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WW. XX. Proboszczowie z prowincyi
jako też wszystkie urzęda pocztowe,
oraz właściciel drukarni w Krakowie.
L i s t y z pióniędzmi przesyłane być
winny fr a n k o .
Listy nie frankowane nie przyjmują się.

dozwolił'^ aby się

List do Galat. r. 4 w. 17.

oni nad sumieniami prostaczków

dewotek i* niedorostków , bezkarnie pastwić mogli.

„Aemulantur vos non bene, sed excludere vos volunt,
ut illos aemulemini. ”

Bo- to ćo się

działo za czasów apostolskich, to

się dzieje obecnie i między nami.

„Miłują was nie dobrze , ale was chcą wypchnąć,

z pewnym rodzajem

Dumni intryganci

byzantynizmu na czole, osobli

abyście ich naśladowali. ” (Wujek.)

wie jeżeli im się uda, trzymać się klamki wielkich
temi słowy: | panów , występują częstokroć z zasadami i zdaniami
podglądają was, a zazdrośnie ku sobie
które nie są zasadami i zdaniami kościoła katolickie

Możebyśmy to dokładniej rozwinęli
Podejrzliwie

ciągną, w niedobry sposób, to jest nie wasze dobro,

go, ale pewnej frakcyi, pewnego stronnictwa , raczej

ale swoją dumę, swój upór mając na celu, i wyklu

politycznego

czać was chcą z grona

prawowiernych katolików’,

swoje wszystkim, pod grozą, że nie może bydź do

aby was tą groźbą podbić pod swe panowanie , aby
was zniewolić, żebyście tak jak oni myśleli i dzia

brym katolikiem to n , kto nie walczy pod ich sztan
darem.
Daremnie mówić im to, że kościół katolicki tego

łali, dręcząc sumienia wasze, że tylko w ten sposób

niż religijnego, i narzucają

te zdania

możecie bydź prawdziwemi katolikami.
Pisał to Apostoł narodów do Galatów, wtenczas,

sad się trzymali , i oneż naszem

kiedy niektórzy gorliwcy z żydowsko - chrześciańskich

stwierdzali, że to niestanowi istoty religii Chrystuso

gmin do nich przybywszy, nakłopotali im głowy tern
bezzasadnem twierdzeniem, że niemogą nazwać się

wej, że to może bydź tylko osobistem zdaniem, tych
i owych z resztą uczonych i pobożnych ludzi, ale

dobremi,

nie-

niemożnaż tego stawić niejako za artykuł wiary dla

przyjmą na siebie obrzezania i innych starego zako

całego ludu Chrystusowego, oni na to tyle tylko od

nu obrzędów.

Bo gdy chrześciaństwo z Żydów po

powiadają: Nie jesteś dobrym katolikiem, jesteś ukry

chodzi, trzeba, jak mówili, stać się pierwej scisłym
Żydem, aby bydź dobrym i dokładnym chrześcianinem.

tym niedowiarkiem, wolnowiercą, libertynem.
Uważaliśmy naprzykład temi już tygodniami, gdy

prawowiernemi

Mieli oni

chrześcianaini, póki

niewymaga , ani wymagać niem oże, abyśmy ich za
przeświadczeniem

za sobą nie istna prawdę i słuszność,

księża w pismach politycznych toczyli walkę o wy

ale pewny ułudny cień i pozór prawdy i słuszności.
Tym pozorem walczyli, tym pozorem dręczyli i gnę

bieralność proboszczów na posłów do sejmu, wnet

bili sumienia bliźnich swoich, chcąc przeprzeć swmje

na pole dogmatycznej podejrzliwości, i dotkliwe przy

zasady , nie dla dobra i zbawienia drugich, ale dla

cinki, podejrzywające przeciwnika o brak ścisłej katoli

dogodzenia swej pysze i uporowi.

ckiej prawowierności, zaczęły zatruwać tę z resztą

Apostoł dał nam przykład, że w takich razach
raczej na siebie

przyjąć powinniśmy zarzut wolno

myślności, lub nawet niedowiarstwa, od ciasnych lub
przewrotnych głów nam czyniony, niż ulodz dowol
nym despotycznym ich dążnościom i wymaganiom, i

walka ta w wstrętny

zajmującą

polemikę.

ciągle żółciowemu

sposób

zaczęła przerzucać się

Coś podobnego przydarza się
korrespondentowi

z Galicyi do

Tygodnika katolickiego w Poznaniu.
Niepodobna

nam

utaić naszćj zgrozy, a nawet

obrzydzenia i wzgardy na laki sposób polemizowania.
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Ci ludzie są jak zmora na piersiach prawowiernego
katolika i kapłana, który ma dość ośw iaty, ażeby
wiedział i pojmował co jest

nauką kośoioła katoli

ckiego, a co prywatnem zdaniem, choćby jak znako
mitych osób.

Cenię osobiste

przekonanie

każdego

człowieka, ale niepozwolę nigdy, aby ktoś naprzykład

narzucał mi dynastyę

Neapolitańską jako arty

kuł wiary, i orzekał, iż nie może ten bydź dobrym
katolikiem, komu to jest obojętną rzeczą, kto w Ne
apolu rządzi.
Tacy ludzie, którzy sądzą iż oni jedni dobremi
są katolikami, a wszystkich

innych podejrzywają o

mniej lub więcej ukryte niedowiarstwo, już się sami
dostatecznie osądzili. Jest to chorobliwość, Idiosynkrasia umysłowa, ale skutki ich działalności wielce
są szkodliwe dla kościoła. Wyrządzają bowiem braciom
najdotkliwszą krzywdę,

uciskają sumienia

dewotek i

prostaczków, rozogniają i roznamiętriiają wszelką po
lemikę, a wszelkie swe brzydkie namiętności stawia
ją po za tarczę kościoła katolickiego.

Popychają lu

dzi gwałtem do herezyi i do szyzmy, wyciskając ich
koniecznie z kościoła, i wytykając

ich wszystkim

jako pozornych tylko, udanych katolików, a w rze
czywistości

odszczepieńców.

Ośmielają przezlo nie

przyjaciół kościoła do współdziałania z nimi z prze
ciwnej strony na oderwanie tych od wiary katolickiej
których oni sami za niekatolików
sposobem
której

stają

bronić

się zdrajcami

ogłaszają, a tym

najświętszej

sprawy

powinni. Czy takie postępowanie wię

cej nazwać nierozsądnem, czy nieuczciwem, czytelnik
sam niech osądzić raczy.

X. W. Serwatowski.

HISTORYA POLSKA.
przez X. J. B.
Dalszy ciąg.
Niedługo i Czechy Bolesław, jak opowiemy, opu
ścić musiał, co jednak najważniejsza, to długie i krwa
we wojny, jakie się ztąd między Polską a Cesarstwem
wywiązały , w których jednak wojenny duch narodu
złączony z gieniuszem Bolesława najświetniejsze od
niósł zwycięztwo.
Wszakże z początku zdawało się, że się wszystko
pokojowo zakończy. Następca Ottona III. Henryk II.
król niemiecki wyprawił posłów do Bolesława do Pra
gi , żądając tylko hołdu z Czech z zapewnieniem spo

kojnego ich posiadania. Alo Bolesław marząc o zało
żeniu wielkiego niezawisłego słowiańskiego państwa
odmówił hołdu i odprawił niegodnie posłów niemiec'
kich. Henryk począł się zbroić. Bolesław uprzedzając
g o , pobudził przeciw niemu w Niemczech przeciwną
mu partyą i równocześnie ( 1003 ) wyruszył sam na
pomoc rokoszanom. Wyprawa ta przyniosła wielkie łu
py Chrobremu , Henryk jednak pokonał buntowników,
a na samego Bolesława wielką wyprawę gotował. Tą
rażą (1004) zbytnie swojemu szczęściu zaufał Bolesław.
Zaufany w obronnej pozycyi Czech, osłonionych od
Niemców górami i w wierności ludu, biesiadował spo
kojnie w Pradze, żartując z Niemców, że „ się wloką
jak żab y , “ kiedy już kiryśnicy Cesarscy złorsowali
przejścia przez góry, a pułk Czeski wysłany naprze
ciw nieprzyjacielowi złączył się z Jaromirem wygna
nym dawniej księciem Czeskim, którego król Henryk
postawił jako pretendenta przeciw Bolesławowi. W sa
mej Pradze była zmowa, aby z uderzeniem rannćj trą
by pasterskiej wpuścić pułk Jaromira. Dowiedziawszy
się o tern wczas jeszcze Bolesław, (przez swoich jurgieltników, których zawsze na dworze Cesarskim utrzym ywał), wyskoczył na czele nie licznych swych
pułków coprędzej z Pragi, a tylko Sobiebór brat Św.
Wojciecha, który odwrót Polaków przeciw Jaromirowi
zasłaniał, z wielkim żalem Polaków zginął. Jaromir
objąwszy rządy Czech złożył hołd Henrykowi, Morawia pozostała jednak przy Polsce.
Byl to jednak dopićro początek zatargów z Niem
cami. Wojny z nimi zaczynają odtąd przybierać ple
mienny charakter, jakoby w odwet za niesione dotąd
przez nich Słowianom napaści. Następnego roku 1005
zgotował król Henryk wielką na Chrobrego wyprawę,
ażeby, jak mówiono, tego gada we własnem jego gnieżdzie przytrzeć. Z wojskami niemieckiemi połączył się
Jaromir Czeski i Lutycy Słowianie pogańscy. Ale wy
prawa niemiecka spełzła na niczćm i owszem wielkie
straty i rozczarowanie przyniosła Niemcom. Bolesław
wojną podjazdową nieprzyjaciela zniszczył, do czego
się tćż pora roku i złe i trudne drogi przyczyniły. Z
płaczem w duszy wróciło wojsko do domu. Bolesław
spodziewając s ię , że się ta wyprawa powtórzy, usiło
wał zawrzeć przymierze z Czechami i Nadłabcami
przóbiw cesarzowi; kiedy ci jednak odmówili, a cesarz
wojnę mu wypowiedział, Bolesław zamieniając prędko
wojnę odporną na zaczepną, wpadł aż pod Magdeburg,
zdobył Selpulów i Łużyczan ziemię, i aż po Łabę i
I po Salę granice państwa pooznaczał, a jak chco tradyj cya, w obu wspomnionych rzekach na znak granicy
słupy żelazne bić kazał.
Ciąg dalszy nastąpi.
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się. postali również legatów do papieża, aby tenże roz
pisał do wszystkich świata dyecezyi, czy gdzie nie poprzez 0. K. K.
, kazała się starożytna kapliczka, która cudownie prze
niosła się z Nazaret do Dalmacyi, a z Dalmacyi 10
DOMEK LORETAŃSKI.
Grudnia 1294 roku znikła bez śladu i wieści.
Dalszy ciąg.
Długi czas nie było żadnej wiadomości, posłańcy z
Jako dziecko uradowane na chwilę widzeniem Mat
odległych krajów z niczem powrócili do domu, Stawia
nie tymbardzićj smutni, napróźno szukali pociechy. Cho
ki tęskni i plącze kiedy ją utraci, tak pobożni Sławianie kiedy po raz pierwszy spostrzegli że nie ma już
dzili to do biskupa, to do gubernatora, aby im coś
domku na polu, zanosili się od płaczu i żałości, i nic
zaradził i ulżył zbolałemu sercu. Biskup sam będąc
ich utulić nie mogło. Pobożność do Matki Najświętszćj
bardzo strapiony, nie wiedział już co robić, i jak lud
głęboko w sercu zakorzeniona rodzi tak wielką miłość,
zapłakany pocieszyć: w rzewnych słowach przemówił
i tak wielkie przywiązanie w sercach wiernych dzia
do zgromadzonych: „ Choć największą jaką być może
tek Maryi, że każda pamiątka z tajemnic życia, prze
„ponieśliśmy szkodę, nie trzeba nam jednak rozpaczać,
chowuje się w drogim szacunku: a tym bardziej zaś ta
„wyroki bowiem Opatrzności Bożej są niezgłębione.
ka pamiątka, w której prawie wszystkie Boże tajemni
„Podobało się Bogu nas pocieszyć , niech mu będzie
„wolno zasmucić; nie godzi się tu bardzo narzekać, bo
ce spełnione zostały. Jak bardzo się cieszyli kiedy im
„Najwyższy Pan wie co robi. I tak doznaliśmy tyle
Bóg zesłał ten skarb nieoszacowany, tak tym więcój
„łaski od Boga, że domek przez parę lat ciągle mięsmutek ich serce napełnił, kiedy im Bóg nazad go o„dzy nami zostawał; jako nam było przyjemnie posiadebrał. Szczęśliwi, zaledwo skończyli z tryumfem i ra
„daó ten skarb nieoceniony, tak i innym narodom, a
dością cały akt procesu, zaledwo wziąwszy się do bu
dowania wielkiój bazyliki; już od razu wszystko utrą- j „może nawet pobożnićjszym od nas, również będzie
cają, i tęskni w płaczu za Matką na chwilę nie znaj- | „pociechą kiedy im Bóg ten skarb powierzy. Może też
„sami daliśmy przyczynę, może grzechy nasze były
dują pociechy.
„'wielkie, może nie należycie kochaliśmy Najświętszą
Miasto Fiume i Tarsia i całe sąsiednie okolice wy
„Maryę, a zatem czyńmy pokutę, i zgadzajmy się z wobiegły na pole gdzie był dom ek, klękają, i żałosnym
głosem wzywają pomocy i pociechy od Matki Naj
„lą Najwyższego Pana.“ Choć słowa biskupa były peł
świętszej.
no pociechy, i zdrowego rozsądku, lud jednak przyj
Taka była wielka żałość Słowian po przeniesieniu
mując je nie był zupełnie zadowolniony. Od biskupa
dom ku, że jak piszą historycy, niebiosa by się poru
cało pobożne zgromadzenie przeniosło się do guberna
tora Frangipani, prosząc aby wysłać do Rzymu legatów
szyły, słysząc przerażający jęk boleści przed niebem.
Wiele familii, opuściło swoje zatrudnienie i domy , i
i polecić się modlitwom Ojca świętego; nadto, raz
jeszcze rozpisać do wszystkich dyecezyi, ażeby biskupi
poszli na około w okolice pytać się, czy kto kiedyś
wywiady wali się o domku, i jeżeli ręka Wszechmocnonie widział lub słyszał o domku. Inni pozostali w do
mu, codziennie wychodzili z miasta na pole gdzie stał
ści gdzie go postawi, natychmiast by dawali znać do
domek, i tam po całych dniach rzewnie płakali, i pro
władzy.
Ciąg dalszy nastąpi.
sili Matkę Najświętszą aby powtórnie do nich powró
ciła; albo żeby im choć objawiła gdzie swoje mieszka
K rzyż Chrystusów
nie przeniosła ?
głęboką tajemnicą św. Wiary naszćj.
Wielu z tego powodu grzesznych i niepoprawnych,
sądząc że dla ich złego życia Matka Boska ustąpiła z
II. POGLĄD HISTORYCZNY.
ich granic, bili się w piersi, przepraszali Boga, i na
Ciąg dalszy.
wracali się z całego serca do pokuty. I wszyscy w ogóle spowiadali się i przyrzekali życia poprawę: bo
Odnosi więc Kościół Boży początek Krzyża do sa
nikt nie wiedział dla jakiej przyczyny domek ustąpił,
mego Raju: tam go okiem Wiary widzi, tam w proro
każdy mniemał się być winnym przed Bogiem, przeto
czym duchu przyszłe jego odgaduje przeznaczenie i
wszyscy bez wyjątku, jako po największćj stracie no
zpośród niezliczonych tworów odróżniając z łatwością
sząc w sercu żałobę, wzięli się do ostrej pokuty, ma
śpiewa w kapłańskich pacierzach: „ Ono to jest drzewo
jąc nadzieję że Bóg ich prośby wysłucha.
najszlachetniejsze we środku Raju umieszczone, na któBiskup Aleksander razem z Gubernatorem Frangirem Sprawca zbawienia, własną śmiercią śmierć wszy
pan i, rozesłali listy do wszystkich sąsiednich krajów
stkich zgruchotal i żywot przywrócił wiekuisty: krzyż ouwiadamiając o zaszłym wypadku, a zarazem poleciw
sobliwszym jaśniejący światłem (3 Resp. I. Noct. Exalt.
szy się świętym modlitwom na intencyą, aby Bóg ob
S. Cr.) albo: Mówcie usta o cudownym końcu walki świę
jawił o miejscu, gdzie domek po raz drugi przeniósł
tej: ja k zwyciężył na krzyżowem drzewie Pan rozpięty,

OPISY MIEJSC ŚWIĘTYCH.
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ja k umęczon na ofiarę żyje w wiekuistej chwale.'Ludzie w
Raju skosztowali z drzewa owoc zakazany, przez co so
bie zgotowali wieczną zgubę ja k szatany; zlitował się
Bóg łaskawy, użył drzewa do naprawy. Mądrość Boska
Krzyż wybrała za narzędzie Zbawiciela, by moc Jego
zajaśniała nad gruzami zwodziciela; drzewo co trucizną
było, by się w lekarstwo zm ieniłoś (Wierniejszo co do
metru tłumaczenie następujące: „Głoście usta o cudow
nym — świętej walki wawrzynie — chwała z tryumfu
w krzyżowym — sztandarze na wieki niech słynie — w
zgonie ju ż Zbawicielowym ■
— śmierci przestrach nam gi
nie — Stwórca w Raju się zlitował — nad praojcem
zwiedzionym — grzesznie że owoc skosztował — wiecznie
miał być zgubionym — lecz złość drzewa powetował —
sam Bóg drzewem krzyżowem. Tak odwieczna mądrość
chciała — aby w naszem zbawieniu— Dziwna moc try
umfowała — gdyż w tern wroga zwalczeniu — jadowita
jego strzała — służy nam ku uleczeniu.1,1) Hym. ad Matut. in Dom. Pass. „Pange lingua głoriosi laurem certaminis. “ — Porównywając drzewo krzyża z drzewem
poznania dobrego i złego, znajdziemy uderzające zna
miona podobieństwa i różnicy. D. poz. d. i zł. umieszczonem było w środku rajskiego ogrodu; piękny je 
go owoc był próbą dobrej lub złej woli człowieka; ba
wił miłe oko jako znakomita ozdoba owego miejsca,
ale zerwany i spożyty zaszkodził tak duszy jak ciału;
na tem drzewie pojawił się w przybranej postaci węża
kusiciel szatan, który zazdroszcząc ludziom łaski Boskićj, poróżnił obydwie strony, z których jednę przy
prawił o wieczne zatracenie. Drzewo krzyża postawionóm było w pośrodku prawie powierzchni ziemi, w
kraju obiecanym, na górze Trupiej Głowy czyli wie
cznego spoczynku; na niem zawisnął w postaci i na
turze ludzkiój Bóg-Człowiek, skłoniony litością ku nie
szczęśliwym ludziom, których z Bogiem pojednał, utra
cone przywileje im przywrócił i złe w całości naprawił.
Owoc tego św. Drzewa karmi ducha i ciało ku żywo
towi wiecznemu, co większa! już był piór wej dojrzały,aniże
li na nim zakwitnął a od niego oderwany rozmnaża się cu
downie po wszystkie czasy i miejsca. Powyższe różnice
naprowadzają nas na nieomylny domysł, że nie samo
drzewo poznania dobrego i złego było figurą drzewa
Chrystusowego ; lecz że inne także przedmioty, okoli
czności, podobieństwa i wyraźne przepowiednie skła
dać się musiały na całość przedstawienia osobliwych
przymiotów i nadzwyczajnych skutków krzyża św. Był
to wynik natury rzeczy i wszechmocnój szczodrobliwo
ści Boga; bo kiedy dzieło P. n. J. Chr. na drzewie
krzyża dokonane nie tylko powstrzymało szkodliwe na
stępstwa upadku z okazyi pierwszego drzewa, ale otworzyło jeszcze krynicę nieprzebranych dobrodziejstw
Nieba, tak dalece, że kościół św. nie waha się (w Sabb.
Sanc.) szczęśliwym i pożądanym nazwać grzech Ada
m a , który tak świętego, mądrego i potężnego zasłu

żył mieć Naprawcę i obfitsze dla ludzkości sprowadził
błogosławieństwo, słuszna tedy, aby dla zawstydzenia
szatańskiej złośliwości, dla większej pociechy, nauki i
zbudowania wiernych, drzewo zbawienia przeznaczeniem
i godnością prześcigło prawie nieskończenie przymioty
i poziomą przyrodę drzewa zguby; aby w mnogości i
rozmaitości figur, typów cieni i przepowiedni uwydatni
ła się ważność samego przedmiotu. Jakoż obok drzewa
p. d. i zł. spostrzegał chrześcianin prawy inną jeszcze
figurę krzyża, i to doskonalszą, w drzewie żywota znaj
dującym się także w pośrodku Raju. Jego cudowny owoc miał służyć ludziom za pokarm nieśmiertelności,
za ogólno a skuteczne lekarstwo przeciwko ich niedoskonałościom wszelkim.
Jeżeli pogańskim baś
niom wypada przyznać o tyle wagę, że się w nich
zatrzymały okruszyny prawdy, przyćmione wiadomości
pierwotnie z dobrego powzięte źródła, przekręcona istota faktów, które niegdyś rzeczywiście miały miejsce;
to uczeni niech nam nie biorą za złe , jeżeli pojęcie o
pokarmach bożków (ambrozyą i nektar) odnosimy wła
śnie do tego rajskiego drzewa żywota i widzimy w niem
zarazem świadectwo o nadnaturalnem w tym względzie
objawieniu, które jednak zbiegiem czasu zamglone i
w obcą zostało przybrane formę. Nie wątpić nam prze
to o takowem w Raju drzewie. Wygnańcy i pielgrzy
mi ziemi odmówiony sobie wprawdzie mamy ten prze
dziwny pokarm; lecz na bok ze smutkiem; owszem ra
dujmy się wielkiem weselem Pańskiem : gdyż takowa
strata sowicie została nam przez Krzyż wynagrodzoną.
Ciąg dalszy nastąpi.

PO STĘP.
Ciąg dalszy.
Stawią pod nogi rządom to królestwo boże,
Brudzą je i pomiatają jak liche podnoże —
Teraz się i do Ziemskiego panowania biorą,
By nie było za Bogiem; a dla nich podporą —
Nie dla królów to oni władzę podejmują,
Ale dla siebie tron dumy gotują —
Aby kierując narodowym głosem,
Chrystyanizm wyryły do szczętu swym nosem —
Przywiodę tu sławnego Bluntschli, progressysta
Co jeden stanie za swych braci trzysta —
„Religia coś znaczy zatem rząd ma praw o,
„Zabrać ją w swoje ręce, i czuwać z obawą —
„Rząd sobie, ona sobie, może się rozwijać,
„Gdzie nie na rękę, tam się z nią rozmijać —
„Zbyt żywa wiara wiedzie do powstania,
„Czucie Boga przywodzi kraj do zamieszania —
„Przy słabój wierze ludzie się pogodzą,
„A bezbożni bynajmnićj krajowi nie szkodzą —
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Wiara nie jest ręlojinią powodzenia rządu,
„Urzędnicy są zdolni bez wiary poglądu —
„Rząd w powszechnej uchwale, mając władzy wątek,
„Niewywodzi od Boga piórwszy jej początek —
„Zbratanie władzy świętój ze władzą narodu,
„Więcej złego przyniosło, niż dobrego płodu —
„Więc rozdział Boga z ludźmi jedyny warunek,
„Szczęścia ludów i do postępu kierunek —
„Ten mu rzetelnej przysługi dowodzi,
„Kto kościołowi co najwięcej szkodzi —
Kto taki opis podejrzywa w zdradzie,
Niech autora przeczyta w krajowym przekładzie, —
A inni jego bracia to jeszcze przydają,
Co przeciw Wierze Katolickiój mają —
„Rząd Rzeczypospolitój nie ustąpi za nic,
„Władzy Wszechmocnej nieznającej granic —
„W niój samój leży źródło i początek,
„Praw wszystkich, nie robiąc i Boskich wyjątek —
„Katolickiego kościoła nauka,
„Szkody i zguby społeczności szuka —
„Chociażby niewiernemu gdy przyszło panować;
„Ma prawo święte rzeczy jako chce negować —
„I zaprzeczyć w Kościele Bullę publikować,
„I appellacyę na władzę duchowną przyjmować,
„Kiedy prawo kościelne z świeckim niekwadruje,
„Pierwsze drugiemu zaraz ustępuje —
„Władza świecka swą mocą konkordaty ściera,
„Chociaż je ze Stolicą Papieską zawiera —
„Może się wtrącać do rządów duchownych,
„Kontrolować odezwy Biskupów szanownych —
„Nawet warunki Sakramentów kreślić,
„Jak je administrować, jak przyjmować, myślić —
„Rząd wychowanie daje po swej woli,
„Nieprzypuszcza nawet religii kontroli:
„Seminarya Biskupom tylko zostawuje,
„I to swojemi metodmi kieruje—
„Katolik ma ustąpić z wiary i kościoła,
„Gdy Socyalizm i postęp nauki zawoła —
„Władza świecka Biskupom i nawet ludowi,
„Kommunikacyi z Papieżem, gdy zechce, odmówi—
„Władza świecka Biskupów sama prezentuje,
„I przed sakrą Dyecezyą rządzić nakazuje —
„Biskupów od zarządu ma prawo oddalać,
„Nowe Biskupstwa bez Papićża ustalać —
„Rząd do wotów zakonnych może wiek określać
nl dopuszczenie do nich warunkami ścieśniać —
„Prawa zakonne rząd nie gwarantuje ,
„Owszem chcących je złamać, jeszcze proteguje —
„Może kollegiaty, klasztory, kassować,
„A ich fundusze na skarb konfiskować _
„Nie kościół juryzdykcyę ma nad królami,
„Ale w sprawach kościelnych oni są sędziami —
„Kościół od rządu a rząd od kościoła,
„Oddzielać, by niestało stosunków już zgoła __

Nie dość poróżnić kościół z narodami,
Trzeba jeszcze frymarczyć ich obyczajami —
„Prawo moralne mocne bez sankcii z góry,
„Lddzkie uchwały nie patrzą natury —
„Filozofii rzeczy, prawa obyczajów,
„Ustawy kraju, reguły zwyczajów,
„Nietylko mogą, lecz nawet powinny,
„Od Boga i kościoła kierunek brać inny —
„Oprócz materjalnej siły innój nieuznawać
„W moralności bogactwu, roskoszom , prym dawać —
„Powinności człowieka, słowa bez znaczenia,
„Co ludzie zrobią, prawo bez przeczenia —
„Liczba głosów, to powaga,
„Siła n ateryi jej pomaga —
„Choć nieprawe, gdy się stanie,
„Jest już święte bezustannie —
„By stało bez przeszkody, co gdzie stanie się,
„Ogłosić za zasadę, niewdawanie się —
„Można i królów prawych nieposłuchać
„Owszem do buntu przeciw nim podmuchać —
„Miłość Ojczyzny wszystkich dyspensuje,
„Od przysięgi i tego co sam Bóg dyktuje11 —
Kiedy społeczność jadem swym zaraził,
Racyonalizm strasznie Boga i ludzkość obraził;
Przystępuje do rodzin, by w samym zarodku,
Zaszczepił bestyalstwo, jakie wziął po przodku —
„Nikt jeszcze niepokazał do tego momentu,
„Jakby Chrystus małżeństwo wzniósł do sakramentu—
„Sakrament jest dodatkiem tylko do kontraktu,
„Małżeństwo się obejdzie bez takiego aktu —
„Węzłem nierozerwanym natura nie wiąże,
„Małżonków: ten ustaje, kiedy rząd rozwiąże —
„Rząd tylko jeden ma prawo stanowić,
„Przeszkody do Małżeństwa, albo je odnowić —
„Sobór Trydentśki nie miał na to prawa,
„Bo to jest czysto narodowa sprawa —
„Dopiero Bonifacy VIII. dał postanowienie,
„Żeby się nieżenili, wyższe mający święcenie —
„Małżeństwo cywilne całą moc posiada,
„I sakrament mu większój bynajmniej nie nada —
„Wszelkie sprawy małżeńskie do sądu należą
„Cywilnego, i od jego decyzyi zalożą“ —
Dokończenie nastąpi.

REGENZYE.
Mały Ołtarzyk polski. Wydanie czwarte z rycinami.
Kraków. Nakładem Wydawnictwa dzieł katol. i t. d.
wytłoczono u Wł. Jaworskiego 1867.
Wielki ruch panuje w Wydawnictwie katolickiem
Wł. Jaworskiego. Niema tygodnia, aby jakie nowe
dziełko nie opuściło prasę. Wszystko na pożytek reli
gii i ludu katolickiego. Oddając tej zabiegliwości za
służoną pochwałę, zwracamy uwagę czytelników na
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małą i bardzo tanią książkę do modlenia (30-40 cen.)
osobliwie dla dzieci w szkołach ludowych przydatną,
pod tytułem : Mały Ołtarzyk polski. Jest to już czwar
te wydanie, z wieloma drzeworytami, przedstawiającemi różne części Mszy świętej. Jedna to z najprakty
czniejszych książeczek do modlenia, godna wszelkiego
zalecenia.
— Żywot Najświętszej Panny Matki Zbawiciela, przez
W. Wielogłowskiego, Wydanie drugie. Kraków, Nakła
dem księgarni i Wydawnictwa dzieł katol. 1867.
Zajmujące to dziełko znakomitego niegdyś w kra
ju pisarza, z przyjemnością się czyta. Wypracowane
jest ono według utartych wzorów pisarzy francuzkich
w tym przedmiocie, którzy opierali swe zdania częścią
na piśmie świętem i historyi, częścią zaś na dawnych
legendach między chrześciańską ludnością Wschodu
krążących, z których nie wszystkie wytrzymałyby kry
tykę historyczną. Wydanie piękne, z ozdobną ryciną.

K R O N I K A.
Ks. metropolita Litwinowicz wydał list paster
ski, w którym wzywa owieczki swoje do składek na
koszta kanonizacyi błog. Józafata, arcybiskupa połockiego i męczennika:
Spirydyon Litwinowicz z Bożój i Świętej Stolicy
Apostolskiej łasjci, Metropolita H alicki, Arcybiskup
Lwowski, Biskup Kamieńca Podolskiego, Jego Świąto
bliwości Papieża Piusa IX. nadworny prałat i Tronu
Papiezkiego asystent; konzultor św. Kongregacyi roz
szerzenia wiary do spraw obrządku wschodniego; Jego
c. k. Apostolskiej Mości rzeczywisty tajny radca, św.
Teologii Doktor itd.
Wszystkiemu świeckiemu i zakonnemu duchowień
stwu, i wszystkim wiernym archidyecezyi naszej, pokój
i błogosławieństwo od Pana!
Ostatniemi laty ciężyła na narodzie naszym w tym
kraju wszechmocna ręka Boża sprawiedliwym wyrokiem
za grzechy nasze; pożary, wylewy, posucha, nieurodzaj
i powszechny niedostatek, wreszcie głód, wojna i roz
liczne śmiertelne choroby sprzęgły się na zgubę uko
chanego narodu naszego. Atoli zawsze miłościwy Bóg
i Ojciec nasz niebieski, szczodry i miłościwy Pan, dłu
go cierpliwy i wielce miłosierny, nie na wieki się gnie
wać będzie, ani wiecznie grozić będzie; nie według
grzechów naszych uczynił nam , ani według nieprawo
ści naszych oddał nam (Psalm 102 w. 8); dzisiaj miło
sierdzia okiem spogląda na nas i podaje nam niebie
ską pociechę w wierzę św. katolickićj, którą ustami i
sercem wyznawamy; dziś n.ebo otwiera się, i jako rę
kojmia radośna łaski Bożej i miłosierdzia Jego, zjawia
się nam jaśniejsza zorza niebieskiej Jerozolimy, nowy
przyjaciel (ulubieniec-godownik) Boży i orędownik po
bożnego narodu ruskiego, błogosławiony kapłan mę
czennik Jozafat arcybiskup połocki, którego od więcej
jak dwieście lat cerkiew święta w modlitwach swoich
na pomoc wzywa, obecnie zaś ku powszechnej radości
po wszystkim świecie katolickim na ołtarzach Bożych
za Świętego poczytać gotuje się. Oto bowiem Najświęt
szy Ojciec wszystkich wiernych, przebłogosławiona gło-

wa cerkwi Chrystusowej, Pius IX. duchem Bożym kie
rowany, mocą władzy danej mu od Chrystusa Boga w
kluczach królestwa niebieskiego rozwiązywać i związy
wać na niebie i na ziemi, uroczystym wyrokiem św.
kongregacyi obrzędów z dnia 2 maja 1865 ogłosić po
zwolił: że bezpiecznie można przystąpić do kanoniza
cyi, to jest, do postawienia między Świętymi błogosła
wionego kapłana męczennika Józafata arcybiskupa połockiego, a no wszem ogłoszeniem wszystkiemu ludowi
chrześciańskiemu z dnia 8 lutego r. b. z niewymowną
radością uwiadomieni zostaliśmy, iż najwspanialsze świę
to postawienia między Świętymi kapłańskiego męczen
nika naszego Józafata w pierwszej i najsławniejszej na
wszystek świat świątyni, w najwspanialszćj cerkwi św.
przedniejszego (książęcia) Apostoła Piotra w Rzymie,
29 czerwca 1867 roku obchodzoną będzie.
Najmilsi w Chrystusie! Przedewszystkim wznieśmy
w górę serca nasze i błogosławmy Bogu i Ojcu na
szemu niebieskiemu, że cudem nieskończonćj miłości
swojćj użycza nam nowego patrona i zastępcę przed
tronem sławy swojej, nowego rzecznika za nami z rodu
i krwi naszćj, św. Józafata, który położył duszę swoję
w krwawych mękach za wiarę świętą, za jedność ka
tolicką, za wierny swój naród i za wieczne jego zba
wienie. Witajmy go na ołtarzach świątyń naszych w
pobożnój radości jako nową niebieską pochodnię, przy
świecającą całemu okręgowi ziemi światłem wiary Bo
żój i ogrzewającą serca ludzkie płomieniem miłości w
jedności Świętego Ducha. Duchowną tę radość i nie
wypowiedzianą wdzięczność za tak wielki dar Boży
przed całym światem objawić pospieszy — o czym prze
konani jesteśmy, wszystek nasz prawowierny naród.
Znamy bowiem najmilsi, i z radością wspominamy po
bożny wasz zwyczaj i gotowość do przynoszenia hoj
nych ońar na uroczystość, jaka od wieków nie bywała
na ziemi naszej, uroczystość postawienia na ołtarzu Ca
ra niebieskiego, ku powszechnemu poczczeniu, nowego
wybrańca Chrystusowego, św. Józafata, byłego naszego
rodaka, bo z rodu Rusina i ruskiego arcybiskupa połoekiego; radośnie pospieszy zapewne każdy z nas Ru
sinów prawowiernych przynieść dary ziemskie, na jakie
go stać będzie, na cześć i sławę tegoż świętego za
stępcy naszego, abyśmy otrzymali niebieskie dary na
wieczne nasze zbawienie. Za kwitnący wieniec arcypasterskich dobrych uczynków św. Józafata, krwią mę
czeńską zbryzgany, pospieszmy darami całego narodu
naszego ozdobić ołtarz chwały Bożej, na którym w przesławnćj i pierwszej świątyni całego świata chrzcściańskiego w Rzymie sam Najświętszy Ojciec nasz i wszy
stkiego ludu katolickiego arcykapłan po pierwszy raz
odprawiać będzie Bożą służbę (Mszą św.) na cześć św.
kapłana, męczennika Józafata, za wszystek lud chrześciański, a osobliwie także za naród ruski i za zba
wienie jego w wierze świętej katolickiej. W nieszczę
ściach, utrapieniach i niedostatkach, jakie ciężyły na
was minionego lata, nie mogliśmy przenieść tego na
sercu naszem, aby obciążać krainę waszą zniszczoną,
choćby najmniejszemi datkami. Dziś objawia miłosier
dzie swe nad nami Ojciec nasz niebieski: podziękuj
myż Jemu całóm sercem naszem, że nas ochronił od
niejednój śmiertelnej zaguby i dał dożyć tego przyjażniejszego czasu, a tę oto Bogu miłą wdzięczność ob
jawimy dziełem narodowej pobożności na cześć świę
tego patrona Bożego, kapłana męczennika Józałata.
’ Dla tego wzywamy was, Najmilsi, i przez Chrystusa
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prosimy, objawcie teraz przed całym światem chrześeiańskiin tę serdeczną pobożność, która jest i będzie
na wieki najdroższem dziedzictwem pradziadów wa
szych, tę gorącą rzewność dla chwały Bożćj i świętych
Jego, która jest i będzie na wieki najświetniejszą ozdobą narodu ruskiego, mimo wszelkich nieszczęść i
cierpień jego. Aby w przesławnej stolicy świata kato
lickiego w Rzymie obchodzić dostojnie tę wielką po
żądaną uroczystość, starodawny i sprawiedliwy jest
zwyczaj chrześciański, że szczególnie ten naród przy
czynia się do jćj uświetnienia, z którego zajaśniał no
wy oblubieniec Boży. Nam przeto, Najmilszy narodzie
ruski, nam przystoi uwieńczać darami czynnej - pobo
żności kapłańskiego męczennika naszego Jozafata. Do
tego wielkiego dzieła wzywamy was dzisiaj i prosimy
usilnie, aby zaraz po otrzymaniu tego posłania nasze
go po wszystkich cerkwiach archidyecezyi naszej świe
ckich i zakonnych, parafialnych i filialnych, w nie
dziele i święta uroczyste składki pobożne zbierane były,
na jakie stać kogo według możności biednego ludu na
szego. Pocieszamy się silną nadzieją, że wielebne du
chowieństwo nasze w tem zbawiennem dziele narodo
wi naszemu światlejszym przykładem przyświecać nie
omieszka, także i po wszystkich bractwach cerkiewnych
spodziewamy się osobnych datków w miarę ich przemożenia, bo znana jest nam pobożna ich gorliwość w
każdem dziele, odnoszącem się do chwały Bożćj i sła
wy narodu ruskiego. Roztropności naszego przewiele
bnego duchowieństwa zostawiamy stosowne do miejsco
wych okoliczności dalsze rozporządzenia potrzebne, aby
składki te w krótkim czasie i z pożądanym pośpiechem
przeprowadzić, przyczem uwagę zwrócić należy, że
w skutek zezwolenia wysokiego c. k. namiestnictwa kra
jowego zbieranie rzeczonych składek na same cerkwie
ma się ograniczyć. WW. i czestnym przełożonym de
kanatów zlecamy wszystkie składki na cześć i uświe
tnienie św. kapłana męczennika Jozafata od wiernego
ludu, od ww. duchowieństwa i od bractw kościelnych,
otrzymane i szczegółowo spisane, najdalćj do 15 (3)
marca 1867 roku konsystorzowi naszemu metropolital
nemu nadesłać. Naszem zadaniem będzie całą sumę ze
branych ofiar na ręce najprz. arcybisk. nazianzeńskiego Józefa Sembratowicza, najukochańszego naszego
ziomka i zastępcy narodu ruskiego w Rzymie, a w tej
sprawie od św. Stolicy Apostolskiej postulatorem mia
nowanego, jak najrychlej przesiać, a oraz na wieczną
pamiątkę tak wielkiego i dla kościoła i dla narodu na
szego sławnego zdarzenia, do powszechnej podać wia
domości. Oby na to tak miłe Bogu dzieło spłynęła ła
ska i błogosławieństwo Pana Boga i Zbawiciela nasze
go Jezusa Chrystusa za przyczyną przeczystćj Jego
M atki, świętego kapłana męczennika Jozafata i wszy
stkich Świętych. Amen.
Dano we Lwowie przy arcydostojnej cerkwi naszej
metropolitalnej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najsw. Maryi Panny Królowój naszej i Bogarodzicy
dma 9 (2 i; grudnia r. 1866.
Spirydion. ni. p. Metropolita.
(Tyg. Kat.)
prześladowanie katolickiego kościoła
FOD PANOWANIEM rossyjskiem.
„ć'zasu umieścił w Numerach swoich 57, 58, i 59
z r. b. o iszerny list z cesarstwa rossyjskiego , z któ
rego najgłówniejsze krzywdy i prześladowania, jakie

tara kościół katolicki dotąd doświadcza, w wyjątkach
podajemy.
A najprzód, z czasów panowania Katarzyny:
„W czasie zaboru Polskich Prowincyi, były tam
następujące biskupstwa: Wileńskie, Źmudzkie, lnflandzk ie , Smoleńskie, Łuckie, Kijowskie , i Kamienieckie."
„Katarzyna po pierwszym zaborze kraju skasowała
(samowolnie) biskupstwo Smoleńskie, i dodawszy do
niego oderwane części od dyecezyi Wileńskiej, Źmudzk iej, Inflandzkićj, utworzyła dyecezyę Mohilewskg."
„Po ostatnim zaborze kraju skasowała ( znowu sa
mowolnie) biskupstwo Kijowskie i zlała je z Łuckiem;
w końcu przeniosła rezydencyę biskupów Kamieniec
kich do Łatyczowa. “
„Tym sposobem tak zaplątała wszystkie sprawy du
chowne, tak uniepewniła juryzdykcyę biskupów, że za
raz po jej śmierci Cesarz Paweł musiał porozumieć się
z Rzymem , żeby wyjść z tego chaosu. W tym celu
przyjeżdżał do Petersburga Nuncyusz do Litta. On to
dopiero ustalił granice dyecezyi i kanonicznie installował Biskupów, którzy wszyscy, oprócz Wileńskiego i
Zmudzkiego, rządzili dotąd bez aprobaty apostolskiój
stolicy. “
„Katarzyna skonfiskowała dobra Biskupów: Gedrojcia, Naruszewicza, Krasińskiego, i Hilcena.“
Nakoniec Katarzyna „oderwała od kościoła katoli
ckiego dwa miliony Umitów. “ —
Czasy panowania Mikołaja I.
„Cesarz ten oderwał naprzód od kościoła trzy mi
liony Unitów. Po tym świetnym czynie, wybito medal
z nadpisem: „„Co nienawiść zerwała, miłość spoiła""—
ale zapomniano dodać, że ta miłość była zbrojna bato
giem. “
„Sprawnik lub stanowy z oddziałem kozaków by
wał zwykle Apostołem miłości; opasywano wioskę, na
mawiano , a jak niepomagały słowa, w ówczas miłość
w krwawą obracała się orgię. To było nie w jednym
zakątku, ale na całej przestrzeni zabranych polskich
prowincyi. Cały kraj zalał się powodzią łez, biedny
lud jęczał, i opierał się z bohaterską stałością, ale wkrót
ce miękł pod tchnieniem miłości, i bałamucony przez
apostatów księży , przyjmował nową wiarę. “
„Na twardszych inne znajdowały się śro d k i: W ię
zienia, głód, zimno, smagania, i co dreszczem przejmu
je — można znaleść i takich, którym zęby wybito."
„Takto upadla Unia! Tysiące cierpiało katusze, wię
kszość dała się zachwiać samym widokiem krwawych
egzękucyi—innych ujęły pieniądze,...... a w offieyalnój
historyi zapisano, że miłość była tu jedynym czynnikiem."
„Prócz tego Cesarz Mikołaj „wydarł katolicyzmowi
z górą dwieście kościołów po—zakonnych wraz z klasztornemi gmachami, oddając je na szyzmatyckie Cer
kwie, albo też na pastwę zniszczeniu. Niech się kto
chce przejedzie po zabranych prowincyach, a przysię
gam, że prawie nie znajdzie miasta, miasteczka, gdzieby nie było jednego , dwóch, trzech, nawet pięciu ko
ściołów zamienionych na cerkwie, lub przez niedbal
stwo obróconych w smutną ruinę. Przejeżdżając nasz
k ra j, zdaje się jakby świeżo wycierpiał napad barba
rzyńców.... wszędzie widzisz zgliszcza posępne,'płaczą
ce. Rząd nie mógł podtrzymywać tyle gmachów—wszy
stko więc musiało się walić , — i dziś dopiero spieszą
sprzedać i uprzątnąć te rudery, żeby nie raziły oka
cudzoziemców, podając w wątpliwość ducha tolerancyi
Carów. “
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„Oprócz kościołów liberalny Cesarz skasował też
nie mniejszą ilość zgromadzeń zakonnych, ua tej za
sadzie, że w nich nie było liczby zakonników, wyma
ganych przez ustawę kościelną. Ależ on sam zniósł
prawie wszystkie nowieyaty zakonne, czyż więc dziw
no, że klasztory opróżniały się, nie odbierając nowego
zasiłku?!
„W czasie jego panowania wszystkie prawie dyecezye nic miały biskupów. Skoro umarł który, osiero
cona katedra nie prędko się ucieszyła następcą. Tak
dyecczya Kamieniecka nio miała biskupa przez lat 13,
Zmudzka przez lat 12, Wileńska przez 7, Mińska przez
10, Mohylcwska naprzód przez lat 10, potem przez 6,
nareszcie Łucka przez 4." — Ciąg dalszy nastąpi.

KORESPONDENCYE.
NEKROLOG

mentami świętemi. Znosząc z wszelką spokojnością
siedmiotygodniowy ciąg choroby swojćj, zasnął też
spokojnie w Panu na dniu 20 Marca r. b., a wieść o
śmierci jego zgromadziła 19 kapłanów z bliska i z da
leka bo widzieliśmy i trzech Augustyjanów z Krako
w a , na oddanie ostatniej posługi. — Dnia 21. Marca
odbyła się eksportacyja zwłok do kościoła, której prze
wodniczył X. Ignacy Zapalowicz Dziekan'Skawiński,
a przed plebaniją zmarłego przemówił do licznie zgro
madzonego ludu X. Piotr Cieślak pleban z Krzęcina.
Następnego dnia po żałobnem nabożeństwie odprowa
dzono zwłoki do grobu na cmentarz parafijalny. Sumę
celebrował i kondukt prowadzi! X. Franciszek Swobo
da Dziekan Myślenicki pleban z Sułkowic, mowę w
kościele powiedział X. Andrzej Ciszek pleban z Głogoczowa a nad grobem przemówił X. Jan Makuch
pleban z Mogilan. — Mowy te były tkliwe, pełne du
cha i prawdy. Lud płakał pasterza swego bo stracił
w nim ojca i przyjaciela. — Reąuiescat in pace. —

X. z. w.

Ś. P. X. WALENTEGO SZEWCZYKA

Poddziekana Skawińskiego, plebana w Woli Radziszow sklej, Dyecezyi Tarnowskiej.
X. Walenty Szewczyk urodził się we wsi Kacwin
w Dyecezyi Spiskiej. Przyjąwszy początkowe nauki
w miejscu rodzinnem, oddany był na dalsze wykształ
cenie do gimnazyum XX. Pijarów w Podoleńcu, gdzie
aż do ukończenia szóstej klasy przemieszkiwał; poczem
w Wielkim Waradzie odbył dwuletni kurs nauk filozo
ficznych. Mając zamiar poświęcenia się Bogu w stanie
duchownym, przybył do Lwowa, gdzie jako alumn dy
ecezyi Tynieckiej słuchał nauk teologicznych przez lat
trzy, czwarty zaś rok kończył w seminaryum dyecezalnem w Bochni. We Lwowie udzielił mu tonsurę X.
Andrztj Alojzy hr. Ankwicz arcybiskup Lwowski dnia
19 Kwietnia 1824 roku, zaś święcenia tak mniejsze
jako i wyższe przyjął w Bochni w kościele św. Miko
łaja z rąk X. Grzegorza Tomasza Zieglera biskupa Ty
nieckiego, a mianowicie: cztery mniejsze święcenia dnia
1 Czerwca 1826 r. Subdyakony dnia 7 Lipca 1826 r.
Dyakony dnia 11 Lipca 1826 r. Presbytery 13 Lipca
tegoż 1826 r. Po wyświęceniu na kapłana pełnił obo
wiązki wikaryusza w mieście Zatorze, zkąd przenie
siony do Przeciszowa jako Administrator parafii a pó
źniej w tym samym obowiązku do Palczowic. Od czasu
jak pozyskał w r. 1833 prezentę i instytucyą na ple
bana w Woli Radziszowskiej, niezmieniając więcej miej
sca przez lat 33 z górą, oddawał się ciągle sumiennie
i goiliwie posłudze kościoła i parafii. Prawdziwa pobożnosc i gorliwość o chwałę bożą i zbawienie bliźnich,
przytćm obejście się z drugimi, uprzejme i miłe połą
czone z gotowością wsparcia pozyskały X. Szewczyko
wi przywiązanie swych współkapłanów, szacunek i mi
łość u parafian i wszystkich bliżej go znających. Do
wody tego jasne widzieliśmy wśród siedmiotygodniowej choroby X. Szewczyka, jak Duchowieństwo sąsiedne odwiedzało chorego z ubolewaniem i pociechą
duchowną, jak parafijanie zanosili gorące modły do
Boga o zdrowie dla swego pastćrza i ojca. Lecz inne
były wyroki Boże. Stan choroby coraz się pogorszał,
X. ■'szewczyk czuł, że zbliża się koniec życia jego do
czesnego , przeto parę razy wśród choroby odbył spow‘e< iL a^jętą ‘ wcześnie zażądał zaopatrz en ia Sa k ra-

— Dzieło: „Żywot Świętego Stanisława" przez X. J a 
na Długosza Kanonika katedry Krakowskiój, 30 arku
szy druku, które kosztowało 3Złr. teraz można nabyć tak
w księgarni F. Grzybowskiego , jak i we wszystkich
innych księgarniach krajowych po zniżonej cenie I fi.
60 Centów.
— W dalszym ciągu pronumerat na „ Kościół wscho
dni Pitsipiosa — nadesłał J. X. Marcin Kasprowicz,
Pleban z Rabki, poczta Jordanów , 2 Zlr. w. a.

PRZEGLĄD TYGODNIOWY
Rzym 27 Marca. Papież prekonizował arcybisku
pów medyolańskiego, z Reims , algierskiego i 21 bi
skupów, to jest 4 francuzkich, Igo węgierskiego i 16
włoskich. —

UW IADOM IENIE
Od nakładcy Czasopisma ,, Krzyz "
Z Numerem dzisiejszym kończy się
pierwszy kwartał przedpłaty na Czasopismo:
„Krzyż.“ Uprasza się Szanownych Przedpłacicieli, którym się z dniem 1-go Kwietnia przed
płata kończy a życzą sobie nadal prenumero
wać to Czasopismo o łaskawe spieszne nade
słanie przedpłaty.
Oraz nadmieniamy, że można się jeszcze
zaprenumerować od początku roku, gdyż znaj
dują się jeszcze kompletne egzemplarze. —
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