KRAKÓW

.>• <9-

8. Grudnia 1867 r.

Rok trzeci

Redakcja i Expedycya „KRZYŻA" przy
Ulicy Brackiej pod L. 156 na dole.

Wychodzi raz na tydzień w Niedzielę.

P rz e d p ła ta w ynosi:

P rz e d p ła tę p rzy jm u ją:

w " miejscu

I Z POCZTĄ
R o c z n ie 3 Zł.
CO kr
50 „
Półrocznie 1 ,, 75. kr.
15 „
Cwierćrocznie 1
Za granicami Państwa Austriackiego
drożej o wartość marki pocztowej.

W W. XX. Proboszczowie z prowincyi
jako też wszystkie urzeda pocztowe,
oraz właściciel drukarni w Krakowie.
L i s t y z pieniędzmi przesyłane być
winny fra n k o.
Listy nie frankowane nie przyjmują się.

dyecezyi. Nakonicc sędziowie prosynodalni by działali
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tak, jak w sądach świeckich działa sąd przysięgłych,

Przychodzimy do cziuarlego pytania, a tern jest:

gdzie tenże istnieje.

To jest orzekając stopień winy

„Czyli odwołanie się, lub tak zwane apelacye od są

kapłana, a pozostawiając stopień k ary, czyli raczej

dów Biskupich, a z do stolicy apostolskiej, i kiedy do

pokuty lub expiacyi, Władzy dyecezalnej.

zwalane bydź majął ”

Rozumie się samo przez się, że gdziekolwiek i

Kiedy mowa o sądach biskupich, potrzeba najprzód

z jakichkolwiek powodów, synody dyccezalne nie przy

zważyć, jak te sądy Biskupie w duchu kościoła św.

chodzą do skutku , i niema przeto wybranych przez

katolickiego urządzone bydź powinny.

synod sędziów, tam Biskup jako Rządca

Najznakomitsi prawnicy w Europie wiele pisali i
pisza: 0 niepodległości sądownictwa.

0 oddzieleniu

O sądach przysię

sądownictwa od administracyi.
głych , czyli tak zwanej Jury.
ja k o

o

rzecza ch

Rozprawiają o tem,
n o w y ch , k tó re d o p ie ro tegocze-

sna cywilizacya w czyn wprowadzić

tymczasowo, przez pełnię władzy swojej, ten brak
zastępuje.

Ale to niepowinno uwłaczać regule czyli

zasadzie.
Prawo kościelne Józefińskie, w Cesarstwie austryackiem, nieuwzględniało tej zasady, jak w ogóle w
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sądownictwie Monarchii całej, tak w szczególności w

jednak w kościele katolickim to wszystko już z da

sądownictwie duchownem, które zniosło zupełnie, pod

wien dawna istniało. A gdzie nie istniało, istnieć by

dając duchowieństwo zwykłej juryzdykcyi S adów , w

ło powinno.

Państwie swem istniejących.

Duchowieństwo

dyecezyi,

na

zamierza.

dyecezyi,

synod

dyecezalny

Prawo kościelne

Józefińskie nieprzyznawało Bi

przez Biskupa swego zw ołane, ma prawo wybierać

skupowi władzy sądzenia, ani duchownych ani świec

sędziów dyecezalnych dla spraw swoich tak spornych

kich swej dyecezyi. Zniesione więc zostały wszelakie

jak i dyscyplinarnych. Tak wybrani a przez Biskupa

sady duchowne,

zatwierdzeni sędziowie, zowią się: Judices prosinoda-

coniissiones miwlw.

les. Sędziowie prosynodalni.

wane na każdy szczegółowy wypadek od Rządu i od

leh miejsce zastępowały tak zwane
Komissye mieszane wydelegowy-

I słusznie! Biskup oddaje winnego kapłana pod

Biskupa. Mieszanemi czyli cywilno-duchownemi zwa

sąd współbraci iego w synod zgromadzonych. Również

ne dla tego, że się składały z duchownych i świec

spory jakiekolwiek zajść mogłyby między kapłanami,

kich osób.

tenże synod niech rozstrzyga.

Rząd Komisarzy Władzy politycznej, do przeprowa

A ponieważ synod ciągle zgromadzonym być niemoże, więc wybrani przezeń sędziowie w zastępstwie
jego działają.
Tym sposobem obmyślane zostało w kościele Bo
żym, by sądownictwo dyecezalne było niepodległe;
Rv sądownictwo to oddzielone było od administracyi

Gdyż Biskup zwykle delegował księży, a

dzenia spraw dyscyplinarnych.

Sprawy zaś cywilne i

kryminalne księży sądom świeckim zupełnie oddane
zostały.
Dopiero Konkordat zawarty w Cesarstwie austryackiem, pomiędzy teraźniejszym Papieżem Piusem IX.
a obecnie panującym

nam

Monarchą

Franciszkiem
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w zarówną ochronę od klęsk i nieszczęść, wszystkie
kościoły katedralne w Polsce i wszystkich obecnych
cznych sądów duchownych.
książąt Polskich. Główna tylko i największa część kor
Wiadomo zresztą, ze żaden regularny i porządny
pusu pozostały w katedrze krakowskiej. Skutki moral
sąd bez drugiej instancji, czyli bez możebności apel
ne tej uroczystości były ogromne. Zgromadzenie to po
kazało, że P olska, jakkolwiek rozdrobniona przez po
lacyi obejść się niernoże.
działy, jedną przecież jest pod względem wiary i na
Dlatego prawo kanoniczne obmyśliło, aby od są
rodowości, co było główną podstawą do jej późniejsze
du Biskupiego, apelacya do Arcybiskupa Metropolity
go odrodzenia. Uroczystość ta nadto podniosła powagę
tej prowincji, w której ta dyecezya istnieje, miejsce
dzielnicy krakowskiej i powagę Bolesława, tak że ża
den z książąt sąsiędnich, wyjąwszy przy końcu zniommieć mogła. To prawo apellacyi należy więc do praw
czałego Władysława Opolczyka, zaczepić go nie śmiał.
Metropolitalnych. —
Pomyślność zdawała sic coraz wzrastać, kopalnie wie
Ze w ostatniej instancyi, wszelka sprawa do sto
lickie i bocheńskie przymnażały bogactw krajowi. Kra
licy apostolskiej wytoczoną bydź może, to już z peł
ków rósł w mieszkańców i potęgę na nadanem sobie
i
w
r. 1257 przez Bolesława prawie niemieckiem, cho
ni patryarchalnej i apostolskiej Władzy, którą stolica
ciaż z innej strony coraz bardziej niemczył się i wyapostolska w kościele Bożym posiada, samo przez się
! naradawiał i obcym stawał interesom całej Polski. Powynika. —
X. W. Serwatowski.
. myślność tę przerwały napady Tatarów, Rusi i Jaćwieży 1258. Zanim je jednak opowiemy musimy się obej
rzeć na ościenne państwa, Krzyżaków, Litwę i Rus,
które pod bokiem Polski na znakomite potęgi wyrosły.
Ciyg dalszy nastąpi.
Józefem, umożebnia wskrzeszenie na nowo kanoni

HISTORYA POLSKA.
przez X. J. B.

MAŁOLETNOŚĆ BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO.
Dalszy ciąg.
W r. 1252 wysłali Bolesław Wstydliwy i biskup Prandota poselstwo do Rzymu w celu wyjednania kanonizacyi
ś. Stanisława. Pokazały się jednak wielkie trudności. Naj
więcej przeszkadzał kardynał Reginald biskup Ostyjeński, żądając aby S. Stanisław nowy cud sprawił. J a 
koż zachorzał Reginald a śpiącemu ukazał się Stani
sław święty. Uzdrowiony cudownie, kardynał najusilniej
odtąd starał się o kanonizacyą, którą też papież Inno
centy IV. uroczyście w kościele w Assyżu ogłosił 1253.
Z aktem kanonizacyjnym przybyli posłowie do Polski
uroczyście przez Prandotę przyjęci i z wielką radością
przez cały naród witani. W roku 1254 nastąpiło uro
czyste podniesienie kości św. Stanisława w Krakowie.
Na tę uroczystość zjechała się cała niemal Polska.
Był papieski legat Opizo, Fułko arcybiskup gnieźnień
ski, Tomasz wrocławski, Wolimir włocławski, Andrzej
płocki, Wit pierwszy litewski i Gerard pierwszy ruski
biskupi; byli książęta polscy, Przemysław poznański,
Kazimierz kujawski, Ziemowit mazowiecki i Władysław
opolski, a tysiące ludu rozłożyło się szerokim obozem
koło miasta. Niezwykły zapał religijny ożywiał całe to
mnóstwo.
Skoro podniesiono ciało świętego i pokazano je lu
dowi, okrzyk uwielbienia podniósł się z tysiąców pier
si i wszystkie serca połączyły się w jednóm wspolnóm
uniesieniu i zachwycie. Następnie obdzielono relikwia
mi w znak wzajemnego zjednoczenia się i miłości, i

Litu r g i k a.
O ozdobach ołtarzy.
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Ciąg dalszy.
Pieniędzy lichtarze przed ołtarzami, niekiedy na
grobach męczenników a nawet na ołtarzach samych
stawiano osobliwie w czasie większej uroczystości maleńkie drzewka, rozmaite krzewy lub kwiaty. Hieronim
św. chwali za to Nepocyana, a Augustyn św. (de civitatę Dei cap 10.) wspomina o ciemnej niewieście, co
grób św. Szczepana przystrajała była kwiatami. Królo
wie nawet, królowe za zaszczyt poczytywali sobie największy, iż w dnie uroczyste przyozdobić mogli ołtarze rozmaitemi kwiatami. Ten zwyczaj opisał pięknie
Fortunat Wenancyusz w księdze 8. Gdy zaś pora ro
ku na przeszkodzie była naturalnym kwiatom, używano robionych, które rozmaitością i żywością kolorów
upiększały ołtarze. Ceremoniał Papieża Klemensa VIII
czyni wzmiankę o tych ozdobach ołtarzy i pochwala
one. W wieku osobliwie IX. przydawano do kwiatów
zdobiących ołtarze relikwiarzyki, których misterną ro
botą Francuzi i Niemcy się odznaczali. Z pism Leona
IV. papieża pokazuje się, że oprócz przedmiotów już
wyżej wzmiankowanych stawiano także tablice na oł
tarzach z początkami >cztćrech ewangielii, które i za
naszych czasów podczas niektórych uroczystości ducho
wni przy pojedynczych ołtarzach śpiewać zwykli (np.
w czasie uroczystości Bożego C iała). W wieku XVI.
zamiast czterech tablic ewaniełicznych zaczęto używać
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jednej, na której było napisane: Gloria — Credo tu
dzież słowa konsekracyi chleba i wina. Synod Konstancyjski nazywa tę tablicę secretariwm Missae in qua
scilicet major et minor canon continuatur. Po wydaniu
Mszału Piusa V. Papieża, według którego początek
Ewangieli św. Jana przy końcu Mszy św. się czyta,
dodano tablicę z psalmem Larabo, który podczas ob
mywania rąk kapłani odmawiają—teraz zatem powinny
być na ołtarzu trzy tablice, kanonkami zwane.
Ołtarz pokrywano płótnem, któro nappą lub obru
sem zwane. Ten zwyczaj pochodzi od Żydów (według
Archeologii bibl.) który zatrzymali Apostołowie śś. i
pierwsi w chrześciaństwie biskupi podczas ofiary mszy
św. — a Papieże święci; Sylwester i Bonifacy powsze
chnie nakazali. Według świadectw wiarogodnych jako
to Optata ks. VI, Grzegorza z Turu, taż mappa czyli
obrus, nazywał się także : pallium, płaszcz, który by
wał ze sukna albo z jedwabnych materyi. Na tymto
obrusie, mappa, palla lub pallium zwanym, rozścielano
jeszcze przy każdej mszy św. inne nakrycie korporałem
zwane, na którym składano chleb i wino do ofiary n aj
świętszej przeznaczone. Już w wieku V. czyni o tem
wzmiankę Izydor Pelluzyota.
Po ukończonej ofierze św. kładziono korporał wraz
z kielichem, tudzież z innemi rzeczami w miejscu bezpiecznem. Według przepisów powinien być korporał z
płótna jak najcieńszego. Podczas mszy śś. prywatnych
składał się on wzdłuż we czworo, a wszerz we troje i
był chowany w tak zwaną kapsułę (czyli woreczek)
którą później bursą nazwano. Ta bursa powdnna być
równie jak zasłona kielicha (velum calicis) z materyi
jedwabnej tego samego koloru co i ornat, może być i
z tej samej materyi co ornat. Do nakrywania kielicha
podczas Mszy św. używa się jeszcze tak zwanej palki,
która jest nieco mniejsza od bursy, według zastrzeżenia
św. kongregacyi powinna być biała, pozwolonem jest
jednakże, że może być wierzch palki z tej samej ma
teryi, co i ornat, spód jednak czyli odwrotnia część
powinna być białem płótnem podszyta.
Było jeszcze jedno pallium, antipedium frontale
zwane, które za czasów Leona III Papieża powstały, i
dotychczas są w używaniu. Powodem do ich używania
były ołtarze, według dawnego zwyczaju na wszystkie
cztery strony otwarte, do osłonienia ich używano zasłon,
które antipedia trontalia nazywały się, na nich wyszy
wano srebrem i złotem rozmaite symboliczne wyobraże
nia. W Hiszpanii w VIII. osobliwie wieku, z przepy
chem największym ubierano niemi ołtarze, jak to za
świadcza du Cange. Te zasłony, które po bokach ołta
rzy wieszano na kształt kobierców, nazywały się dorsalia. IJ Greków używają poczwórnego nakrycia ołtarzy;
przy ołtarzu stoją pospolicie
dwa stoliki, jeden
Diaconicum minus, a drugi Protazyą nazywany. Na
pierwszym kładzie się ubiór kościelny czyli apparaty,

książki liturgiczne i inne rzeczy do liturgii potrzebne, na
drugim zaś chleb i wino. Od Greków przeszedł ten
zwyczaj do Łacinników, którzy od najdawniejszych cza
sów, ososliwie w czasie pontyfikalnój Mszy św. podo
bnych pobocznych stolików używają.
A’.

A. Ił.

O M szy Ś w ię tć j.
Dalszy ciąg.
Msza święta jest najpewniejszem wybawieniem
zmarłych z mąk czyscowych.
Jak okropne udręczenia ponoszą dusze w czyscu,
tego dokładnie pojąć nie możemy, atoli, kiedyś z naj
większym serca bólem o tej prawdzie dowiemy się.
Z siebie o tem mówić nie cliee, lecz udowodnię to
własnymi Ojców świętych słowy: Pomiędzy tymi jest
najpewniejszym święty Augustyn, który tak mówi:
„ Tym ie samym ogniem, którym oczyszczon bywa
wybrany, bywa potępiony dręczony. Gdybyśmy ż a 
dnego innego świadectwa o gwałtowności czysca, ja k
li to jedno mieli, to byłoby dostatecznem dla nas,
aby okrutne katusze czysca poznać i tychże obawiać się.”
Ależ bo św. Augustyn chce nam te udręczenia
czysca jeszcze dokładniej dać do poznania', gdy tak
mówi: „Chociaż ten ogień nie jest wiecznym, toć on
jest niewymownie palącym, albowiem wszelkie katu
sze przew yższa, jakie kiedykolwiek od okrutnych ty
ranów mogły być wymyślone lub zadawane, a cho
ciaż święci Męczennicy tysiączne okropne wycierpieli
katusze , to z czyscowym oyniem w porównanie iść
nie mogą.” Rozważ dobrze te obydwa orzeczenia św.
Augustyna , i czytaj w żywotach Świętych , jakie to
okropne cierpienia świętym Męczennikom zadawano,
a łatwo poznasz, jak okropne, przerażające i niepo
jęte są czyscowe męki. Gdybyś może niezupełnie
wierzył świętemu Augustynowi, to ci więcej z Ojców
świętych przytoczę, którzy z Nim jednego są zdania,
św. Cyril Patryarcha Alexandryjski tak mówi : „Każ
dy z żyjących wołałby raczej do końca świata, wielkiemi mękami być udręczonym , niżli dzień jeden w
czyscu przetrwać.” 0 Boże, jakże nieznośne być mu
szą męki czyscowe, gdy dusza w jednym dniu wię
cej cierpieć musi, niżby to jeden człowiek aż do ostatniego dnia zdołał wycierpieć. Święty Tomasz z
Akwinu pisze: „Jedna tylko iskierka czyscowa prze
wyższa naicięższc męki tego życia." O cóż za okro
pne słowa ! 0 Boże jakież to męki wtedy ponosić
będziemy w tych palących płomieniach! A ponieważ
ani świętymi, ani doskonałymi, lecz przepełnieni złem
i pożądliwośeiami jesteśmy, obawiać się nam potrze
ba, iż nie używając środków zbawienia, bez tych m e
czani do nieba nie wnijdziemy! Wiele innych szcze-
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gólnych słów Ojców świętych mógłbym tu przytoczyć,
lecz tylko wymienię tutaj świętego Bernarda, który
tak mówi: „Miedzy naszym naturalnym ogniem, a
ogniem czysca jest taka różnica, jaką znajdujemy
między malowanym, a naturalnym ogniem.’’ Podo
bnego porównania nigdzie nie czytałem, dla tego też
wydaje mi się i wszystkim czytającym wielce zadziwiającem to opisanie gwałtowności ognia czyscowego.
Niechże nam to będzie silnym bodźcem do odpoku
towania tu na ziemi grzechów naszych, abyśiny ta 
kowe w tym ogniu czyscowym odpłacać nie musicli.
Zarówno też powinien on w nas wzniecać serdeczne
litowanie się nad duszami tam uwięzioneini, które w
czyscowych płomieniach rozliczne i okrutne cierpieć
musza udręczenia, tak że nie możemy dość nad ich
niedola mieć litości. — Wprawdzie jest wiele środ
ków pomagania cierpiącym, aby ich z tych mąk stra
szliwych wyratować; lecz pomiędzy wszystkiemi nie
masz żadnego tak silnego, jak Ofiara Mszy świętej.
To zaświadcza kościół katolicki w Soborze Trydonckim, który tak mówi: Powszechne św. zgromadzenie
naucza, i i dusze w czyscu za wstawieniem się wier
nych , najwięcćj przez ofiarowanie Mszy świętej do
znają pomocy.” To jest nauka kościoła świętego, i a r
tykuł wiary, któremu nikt przeczyć nie śmie. W tern
jest jasna skazówka, iż duszom zmarłych Msza św.
ofiarowana najskuteczniejszą nieść możemy pomoc.
Ciąg dalszy nastąpi.

K R O N IK A .

Missye w Chinach.
Pismo Przewielebnego Verolles, Wikaryusza
apostolskiego Mandżuryi, do Panów Dyrektorów
rozszerzenia wiary.
Mandzurya, Panna Marga Śnieżna nad brzegami
Saro, 8. Listopada 1863.
„Moi Panowie!”
„Jestem Panom dawno dłuźen odpowiedzi. Temi
dniami, w których kościół więcej jak innemi czasy
pamięta o zmarłych, odprawiliśmy publiczne modły i uroczystą ofiarę mszy świętej za drogich nam nieboszczy
ków Towarzystwa rozszerzenia wiary.“
„Za innemi przesyłam i ja , moi Panowie , moją
cząstkę, to jest: mych neofitów, Waszych młodych bra
ci w Chrystusie na wschodzie najodleglejszym. Teraz,
gdzie spokój i to pewny spokój zdaje się utrwalać, bę
dziemy mogli jak się spodziewam, za pomocą Bożą na
sze pobożne datki ofiarne pomnożyć. Przychód w roku
1861 wynosi 143 fr. 20 rp.-, w r. 1862 132 fr. 75 rp.,
razem więc 275 fr: 95 rp. —
„W przeciągu tych dwóch lat mieliśmy spustosze
nia przez rozbójników coraz okropniejsze. W r. 1862 przy

łączyła się jeszcze cholera. Zabijające powietrze, któ
re napełniało nasze miasta i wsie, zmniejszyło ludność
takowych więcej jak o część dziesiątą; całun śmierci
rozpościerał się aż do głębin parowów i najniedostępniejszyeh spadzistości gór naszych, i pokrywał kraj cały.
„Strach był powszechny. Często wypędzano zapa
dłych na cholerę z domu, wynoszono ich bez litości na
gościńce; pokrzywieni i złamani, w kurczach okropnych
leżeli ci bez ratunku, walcząc zc śmiercią. Trudno by
było wyliczać Panom tysiączne wynalazki, któremi się
lud od tej plagi cliciał ochronić. Nie mówię tu o spo
sobach przezorności dla utrzymania zdrowia, Panowie
wiecie już, że w tym kraju nie mają o tern żadnego wy
obrażenia, przeciwnie trzeba się tylko dziwić, że nas nie
wszystkie rodzaje zarazy morowej, które niechlujstwo w
pomicszkaniach i odzieży, w tysiącznych szczegółach
życia domowego, na publicznem śmiecisku miast i wsi
rodzi, — że ogólnio nie wszystkie możliwe zarazy, nas
częściej nie odwiedzają. Lekarze krajowi, strachem po
wszechnym owładnięci, opuszczali swych pacientów, i
ograniczali się li do tego, by według opowiedzenia sta
nu choroby napój przepisać. Po opuszczeniu przez nich,
udał się lud do swych bożków, t. j. do swych złych du
chów, i pomnożył swe zabobonne i pogańskie obrzędy.
Cholera panowała z wściekłością przez całe lato i je 
szcze przez część jesieni.
„Trochę dziwny sposób zażegnać cholerę, zasadzał
się na tern, by święcić uroczystość nowego roku, ko nim .
Naraz zamknięto wszystkie sklepy; wszystek handel,
wszelki zarobek i przemysł ustawał; a za to jedzono i
pito przy drzwiach zamkniętych i cieszono się cztery do
pięć dni przy nadzwyczajnych ucztach.
„Zapytacie się mnie Panowie, cóż to ma za zwią
zek jedno z drugiem, to jest w jakim stosunku stoi za
pobiegliwość przeciw powietrzu zaraźliwemu, z takiem
święceniem nowego roku na dniu którymkolwiek. T rze
ba w istocie przyznać,że ten dziwny środek całkiem
jest odpowiednim dziecinnemu sposobowi wyobrażenia
ludu.
Rzecz się tak ma :
„W ostatnich dniach chińskiego roku wybierają się
wszystkie bóstwa przyjazne i nieprzyjaźne, duchy mie
szkań, miast i wsi; bogowie gór, równin, rzek; bogowie
domu i skrzyni na pieniądze — na tom nie zależy czy
ona pełną, czy próżną, — bogowie domowego ogniska
i kuchni, duchy figlarne i upiory, i kto wie jakie je 
szcze inne boskie istoty, — wszystkie wybierają się by
ziemię, ten przytułek biednych śmiertelników opuścić,
i odbyć kilka dni w niebie wakacyi, aby bez wątpie
nia nie wiem ściśle komu złożyć życzenia nowego roku,
może staremu seniorowi chińskiego Olimpu Chang-Ti.
Skoro się raz nowy rok skończy, natedy powracają nie
śmiertelni zwolna, i to w godzinach przez Panów bon
zów wyznaczonych. Tym sposobem wyprowadza każdy
kilkoma formułkami i receptami nieszczęście udzielają
cych bożków ze swego domu i okręgu. Wypędziwszy
w ten sposób jednym zamachem wszystkich bożków do
brych i złych, pozbawiają się przedewszystkiem boga po
wietrza, z którym po jego powrocie będą umieli już tak
się zręcznie obejść, i jego tak poprowadzić, że strzały
jego na przyszłość nie będą szkodliwe. Widzicie Pano
wie, że idzie to dość łatwo! Miasto hao Tszeou najgłó
wniejszy plac handlowy w północnych Chinach, nawet
trzy razy raz po raz, nowy rok święciło. Doprawdy, nasi
Chińczycy skoro tylko chcą, mogą być wielkiemi fiłu-
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nych urodzili, roje plugawego robactwa byłyby od
tami. Wszystko zgadza się z sobą u tych pogan; błazeń
pierwszych chwil niemowlęctwa każdego poranku ich
stwo i głupota walczą ze sobą o ten lud, który pomi
okryły, a każdego wieczora i rana kosztowaliby jedze
mo tego z napuszystą pychą spogląda z góry na resz
nia małp, jak to czynią tu bogaci i ubodzy, pospólstwo
tę świata. Ale pozwólcież Panowie, bym dodał w tym
i mandaryni? Wiara tylko utrzymuje stworzonego na po
względzie jeszcze jedno słowo.
dobieństwo Boga człowieka po nad ślepemi chuciami zwie
„Było to więc 23 dnia ostatniego chińskiego mie
rząt,- tak samo zawyrokował królewski piewca; „Człowiek
siąca, w którym Bogowie wywędrowali na wakacyje. J a 
obsypany godnościami nie pomyśli nad tem, że równa się
ko przygotowanie do podróży kładzie się całkiem pro
nierozumnym zwierzętom, i jest do nich podobnym.” To
sto na ołtarz każdego domu garstkę słomy i pól miar
ki prosa —■owies jest w tych okolicach nieznany, — jest zupełną prawdą moi Panowie, i w samej rzeczy dą
ży czysto pogańska obyczajność tylko do tego celu.
aby ten dar mógł służyć koniowi za pokarm w drodze,
na którym nieśmiertelny poezwałuje, gdyż ze względu
Dalszy ciąg nastąpi.
na swoją godność nie wolno mu iść piechoto, a więc
przypuszcza się, że użyje konia, aby przebyć stromą i
chropowatą drogę do nieba. Ażeby zaś nie był za nad
W ia d o m o ś c i b ie ż ą c e .
to gadatliwym i nie wygadał się przed swemi niebiańskiemi kollegami z czegoś, co widział i słyszał w do
mach, gdzie nie zawsze wszystko idzie po dobremu, za
lepiają mu gębę, i zasmarowują wargi pewnym z cu
krem zmieszanym klejem, potem życzą mu szczęśliwej
podróży, palą obraz jego przed domem, i zniknął bo
X: Klemensa Domagalskiego Augustyjanina,
żek na tamten świat." —
zmarłego w Krakowie przy kościele św. Katarzyny
„Jak się zdaje, przybyła cholera z Chin , aby
dnia 7. Września 1867 r.
świat wyludnić. Było to w lecie 1821, pierwszego ro
ku panowania Tao Koanga, dziada teraźniejszego kró
Czem są dla historyi rodu ludzkiego dzieje poje
la Tong Tsze. Wtedy powstała jak opowiadają ogrom
dynczych narodów i krajów, tóm dla pojedynczych
na mgła, którą wiatry wschodnie pędziły poprzód sie
zgromadzeń lub towarzystw duchownych i świeckich są
bie od Oceanu spokojnego, opadając w prowincyi Chanznowu dzieje każdego ich członka. Historyja bowiem
Tong, i zaraz rozwinęła się w okamgnieniu zaraza. Trzy
lata pozostały Chiny w żałobie, aż nareszcie ustąpiła j czynów pojedynczego członka jakiego zgromadzenia lub
choroba. Coraz dalej rozszerzając się ku pólnoco - za towarzystwa, chociażby zakres jego był podrzędnym i
obojętnym dla narodu lub kraju, nie może i nie po
chodowi, przeciągła ona niezmierne stepy Kobi, u Chiń
winna być obojętną, a zwłaszcza dla tych, którzy
czyków Chamo] — odwiedziła kraj kałmuków, Eleutów,
w tym samym zawodzie i w tych samych okoliczno
pokolenia puszczy, przekroczyła morze kaspijskie, i wy
ściach czasu i miejsca się obracają.
buchła w Astrachanie. Gdy oddział armii rossyjskiej któ
W takiem to pojęciu działań ludzkich, podajemy
ry pod ten czas w owej cżęści Azyi środkowej garnikrótki rys życia księdza Klemensa Domagalskiego Auzował, w roku 1831 na wojnę do Polski odwołanym
gustynijana, który wśród nieutulonego żalu swych braci
został, przyniósł on ze sobą cholerę do Europy, gdzie
zakonnych i wszystkich, którzy go znali, w dniu 7
takowa od tego czasu tyle spustoszenia wyrządziła.
Września b. r. przeniósł się do wieczności.—
„Co się Chin tyczy, to można powiedzieć, że Cho
Ś. p. X. Klemens Domagalski urodził się dnia 28
lera właściwie ten kraj nigdy nie opuściła, i że febra ty
Listopada 1813 roku we wsi Wygiełzów, parafii Babi
fusowa — szang hoaping — choroba tutejszokrajowa i
ce, pięć mil odległej od Krakowa, z rodziców Józefa
od niepamiętnych czasów tu panująca —odtychczas czę
i Maryjanny z Ostrowskich małżonków i właścicieli
sto, a nawet pod czas najostrzejszej zimy od 29 do 30
realności. Na chrzcie świętym otrzymał imiona: Fran
stopni mrozu, z cholerą połączona trafiała się. W ogól
ciszek, Jędrzej i Józef. Rodzice jego bogobojni szczu
ności widzi człowiek, gdy się nad stanem narodów po
pły posiadając majątek, starali się usilnie syna swego
gańskich zastanowi, w jak cudowny sposób, spełnia się
wzbogacić w skarby najpewniejsze żywej wiary, mo
owe słowo zbawiciela: „Szukajcie najprzód królestwa Bo
cnej nadziei i gorącej miłości Boga, a zarazem dać mu
żego i sprawiedliwości jego, a reszta — bogactwa tej
początkowe wiadomości, któreby mu utorowały przyję
ziemi — przydane wam będzie.” — Aby się wyłącz
cie do szkół wyższych w Krakowie. Długa atoli choro
nie trzymać przedmiotu, który nas teraz zatrudnia, po
ba ojca, a nareszcie i śmierć tegoż zniszczyła zamiary
wiemy że wszystkie okolice Europy i Azyi, gdzie niegdyś
rodziców. Pozostała matka wdowa oprócz dwunastole
chrześcijaństwo kwitło, były zdrowe i urodzajne; Arabo
tniego pod ten czas Franusia mając do pielęgnowania
wie i Turcy itd. sprowadzili ze swóm pogaństwem razem
jeszcze dwoje młodszych dzieci, Katarzynę córkę i Jana
i powietrze, jako skutki naturalnej opieszałości, gnuśno
syna, nie była w stanie dać pragnącemu się dalej kształ
ści, dzikiej nieczystości, złego zachowania się, oraz pu
cić najstarszemu synowi niezbędnie potrzebnego w mieś
blicznych i domowych obyczajów pogańskiego narodu.
cie utrzymania. Wtedy to Wielmożni Państwo Łąccy
Mało tylko jest wyjątków. To to są przyczyny lazare
dziedzice wsi Lipowca zawsze gotowi nieść pomoc w
tów i kwarantan. Gdyby Chiny, gdyby ogólnie te kra
potrzebach bliźnim, litując się nad nieszczęśliwóm po
je najdalszego wscljodu tylko ośm dni były od Marsy
lii odległe, miasto Św. Łazarza bez wątpienia przynaj
łożeniem matki wdowy i opuszczonych przez śmierć oj
ca sierót, do tego polubiwszy skromnego i chęć do na
mniej tak samo uczciłoby swoich przybyszów lazare
tem i kwarantaną, jak podróżnych ze Syryi, Egiptu i , uk okazującego chłopczynę, wzięli go do swego domu.
Konstantynopola. Czy pomyśleli kiedy nad tern liber- I Tutaj ów sierota miał sposobność ustalić pobożne wy
tyni naszej Europy, że gdyby się byli w kraju niewier- I chowanie odebrane w domu rodzicielskim i poznawszy
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znikomość rzeczy doczesnych w skutek czytania ksią
żek religijnych, zwłaszcza żywotów Świętych, zapragnął
poświęcić się służbie bożćj i wstąpić do zakonu.—Pozuał on dobrze, że do osięgnionia tego wzniosłego ce
lu, potrzebna mu jest wyższa nauka. Przybywa więc do
Krakowa, wstępuje do klasztoru XX. Augustynijanów
i oświadcza w głębokiej prośbie swe życzenia Przeło
żonemu Zgromadzenia, nadmieniając, że najniższe usłu
gi spełniać będzie ochoczo, byleby mu podano sposób
i pomoc w kształceniu się dalszem. Prośbie jego zadosyć uczyniono, a mały chłopczyna w chwilach wolnych
od obowiązków mu powierzonych, pod okiem Zakon
ników uczy się prywatnie gramatyki łacińskiej, historyi
i innych nauk mu potrzebnych, przez lat dwa. Zgro
madzenie klasztorne, widząc w posłusznym i bogoboj
nym chłopcu postęp w naukach a zarazem i chęć kształ
cenia się, ułatwia mu podróż do Warszawy aby tam wstą
pił do Nowicyjatu XX. Augustynijanów i odbywał dalszy
tam istniejący kurs nauk przygotowawczych. W roku
więc 1831 w miesiącu Listopadzie przybywa on do W ar
szawy i udaje się zaraz do klasztoru XX. Augustynija
nów z poleceniem od klasztoru Krakowskiego. Ale tu
taj doznał trudności,—gdyż po świeżo ukończonej woj
nie, klasztor ze zasobów materyjalnych wycieńczony,
już egzystujących członków swoich utrzymać nie był W
stanie. Nie tracąc jednak nadziei i ufności w Bogu, za
poleceniem XX. Augustynijanów dostaje się do czcigod
nego i w swoim czasie uczonego X. Mateusza Maury
cego Jasińskiego kanonika h. lubelskiego i kieleckiego
profesora św. Teologii w Seminaryjum św. Jana, a póź
niej w Akademii Duchownej. Pod okiem więc tego nie
ocenionego z dobroci swej względem sierót kapłana,
kształcił się dalej nasz aspirant, a nareszcie zdawszy egzamin z nauk przepisanych na szkoły powiatowe, obznajomiony przez swego Opiekuna z naukami czysto
duchownemi, przyjętym zostaje do Nowicyjatu XX. Au
gustynijanów. W roku 1836 d. 15 Listopada przyjmuje
na siebie suknię zakonną i dostaje imię Klemensa i ja 
ko nowy Lewita spełnia z głęboką pokorą i ślepem po
słuszeństwem obowiązki swoje, jedna sobie miłość u
Przełożonych, i po upływie niespełna dwóch l a t , bo w
r. 1838 dnia 2 Września poświęca się wieczyście służ
bie bożej, oddąje prace swego życia zakonowi składa
jąc śluby zakonne, czyli tak zwaną professyję solenną.
Jako Kleryk słuchał wykładów teologicznych w Studyjum zakonnem pod uzdolnionymi profesorami: W. J. X.
Kazimirzem Jerzym Dobrowolskim późniejszym Prała
tem katedry podlaskiej, proboszczem Międzyrzyckim, W.
J. X. Dyjonizym Lebiedzińskim dzisiejszym przeorem
Wieluńskim i pod X. Benedyktem Jeżewskim dnia 30
Czerwca 1861 r. w Lublinie zmarłym. Postępy jego w
naukach, a zarazem nigdy nienaganne i pełne zamiło
wania życie zakonne przewyższyły w krotce oczekiwa
nie Przełożonych i uczyniły go godnym i zdolnym do
przyjęcia święceń kapłańskich. J tak: pierwsze cztery
święcenia mniejsze przyjął dnia 2 2 Września 1838roku,
Subdyjakonat dnia 26 grudnia tegoż roku w kościele
św. Krzyża z rąk Tomasza Wieniawa Chmielewskiego
biskupa Gracyjanopolitańskiego, sutfragana Warszawskie
go; Dyjakonat dnia 21 Grudnia 1839 r. w kościele Me
tropolitalnym św. Jana z rąk Franciszka z Pauli, Nepotnucyna, z Pawłowa Pawłowskiego biskupa Płockiego; a
Presbyterat d. 26 Stycznia 1840 r. w kościele ś. Krzyża
z rąk już wspinnianego biskupa Chmielewskiego. Ka
pituła prowincyjalska w początkach Lipca 1840 r. ze-

( brana w Warszawie, przeniosła go do klasztoru w Wie
luniu z obowiązkiem prokuratora klasztoru i kaznodziei.
Obowiązki te spełniał wzorowo z chlubą dla klasztoru
I dając się bliżej poznać nio tylko w miejscu swego po
bytu, ale i w okolicach z prac religijnych. —
W r. 1842 przeniesiony z Wielunia do Krakowa
1 z obowiązkiem kaznodziei, stale tu już aż do śmierci za
mieszkał. Jako kapłan przykładny poznał godność i obo| wiązki swoje, rozbierał zarazem i przymioty jakie go
I cechować winny. A pomny na słowa, które Bóg wy rzeał
! przez proroka: „Jżeś ty odrzucił umiejętności, odrzucę
cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył. “ Ozea. IV. b. “
Wargi kapłańskie będą strzedz umiejętności, i zakonu
pytać się będą z ust jego. “Mai. II 7. „Pytaj kapła
nów o zakon, „Agg.II. i 2. widział wielką potrzebę na
uki. Przekonał się zarazem, że ta umiejętność ducho
wna jest tak obszerną, iż życie najdłuższe nie mogło
by wystarczyć do doskonałego jej nabycia, gdyż wszyst
kie umiejętności światowe mogą być ograniczone ale bo
ska jest nieograniczoną, bo zamyka w sobie to, co się
ściąga do Boga i człowieka, do przyszłego, teraźniejsze
go i przyszłego czasu, zgoła wszystko to co należy do
czci Boga i zbawienia ludzi. —
Ztąd też ś. p. X. Klemens wpisuje się jako uczeń
nadzwyczajny na wykłady teologiczne w Uniwersytecie
Jagiellońskim i z niezmordowaną pilnością i ciągłą pra
cą obok innych klasztornych zatrudnień, uczęszcza na
nie regularnie przez dwa lata t. j. w roku szkolnym
1843|ł i 1844|-,; słucha Teologii Dogmatycznej i Moral
nej pod uczonym profesorem Doktorem Ignacym Peszką; Pastoralnej, Wymowy św. Katechetyki i Dydaktyki
pod Doktorem X. Leonem Laurysiewiczem, prawa ko
ścielnego pod Dr. Feliksem Słotwińskim, a Metodyki
pod Janem Kantym Morelowskim Dyrektorem szkoły
Wydziałowej św. Barbary. W czasie tym potrzeby za
konu spowodowały X. Adeodata Buezkiewicza 8. T. D.
Prowincyała, do powołania do Warszawy czcigodnego
X. Augustyna Brzęczkiewicza Przeora klasztoru kra
kowskiego, a poruczenia tymczasowego zarządu klasz
toru X. Klemensowi. Obowiązkowi temu od dnia 19.
Czerwca 1844 roku do 18. Października tego roku, to
jest do przyjazdu nowo obranego na kapitule Warszaw
skiej Przeora X. Posydego Romana, odpowiedział g o 
dnie, nie odrywając się od uczęszczania na prelekcye.
Dnia 27 Lutego 1846 r. towarzyszył religijnej processyi na Podgórze, gdzie wraz z innymi kapłanami aresz
towany, w Ołomuńcu w więzieniu osadzony został. W koń
cu zaś Maja 1846 roku do Krakowa przewieziony, na
dniu 6. Czerwca tegoż roku z więzienia św. Michała
przez Komissyją śledczą na wolność wypuszczony zo
stał. Odtąd to ś. p. X. Klemens oddawał się szczegól
niej kaznodziejstwu. I nie ma w Krakowie świątyni,
w którejby nie głosił słowa bożego. Nauki jego utwier
dzały chwiejących się w wierze, przynosiły pociechę
strapionym, dobrych zaś chrześcijan stateczności i mę
stwa w wytrwaniu nauczały. Usilność jego i gorliwość
o chwałę Bożą coraz więcej nabierała ognia, i utoro
wała mu wstęp na ambonę katedry krakowskiej, z któ
rej kazał w roku 1848, 1849 i 1850. —
W czasie nieszczęśliwego pożaru miasta Krakowa
dnia 18go Lipca 1850 roku ks Klemens odznaczył się
szczególniej przy ratowaniu kościoła i klasztoru Panien
Bernardynek. Akta klasztoru tego piękną czynią o tern
wzmiankę. Przytaczamy więc takową: „Roku 1850 dnia
18 Lipca.... o godzinie wpół do drugiej popołudniu za-
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paliły się w naszym klasztorze w jednej chwili wszy
skie okolice, to do Mucharza za Wadowice, to do Krze
stkie dachy. Gdy więc z rozkazu Prześwietnego Konszowa i Milówki, gdzie po parę tygodni bawiąc, potrosze na pozór przychodził do zdrowia. Dzięki tedy
systorza musiałyśmy z klasztoru wychodzić, spotykamy
Przewielebnego księdza Klemensa Domagalskiego, któ
niech będą kapłanom tych miejsc, a mianowicie: W. J.
ry nas pocieszał i gorliwie bronił wynosząc wraz z in
X. Alexemu Bocheńskiemu wysłużonemu Dziekanowi
nymi kapłanami zakonnymi srebra i apparata kościelne
i Dozorcy szkół ludowych, Proboszczowi w Wadowicach
do kościoła św. Piotra. Gdy później nie było można
i Jego Wikaryjuszowi X. Michałowi Szezurowskiemu
przejść ulicą z powodu palących się kamienic z jednej
w Mucharzu; dzięki W. J. X. Dziekanowi Franciszkostrony, a z drugiej z powodu zrywania dachów, ksiądz
wi Tureczek plebanowi w Milówce, za prawdziwie bez
Klemens nie zważając na niebezpieczeństwo dociera do
interesowne , braterskie podejmowanie X. Klemensa i
kościoła naszego. Aliści zaledwie wszedł do niego , ru  opiekę nad nim rozciąganą, za co on jako zakonnik je 
nęła wieża na kościele, a przez otwór w środku skle
dynie modlitwą mógł się odwzajemnić.
pienia kościoła wpadły ogniste belki na ław ki, które
Lubo po owych nieszczęśliwych wypadkach X. Kle
mens nie wrócił do pierwszego zdrowia, jednakowoż za
do dziś dnia noszą znaki wytlcnia. W tej stanowczej
chwili niezmordowany X. Klemens uważa za niepodo
wsze był czynnym; a chociaż siły fizyczno coraz bar
bny ratunek, gdyż nie ma ani kropli wody, nie ma ni dziej go opuszczały, duch atoli religijny i zakonny w
kogo do pomocy. Chce wracać. Ale drzwi kościoła zam
nim wzrastał i mężniał. Każdy kto go tylko znał, bu
knięte. Od dymu nic nie widać. Na pamięć więc po dował się jego mocną wiarą, stałą nadzieją i gorącą mi
mykając się ku drzwiom kaplicy prowadzącym do kla łością Boga. Zawsze wysoko cenił powołanie zakonne
sztoru utyka o konewkę napełnioną wodą. Za ten dar
i kapłańskie. Codziennie przystępował do Sakramentu
jakby z niebios zesłany składa dzięki Bogu , porywa
Pokuty, pacierzy kapłańskich nigdy nie opuszczał, a
owę konewkę, wraca z nią do ławek, zlewa wodą, no
pod czas ciężkiej słabości błagał, by je bracia przy
gami zadeptuje ogień. A tak ocala świątynię Pańską,
nim odmawiali. W rocznicę złożenia ślubów zakonnych,
bo od ławek, które się zaczynały palić dó ołtarzy dwa
odbycia prymicyi, Mszą św. na podziękowanie Bogu otylko kroki. Sam zaś nic do koła nie widząc z powo
fiarował; będąc zaś do licznych bractw wpisany, ściśle
du kłębów dymu zalegającego całą przestrzeń, boczneprzywiązane do nich obowiązki spełniał. Odpustu ża
mi drzwiami kaplicy dostaje się do klasztoru cudownym
dnego w Krakowie nie opuścił, a celem dostąpienia ta
prawie sposobem, gdyż od dymu udusić się trzeba bykowego, dążył tam Mszę św. odprawić, a w niemożno
ło.“ Czyn ten heroiczny w aktach klasztoru tamecznego
ści przynajmniej pacierze odpustowe odmówić i słuchać
wpisany został, a imię X. Klemensa słodko podziśdzień
kazania. Ztąd też znało go całe Duchowieństwo Krakow
jako dobrodzieja klasztoru wspomniane, i nadal z ust
skie, znały go zakony męzkie i żeńskie, a zarazem i
do ust Sióstr zakonnych tradycyą przechodzić będzie.
szczerze poważały.
Następnie kapituła Prowincyjalska w Warszawie 1
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w miesiącu Lipcu 1853 r. odbyta, mianowała go Ma- ■;
gistrem Nowicyjuszów i spow iednikiem Panien Augustyjanek, które to obowiązki z wielką skrupulatnością
Odpusty w Krakowie.
aż do śmierci spełniał. A oceniając zarazem taż kapi
tuła jego prace kaznodziejskie, życie prawdziwie zakon
Dnia 8. Grudnia, na uroczystość Niepokalanego
ne i poświęcenie się dla dobra klasztoru, na przedło
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypada odpust
żenie J. X. Zygmunta Wołka na ten czas Prowincyała,
jednodniowy w kościele XX. Bernardynów na Stradoprzedstawiła go Rzymowi do przyznania mu stopnia
miu z dwoma kazaniami codziennie na Sumie i Niesz
naukowego Lektora św. Teologii, który to stopień oporach. — W kościołach żaś Świętej Barbary i XX.
trzymał dnia 17. Maja 1854. —
Franciszkanów odpust jednodniowy.
Przez lat dziesięć był katechetą szkoły głównej
żeńskiej u św. Katarzyny przy klasztorze PP. AuguNabożeństwo cało tygodniowe w kościele XX. Ber
styjanek; a Komitet Ochron dla małych dzieci zaprosił
nardynów nastręczy Wiernym sposobność obejrzenia do
go w roku 1855 na swego członka. Gdy X. Bonawen
konanych w roku bieżącym robót wewnętrznych w tym
tura Swiętczak Przeor klasztoru rozpoczął restauracyę
że kościele, któremi są: umieszczenie pomników, odno
kościoła św. Katarzyny, X. Klemens jako Podprzeorzy
wienie dwóch kaplic i dwóch naw bocznych. Wielebny
wspomagał go w tćm trudnem zadaniu i wtedy to on
J. X. Kustosz po uskutecznieniu tych robót zakończył
jako kwestarz zwiedził Galicyą całą w r. 1857 i 1858
fabrykę tego-roczną dnia 17-go Listopada r. l>., który
z wielką korzyścią dla tejże świątyni. A gdy pomienioprzypadał na niedzielę w samą uroczystość Ś. Stani
ny X. Przeor Swiętczak po dziesięcioletniej pracy zło
sława Kostki, Patrona naszego. Na dniu pomienionym
żył na dniu 6 Sierpnia 1860 roku zarząd klasztoru, X.
Klemens jednogłośnie obrany Przełożonym Zgromadze J. W. J. X. Oswald Iłusinowski Prałat Scholastyk kate
nia, objął z bojaźnią rządy klasztoru i dalszą restaura
dry krakowskiej, otoczony licznem Duchowieństwem,
niemniej Bractwem N. M. Panny Niepokalanie Poczęcyę prowadził. Dwa atoli śmiercią grożące wypadki,
mianowicie: złamanie lewej ręki dnia 20 Października
tćj przy tem kościele istniejącem, i w przytomności ze
branego pobożnego ludu, pobłogosławił nowo wyrestau1860 r. i sparaliżowanie nacałem prawie ciele dnia 7.
Grudnia 1862 roku zniewoliły go do złożenia urzędu
rowane części kościoła, jako to: kaplicę śwlętćj Anny,
Przełożonego klasztoru dnia 23 Sierpnia 1863 r. a to
kaplicę błogosł. Szymona z Lipnicy, i dwie boczne na
w ręce terażnićjszego Przeora J. X. Mikołaja Szpernowy kościelne. Po czćm wspomniany J. W. J. X. Prałat
gi. Cudem prawie boskim przy życiu zachowany, celem
odśpiewał Sumę solenną w kaplicy świętej Anny, na
odzyskania sił fizycznych i pokrzepienia ciała choroba
intencyą tych wszystkich, którzy swym datkiem przy
mi nadwątlonego, wyjeżdżał na świćże powietrze w gór
szli w pomoc dokonanej dotychczas restauracyi. Wiele-
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bny zaś J. X. Kwieciński przemówiłjz ambony stoso
wnie do okoliczności, wynurzy! Zgromadzeniu zakon
nemu dzięki za staranie podejmowane o dobro i utrzy
manie kościoła swego, jak niemniej i tym wszystkim
Dobrodziejom, którzy się przyczynili do tej restauracyi. Wspomniał dalej o środkowój nawie kościoła tego
wymagającej spiesznego odnowienia, gdyż ta jest jako
by furta, którą się wchodzi przed Tron Boga tu nam
przytomnego. Zwrócił się nareszcie w mowie swej do
Wiernych: okazał , jak kościoły funduszów pozbawione
w swych potrzebach, liczą dzisiaj na wsparcie swych
W iernych, ztąd ma nadzieję w Bogu, że dusze, które
żyją w Bogu i dla Boga i dla tej Królowej Nieba i
ziemi Niepokalanie Poczętej N. Maryi Panny, nie po
skąpią grosza aby i ta najgłówniejsza część kościoła
mogła być w krótkim czasie odnowioną.
Co do pomników przeniesionych z kościoła świę
tego Michała, te odpowiednio w ściany kościoła XX.
Bernardynów wmurowane, ich uszkodzenia ponaprawiane, odczyszczone a litery na nich nowo wyzłocone
zostały; jednem słowćm nader mile oku sprawiają wra
żenie. Aby zaś przechować pamięć pochodzenia owych
pomników i czas ich przeniesienia, umieszczono w ko
ściele XX. Bernardynów tablicę marmurową z nastę
pnym napisem :
„Nagrobki: Piotra i Jędrzeja Gembickich, Gabry
ela i Jakóba Sierakowskich, Bogusława Łubieńskiego,
Gabryela Dębińskiego, Ewy Dębińskićj, Józefa i Teressy Michałowskiej, Elżbiety Konarskiej, Stanisława
Szydłowskiego, Wojciecha Chodorowicza, Jakóba Famucyjusza, przeniesione z grożącego upadkiem kościo
ła św. Michała do kościoła 0 0 . Bernardynów, za przełożeństwa Ks. Modesta Scieszki w roku 1867.“
Z przyjemnością dodajemy, iż roboty te wewnętrzne
wykonał Pan Franciszek Matzke, młody artysta kra
kowskiej szkoły. Porównywając przez Pana Matzkiego
w kościele XX. Bernardynów dotychczas dokonane, z
pracami, które w roku bieżącym w kilku kościołach
naszych dokonano, przyznać musimy Panu Matzkiemu
pierwszeństwo co do wykonania i bezinteresowności.
Dla czego miło nam jest polecić rozpoczynającego ar
tystę względom czytelników ,,Krzyża.“ Roboty bowiem
te , które widzimy w kościele XX. Bernardynów, har
monizują w stylu ze Świątynią i kaplicami. W kapli
cach sklepienia przyozdobiono obrazami religijnemi,
ściany zaś w mozaikę ułożone. Dwie nawy boczne nietylko mają ściany stosownym kolorem kamiennym od
nowione; ale gzymsy, kapitele, rzeźby, i t. d. skromnie,
ale stosownie do stylu kościelnego odnowione. —

O Odpuście dnia 8. 9. i 10 Grudnia
w kościele XX. Kapucynów,
Jego Świątobliwość Pius IX. zezwolił łaskawie na
odprawienie w kościołaeh XX. Kapucynów trzech-dniowej uroczystości dla uczczenia beatyfikaeyi błogosła
wionego Benedykta z Urbinu Kapucyna, Wyznawcy, i
nadał odpust zupełny wszystkim ty m , którzyby skru
szeni wyspowiadali się, komuniją świętą przyjęli, ko
ściół , w którym się odprawia to nabożeństwo raz od

wiedzili i przez pewien przeciąg czasu nabożnie się po
modlili według myśli Ojca Świętego, który tego odpu
stu nawet za dusze w czyscu zostające dozwolił. —
Najprzewielebniejszy J. W. J. X. Antoni Junosza
Gałecki biskup Amatejski, Wikaryjusz Apostolski w
części Dyjecezyi Krakowskiej w Państwie Austryjackiem leżącój, przychylając się do przedstawienia Prze
wielebnego J. X. Leona Dolińskiego Gwardyjana XX.
Kapucynów w Krakowie, zezwolił na dniu 21 Listopa
da r. b. L. 1924 iżby się rzeczone nabożeństwo począ
wszy od pierwszych nieszporów dnia 7. 8. 9 i 10 gru
dnia r. b. przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu
w Monstrancyi, w kościele XX. Kapucynów w Krako
wie odprawiło.
W śród tego trzech-dniowego uroczystego nabożeń
stwa codziennie będą głoszone dwa kazania to jest na
Sumie i na Nieszporach ; a dnia 10 grudnia, w którym
zarazem przypada uroczystość Najświętszój Panny Lo
retańskiej nastąpi odśpiewaniem „Te Deum,“ zakończe
nie tego pamiętnego dla zakonu XX. Kapucynów na
bożeństwa.
W drukarni Władysława Jaworskiego w Krakowie
w r. b. wytłoczono : „Życie bł. Ojca Benedykta z Ur
binu zakonu OO. Kapucynów kapłana, w streszczeniu
opisane z niemieckiego, a wydane przez Zakonnika ks.
0 0 . Kapucynów prowincyi galicyjskićj. “ W formacie
8ki. tytułu stron 2, rzeczy stron 44. —
X. Z. W.
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podpisów pod adresem do Ojca świętego 490
Biskupów w Rzymie zgromadzonych, złożonym
na d. 1. Lipca r. b.
Salvator Angelus Dematris, Episc. Galtellein Noren. —
Pliilippus Manetti, Episc. Tripolitan. — Conceptus Eocaccetti,
Episc. Lystren. — Anselinus Fauli, Episc. Grossetan. —
Joseph Bosati, Episc. Lunen. Sarzanen. — Josephus Giusti,
Episc. Aretinus. — Garolus Macchi, Episc. Regien. — Joannes Zalka, Episc. Jaurinensis. — Cajetanus Franceschini,
Episc. Maceraten. et Tolentin. — Antonius Fania, Episcop.
Marsicen. et Potentien. — Andreas Formica, Episc. Cuneen.
Carolus Savia, Episc. Asten. — Laurentius Gastaldi, Episc.
Salutiar. — Eugenius G a lle tti, Episc. Alba Pompejen. —
Antonius G oili, Episc. Ale.\andrien. Pedernontan. — A ugustinus Hacąuard , Episc, Verdunen.— Joseph Alphredus Faulo n , Episc. Nuneeyen. et Tullen. — Henricus B in d i, Episc.
Pistorien. — Antonius Greeli Delicata Testaferrata, Episkop.
Galydonicn. electus. — Franciscus Z unnui, Episc. Uxellen.
et Terralben — Petrus Georgius di Natale, Episc. Amidem
Cbaldeor. — Leo, Episcop. Kupellensis et Santonensis. —
Franciscus Gros, Episc. Tarantasiensis. — Joannes C hrisostomus Kruesz, Arcbiabbas 0. S. B. S. Martini. — Guillelmus de Cesare, Abbas Montis Yirginis.
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