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Półrocznie I.
50 „
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Cwierćrocznie
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Za granicami Państwa Austryjaekiego
drożój o wartość marki pocztowój.

Z końcem b. m. kończy się półroczna
przedpłata

czasopisma

• Krzyż«.

uprasza

się

było tę ostateczną myśl w najgłębszej zachować tajemnicy, w pewnem ściśle zamkniętem gronie adeptów.

Z czego

powstały

tajemniczne loże wolno-

Szanownych Przedpłacicieli o spieszne nadesła

murarzy.

nie przedpłaty na dalszy czas.

Jawnie zaś w świecie, zadowolniono się tern, iż
bez tak zwanego humanizmu, czyli pogańskiego rzym-
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Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, zna
czna liczba światłych i uczonych

Greków

uchodząc

przed najazdem, szukała w Italii przytułku.

Gościnna

Florencya najmilszem była dla nich schronieniem.

sko-greckiego klasycyzmu, oświata obejść się nie mo
że.
Że w humanizmie rdzeń prawdziwej oświaty
spoczywa.
Dalej postępując bizantynizm na Zachodzie w swych
ideach, dążył do jak najściślejszego zcentralizowania

Mała cząstka kwaśnego ciasta zakwasza całe roz-

społeczności, przez niweczenie wszelkiej indywidualnej

czyny, tak mała stosunkowo ilość wychodźców grec
kich popchnęła na nowe tory całą oświatę Zachodu,

lub korporacyjnej wolności, nawet przyrodzonej wol

i przeniknęła ją fermentem bizantizmu.

lutnej w państwie władzy.

Tę nową epokę nauk i sztuk pięknych, nazwano
na Zachodzie Renaissance: Odrodzeniem.

ności kościoła katolickiego, na rzecz naczelnej abso
1 tu spoczywała myśl ukryta, otoczenia

tej wła

dzy swym wszechwładnym wpływem i użycia jej w

Na czem zasadzało się to bizantyńskie Odrodzenie ?

swoim czasie i miejscu, do swych propagandystycznych

Oto przedewszystkiem na wskrzeszeniu klasycyz

antichrześcijańskich celów.

mu pogańskiego grecko-rzymskiego, który w szko

Jak najświetniejszem ze wszech miar zwycięztwem

Nazwa ta wyrażała, iż wtenczas dopiero człowiek

te idee bizantyńskie uwieńczone zostały.
Kościof zniewolony został dźwigać okowy tych

nabywa znamion uzacnionego i wykształconego czło

nieprzyjaznych sobie wpływów, i tylko idea papiestwa,

łach nazwany został humanizmem.

wieczeństwa, gdy się przejmie duchem i stylem przed

czyli wewnętrzna moralna potęga, którą stolica apo

chrześcijańskich pisarzy rzymskich i greckich.

stolska w Rzymie reprezentuje, unosiła się jak arka

Cała ta atoli oświata przesiąkła była w swym za
rodzie osławioną ideą Juliana apostaty, to jest, powolnem i stopniowem wyniszczaniem chrześcijaństwa,
a zastępowaniem go pogańską klasyczną nauką i fi
lozofią.

Noego,

nad

tym

powszechnym

zachodniej

Europy

potopem.
Ten stan rzeczy nie mógł pozostać bez wpływu
na powołanie młodzieży do stanu kapłańskiego. Szcze
gólniej w Niemczech i w krajach niemieckim monar
chom podległych, rządy świeckie przepisywały warunki

Z tern jednakże ostatniem słowem niepodobna
było podówczas jeszcze wystąpić, bo się można było

przyjęcia do seminaryów.

łatwo narazić na spalenie na stosie.

pod swój zarząd, i uczyniwszy w nich studia huma

A więc trzeba

Zająwszy wszystkie szkoły

nistyczne, czyli grecko-rzymski klasycyzm najgłówniej

*) Obacz Nr. 22 i 24.

szą i najistotniejszą nauk częścią, rozporządziły, aby
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nikt nie znalazł wstępu do stanu duchownego, kto
z tego źródła oświaty nie czerpał.
Tym sposobem stało się, że tylko młodzież szkol
na, i to powszechnie po ukończeniu nauk gimnazyalnych, mogła bydź powołaną

do stanu kapłańskiego,

przyjmowaną do seminaryów, i dalej tamże kształconą
na księży.
I tu także kościół zniewolony jest biernie wycze
kiwać, kto z uczączej się młodzieży sam
stawi, do służby ołtarza, oświadczając,
wewnętrznie do tego

się przed

iż czuje

się

powołanym, przez natchnienia

Ducha świętego.
Zakres więc wybrańców’ do stanu

duchownego

znacznie się jeszcze ścieśnił, chociaż z drugiej strony
przyznać tzzeba, iż wstępujący do Seminaryów

przez

najmniej dziesięcioletnie w szkołach kształcenie się,
większą dają rękojmię oświaty i ogłady obyczajów.
X.

W. Serwatowski.

HISTORYA POLSKA.
przez X. J. B.
Dalszy ciąg.
Do tak rozjątrzonego cesarza uciekł się Zbigniew.
Ucieszył się Henryk z tak wybornćj okazyi i zebraw
szy potężne wojsko, zażądał od Bolesława trzystu grzy
wien złota roeznćj daniny i oddania połowy królestwa
Zbigniewowi. Żaden dotąd z cesarzy tak ostrych nie
podał warunków, żaden też srożej śmiałości swojej nie
przypłacił. Kiedy bowiem naturalnie Bolesław odmówił,
cesarz złączywszy się z Świętopełkiem, wszedł w gra
nice Polski i zdobywszy Lubusz, a nie zdobywszy obron
nego Bytomia, postąpił pod Głogów. Miasto to mając
słabe mury, po kilku szturmach unikając ostatniej klę
ski, obiecało się już poddać, jeżeliby w ciągu pięciu
dni Bolesław nie nadciągnął z pomocą; w zakład zaś
dano synów najznakomitszych obywateli. Kiedy jednak
Bolesław tak prędko z pomocą nadciągnąć nie mógł,
a tylko tajemnie przesłał, aby się bronili do ostatka,
Głogowianie postanowili się bronić, i mimo, że nieludz
ki cesarz zakładników ich do machin przywiązać i na
pociski oblężonych wystawiać kazał, Głogowianie prze
nosząc miłość ojczyzny nad miłość własnych dzieci,
odparli wszelkie szturmy, dopóki nie nadszedł Bole
sław i okrążywszy wojsko niemieckie, dowozu mu od
cinać i ustawicznemi napadami nużyć nie począł. No
wa okoliczność przyczyniła się do pogorszenia położe
nia cesarza. Świętopełk bowiem ów książę czeski z

namowy niejakiego Wigberta, przyjaciela przeciwnika
jego Borzywoja, zabity został, a to spowodowało Cze
chów do odwrotu. Cesarz ogołocony z sprzymierzeń
ców zapragnął pokoju i napisał do Bolesława w tym
celu. Słowa jego i odpowiedź Bolesława przytaczamy
tutaj, jak nam je Gallus podaje, dla charakterystyki
obu stron walczących. Cesarz pisze: „Cesarz pozdra
wia łaskawie księcia Bolesława. Poznawszy dzielność
twoją, idąc za radą książąt moich, poprzestanę na 300
grzywnach i spokojnie do domu wrócę. Dosyć mi, że
zachowamy pokój i miłość. Jeżeli nie, zobaczysz mnie
rychło w Krakowie". Na to Bolesław: „Życzę pokoju
Henrykowi, ale bez warunku pieniędzy. Może wasza
cesarska mość iść naprzód albo wtył, ale nie wystra
szysz ani wyjednasz jednego grosza. Wolę Polskę stra
cić, jak w haniebnym zatrzymać ją pokoju". A gdy
cesarz, aby przerazić potęgą swoją posła Bolesławowego Skarbka, przywiódł go do jednej skrzyni pełnćj
klejnotów i złota, i pokazując na nią powiedział: „Mam
ja czćm pana twego pobić", nie zmieszany tern Skar
bek zdjąwszy z palca swego sygnet i rzucając go do
skrzynki powiedział: „Idź złoto do złota. My Polacy
więcój się w ostrem żelazie kochamy, jak w złocie".
Na co cesarz zdumiony odrzekł: Hab dank t. j. dzięku
ję ; i odtąd herb Skarbków nazywał się habdank. Po
tych daremnych rokowaniach, przyszło w roku 1109
pod Wrocławiem do bitwy, która się porażką i zupełną
rozsypką Niemców zakończyła. Pozostałe na pobojo
wisku trupy ściągnęły mnóstwo psów do żeru, zkąd
pole to „psiem polem" nazwanem zostało. Takim spo
sobem zakończyła się groźna wojna niemiecka za przy
kładem naddziadowskim zwycięzko i szczęśliwie. Poko
jem bambergskinr potwierdzony i odnowiony został so
jusz niegdyś między Bolesławem Chrobrym a Ottonem
III. zawarty.
Ciąg dalszy nastąpi-

Krzyż Chrystusów.
głęboką tajemnicą św. W iary naszej.
Pogląd historyczny.
Ciąg dalszy.
Co pismo św. orzekło o drzewie arki Noego, to w
zupełności stosuje się do drzewa krzyża Pańskiego.
Wszakże nie tajno nam, że Mądrość odwieczna,
wcielone słowo Boże, tego lichego niepozornego i
wzgardzonego narzędzia użyła kiedyś do przywrócenia
człowiekowi szaty sprawiedliwości, a usprawiedliwione
go tym sposobem znowu nie czóm innem, tylko krzy
żem utrzymuje i prowadzi na pełnej niebezpieczeństw
drodze zbawienia. Jakże więc piękną, jak wyraźną
tigurą krzyża Chrystusowego jest Noego korab! Przod
kowie nasi i my sami sprowadziliśmy z niebios upusty
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surowości i niełaski Bożój; zgotowaliśmy sobie istne
morze łez, gorzkości, cierpienia, poniżenia i duchowego
rozstrojenia. W żegludze żywota doczesnego, te wody
przeciwności koniecznie przepłynąć nam wypada, aby
dobić do portu szczęśliwości wiecznćj; atoli ogromny
ciężar wrodzonćj nam krewkości przygniata nas i chce
w bałwanach nieprawości zanurzyć: czujemy to bole
śnie, opłakujemy nasze położenie i z wytężeniem wszyst
kich sił bronimy się takowemu prądowi robiąc rękami
i nogami, aby nie utonąć, ale naturalnie, że tylko tak
długo, dopokąd czujność naszego sumienia przed grożącem niebezpieczeństwem nas ostrzega, dopokąd wo
dą zepsutości nieprzygaszona boska iskra szlachetności,
prawości i wyższych pragnień w sercu naszem się zarzy i duchowi doduje zapału, jak długo wreszcie zdro
wy rozum i niezepsuta wola, umieją zgubnym przeci
wnościom stawiać należyty opór; lecz niestety! prędzej
łub późnićj ustaje człowiek w potyczce tak mozolnej,
bezwładnieje, zapomina się i niewiodząc co czyni, gdzie
podąża, co go w końcu czoka, pogrąża się, jakoby snem
odurzony w falach zdradzieckiej, złudnej rozkoszy zmy
słów. Poprzejmy to nasze zapatrywanie się powagą
wiarogodną. Oto św. Grzegorz papież zapytuje się:
„Cóż bowiem innego oznacza morze, jeżeli nie wiek
obecny, o którego brzegi uderzają burze nieprzewidzia
nych wypadków i fale zmiennego doczesnego żywota?
cóż p rz e c iw n ie niewzruszona trwałość opoczystego brze
gu wyobraża, jak tylko ową ustawiczną błogość poko
ju, niezmienne szczęście wiecznego żywota? Ponieważ
więc uczniowie Pańscy jeszcze byli w bałwanach śmier
telnego żywota, (czytamy więc, (jakoby w uzmysłowie
niu tój prawdy, że) pracowali w morzu, robiąc z całych
sił wiosłami; przeciwnie Zbawiciel najśw., ponieważ
przebył już chwalebnie stan zepsutości ciała, dlatego
pokazał się swym uczniom po zmartwychwstaniu, jako
stojący poważnie na brzegu morskim, a)
Z naszej strony weźmy pod uwagę jeszcze następu
jącą okoliczność. Bywał Pan Jezus przed męką swoją
krzyżową na m orzu; ale raz rozkazywał z łodzi wichrom
i burzy a natychmiast uciszały się, znów suchą prawie
nogą szedł po powierzchni wody, jakoby po lądzie sta
łym. Pewnego poranku znajdowali się apostołowie w
łodzi na środku morza podczas silnój burzy; nagle
spostrzegają, że ku nim idzie ktoś niepływając, tylko
po falach morskich, jakby po twardej ziemi postępując:
zlękli się tego nadzwyczajnego zjawiska i wydali głos
wielkiego przestrachu. W tem słyszą najczulszą mowę
Zbawiciela, który ich uspokaja: Miejcie ufność, jam
jest, nie bójcie się! Gdy się upamiętali apostołowie, gorętszą miłością i mocną wiarą zagrzany Piotr św. za
wołał: Panie! jeżeli ty jesteś tam rzeczywiście, rozkaz
a) In lectione III, Homil. pro feria ąuarta infra octa
yam Paschae.

mi przyjść do siebie po wierzchu wody! „Przyjdź0! od
powiada mu Pan Jezus. I wyszedłszy Piotr św. z ło
dzi, szedł śmiało do swego Mistrza na powitanie, po
powierzchni morskiój wody. Lecz gdy burza nie usta
wała i wiatr mocny nim miotać począł, przypuścił bojaźń do serca swego, a następnie poczynał spadać do
głębiny i zanurzać się; wzywa przeto ratunku: „Panie!
zachowaj mię od utonięcia". A natychmiast podawszy
mu rękę, wyciągnął go na powierzchnię wody i rzekł:
Małej wiary człowiecze! czemużeś zwątpił! I przyszli
obaj do łodzi, gdzie apostołowie zdjęci podziwieniem
takowego cudu, upadli na twarze i wyświadczyli Syno
wi Bożemu cześć powinną. Cóż to osobliwe wydarze
nie ma znaczyć w rozumieniu duchowóm? Oto: ponie
waż Puch Boży jak na początku świata unosił się nad
wodami chaosu i żywiołami nieuporządkowanemi, tak
nieprzestaje wznosić się i panować nad duchową dysharmoniją, nad puszczonemi samopas siłami i pożądliwośeiami, nad niegodziwością wszelką; mógł tedy
po powierzchni wód morskich chodzić bezpiecznie i
rozkazywać burzy ten, który odniósł nad grzechom
zwycięstwo najzupełniejsze, którego ciało i dusza Du
chowi Bożemu czyli woli Boskiej całkowicie ulegały
we wszystkiem. Postępuje tymże sposobem po wodach
Książę apostołów, dopokąd wierzy w potęgę Istoty naj
wyższej, zanurza się zaś, gdy wiara w nim upada; ra
tuje go Mistrz najświętszy, On, który przy ostatniój
wieczerzy do tego samego apostoła wyrzekł: Szymonie,
Szymonie! pożądał szatan dusz waszych, aby was prze
siał ja k pszenicę przez sito i zatracił; alem j a prosił
Ojca mojego, aby nieustawała wiara twoja; ty zaś gdy
po upadku twoim nawrócisz się kiedyś, utwierdzaj w
dobrem braci twoich. Zaprawdę, zaprawdę powiadam c i:
że nim kogut zapieje trzy razy, ty mnie się zaprzesz, b)
Wody fizyczno są obrazem duchowego niebezpie
czeństwa. Póki w ciele na tym świście żyjemy, oto
czeni jesteśmy głębokiem morzem łez, cierpień, namię
tności i krewkości naszój, a miotani wichrem pokus,
pożądliwości i prześladowań zewnętrznych; nad tóm
wszystkiem unosić się duszą i panować powinniśmy, po
tych wodach kroczyć w spiesznym pochodzie ku na
szemu żywotowi, naszemu jedynemu szczęściu, ku J e 
zusowi Chrystusowi, podpierając się wiarą, nadzieją i
miłością; te żaś krzyż Pański nam podaje.
W którem to morzu jednak duszni nieprzyjaciele
nasi przygniatają nas na dół, jakoby ciężarem kajdan
starając się zagarnąć nas w grzechowe sieci, jak
zauważył Augustyn św. c)
b) Luc. XXII. 31 et seg. Tak się też stało. Piotr ś.
rzez cale życie gorzko opłakiwał swoje zaparcie się
ezusa Chrystusa, utwierdzał we wierze św. drugich
apostołów i wszystkich chrześcian.
c) In lectione IV. pro Dom. infra octayam Ascensionis D.
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Przeto z pomocą Bożą potargajmy te więzy, kajda
ny i sieci, a bezpieczni będąc i swobodni, składajmy
Panu z wdzięczności ofiarę chwały.... Starajmy się
prócz tego, zachęca nas tenże doktor kościoła, podążać
sercem i nadzieją w górę za naszym Zbawcą, który
z ciałem wstąpił w niebieskie krainy. A nietylko
pragnieniem gorącóm, lecz także czynem skute
cznym śpieszmy za Nim, nawet przez błędy, upadki,
pasyje, namiętności i słabości nasze. Bo zaiste! jeżeli
nad niemi panować i niejako na ich powierzchni stać
zwycięzko będziemy, to tym sposobem zrobimy sobie
z nich wysoki stopień, po którego piętrzeniu się wkro
czymy z tryumfem do górnych, błogosławionych sie
dzib; sama nasza krewkość, nasza namiętność wrodzo
na, podniesie nas, jeżeli będzie pod nam i; z naszych
występków nawet tworzymy sobie schody i coraz wyż
sze szczeble do nieba, jeżeli też występki deptamy,
jeżeli się nie zanurzymy w nurtach grzechu, tylko po
nad nim, górą utrzymać się umiemy. W tej myśli po
ucza i pociesza nas Augustyn św. d) Atoli z tej prze
strogi korzystaćbyśmy nie mogli, gdybyśmy samym
sobie pozostawieni, nieposiadali niezawodnego środka
ratunku nie otrzymywali pomocy od zewnątrz.
Dalszy ciąg nastąpi.

Dalszy ciąg sprostowania wyrażeń
błędnie rozumianych.
W numerze 16 niniejszego pisma sprostowało się
błędne rozumienie i wyznanie niektórych katolików,
przyswojone niebacznie od protestantów: że w jakiej
się kto urodził wierze, w takiej żyć i umierać winien;
bo trzymać i wyznawać należy: że każdy człowiek z
jakichkolwiek się rodziców urodzi, przychodzi na świat
bez wiary objawionej, a dopiero po urodzeniu swojem
nabywa jej od kościoła. A ponieważ jest przeznacze
niem każdego człowieka, jako stworzonego na obraz i
podobieństwo Boskie, żeby nietylko żył i umierał oby
czajem niemych zwierząt, ale krom tego, aby się sta
rał 0 zbawienie czyli szczęśliwość wieczną, a do tego
mu wiara Boska bramę otwiera, więc ominąwszy wszyst
kie inne ludzkie wyznania, w niej żyć wedle zakonu
Pańskiego i umierać winien.
Podobne temu wyrażenie się i wyznawanie błędne
krąży pomiędzy ludem wiejskim i miejskim, a co gor
sza pomiędzy cywilizowanymi, którzy trzymając się
zwyczaju od niewiernych przyjętego, zmarłych nieka
tolików zwykli nazywać nieboszczykami, w znaczeniu
kandydata do nieba, do wiecznej chwały.
d) In lect. V. et. VI. feriae sextae post, oct, Ascensionis Dom.

Chcąc przeto nabrać w tćj mierze pojęcia zdrowego,
potrzeba naprzód zrozumieć, kogo nazywają prawdziwi
katolicy nieboszczykiem, a kogo nie? a potem poznaw
szy gruby błąd w wierze, starać się go poprawić.
Przez nieboszczyka w ścisłem znaczeniu biorąc, rozu
mieją wyznawcy wiary katolickićj człowieka ochrzczo
nego, który jeżeli w dzieciństwie umarł, nie mając je
szcze władz umysłowych, to jest: rozumu, pamięci i
woli rozwiniętych, a niezbędnie potrzebnych do wyko
nania cnoty lub grzechu własnego; taki bowiem w sku
tek wiary otrzymanej od kościoła za pośrednictwem
chrzestnych rodziców, i w skutek łaski poświęcającój
i sprawiedliwości na chrzcie św., w którym wszystkie
zasługi męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa,
są, iż tak powiem skoncentrowane, idzie dusza jego po
śmierci prosto do nieba. A jeżeli po rozwinięciu władz
umysłowych umiera, poznawszy cnotę i grzech; a prze
cież zamiast wypełniać wiernie zakon Pański, puścił
się za popędem pokus ciała, czarta i świata; lekce so
bie ważąc napominania kapłańskie, albo trwając długo
w nałogach szkodliwych, od takiego kościół wymaga
koniecznie pokuty sakramentalnój, opierając się na groź
bie Zbawiciela, który mówi: „Jeżeli pokuty czynić nie
będziecie, icszyscy poginiecie.u S. Łukasz r. 13, w. 5.
rozumi się na wieki wieków. Potem wymaga, aby był
posilony chlebem żywota na drogę wieczności: nakoniec,
aby przyjął sakrament namaszczenia ostatniego olejem
świętym. Krom tego, aby umierał jako prawowierny
syn na łonie matki kościoła rzymsko-katolickiego, któ
ry jest zdaniem Ojców św., figurowany przez arkę
Noego. Boć nikomu nie tajno: że kto się do onego
korabia nie schronił, w powszechnym potopie nieodzo
wnie utonąć musiał; tak podobnież i teraz się dzieje,
że kto, czy to z pogaństwa, czy z islamizmu, czy z
żydowstwa, czy z kacerstwa lub odszczepieństwa do
kościoła Chrystusowego się nie schroni, ten w płomie
niach piekielnych ginie. Taka jest wiara nasza o ży
wocie wiecznym, oparta na słowie Bożem i na poda
niu apostolskićm.
Takićj wiary uczyły nas począwszy od kolebki
nasze prawowierne matki, za co im Pan Bóg niech
płaci okwicie niebem ; a gdyśmy podrośli, takiój wiary
naucza nas kościół Chrystusów całe życie, aż do zam
knięcia powiek. Biada temu, który na głos kościoła
uszy zatyka i w sercu swojem objawionej prawdzie
przystępu nie daje, stojąc upornie w błędzie. My zaś
chrześcijanie, acz rozproszeni, jako jedna rodzina, po
całym okręgu ziemskim, wychowani na łonie matki na
szej kościoła i spojeni jednością wiary i miłości Pana
Jezusa, wstając i kładąc się, winniśmy za to najwię
ksze dobrodziejstwo składać dzięki Bogu przedwieczne
mu i cieszyć się z psalmistą onemi słowy rzewnemi:
„ 0 / ja k dobra, o! ja k wdzięczna jest rzecz mieszkać z
Bracią spotym.“ Psalm 132, w. 1, a zwłaszcza pod ta-
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kim Ojcem św. Piusem IX, który nas ojcowską dobro
cią i miłością ku sobie przytula, jako dzieci stroskane
i opuszczone, i o nas dba i za nas się przed niebem
i piekłem czyli światem z gruntu przewrotnym zasta
wia; gdy tym czasem ludy chrześcijańskie mają oczy
a nie widzą, mają uszy a nie słyszą, co się w naszych
północnych krajach dzieje. A zatem duszą i sercem
trzymajmy się wiary katolickiój, a nie szyzmatyckiój,
która się oderwała w IX wieku od powszechnego kościo
ła za przewodem Focyusza; nie protestanckiej, która
się w XVI. stóleciu dopiero pojawiła, wypowiedziaw
szy posłuszeństwo widomój głowie kościoła; nie sekty
massońskiej, która się w głowach i sercach przewro
tnych filozofów wylęgła, a w połowie XVIII. wieku
wysoko rogi podniosła, a i teraz mimo potępienia przez
stolicę apostolską, przecież ma jeszcze swych zwolenni
ków. A ponieważ przed laty ta sekta taki cios kościo
łowi i wierze św. zadawała, jaki cios teraz schizma
zadaje, przeto my starsi pamiętając jój niecne sprawki,
młodszemu pokoleniu dajemy, choó krótkie o tóm wy
obrażenie.
Trafiło się często i gęsto, na cośmy oczyma własnemi patrzyli i uszyma własnymi słyszeli, iż gdy jaki
libertyn umarł bez czci, bez wiary, rozumie się nie
będąc Sakramentami św. na drogę wieczności zaopa
trzony, a gdy już ostygł i stężał, wtedy dopiero
podrapawszy się w głowę krewni, lub powinowaci, lub
przyjaciele, lub nareszcie domownicy zmarłego, unikając
ohydy przed prawowiernymi, aby go niepoczytano za
bezbożnika, że Sakramentami św. wzgardził, posyłali
po księdza do kościoła parafialnego konno do chorego.
Alió mówiąc po staremu: „była to musztarda po obiedzie“. A chociaż prawo kościelne wzbrania takiemu czci
pogrzebowój, który ze wzgardą odrzucił Sakramenta
św. w ostatniej godzinie śmierci, poczytując je za nie
potrzebne; przecie po upływie czasu prawem cywilnem
zakreślonego wypadało pochować ciało w ziemi. A gdy
je przywieziono lub od swoich zwolenników przynie
siono do grobu, naonczas występował z panegirykiem
zazwyczaj przyjaciel utrapionej ludzkości, podobny zmar
łemu, a napuszywszy się nie lada, dla nadania sobie
uroczój powagi i sprawienia nadzwyczajnego wrażenia
w słuchaczach, zaczął swoją czczą ramotkę zwyczajnie
od kłamstwa. A następnie przebiegając ważniejsze czy
ny zgasłego, starał się je kłamstem umaić, jakby śmierdzącemi kwiatkami, używając wszelkiej sztuki wymo
wy, aby wmówić gwałtem w słuchaczy to przekonanie,
co to był za wielki człowiek, na którego zwłoki patrzy
cie, szkoda tylko, że do małych rzeczy. Tu trafnie
słowa psalmisty Pańskiego przytoczyć można: „Kłamała
sobie nieprawość.“ Psalm 26, w. 12. — Do uzupełnie
nia atoli tój pochwały libertyna czynów, przydaćby i
to należało: że nigdy wstaiąc ze snu rano i kładąc się
wieczorem spać nie przeżegnał się krzyżem św., do

kościoła nigdy nie chodził, gdyż czasu nie miał, bo
trza było chodzić regularnie na schadzkę do loży massońskiój, do Sakramentów św. nigdy nie uczęszczał;
tak zaś martwił nieboszczyk ciało swoje, iż co piątek
musiała być na stole kiełbasa, a w wielki piątek dla
większój wzgardy praw kościelnych grubsza. Dla tego
zaś pomiatał prawem boźem i kościelnem, ponieważ
się poczytywał za wyższego i illuminata, a zatóm by
łoby to dla niego dyshonorem, przeto wołał to wszyst
ko zostawić według swego mniemania obskurantom,
profanom, bigotom i fanatykom. Takie to niestety były
czasy, gdzie prawdę chrześcijańską wyszłą z ust Bo
żych na pośmiech i szyderstwo wystawiono; a kłam
stwo wyszłe z ust szatana rój wodziło. Nie inna po
budka spowodowała mnie do przypomnienia onych
czasów, jak tylko silne przekonanie, że dopóty chrze
ścijanie nie zamiłują prawdziwej pobożności, dopóki
sobie niezbrzydzą bezbożność.
Krom tego wiedzieć należy, że wszystkie pochwały
ludzkie, jeżeli z wiary nie wypływają i na wierze nie
są oparte jedno na tantazyi, ani są ożywione miłością
Pana Jezusa, torby sieczki nie warte, o których da
wno Horacy powiedział:
„Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus'1, co po
naszemu brzm i: siła obiecują, a mało co rzeką.
A dopierp po pogrzebie sąsiedzi, rozumie się do
brzy katolicy, porównawszy panegiryk z rzeczywisto
ścią, nabrali przekonania, że ona gadanina była wirutnśm kłamstwem i brednią; dla tego też nie obwijając
w bawełnę zaczynają psy wiszać na imieniu zmarłego,
nie zostawiwszy płatka poczciwości, że Sakramentami
wzgardził. Słysząc pozostali przyjaciele, że to nie chychy, a chcąc jako tako połatać sławę imienia zmarłego,
biorąc się do obrony, przytaczają każdemu na pamięó
ono przysłowie: „De mortuis aut bene aut nihil“, co
się wykłada: o umarłych albo dobrze, albo nic się nie
godzi mówić. To zdanie z dawna dawien w towarzy
stwie ludzkiem otarte, wtedy ma tylko miejsce, kiedy
się mówi o katoliku zmarłym, by też był i największym
grzesznikiem, jeżeli był opatrzony Sakramentami aw.
na drogę wieczności, a to z tój przyczyny: boc jeżeli
Pan Bóg jako święty nad świętemi z miłosierdzia swe
go dla zasług Chrystusa Pana przepuszcza i przyjmuje
do łaski swojej największego grzesznika; toć tóm bar
dziej my ludzie będąc grzeszni, winniśmy odpuszczać
winowajcom naszym, tak w życiu jak i po śmierci, z
miłości ku Panu Jezusowi, pamiętając, że wielkość
miłosierdzia Bożego, okrywa wielkość grzechów naszych.
A ponieważ przez rozgrzeszenie kapłańskie, otrzy
mujemy darowanie kary wiecznój, albo jasniój mówiąc
piekielnej; wszakże wedle zasady wiary naszój, karę
doczesną winniśmy zgładzić sami, czy to przez modli
twy, czy to przez umartwienie ducha i ciała, a szcze
gólniej przez Najświętszą Ofiarę; wszakże gdy nam
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Pan Bóg życie skróci, wtedy nie mając czasu odpoku
tować na ziemi kary zasłużonej, musiemy ją odpoku
tować w ogniu czyszcowym: gdyż do królestwa nie
bieskiego, nic zmazanego nie wnijdzie. A że znowu
przez obcowanie z świętymi w niebie i z duszami wier
nych zmarłych zostającemi do czasu w czyszcu, jesteś
my spojeni w jedno ciało mistyczne miłością Pana Je 
zusa, jako głowy niewidomej tegoż ciała czyli kościoła,
więc ztąd wypływa, że miłość wymaga od nas, jako
członków tegoż kościoła, abyśmy przychodzili w pomoc
duszom w mękach czyszczowych, dopełniając tego
wszystkiego, czemu oni będąc na ziemi sprostać nie
mogli. Gdy się zaś one duszo wypłacą za pośredni
ctwem ofiar naszych sprawiedliwości Boskiój, wtedy
dopiero idą prosto do nieba, a za tym obyczajem po
bożnych przodków naszych słusznie wiernych zmarłych
nazywamy nieboszczykami....
Ale inaczej się rzecz ma z tymi wszystkiemi, któ
rzy nie przyjęli wiary i chrztu świętego od kościoła,
albo przyjąwszy zaniedbali zachowywać zakon Pański,
lekce sobie ważąc wszelkie przestrogi pasterzy, kazno
dziei i spowiedników, jak to illuminaci czyli massoni
czynili, albo właściwiej mówiąc synowie ciemności.,, Bo
prawdziwą światłością jest tylko Pan nasz Jezus Chry
stus, który oświeca przez wiarę każdego przychodzą
cego na świat człowieka11. S. Jan r. 1, w? 9. O którym
zdawna przepowiedział Izajasz prorok jasnemi słowy:
„Lud, który chodził w ciemności, to jest żydzi i po
ganie, ujrzał światłość wielką; mieszkającym w krainie
śmierci światłość weszła11. Izajasz r. 9, w. 2. A po
nieważ massoni Chrystusem Panem, jego wiarą i jego
kościołem wzgardzili, przeto nie mogli żadną miarą ro
ścić sobie prawa do królestwa niebieskiego. A nieotrzymawszy wiecznój i nieustannej światłości, słuszną
mają obawę lękać się złego posłuchu od potomności
na ziemi. Ktoby temu śmiał zaprzeczyć, musiałby
zniwelować w swojej bussoli, i Kaina i Abla, Judasza
Iskaryota i Piotra św., łotra wiszącego po prawej ręce
Pana Jezusa, który pokutował, i łotra po lewicy wiszą
cego, który skonał w zatwardziałości serca. Musiałby
zniwelować do równowagi cnotę i występek, światłość i
ciemność, ogień i wodę, niebo i piekło: co się nietylko sprzeciwia wierze, ale nawet zdrowemu rozumowi.
A co się powiedziało o sekcie massońskiej potępionej
od stolicy apostolskiej; toż samo się rozumie o wszyst
kich kacerstwach i odszezepieństwach oderwanych od
jedności kościoła i jedności wiary. Albowiem Paweł
święty naucza: iż Jeden jest Bóg prawdziwy, jeden
Chrystus, jeden chrzest i jedna wiara prawdziwa; a
skład apostolski uczy: iż jeden jest kościół prawdziwy;
a kto zaś w prawdziwym kościele nie żyje i p0 kato
licku nie umiera, zbawion być nie może. Bo gdyby w
każdćm wyznaniu można dostąpić nieba, toćby napróżno Chrystus Pan cierpiał i umarł, napróżnoby kościół

ustanowił i w nim namiestnika w osobie Piotra św ię
tego, któremu zarząd tegoż kościoła poruczył, i szafuuek wszelkich łask nadprzyrodzonych wypływających
ze zasług męki i śmierci swojój. Na co się żaden
prawowierny katolik używający zdrowych zmysłów
zgodzić nie może.
X. M. Wójcikowski.

Akta
z Archiwum kościoła Grobu Chrystusowego
w Jerozolimie.
II? )

List do króla Michała.
Najjaśniejszy i najdobrotliwszy Królu zawsze nie
zwyciężony !
Gdy mię słuchy doszły, że niezwyciężony i najjaś
niejszy Majestat Wasz krwawą wojnę przeważnie zwycięzką przeciw Tatarom i innym nieprzyjaciołom świę
tego kościoła rzymskiego chwalebnie rozpoczął, zaraz
należne dzięki Najwyższemu złożyłem z całą tą ubożu
chną i pobożną czeladką Ziemi świętój, błagając Jego
dobrotliwości, by zechciał swoją łaską Majestatowi W a
szemu dopomódz, i największych dozwolić sił do zwy
ciężenia nieprzyjaciół. — Co że nastąpi, mam mocną
nadzieję, i dla tego odprawiamy codziennie nad Grobem
Chrystusa Pana najświętszą Ofiarę Mszy św, wystawia
my każdego piątku solennie Przenajświętszy Sakrament
Eucharystyi, a codzienne procesye, które po świętych
miejscach w kościele Najświętszego grobu w Betlehem,
w Nazaret i w tym klasztorze św. Zbawiciela obcho
dzą, odbywają się dla ubłagania Boskiej pomocy o
bezpieczeństwo Waszego Majestatu, którą wsparty, jak
drugi Michał, naczelnik milicyi niebieskiój przewódcę
niewiernych i jego towarzyszy na ziemię obalisz, i całe
chrześcijaństwo używać będzie wiecznego pokoju w imieniu Waszego Majestatu. A jak Wszechmocnego
błagam, by najpokorniejsze prośby tutejszej czeladki
łaskawie przyjąć raczył, tak też bardzo pokorne prośby
dobroci Waszej Królewskiej przedkładam, byś raczył
pamiętać, iżby niektóre miejsca święte krwią Chrystusa
poświęcone, a przez Greków szyzmatyków świętemu
rzymskiemu kościołowi wydarte, temuż świętemu kośoiołowi zwrócone były, jak to przez dwóch zakonni
ków tutejszego klasztoru polaków, pokornie Waszemu
Majestatowi przedłożonem zostanie, byle im pozwolonem
było, przedstawić się Waszój Królewskiój mości. Nakoniec polecając siebie samego, całą Seraficką tutejszą
czeladkę i same miejsca święte łaskawej opiece W a
szego Majestatu — całując nogi Wasze królewskie z
największą pokorą i uszanowaniem, błagając Wszech
mocnego, by dozwolił Waszej Królewskiej Mości liczyć
dłuższe niż Nestorowe lata, a zawsze sławne i zwycięzkie.
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Najjaśniejszego i najdobrotliwszego Majestatu W a
szego najpokorniejszy przywiązany sługa.
Kapelan i orator B r. Theofilus Testu Nolanus
św. Góry Sion niegodny gwardyan.
W Jerozolimie w klasztorze naszym św. Zbawiciela
dnia 12 maja 1672.

przed półtora roku prosił biskupa o uwolnienie od ta
kowego, dla ubytku sił i podeszłego wieku, które odtychczas nam powierzone zostało. W St. Marie jest
kościół z cegieł wystawiony. Gmina składa się częścią
Z irlandzkich przybyszów i ich dzieci, częścią zaś z Amerykanów, mianowicie takich, których pradziadowie
tu przybyli.
Oprócz tych miejsc mamy jeszcze mnóstwo pólstacyj, jak je nazywamy, w różnych Countys, do których
także cały Vermillon-County na zachodzie należy. Są
to pojedyńczo mieszkający katolicy albo małe osady
tychże, którzy się ile możności udają na nabożeństwo
do najbliższych stacyj, a do których nas w przypadku
choroby i t. d. powołują.
Z wyjątkiem Terre-haute i St. Mary, są wszystkie
za k o n u B en ed y k ty n ó w .
te stacye naszego okręgu, których wyliczeniom daliśmy
Zjednoczone stany, biskupstwo Vincennes (Indiana).
pogląd na nasz cały obszar działalności w Terre-haute,
jeszcze bez kościołów, ponieważ liczba tam mieszkają
Dalszy ciąg.
cych katolików jest jeszcze za małą. Musiemy więc,
Higbland także Sounton nazwane, leży dwanaście
gdy się udajemy na te stacye wszystko brać ze sobą
mil na wschód od Terre haute przy kolei żelaznej, któ
co potrzeba do odprawienia nabożeństwa, co czyni nas
ra prowadzi do Indianopolis, głównego miasta stanu
nietylko wędrującymi misyonarzami, ale także wędru
Indiana. Jest to szybko wzrastające miasteczko i liczy
jącymi kaplicami. Po przybyciu na miejsce przezna
około sto .mieszkańców, lecz pomiędzy którymi tylko
czenia, robi się ze stołu ołtarz i ozdabia się go, wdzie
trzy katolickie tamilije się znajdują; jeszcze trzy inne
wamy na siebie suknie zakonne, gdy jak się wyżej
mieszkają w okolicy. Odwiedzamy tę stacyę raz w mie
powiedziało, w sukniach cywilnych podróżować musie
siąc, natedy wszyscy mają sposobność słuchania mszy
my, i słuchamy spowiedzi. Potem bierzemy na siebie
świętój, do uczęszczania do Sakramentów i do nauki
szaty święte, albę, stółę, żegnamy lud wodą święconą
chrześcijańskiej.
i rozdajemy takową, poczem odmawiamy litaniję laureOsada irlandzka jest osiedleniem się siedmiu famitańską z zgromadzonymi. Po ukończeniu takowćj
lij irlandzkich wśród „chaszczów11, także w Claj-Cowdziewa się ornat i poczyna msza św. najczęściej bez
unty 6 mil na południe od Higbland.
ministranta, gdyż chłopcy nie mogły być jeszcze do
Do tych Irlandczyków przychodzą jeszcze trzy nie
tego wyćwiczeni. Podczas mszy św. obdziela się komieckie familije pochodzące z Badenu. Nabożeństwo
muniją św. do tego przygotowanych. Kazanie dla do
odprawia się tu raz na miesiąc w dzień powszedni, dla
rosłych następuje po ewangelii zakończącej; często się
którego się urządza jeden z domów zbudowanych z
zdarza że musi się kazać w dwóch językach, w angiel
drzewa na grubo ciosanego (Blockhaus)
skim i niemieckim. Na tern się kończy przedpołudnie;
Farmersbury w Suliwan-County, 16 mil na południe
popołudniu zgromadzają się dzieci na katechizm.
od Terre-haute przy kolei żelaznej do Vincennes, jest
Wszystkie te stacye staną się z czasem według
wioską liczącą do sto mieszkańców. Tu i w pobliżu
wszelkiego prawdopodobieństwa wielkiemi gminami;
mieszka 9 katolickich familii, z których wszystkie wy
liczba katolików wzrasta zwolna ale ustawicznie, i
jąwszy jednej amerykańskićj, są przybysze z Irlandyi.
ciągle wzmaga się u nich gorliwość, gdyż wszyscy
Piękny kawał ziemi pod budowę kaplicy i szkoły zo wiedzą z doświadczenia, z własnej winy lub bez niej,
stał już od dwóch lat nabyty; temczasem odprawiamy
jak dalece szkodliwym jest dla duszy brak religijnych
nabożeństwo raz na miesiąc w domu prywatnym. To
ożywiających środków. Dla tego też przychodzą sami
miejsce nabierze z czasem znaczenia, gdyż jest bardzo
z siebie wszędzie do tego pojęcia jak potrzebnóm jest
dobrze położone.
dla utrwalenia religii posiadanie własnego kościoła, i
Suliuan jest siedzibą County Sulivanu i liczy do
dla tego z chęcią gotowi zawsze do ofiar w tym celu.
3000 mieszkańców, pomiędzy któremi dopiero trzy ka
Prawda, że w skutek wojny czasy nie są przychylne
tolickich familij, dwie irlandzkie a jedna niemiecka.
przedsiębiorstwom budowy, ale skoro jest chęć ku te
Miasteczko to leży 26 mil na południe od Terre-haute,
mu, to i dzieło za pomocą Bożą przyjdzie do skutku.
tudzież przy kolei żelaznej Vincennes-Evansville. Ma
Temczasem nasienie ewangelii kiełkuje w duszach, a
my nadzieję za pomocą Boską wkrótce obszerniejsze
żywe kamienie do budowy świątyni Bożej przygotypole dla naszej czynności tu osiągnąć.
wują się.
St. Mary w Vigo-County, leży cztery milo na za
Ale nietylko wyłącznie katolików mamy na wszyst
chód od Terre-haute przy kolei żelaznćj do Missouri
kich prawie stacyach nauczać. Bardzo często zdarza
prowadzącej. Tu jest główny klasztór „Sióstr od Opasię, że i protestanci miejscowi proszą nas, byśmy mie
trzności“, które jako siostry nauczające w wielu gmi
wali wykłady nauki wiary katolickiej. Zdarza się tak
nach Indiany młodzież żeńską wychowują. Oprócz tego
że, że sami tam gdzie wnioskujemy o dobrćm usposo
głównego klasztoru, który posiada własną kapliczkę,
bieniu, do tego się polecamy. Amerykanin lubi słuchać
wykładów, i może całemi godzinami się przysłuchiwać,
znajduje się jeszcze tu i w okolicy katolicka gmina do
80 łamilij licząca. Jako kapelan Sióstr i nauczyciel ' gdy mu się co interesownego nastręcza. Korzystamy
religii dla dzieci urzęduje ksiądz Corke wikaryusz ge- ! z tego usposobienia, i objaśniamy im w wykładach
półtora lub dwugodzinnych naukę różnic pomiędzy ko
neralny ks. biskupa z Vincennes. Dotychczas zawiady
wał także dusz pasterzowaniem w gminie; jednakowo : ściołom katolickim i protestantyzmem. Także katolicy
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radują się zawsze bardzo z takich kazań wobec protes
tantów, i sami się przez to utwierdzają w swój wierze;
ci zaś pozbywają się zwolna swych przesądów z wy
chowania pochodzących ku katolikom, i wyznają, że
papiezcy księża nie uczą, jak to pierwej mniemali bał
wochwalstwa, lecz przeciwnie, i że przytem są ludźmi
dość rozumnymi.
Ciąg dalszy nastąpi.

W ia d o m o ś c i

b ie ż ą c e .

Odpusty w Krakowie.
Dnia 30 czerwca, jako w niedzielę trzecią po Zie
lonych świątkach rocznica poświęcenia kościoła kate
dralnego na Wawelu.
Dnia 2 lipca święto Nawiedzenia Najświętszój Maryi
Panny. Zadaniem tego święta jest uczczenie Maryi na
wiedzającej swoją krewną Elżbietę i przedstawienie nam
tej Przeczystej Dziewicy, jako wzoru miłości bliźniego.
W tajemnicy Zwiastowania, Archanioł Gabryel objawia
Maryi o łasce jakiej dostąpiła od Boga jej krewna
Elżbieta, a Marya pełna uczuć radości i wdzięczności
dla Boga, spieszy uczcić powinszowaniem matkę Jana
Chrzciciela. Wszedłszy w dom Zacharyasza, pozdrowi
ła Marya Elżbietę, która jak tylko głos jej usłyszała,
sama napełniona Duchem świętym rzekla Maryi: „Błogosławiouaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twego. A zkądże mnie to, że przyszła ma
tka Pana mego do mnie11? Marya odpowiadając Elż
biecie, wyrzekła następujący hymn, podziśdzień powta
rzany w kościołach naszych: Wielbij duszo moja Pana:
i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.
I wejrzał na niskość służebnicy swojej. Albowiem oto
odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.
Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest
i święte imię jego. A miłosierdzie jego od narodu do
narodów, bojącym się jego. Uczynił moc ramieniem
swoim, rozproszył pyszne myślą serca ich. Złożył mo
carze z stolice a podwyższył niskie. Łaknące napełnił
dobrami, a bogacze z niczym puścił. Przyjął Izraela
sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie swoje. Jako
mówił do ojców naszych, Abrahamowi i nasieniu
jego na wieki.4 — Najświętsza Panna przepędziła trzy
miesiące, w domu św. Elżbiety i wróciła potem do Na
zaret. Święto Nawiedzenia Panny Maryi oddawna ob
chodzone na Wschodzie, równie jak i w zakonie świę
tego Franciszka pochwalił Urban VI. papież i nakazał
takowe obchodzić w całym świecie katolickim, nakaz
atoli ten dopiero jego następca Bonifacy IX. ogłosił
roku 1389. — Święto to obchodzono w Polsce uroczy
ście aż do redukcyi świąt w r. 1775 wykonanój.
Pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszój Maryi
Panny poświęcony kościół XX. Karmelitów na Piasku,
zkąd w tym kościele odpust tygodniowy, o którym nam
Pruszcz w swych „Klejnotach Krakowa tak pisze:“
Odpust na to święto, i przez całą Oktawę, od stolicy
św. anostolskiój pozwolony jest zupełny, który się po
dziś dzień odprawuje przy tak licznym ludzi konkursie,
iż w święto samo i przez Oktawę, więcej, mniej, nad
sto dwadzieścia, albo trzydzieści tysięcy ludzi, Bogu
przez Sakramentalną spowiedź usprawiedliwionych w
tym kościele Ciało Pańskie przyjmują, i z pociechą du
chowną do domów swoich wraca się.u

W kościele PP. Wizytek, które lubo właściwie na
dają się zakonnicami Nawiedzenia Najświętszój Ma
ryi Panny „Moniales a Visitatione B. V. M.“, wsze
lako od wyrazu łacińskiego „Visitatio“ pospolicie je
w Polsce Wizytkami zowią, odpust jednodniowy.
Dnia 4 Lipca na św. Józefa Kalasantego założycie
la zakonu szkół pobożnych „Scholarum Piarum“ ztąd
pospolicie Pijarami zwanych, odpust jednodniowy w
kościele XX. Pijarów.
XX. Pijarzy sprowadzeni byli do Polski w r. 1642
przez Władysława IV. króla polskiego i wkrótce tak
się upowszechnili, iż liczyli dwie prowincyj zakonnych:
polską i litewską. Zakon Pijarów wielce się zasłużył
krajowi naszemu mądrem, pobożnem i poczciwóm wy
chowaniem młodzieży, tudzież znakomitemi dziełami
na polu nauk, zwłaszcza w dziedzinie historyi i literatury.
W Polsce kongresowej liczyli XX. Pijarzy do cza
sów ostatnich dziewięć klasztorów, to je s t: w Warsza
wie, w Łowiczu, w Piotrkowie, w Radziejowie, w Wie
luniu, w Chełmie, w Opolu, w Radomiu i w Łukowue,
lecz te wszystkie objęte zostały Ukazem owej nieszczę
śliwej supresyi z r. 1864.
Dziś ze wszystkich klasztorów Pijarskich w grani
cach dawnej Polski, jeden się tylko krakowski pozostał,
ale i ten od paru lat nie widzi w murach swoich ża
dnego Pijara.
X. Z. W.
— Dnia 21 czerwca wyjechali do Rzymu: W JKs Do
minik Stanisław Kostka Słotwiński opat XX. Kanoni
ków Lateraneriskich Bożego Ciała w towarzystwie w
WIKs. Piotra Kwiecińskiego kaznodziei katedralnego,
wikaryusza kościoła parafialnego św. Floryana i P. W.
Jaworskiego właściciela księgarni katolickiój, z któremi
w Wiedniu połączył się P. Jan Kaczmarski kupiec i obywatel miasta Krakowa.
— Znany j powszechnie ceniony ks. Nowakowski
proboszcz w Żółkwi został infułatem i opatem swego
kościoła parafialnego.
— Księgarnia wydawn. dzieł katol. W. Wielogłowskiego i W. Jaworskiego oznajmia iż udziela chętnie oso
bom, które mają sposobność rozpowszechnienia podczas
odpustów, lub dla wygody miejscowych parafian: ksią
żek do modlenia, obrazków z polskiemi żywotami Świę
tych; książek ludowych i t. p. nakładów w komis, czyli (z
warunkiem żądania należy tości dopiero po rozsprzedaniu).
— Konsystorz Jlny dycec. Krakowskiój obok wy
nurzenia wdzięczności pokwitował Pana W. Jaworskie
go z odbioru kwoty pieniężnój złr. 112 w. a. na koszta
kanonizacyi bł. Jozafata Kunczewicza z tern nadmie
nieniem, iż suma ta pod jednein do miejsca przezna
czenia odesłaną została.
— W dalsz ym ciągu sprzedano książek przeznaczo
nych przez P. W. Jaworskiego na koszta kanonizacyi
bł. Jozafata Kunczewicza: a) O Papieżu 1 egz. WIKs.
Figwer, kanclerz konsystorza w Tarnowie 2 złr. b) Ta
try: 1 egz. WKs. J- Figwer, kanc. konsys. w Tarno
wie 2 złr. 1 egz. JW Ks. kanonik Leon Załuski w Dro
hobyczu 2 złr. 1. egz. WKs. Tomasz Kalatowicz w
Czarnym potoku 2 złr. — Razem 8 złr., które to przez
P. W. Jaworskiego będą za bytnością w Rzymie WKs.
Dąbrowskiemu wręczone.
Dodatkowo dolicza się do Listy polskich pielgrzymów
do Ziemi św. w r. 1858, Franciszek Nowakowski Dr. filo
zofii z Poznania, i Józef Szkuratowski Dr. medycyny.
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