętszych
ideałów.
Poczem wybrano zarząd, również wyznaczony został ter
min pierwszej wspólnej Komunji św.
Wielka powaga i nastrój podniosły w czasie przemówień
oraz serdeczna wdzięczność dla oddanego całą duszą tej pra
cy' duszpasterza mówią głośno, ż e . rola pod zasiew została
dobrze przygotowana, a ziarno do niej dzisiaj rzucone, pod
działaniem łaski Bożej, wyda plon obfity.
Potężne: „My chcemy Boga w rodzin kole... w wojsku... w
sądzie, w książce, w szkole... za wiarę damy życie, krew!” —
zakończyło to pierwsze zebranie Katolickiego Stowarzyszenia
Mężów.
K SM M i K S M Ź n a c ze le akcji p r z y s p o s o b ie n ia r o l
n ic z e g o . Ostatnio ukazało się drukowane sprawozdanie Cen
tralnego Komitetu do Spraw Młodzieży Wiejskiej, przedstawia
jące dorobek organizacyj młodzieży pozaszkolnej w dziedzinie
przysposobienia rolniczego za rok 1933 na terenie całego Pań*
stwa. W sprawozdaniu tem (str. 94 — 95) podane są statystyki
przeprowadzonych konkursów p. r., oparte na materjałach, do
starczonych przez Urzędy Wojewódzkie. W edług tych staty
styk wyniki akcji p. r. na terenie całego Państwa w r. 1933
przedstawiają się następująco:
L! pV
. :r \

1.
2.
.3.
L
$:
6.
7.
8.
9.
1«.

Nazwa organizacji

Rozpoczęło prace
zesp uczestn.

Z«końes. prace
wytrwał.
zesp uczestn
zesp. uczest.

KSMM i KSMŻ
2.069
Związek Strzelecki
1.939
C .Zw .M ł, W. „Siew” 1.206
Żw. Młodz. Ludowej
913
275
Zw. Mł. Roln. Lwów
275
Zj. Zw. Mł. woj. Kiel,
Woł. Zw. Mł. Wiej.
200
Zw. Mł. W. R.P. „Wici" 133
Nowógr. Zw. Mł. Wiej. 82
Różne organizacje
327

17.170
17.097
9.083
7.475
2 680
2.049
1.714
981
598
250

68. Ś
1.574 11.740 76
1.334 10.418 68.7 60.8
5.643 72.2 62.1
871
'674
4.241 73.8 56.7
258
2.315 93.8 86.4
222
1.360 80.7 66.8
837 73.5 48.5
147
88
573 66 1 58.4
69 . 496 84 1 82.9
1.916 76.916 76.4 71.9

7.419

61.497

5.487

39.539

73.9 64.2
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U z u p e łn ie n ie d o ru b ry ce li n a ro k 1935. W rubryceli
na rok 1935, na str. 127 przed dniem 25 grudnia należy umie
ścić następującą adnotację:
Cras instituatur collecta in gratiam Seminarii clericorum. (Vide
Statuta Synod. n. 216 § 4).

Bibljografja.
Ks. M. Niechaj.
„O rie n s ", dwumiesięcznik poświęcony sprawom religijnym
Wschodu, Kraków. Redaguje ks. Jan Urban T. J. Prenumerata
roczna zł. 8.
Znany w Polsce i w świecie jezuita O. Jan Urban od ze
szłego roku wydaje dwumiesięcznik „Oriens", w którem z wła
ściwą sobie jasnością, objektywnością, i siłą przekonania oma
wia aktualne u nas sprawy misyjne. Ktoś może być wrogiem
unji albo jej szermierzem, to jest kwestją jego przekonań,
jednak żaden inteligentny Polak, nie mówiąc już o kapłanie,
nie może teoretycznie nieorjentować się w zagadnieniach mi
syjnych. Przy zmienionych warunkach obecnego życia nie
można powtarzać starych, bezsensownych zarzutów przeciw
unji. Trzeba głębiej i staranniej patrzeć na to nowe zja
wisko w życiu kościelnem. W ielką zatem zasługę ma O. Urban,
że czasopismem „Oriens” szerzy prawdę, objektywnie wyświe
tla zagadnienia misyjne i rozszerza wśród nas horyzonty kato
lickie. które dalej sięgają, niż granice rzymskiego obrządku.
Mamy już 2 pełne roczniki.
Na treść Nr. 1 trzeciego rocznika składają się następujące
bardzo ciekawe artykuły: Dwa ideały — stałość czy ewolucja—
0 ikonostasie — administrator apostolski Łemkowszczyzny
Wschodni pod prawem łacińskiem — Klerycy dla unji — S. p.
biskup Małecki — Po tamtej stronie (wiadomość z życia pra
wosławia dzisiejszego). Oo i jak piszą — z Rzymu — W iado
mości i notatki.
„K o śc ió ł P ra w o s ła w n y a R z e c z p o s p o lita P o ls k a “.
1370 — 1632, nap. Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1934, stron
632, cena 13.50 zł.
Wielka praca naukowa o stosunkach dawnej Rzeczypospo
litej do Prawosławia. Studj.um bardzo na czasie. Naogół za
mało wiemy o prawosławiu, o jego życiu, o jego stosunkach, a
przecież przez tyle wieków istnieje ono obok nas. Stanowi ono
pewien duchowy, chrześcijański rezerwuar, który ze względów
1 religijnych i politycznych musi interesować polaka.
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, . Dzisiejsza cerkiew prawosławna w ^Polsce odżywa i orga
nizuje się, wyzbywa się narzuconych jej1prżez carat rosyjskich
form i ducha, coraz bardziej staje się cerkwią polską, jaką by
ła w okresie przedstawionym w niniejszym studjum. Dziś b u 
dzący się ruch misyjny w łonie tej cerkwi, nie jedną wskazów
kę otrzymać może od przeszłości historycznej, umiejętnie tu
ujętej.
„ Id e a K o ś c io ła w u ję c iu ro s y js k ie j te o lo g ji i his t o r ji“. X. d r. Antoni Pawłowski, Warszawa, 1935, str. 269,
cena 7.20 zł.
Jest to bardzo poważna praca z dziedziny badania Wscho
du Chrześcijańskiego, w szczególności cerkwi prawosławnej
rosyjskiej. Ojciec św. Pius XI. w swoich encyklikach „Morta
lium animos” i ,.Rerum Orientalium” poleca nam studjum i ba
danie wschodniego chrześcijaństwa, a wschodnich zachęca &&
zainteresowania się bezstronnego katolicyzmem, aby przez
wzajemne poznanie się przyśpieszyć dzień zjednoczenia.
W dziele niniejszem autor przedstawił nam poglądy na
istotę, kościoła dwuch rosyjskich myślicieli religijnych: Chomiakowa i Sołowiewa. Ohomiakow kładzie podstawy pod męW
ne, nieokreślone pojęcie kościoła, gdy przeciwnie Sołowie\*
wzniósł się do pojęcia katolickiego, które w kościele widzi ^
mistyczne Ciało Chrystusa P. i zewnętrzną organizację, którejszczytem jest widzialna głowa kościoła — papie?.
„ T ra g e d ja C erkw i P r a w o s ła w n e j w Z. S. S. R.“ nap.
Antoni Starodworski, Warszawa, 1934, str. 181, cena 4.50 zł.
O Ros;i wiemy mało. Bezbożny komunizm nie przepuszcza,
łatwo wiadomości o wewnętrznem życiu w państwie, o mękach
ludzi uciemiężonych i o drodzo krzyżowej Kościoła Chrzęści-,
janskiego.
Autor dobrze zna wiele faktów z żyęia cąrkwi prąw ^^ąn
wnej, bądź to z autopsji, bądź z pilnego śledzenia wypaakofv
w R<asji.
v Praca zawiera następujące rozdziały:
I. Cerkiew i rewolucja Kiereńskiego w 1917 r.
II. Sobór rosyjski w 1917 r.
II I . Patriarcha ros. Tichon i bolszewicy.
IV. Rozbicie cerkwi przez bolszewizm.
V — V II. Nowatorowie rosyjscy.
V III. Prawodawstwo sowieckie w walce z prawosławiem..
IX . Nowa Rosja.
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Tragedja cerkwi rosyjskiej jest jej rozpadnięci,e się na
Wrogie obozy — cerkwie, rezygnacja patriarchy, poddanie się
bolszewikom dzisiejszych rządców cerkwi.
Najciekawsze rozdziały o metodach bolszewickiej walki z
religją. Książka bardzo na czasie.
^ Je z u s C h ry s tu s "
O wińska, 1934.

przez

X. Feliksa Bodzianowskiego,

Jest to zbiór kazań chrystologicznych. Żyjemy w Chrystu
sie, przeznaczeni jesteśmy dla Chrystusa, pracujemy dla Chry
stusa. Dzieło ma na celu ułatwić przedstawienie na ambonie
postaci Chrystusa jako Odkupiciela Ofiary.
„Św . A lb o r t W ie llti“, nap. O. R. Kostecki, dominikanin,
Lwów 1934, str. 178, cena 2.80 zł.

•

Jeszcze jeden żywot Świętego i Myśliciela.
W obecnej dobie fałszowania prawdy, idei, popytu na
małe niestety „wielkości”, papież Pius X I. przeciwstawił postać
prawdziwego myśliciela katolickiego, nauczyciela św. Tomasza
z Akwinu.
W św. Albercie, doktorze Kościoła, widzimy wielkiego
uczonego, miłośnika pokoju i prawdy, zamiłowanego przyrod
nika i wielkiego czciciela Eucharystji i Bogarodzicy.
. „ P ilo t św . T eresy", . nap. Jerzy Bandrowśki, wyd. św.
"Wojciecha, str. 97, cena 1.35 zł.
Przepiękny żywot nowoczesnego świętego pilota, żołnie
rza, a później misjonarza O, Bourjade, gorącego czciciela i na
śladowcę ś\v. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Bardzo ciekawa książka dla świeckiej inteligencji, przedewszystkiem dla starszej młodzieży.
■
. 1•

.*•

Kap. A. Magniez „ O d p o w ie d z i z d r o w e g o r o z u m u n a
z a r z u t y pęzeciw r e lig ji11. Wyd 111. Cena 1 zł.
Książka ta jest dzielnym, dla każdego dostępnym orężem
do obrony zasad chrześcijańskich. W obecnych zaś czasach
zepsucia i niewiary jest ona wprost konieczna dla każdego
szczerego katolika zarówno i po wsiach, jak zwłaszcza po
miastach.
Sporo miejsca książka ta poświęca obronie Duchowień
stwa, ćo teraz szczególnie jest ważne wobec coraz częstszych
gwałtownych napaści na nie różnych kół masońskich i wywro
towych.

„LITURGJA”
S K Ł A D P R Z Y B O R Ó W K O ŚC IELN Y C H
PRACOWNIA SZAT LITURGICZNYCH 1 ARTYSTYCZNYCH HAFTÓW
L w ó w , K o p e r n ik a 9
POLECA: ORNATY, KAPY, BALDACHIMY, CHORĄGWIE I SZTAN
DARY. FIGURY CHRYSTUSA do Grobu i Zmartwychwstałego. —
Ceny bardzo niskie.

Cenniki na żądanie

Pracownia Zgromadzenia Sióstr Pasterek
Lublin,

Wiktoryn — ul. Lubartowska 85

p r z y p o m in a n a ju p r z e jm ie j W ie le b n e m u D u c h o w ie ń s tw u
ŻE

WYKONUJ E:

ORNATY — KAPY — BALDACHIMY — SZTANDARY I WSZELKIE
PARAMENTA KOŚCIELNE, JAK RÓWNIEŻ BIELIZNĘ KOŚCIELNĄ
PO CENACH UMIARKOWANYCH.

' —o—

PRACA SUMIENNA.

P.."« “ s4Bw
A,e« w. a o s e k
. w LUBLINIE, ulica Królewska Hs 4, telefon 13-50. — Konto czekowe w P K O.

66.701.

Poleca w dużym wyborze świece kościelne: świece dla bractw i kółek
różańcowych: woskowe, stearynowe, sprężynowe, nadstawkowe, grom
nice gładkie i ozdobne we wszystkich wymiarach i gatunkach. Paschały
i trianguły. Kadzidła różnych gatunków
4

Wymiana opałków świec lub wosku, względnie przelanie na nowe świece
uskuteczniamy na bardzo dogodnych warunkach.
C enniki w ysyłam y na żądanie..

Ceny nmiarkowane,

.
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Akta Stolicy Apostolskiej:
zmarłych.
Z Kurji Biskupiej:

R

E Ś

Ća

Odpusty, które można zyskiwać za

Wielkopostna zbiórka dla ubogich.

Rozporządzenia Państwowe: Instrukcja o aktach stanu cy^yilnjB^
go. — Udzielanie władzom administracji ogólnej informacyj o dopełnionym przez osoby zaślubione obrzędzie
małżeństwa. — W sprawie odroczenia egzekucji zale
głych skjadek ubezpieczeniowych. — W sprawie wyku
pu gruntów zajętych przez groby i cmentarze wojenne.
Artykuły: W sprawie odnowienia kościoła marjackiego w
Chełmie. — Ofiary. — Korelacja i koncentracja w na
uczaniu religji. — Akcja katolicka w parafji. — Biskup
stwo Chełmskie.
Nekrologi as

&. P-

Lic T- J - —

P- ks- Stanisław Lipski.

Kronika: Czynności biskupie. — Rekolekcje kapłańskie. —
Apostolstwo Modlitwy. — Tydzień modłów o zjednocze
nie kościołów. — Uroczystości papieskie. — Brewjarze.
— IV. serja kursów dokształcających dla niewykwalifi
kowanych oohroniarek. — Sprawozdanie z działalności
Pań M ł. św. Wincentego a Paulo — Zdobycie własne
go domu. — Kat. Sto w. Mężów w Bełżycach. — Uzupeł
nienie do rubryceli na r. 1935.
BiMjografja: Książki o kościele wschodnim. — „Odpówiedei
zdrowego rozumu na zarzuty przeciw^ religji".
Ogłoszenia.

CENA PRENUMERATY: miesięcznie wraz z przesyłką pocztową 1 zł. 50 gr.
CENA OGŁOSZEŃ: cała strona okładki 50 zł, Va strony 25 zł., 1/4 strony 15 zł.
.
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R e d a k to r Ks. Dr. Wł, G o ra l, S e m in a r ju m D u c h o w n e .
Pałac Biskupi: Telefon Ne 26-24.

Kurja Biskupia: Telefon Ks 20-46,

P. K. O. Konto Biskupa Lubelskiego N° 100,139.
Wydawnictwo Kurji Biskupiej w Lublinie.
Drukarnia Wydawnictwa „Głos Lubelski” — i.ublin, ulica Kościuśzkl M 10.

