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Rok czwarty
Wychodzi raz na tydzień w Piątek.

Przedpłata wynosi:
W MIEJSCU
I Z POCZTĄ
R o c z n ie 3 Zł. . .
i . . 60 kr.
Półrocznie 1 „ 75. kr.
. . 30 „
ówierćrocznie 1 . .
. 15 „
D o d a te k rocz. 2 Złr.
| . . 10 „
Za granicami Państwa Austryjackiego
drożćj o wartość marki pocztowej.

Redakcya i Expedycya „-KRZYWA” przy
Ulicy Grodzkiej pod L. 88 na dole.

Przedpłatę przyjmują:
W W. XX. Proboszczowie z prowincy',
i jako też wszystkie urzęda pocztowe
oraz właściciel drukarni w Krakowie
i we Lwowie w księgarni G. Seyfartha i
Czajkowskiego
L i s t y z pieniędzmi przesyłane i>ye
winny f r a n k o.
Listy nie frankowane me przyjmują s:ę

N iech b e d z ie o o c h w a lo n v J e z u s C h ry stu s!
DO
S za n o w n eg o P an a J ó z e fa K r a iz e w tk ie g o
znanego literata w Poznańskiem ,
SŁOWA PRAWDY W MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Szanowny Panie, Przesławny i Drogi Rodaku!
Z rozdartem sercem, ale w zupełnem zaufaniu
w Twoje szlachetność, posyłam Ci, Przesławny Panie
i Rodaku! najuprzejmiej niniejsze słowa prawdy w
chrześcijańskiej miłości i z najgłębszym ku Twej Oso
bie szacunkiem.
W 53 numerze tego czasopisma z d. 28 sier
pnia b. r. wspomniałem między innymi także i o Tobie,
Szanowny Panie! żeś jednym z najlepszych katolików
Polaków, znanym Publiczności z przywiązania do Ko
ścioła naszego i z zasług około kraju położonych na
polu literackiem. Sąd ten zdziwi Cię, zaprawdę! ró 
wnie jak tych, co cię bliżćj poznali, Rodaku Prze
zacny! Otóż, lubo żadnej nie przyznaję sobie powagi,
na którąby w bezstronnym zawyrokowaniu swojem
odwoływała się historyja; wszelako zniewolonym się
być widzę moralnie wywikłać się z tej publicznie
zrobionej pomyłki, a nadewszystko usprawiedliwić się
przed Tobą samym, Przezacny Panie i Rodaku Drogi!
Niewłaściwy s a d , jaki poważyłem się wydać o
Tobie, P. R .! nie należy bynajmniej przypisywać ani
nieuwadze ani jakiejbądż innój pobudce (non erat
ut dicitur, lapsus lintjuae vel calami!) ale najchlubniejszemu o Tobie uprzedzeniu. Wyjaśnię je pokrótce.
W szkołach powziąłem o Tobie najlepsze rozu
mienie. Płodność nadzwyczajna twej literackiej pracy
wprawiała mię w zadumienie i przejmowała najwię
kszym ku tobie szacunkiem. Jako młodzieniec nie
doświadczony sądziłem w prostocie serca, że musi
to P- J I. Kraszewski bardzo dobrym być człowie
kiem, kiedy dla miłości kraju taką ze siebie robi oftarę, tak wielce się mozoli, aby wyrwać wyższą polską społeczność z objęcia literatury obcej , podając
J,!j piękne swoje utwory; a żem innej miłości kroju
wcale nie przypuszczał,’ jak tylko tę, która wypływa

z miłości Boga i bliźniego, tj. jaku nam nakazuje sw
nasza Rcliyija, więc naturalnie, żeś w oczach moich
uchodził za katolika najlepszego. Szczęściem wpadły
mi w rece niektóre twoje znakomite utwory, n. p.
powieści w "Przyjacielu Domowym> i, zda mi się 'Łza
anielska i t. d ., to utwierdziło mię w powyższein
zdaniu jeszcze mocniej. Gdym nadto kilka lat temu,
bo podobno 1860 r» wyczytał w kronice "Czasu* te
niemal słowa: J. I. Kraszewski pisze nam z Rzymu'
• Wielkie fale przeciwności uderzają na Stolicę Apo
stolską, ale ja k zawsze tak i obecnie rozprysną się
na piane o tę Opokę Piotrowa, na której zbudowany
powszechny chrześcijański Kościół, a która wedle obietnicy Boskiego swego Założyciela, wytrzyma z chwa
łą najzłośliwsze zapędy piekła* - jużeś całe moje
pozyskał serce.— Objąwszy więc w lipcu b r. redakcyję "Krzyża>, nie kryłem się z mojem ku Tobie uczuciem, i lubo z najwiarogodniejszych ust słyszałem
kilkakroć zdanie przeciwne, nie uwzględniłem jednak
przyjacielskich uwag, myśląc sobie : przyjaźń niech
pozostanie przyjaźnią, ale przekonanie przekonaniem,
prawda prawda! i zdało mi się wielkiem już ustęp
stwem nie położyć Cię na czele jako wzór dla wszyst
kich literatów, dla twych talentów i twego usposo
bienia wzorowego.
Wszakże ustne i pisemne o Tobie, Drogi Roda
ku! dotąd powzięte wiadomości tę prawdę w innćm
stawiają świetle. Złożyłeś bowiem dowody, niestety!
zapoznania ducha Kościoła św. i wielorakich wzglę
dem duchowieństwa uprzedzeń; co gorsza! przyczyni
łeś się do zepsucia obyczajów naszej ukochanej mło
dzieży (żale na to zło wypowiedziane w artykułach
t. czas. Drzewo dobre rodzi owoce dobre), gdy brudy
moralne w obcym obiegające języku przyswoiłeś w
romansowych książkach niebacznie także i naszemu.
Poznawszy tedy grubą pomyłkę, przyznaję się
do niej i przepraszam z bólem serca. Do zrobienia
zaś takowego bolesnego sprostowania riietylko mię
zniewala miłość prawdy, ale i błoga nadzieja, iż rzecz
nie jest stracona a pomyłka może zamienić się w

337
rzeczywistość ku największej twoich, Panie! przyja
ciół i rodaków pociesze. Użycza Ci bowiem jeszcze
Najwyższy dni pielgrzymowania ziemskiego, siły umy
słowe oddają Ci usługę i młodzieńczy zapał ku pracy
piśmiennej ogarnia i ożywia twego ducha; możesz
więc, gdy zechcesz, przy pomocy Bożej, wszystko na
prawić, a ja nie będę fałszywym prorokiem. Proszę,
niech słowa płynące ze serca trafią do twojego serca!
Miłujesz gorąco i rzetelnie ojczyznę: to wiedz, że Ko
ściół św. miłość udoskonala i potęguje ; pociesz się
także, bo miłość pokrywa uchybienia.
Kochać kraj po katolicku, znaczy kochać go w
Bogu i dla Boga, rozumnie, szczerze, bezinteresownie,
znaczy: nie sięgać chciwie i ambitnie po jej niedoj
rzały owoc, nie tracić nadziei w Bogu, pracować dla
przyszłości, podlewać i pielęgnować drzewo rozwoju
tak materyjalnych jak moralnych i umysłowych zaso
bów i naukowych zdobyczy, owocu tego drzewa nie
zrywać przedwcześnie lecz strzedz jego dojrzałości dla
wieków potomnych, których wdzięczność błogosławi
łaby naszej pamięci i składała hołd zasłudze. A za
iste! że część lepsza nas samych (Cicero in or. pro
Archia poeta), czułaby się dost; tecznie wynagrodzoną.
Niecierpliwość zaś i rozpacz etc. zdradzają nieczyste
źródło miłości kraju, bo pobudkę sobkostwa lub za
rozumiałości. Wszak przyznasz słuszność temu twier
dzeniu.
Chcę być szczerym i otwartym a nic nie taić
przed Tobą, Czcigodny Panie! więc w pełnem w Twoje
szlachetność zaufaniu proszę na miłość Boga i kraju,
racz przyjąć i rozważyć rady swych przyjaciół i ro 
daków (n.p. p. Stanisława Tarnowskiego,
redakcyi
■Tygodnika Katolickiego- Bolesławity etc.), racz przero
bić w duchu katolickim niektóre swoje deieła romanso
we lub innemi je zastąpić, jak to uczynił ze swojemi sławny francuski powieściopisarz Lamartine etc.
Wielkich rzeczy ośmielam się wymagać najpo
korniej od Ciebie, Przesławny i Drogi Rodaku! bo za
parcia samego siebie; ale tylko taki heroizm, taka ze
siebie ofiara, zapewnia nieśmiertelność najchlubniejszą.
Wielki większym się staje, gdy zapominając niejako i
nie ufając swojej wielkości pozbywa się z dniem
każdym uprzedzeń, wzbija się wyżej w dziedzinę zba
wiennej wiedzy i postępuję po wyżynach doskonało
ści, korzystając zawsze z ewangelicznej nauki i z fi
lozoficznej przestrogi o dwóch worach z ułomnościa
mi, własnerni i cudzemi...
Przezacny Panie i Rodaku Drogi! jeżeli powyż
sze słowa prawdy raczysz uznać za godne swojej
głębokiej i światłej rozwagi a raczysz z nich użytek
zrobić, nie pożałuję swojej pomyłki w najlepszej po
pełnionej wierze, a uczuję się najszczęśliwszym, jeżeli
fą raczysz zamienić w najzaszczytniejszą prawdę.

Proszę przyjąć zapewnienie prawdziwego szacun
ku z jakim ku Tobie Szanowny Panie, Drogi i Przezacny nasz Rodaku! zostaję.
Ks. Wincenty Piksa.
Redaktor religijnomoralnego czasopisma „Krzyż*.

REFORMA KOŚCIOŁA.
Mówiąc o reformie Kościoła, nie należy nam spu
szczać z oka różnicy dwóch wielkich w nim względów;
1-e że jest instytucyją Boską, dziełem na świecie najdoskonalszem, nie mającem równego sobie, a z tój uwagi usuwa się niekorzystnej krytyce wszelka podsta
wa, wszelkiemu postępowi i reformie słuszna przyczy
na: jak słońce okrążając horyzont od wschodu do za
chodu samo ani rośnie ani go ubywa, chociaż stosownie
do swego względem ziemi położenia raz mniej to znów
więcej wywiera wpływu; tak samo duch Boży działają
cy przez Kościół od wieków do wieków pozostaje ten
sam, potężny i zbawczy. Ja jestem, z wami, rzekł Bo
ski jego Założyciel do Apostołow i uczniów swoich, po
wszystkie dnie aż do skończenia świata. 2-ie Przeprowadze
nie zaś między ludźmi myśli i zamiarów tej Boskiej
instytucyi, powierzone zostało nie aniołom, lecz lu
dziom, wziętym ze spółeczeństwa tego świata; i pod
tym względem tylko może być mowa o jakiejkolwiek
reformie.
Spełniając bowiem poruczoną sobie względem ludz
kości najwznioślejszą misyje, napotykać muszą słudzy
Najwyższego na liczne przeszkody, muszą staczać z
wrogiemi żywiołami bój zacięty. Naczelny niewidomy
Wódz zwycięża wprawdzie zawsze; ale nie tak się ma
rzecz z jego wojownikami, którzy będąc równie jak in
ni śmiertelnicy obłożeni krewkością i obdarzeni jednym
z największych przywilei, wolnością woli, cieszącą się
swobodą wyboru mniejszego lub większego dobra, wię
kszej lub mniejszćj ofiary i pracy, nawet po przyjęciu
niezmazalnego kapłaństwa charakteru, bywa że nieraz
w potyczce lękliwie się znachodzą, albo ruch robią
niewłaściwy. Lecz któżby rozumny brał miarę o słusz
ności sprawy, o planie wojennym najwyższego Wodza,
z niebacznego usterku lub z przeniewierzenia się po
wołaniu swemu wojowników pojedynczych, istot krew
kich, dźwigających ciężar zadania anielskie nawet przy
gniatający ramiona?! Któż bezstronny śmiałby wątpić
o tryumfie Kościoła, chociaż w jednym lub drugim
kraju niepomyślnie jego stoi sprawa?
Tak, bywają przegrane, tego nikt nie przeczy; bo
obrona wielkiej sprawy w słabe złożona rę c e ; ale na
pojedynczych tylko stanowiskach, które wznioslćj cało
ści wytkniętego celu na szwank nie narażają, a są ja k 
by próbą i ćwiczeniem duchowego wojska; główny za
miar, myśl przewodnią, podejmuje dłoń Wszechmocne
go, a jego potęga tóm widoczniejszą, im słabszych do
spełnienia swego najtrudniejszego dzieła używa środ
ków, słabszych narzędzi.
To też nie dziwić się, że sługa Boski szermierząc
nietylko z wrogiem zewnętrznym, ze światem zepsutym
i jego przewrotnemi zasadami, jego wrodzoną ułomno-
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ścią, ale nawet z nieprzyjacielem wewnętrznym, z wła
sną swoją krewkością, kiedy niekiedy niedostaje pla
cu, zmyka niegodnie lub kapituluje na własną zgubę;
zawsze jednak czuwa nad nim oko naczelnego Wodza,
posiłkuje jego wątłe siły i naprawia zło przezeń zrzą
dzone, podaje mu rękę do podźwignienia się z upadku.
Czemuż ? zapyta może niejeden, czemu z nama
szczeniem kapłańskićm nie udziela się moc wyklucza
jąca wszelkie pojedyncze upadki, czemu dzielność ła
ski otrzymanej przy ordynacyi Boskićj nie zapobiega
ułomnościom i niedoskonałościom swojego wybrańca,
nowozaciężnego rycerza? Zastanawiając się głębiej nad
tą prawdą przyznać tu musimy wyrok mądrości i spra
wiedliwości Bożćj.
Podobnie jak Zbawiciel najśw. podobnym, się stał
ludziom we wazystkiem, w potrzebach, w słabości, w
niebezpieczeństwie, oprócz jednego tylko grzechu', ażeby
nietyłko słowem lecz i własnym przykładem nauczać
ludzkość doskonałości żywota, torować własnemi najś.
stopy drogę do wiecznćj ojczyzny: tak samo i kapłan
nietyłko ma nauczać objawionćj prawdy, ale sam zwal
czać pokusy, sam ze siebie dawać wzór zaprzania się
i śmiałego kroczenia na drodze sprawiedliwości, cnoty
nieskazitelnćj moralności. Nie teoretycznie tylko lecz i
praktycznie wskazywać mają ludzkości, co czynić a
czego zaniechać należy, chcąc spełniać wolę Ojca nie
bieskiego; nietyłko drugich dźwigać z upadku i tór do
wyższej doskonałości im wskazywać, ale tćż sami pa
sować sie z przeciwnikami, sami się własną pracą (po
moc Boska każdemu przychodzi) podnosić, sami także
na żywot wieczny mają pracować.
Nieomylność zaś i zbawcze skutki głoszonej nau
ki Kościoła lubo się zaćmiewają zasłoną krewkości nie
których jej głosicieli, nie tracą jednak na swojój sile
obowięzującćj i uszczęśliwiającej chętnych słuchaczy.
Gdy usłyszycie ich nauczających z katedry, z urzędu i
powołania ich, czyńcie co wam nakażg, ale w sprawach
ich żywota nie naśladujcie ic h ; wyraźnie przestrzega
Prawodawca najwyższy.
Reforma więc w Kościele nic nie znaczy, jak le
psze i właściwsze pojęcie jego ducha, jego zamiarów
i dążności i skuteczniejsze środków jakie podaje, do
wytkniętego celu użycie; jest to, że się tak wyrażę,
palestra, ćwiczenie się i przyswajanie sztuki skuteczne
go podejmowania walki z tylu przeciwnościami, udo
skonalenie i wyrobienie sił moralnych w bohaterach
sprawy Chrystusowćj.
Nie ludzie, nie samo duchowieństwo, do tego się
przykłada; jest w tem palec Boży; chory samego sie
bie nie leczy, słaby sam sobie sił nie nada; Duch to
Boży tak wielkie przeprowadza zadanie. On działa w
Kościele przez prawowitą zwierzchność, On używa środ
ków i sposobów wedle swojego najwyższego przejrzenia.
Że skutki błogie nietyłko na same duchowieństwo,
ule i na całą społeczność ludzką spływają ze wszel
kich ulepszeń, ze wszelkich reform, jakie z okoliczno
ś c i czasu i miejsca okazują się potrzebne i pożyteczne,
°tem nikt wątpić nie może.
Powyższe myśli nasunęły się nam z powodu odżywicwycj, y nag woj^ naszego najprzewielebniejszego
<siędza Biskupa corocznych rekollekcyj i zgromadzeń
ekanalnych. Nie tu miejsce i czas na wykazanie po

trzeb i pożytków ogromnych, jakie pociągną za sobą
te duchowne kapłańskie ćwiczenia; ograniczamy się na
tem oośmy wyżej wspomnieli , odkładając inne uwagi
na póżniój.
Poniżćj umieszczamy rozporządzenie biskupie,o Konferencyjach kapłańskich, jak je „Tygodnik Katolicki14
z d. 17 kwietnia b. r. N. 16 obok tekstu łacińskiego
w dowolnem polakiem umieścił tłumaczeniu. Oto osnowa!
^Koresp.) Z dyecezyi krakowskićj. Muszę podzielić
się z wami uczuciem szczerój radości z powodu mają
cych w tym już roku odżyć u nas na nowo Zgroma
dzeń dekanalnych. Czegom wam w W. Ks. Poznańskióm przed dwoma laty gratulował z serca (vid. N. 45
Tyg. Kat. ex 1866) to za łaską Bożą i nam poniekąd
dostało się w udziale. A będąc wdzięczni za każdą ła
skę, tuszymy że się staniemy godnymi coraz nowych,
tych mówię łask i dobrodziejstw, które nam ułatwiają
osiągnięcie najwyższego celu; nam spiritus guidempromptus est, caro autem infirma. Oto odezwa Najprzew.
ks. Biskupa Ant. Gałeckiego, Wik. Apostolskiego z 2
listop. 1867 r. N. 81.
Z raportów przedłożonych nam roku ubiegłego
(1866) ze strony W Jks. Dziekanów dowiedzieliśmy się
z boleścią , że konferencyje pasterskie w skutek osta
tniego pod tym względem rozporządzenia przez śp. ks.
Jana Pawła Woronicza biskupa dyecezyi krakowskićj
1825 r, wydanego na dekanalnych zgromadzeniach kadanów odbywane, niestety! już od trzydziestu blisko
at wyszły tutaj z praktyki. A przecież nie tajno ża
dnemu z was Wielebni Bracia! ile one dobrego przynieśćby mogły Kościołowi zwłaszcza w podobnym, ja 
kim jest obecny, opłakania godnym czasie, którego duch,
w praewrotnój nauce, zgubnych opinijach i najchaniebniejszych obyczajach się objawiający powstaje* usta
wicznie z całą swoją zaciekłością przeciwko świętości
i prawdzie, przeciwko Bogu i Jego Pomazańcowi, a
tym samym przeciwko Kościołowi przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa założonemu. Któż jak nie duchowień
stwo, Wielebni Bracia! odpierać ma odważnie i poko
nywać zwycięzko tego książęcia ciemności, jakim jest
tak zwany duch czasu? Jest to naszem jedynóm i najwznioślejszóm powołaniem. Broń naszę duchowną po
siadamy w świątobliwości żywota zgodnego z charakte
rem naszego stanu jako tćż w wiadomości Bożćj, z
którćj światło, moc, siła i chwała płyną pełnym stru
mieniem dla pobożności gruntownćj. Otóż wielką w
tym celu świadczą przysługę konferencyje dekaaalne;
na nich to mają szczęśliwą sposobność kapłani rozu
mem, nauką i nieskazitelnością postępowania swego
odznaczający się błądzących swoich braci i współpra
cowników w winnicy Pańskiej poufale, roztropnie i mi
łościwie upomnieć, skarcić i na cnoty prawą drogę na
prowadzić; prócz tego są one środkiem bardzo sną
tocznym na rozbudzenie między duchowieństwem go
rącego zapału do pracy i zasługi, mianowicie do nauk
i do robienia z każdym dniem większych postępów w
wiadomości tak teoretycznćj jak praktycznćj w przed
miotach teologicznych, które jak wiadomo, w Seminaryjum tylko w zarysie i ogólnikowo bywają wykłada
ne; co naturalnie, że wcale jeszcze nie wystarcza do
należytego wypełniania kapłańskich powinności._
tedy, rozważywszy powyższe okoliczności i pomni bę
dąc na odpowiedzialność za sprawowanie urzędu na
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którym wolą Bożą postawieni jesteśmy, władzą jaka
nam z góry jest dana, odżywiamy, przywracamy i na
nowo ustanawiamy niniejszem pismem naszem konferencyje pasterskie, w kościele powszechnym już od
dawna w użyciu będące w tej zaś dyecezyi przez tak
długi przeciąg lat zaniedbane; i pragnąc jak najpręd
szego w całej ich połni rozwinięcia się pożytecznego,
rozporządzamy co następuje:
1) Zgromadzenia takowe zwoływane będą coro
cznie w każdym dekanacie przez właściwego Jks. Dzie
kana na miejsce i na dzień przezeń oznaczyć się ma
jące, w ten jednak sposób, że jedna część duchowień
stwa w jednym czasie i miejscu, druga zaś część w
innym znowu czasie i na odpowiednim miejscu zbierać
się będzie pod przewodnictwem swego' ks. Dziekana, a
to dla tego, aby i parafije nie były zupełnie swych
pasterzy na jakiś czas pozbawione, coby je na szkody
duchowe mogło narazić, i samemu tóź duchowieństwu
nicstósowna odległość zbornego miejsca nie sprawiła uciążliwości.
2) Konferencyje zbierać się będą dla rozwięzywania danych kwestyi, które konsystorz przeznaczy, dzie
kan wcześnie do wiadomości poda, a duchowieństwo z
pilnością opracuje naukowo.
3) Pytania te można będzie na konferencyi ro
związać ustnie lub pisemnie, po polsku lub po łacinie.
4) Odpowiedź na pytanie konsystorskie podana
ustnie wciągniętą zostanie dosłownie do protokułu, któ
ry ma być prowadzony porządnie i formalnie; zaś na
piśmie podana, co jest rzeczą chwalebniejszą, załączy
się do protokułu, skoro będzie wprzód przeczytaną i w
dyskusyi przez braci roztrząśniętą.
5) Nie inne, tylko te jakie my podatny, kwestyje
mogą być przedmiotem rozprawy na konferencyjach
dekanalnych.
6) Protokół czynności natychmiast należy konsystorzowi przesłać; tam będą odpowiedzi należycie egza
minowane a następnie cały Kler o skutku takowych
zgromadzeń uwiadomi się.
7) Zgromadzenie zacznie swe posiedzenie modli
twą do Ducha św ., a zakończy je hymnem św. Am
brożego.
Dodać jeszcze wypada, że tymże rozporządzeniem
nakazanym zostało najdalej do 10 października b. r. konfereneye poodbywać i protokóły poprzekładać. Szczęść Boże.

PRAWDA W OBEC BŁĘDÓW
napisai

R a fa ł B ło ń s k i.
.

Ciąg dalszy.
Myśl poprzedzająca czyn pojedynczego przekro^
czenia prawa Religiji, nie nadaje zwykle chęci swe
go rozszerzania się czyli udzielania się innym — i jest
jakby ukrytą z pewnej jakiejś bojażni lub wstydu; 3)
3) Rzeczywiście! Boski nasz Mistrz naucza, że zbro
dniarze unikają światła, bojąc s ię , by nie były ich
złe uczynki wykrytemi, zganionemi i ukaranemi; szu
kają więc ciemności; przeciwnie sprawiedliwi i cnotli
wi zowią się w Ewangeliji synami i dziećmi światłości.
Przyp. R.

w ogólnem zaś odstępstwie od praw i kościoła najwięcój uderza i dziwi nas owa jawność i udana pewność
siebie i żądza nieograniczania się na własnóm zbłąka
niu — chęć wprowadzania innych a nawet i ogółu w
smutny stan moralnego nicestwa. Ten straszny objaw
złego niema źródła w naturze ludzkiej ani wynika z
wyrozumowania czy to przy mniejszćm czy wyższćm
wykształceniu umysłowćm, — kryje się i działa tu cóś
nadnaturalnego coś istnie szatańskiego. Zasady jednak
i usiłowania tego rodzaju ludzi nie grożą nam zbyt
wielkiem niebezpieczeństwem, bo w gruncie są złćj na
tury — i jako takie w obec ludzi dobrej wiary i zdro
wego rozsądku łatwe do pokonania; łatwo wykazać
ich zgubną niedorzeczność, jeżeli już nie samym ich
twórcom to przynajmniśj w obec ty ch , co z słabości
charakteru bez zastanowienia zgodziliby się zatwierdzać
je swojem ślepem uznaniem i weszliby na drogę wspól
nego zaparcia się rzeczywistego dobra. Ku poparciu i
udowodnieniu słuszności takowego naszego w tym wzglę
dzie przekonania niechaj posłużą następujące objaśnie
nia na cztery wyżej wymienione punkta.
1-e Nauka rządzenia sobą jest człowiekowi najpotrze
bniejszą i pierwszą, bo rozwija życie najprzód wśród
rodziny, a późnićj i społeczeństwa, a wskazuje sposo
by i podaje niezbędne środki, tak do uszczęśliwienia
samego siebie jako tóż i drugich. Podstawą tćj nauki
jest prawo— nie świeckie, bez znajomości którego wię
ksza część cnotliwych ludzi długie przeżywszy lata w
spokoju przechodzi do wieczności—lecz prawo Boga, i
ztąd idące zasady moralne kstałtujące umysł i serce
człowieka. W tym zbiorze ustaw , jak w zwierciadle od
bija się cała przyszłość jego wolna od błędu i nieszczę
ścia—jeżeli ją opiera nieustannie na tych właśnie pod
stawach, niedostępnych dla burz ślepych namiętności
miotających jak łódką po wezbranyoh falach słabą
śmiertelnika istotą. Zupełną dostateczność takiej nauki
potwierdza praktycznie doświadczona pewność skutków,
a w jej wyłożeniu czyli tłumaczeniu zbawiennych praw
nie masz cienia wątpliwości, bo się dzieje przez Ko
ściół, do którego należy w całej czystości myśli tego
ducha, który je stworzył. Czyż więc ta nauka ma być
oddaną w ręce ludzi, których umysł i serce hołduje
zasadzie nietamowania życiu zuchwałćj wolności, jakiej
to prawo zabrania? — To jest widocznem, że nie inny
ukrywa się cel w zamiarze odjęcia duchowieństwu wła
dzy nauczania, jak wolność usunięcia rygoru religiji;
lecz jakaż ztąd konsekwencyja? — Bezprawie; bo moc
przez wykład nie zastosowany do jego ducha ustanie—
i wtedy najwyższą bo Boską powagą zastąpi powaga ro
zumu—lecz jakiegoż? Skażonego zamachem na dobro
ludzkości.
Cnoty obywatelskie i bohaterskie czyny przodków
naszych, co w miejsce przykładnego życia Świętych ma
ją być wzięte w nauce za postulat doskonałości, jak ci
mędrcy w swym obłędzie marzą, nie wzbudzą w poto
mności postanowienia do wiernego ich naśladowania,
najwięcój jeżeli uwielbienie wywołają. Członkowie zja
zdu Targowickiego n. p. wiedzieli o publicznóm ży
ciu i poświęceniach swych ojców—a czy ich to zbudo
wało?—Ojcowie ich zanim się zdobyli na cnoty i wa
leczność, wprzód byli cnotliwymi przed Bogiem—i ztąd
dopiero urośli w męże dla swojój ziemi. Nie skutki
więc dobrego życia powinniśmy brać za wzór ale sa
mo życie, życie religijnomoralne, które te skutki wy-
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Tak uroczystym religijnym obrządkiem wzruszeni
radża — a które pod sterem ducha Bożego pożytecznie
zostali widocznie wszyscy obecni, radość i zadowolenie
przechodzi, ustanie, i w nowe się życie zamieni. Praw
malowały się na twarzy każdego a niejednemu z roz
da, że i bez religiji można mieć pewne pozory cnót
rzewnienia potoczyła się łza po licach.
obywatelskich, ale to tylko pozory i sam blichtr dla
zaspokojenia własnej dumy—można być walecznym i
Gościem, który tćj szkole największy przyniósł za
zginąć nawet, ale nie więcćj jak zginąć— bo walecz
szczyt, był czcigodny ks. Jan Respądek, O. P. Dr.
ność i śmierć bez błogosławieństwa z góry nie postawi
wysł. prof. semin. pozn. obecnie proboszcz w archiu celu poświęcenia ani zasługuje na jakie uznanie bę- , dyecezyi poznańskićj, kapłan dla kościoła i kraju wiel
dąc obraną z pobudki szlachetnej, z myśli wyższej.
ce zasłużony, jako poseł sejmowy i jako światły literat
zaszczytnie jnż znany; zwiedzał on podówczas właśnie
W spółecznem życiu przedstawia się jawno różni
klasztor 0 0 . Kamedułów na Bielanach i tym szczęśli
ca zwolenników i wrogów tego najwyższego prawa to
jest wyznających religiją i zapierających się jój. Pier wym przypadkiem znajdował się także na powyższój
uroczystości, która tak go ujęła za czułe i szlachetne
wsi jak zawsze tak i dziś trzymając się niewzruszenie
serce, że oświadczył zebranemu duchowieństwu swe
wystudiowanych w szkole Kościoła zasad życia i ztąd
życzenie, mieć opis dokładny tego wszystkiego i pro
rodzących się uczuć, zwracali i zwracają swe serce ku
sił o nadesłanie mu takowego.
cierpiącej ludzkości; tą siłą utrzymują się dawne i powstają nowe zakłady dobroczynne—jak również zakony
Mowa, którą uczeń Wincenty Pudlik, syn wieśnia
żeńskie tyle świadczące usług sierotom, ubogim i cierków bielańskich, wygłosił po poświęceniu nowowymuroiącym, gdzie nieudane i bohaterskie zaparcie się siewanej szkoły na Bielanach, tak opiewa:
ie i owa tkliwa czułość nad biedą i cierpieniem bli
„Przewielebny księże Prałacie! Dzień dzisiejszy do
źnich, nie z zimnej rachuby zozumu, lecz z serca peł
„najszczęśliwszych
dni w życiu ezłowieka policzam, al
nego cnót religijnych wytrysły. Społeczność innych wy
bow
iem
nadarza
nam
się sposobność, obchodzić uro
znań nie zdobywa się na coś podobnego—ani Masoni,
czystość
poświęcenia
szkoły
tutejszćj, i w dniu tym
co w słowach szerzą braterstwo i pojedynczo wspierają
„nadarzyła nam się również sposobność, złożyć Ci naj
biednych lecz tylko masonów w celu jedynie szerzenia
serdeczniejsze podziękowanie. Nie szczędziłeś fatygi i
swego koła, aby mnożyć zarazę najohydniejszego od
„raczyłeś przybyć do nas, zaprowadziłeś nas przed stostępstwa.
„pnie ołtarzy, modliłeś się gorąco błagając Najwyższe
Nauka więc kształcenia ducha czyli rządzenia so
g o o błogosławieństwo dla nas i dla naszych drogich
bą od sług Bożych tylko czerpaną być winna, bo oni
„nam rodziców, wreszcie poświęciłeś nam nowy dom
ją w prawdziwem świetle pojmują—-i w tćm ją świetle
„na szkołę przeznaczony. Za te więc Twoje dobre i
do pojęcia innych podają.
„ojcowskie zabiegi, za tę wielką dla nas łaskę, w imie„niu naszych rodziców i moich tu obecnych współW ykład jej, poruczył im sam Bóg mówiąc: „Idź
„uczniów, składam C i, Wielmożny Księże Prałacie!
cie i nauczajcie1-1. Potęga i skuteczność tych słów im
„najserdeczniejsze podziękowanie.—•
tylko towarzyszy, bo do nich są powiedziane—i oni utrzymują i szerzą dobro którego wprzód nieznano i
„W r. 1864 rozpoczęto budowę tej oto szkoły,
którego i dziś tara niema, gdzie niema tych, do któ
„lecz dla braku funduszu takową zaniedbano. Nie jerych te słowa były wyrzeczone.
„den na pewne sądził, że ta szkoła stanie się ruiną i
„będzie mieszkaniem dzikich i drapieżnych ptaków, i
„że już nigdy dziatki tutejszćj włości do nićj uczę
szczać nie będą/ Lecz nie traciliśmy otuchy; wyroki
„Boga są niezbadane a Opatrzność Jego czuwa nad naKronika, korrespondencye
„rai. Jakoż, widzicie, najszanowniejsi Goście! szkoła ta
„jest obecnie ukończoną a dziatki z wypogodzonóm
i rozmaitości.
„czołem, wesołem i hożem sercem dzisiaj do nićj się
„zgromadziły. Komużto winniśmy wdzięczność za tak
Poświęcenie sal szkolnych w Bielanach i na
„szybkie ukończenie tćj szkoły? Oto naszemu Wiele
b n e m u księdzu Proboszczowi parafii z wierzy nieckićj,
Zwierzyńcu przy Krakowie.
„Eugeniuszowi Tupemu, który jako członek przewodni
(Dokończenie.)
c z ąc y w komitecie szkolnym, pomimo nader szczu
Jako znak wróżący o pomyślnym w tej szkole kie
p ły c h funduszów, tyle dokładał starania i zabiegów,
runku rozwoju umysłowego dziatwy włościańskjej po
„że wreszcie dokazał tego, iż stanął tak piękny dom
służyła zgromadzonym gościom ta okoliczność, że, po
„szkolny, w którym dzisiaj licznie zgromadzeni napo
skończonym obrządku poświęcenia budynku szkolnego,
mykamy się. Wielebny Pasterzu! niechaj Ci Bóg te
uczeń! Wincenty Pudlik, z piękną wystąpił mową i wy
„zabiegi wynagrodzi! Dziękuję i wam także, szanowni
głosił ją płynnie i wyraźnie.
„goście, iż raczyliście przybyć na tę uroczystość naPo 8kończonój przemowie ucznia postąpił ks. Scho „szę, Dziękuje i wam, kochani rodzice nasi! za dokła
d a n ie się majątkami waszemi dla dobra naszego, a
lastyk ku ławkom i obdarzył wszystkie dzieci pięknemi obrazkami- toż samo uczynił ks. Proboszcz, rozda „proszę Was usilnie: nie szemrajcie na to, że musicie
„dawać pieniądze na szkołę, aleraczćj cieszcie się, bojąc dzieciom pieniądze; p. Teresa Bielecka obywatelka
krakowska, zrobiła dla nich podobnież podarunek pie
„ście nam otworzyli bramę do szczęścia, do oświaty,
niężny. Poczóm pozostałych włościan jak również dziat
„albowióm gdzież człowiek nabierze znajomości Boga,
„jeżeli nie w kościele i szkole? — Wielmożny Księże
ki szkolne, mieiscowa nauczycielka śniadaniem uczę
stowała.
J
i „Prałacie! Wielebny księże Proboszczu! oraz Szanowni
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„Goście! czemże wam się potrafimy odwdzięczyć za Wa„sze łaski i dobrodziejstwa ? Oto wywdzięczymy się
„modlitwą do Pana Zastępów a przytem korzystać bę
dziem y pilnie z nauki, aby się przypodobać Bogu i
„ludziom dobrym, aby umieć chwalić rana Boga, bie
d z ie się nie dać ale pracą i sztuką zaradzać potrze„bie i bliźnim tak radą jak uczynkiem przychodzić w
„pomoc, zgoła umieć porządnie i uczciwie, jak Bóg
„przykazał, żyć na tym świecie i zasługiwać na kró
lestw o wieczne. A tak szkoła odpowie swojemu prze„znaczeniu, i tak iny najlepiej odwdzięczymy się Sza
cow nym Dobrodziejom naszym. Obok tego mieć bę
dziem y wyryte na sercu staropolskie wyrazy czułej
„wdzięczności: Bóg zapłać".
We dwa tygodnie późnićj tj. d. 5 października b. r.
poświęcono także szkołę początkową (tak zwaną dotąd
trywialną, którego to wyrazu nie radzibyśmy używać
o szkołach) z powodu rozszerzenia sali i sprawienia ła 
wek nowych. Po wotywie, celebrans ks. W. P. kate
cheta miejscowy, zaintonował hymn do Ducha św. a
dzieci ukończyły go przy pomocy nauczyciela p. Nap.
Brzeszczyńskiego. W sali szkolnćj, przemówił ks. pro
boszcz do szczupłój liczby słuchaczy w te niemal sło
wa: „Parafija zwierzyniecka zrobiła w bieżącym roku
trzy wielkie kroki na drodze oświaty.
„Albowiem szkoła ta przeznaczona dla g m in:
„Połwsia Zwierzynieckiego,Zwierzyńca, Woli Justowskiój
„i Wygody, została rozszerzoną przez przybudowanie
„nowćj kuchenki na miejsce starój, która przez roz
b u rzenie ściany przyłączoną jest do sali szkolnćj; na
stęp n ie na Bielanach stanęła już nowa zupełnie i pię„kna szkoła dla gmin: Bielan i Przegorzał; wreszcie
„założono w tym roku w Olszanicy kamień węgielny
„pod budynek szkolny dla gmin : Olszanica, Chełm i
„Zakamycze; a tak żadna gmina w tutejszćj parafii
„nie będzie bez szkoły i dzieci będą mogły kształcić
„się na dobrych chrześcijan i światłych parafian. Ale
„potrzeba, dzieci kochane! abyście pilnie do szkoły u„częszczały, z ochotą się uczyły i z dniem każdym
„stawały się coraz mędrsze, coraz lepsze i milsze tak
„Panu Bogu, jak waszym drogim rodzicom i bliźnim
„waszym. W szkole możecie się wiele dobrego i poży
tecznego nauczyć; lubo przyznać potrzeba, że to są
„tylko początki i fundament do waszego wykształce„nia, gdyż, kochane dziatki! uczyć się dobrych i po
żytecznych rzeczy powinniśmy całe życie, mianowicie
„zaś tych rzeczy uczyć się zawsze gorliwie należy, któ„re się odnoszą do naszego zawodu, do zatrudnienia,
„jakiemu się kto z wyroków Boskich oddaje, aby i
„sam nie używał darmo i niegodnie darów doczesnych
„aby tćż pracą użyteczną zapobiegł swćj nędzy, ale
„także mógł dać przyzwoite utrzymanie, swoim rodzi
c o m , krewnym i przyjaciołom, aby prócz tego mógł
„wspierać nieszczęśliwych swoich bliźnich i zasłużył so
b i e na wieczną nagrodę. Szkoła jest dla was w mło„dości, ale kościół św. jest miejscem nauki i zbudo
w an ia dla każdego wieku, dla wszystkich; tam więc
„potrzeba uzupełniać wiadomości religijne i czerpać
„światło Boże dla ducha, siłę i pociechę dla serca. U„częszczajeie pilnie do tej szkoły i szanujcie to miej„sce, które po Kościele, najwięcej jest uroczystem i
„świętem. Niech was Bóg błogosławi, dziatki drogie! i

„dopomoże, abyście wyrosły na ludzi dobrych, cnotli
w ych, pracowitych, mądrych i pobożnych, abyście się
„stały pociechą dla waszych ukochanych rodziców,
„chlubą tćj parafii i pożytecznemi członkami ludzkiój
„spółeczności, abyście i same były zawsze szczęśliwe i
„bliźnich także uszczęśliwiały. “
Poczem nastąpiło poświęcenie rozszerzonej sali naukowćj.
Z boleścią musimy tu zauważyć, że tak dzieci ja
ko i gości było bardzo mało. Mianowicie Zwierzyniec
zasługuję na naganne tu wspomnienie, że nie posłał od
siebie ani dzieci ani reprezentanta ze strony rodziców
i urzędu gminnego, jakoby przez zemstę najniesłuszniejszą ku nauczycielowi, który urzędowo upomniał się o
swoją dawną zaległość. Biedny nauczyciel nie mogąc
od roku już doprosić się gminy Zwierzyńca i Woli o
swoję należytość, opuścił im dziesięć reńskich w. a —
z takowćj, byle resztę bez kłopotu otrzymać: a gdy i
to nie pomogło, zniewolonym się widział uciec się do
skargi przed urzędem i tym krokiem naraził się wło
ścianom. Zapewne, że to nie pierwszy i ostatni wypa
dek, podobne kolizyje nauczycieli z gminami będą się
na wielu miejscach często powtarzać, jeżeli Rada szkol
na temu złemu nie zapobiegnie. Rzeczą jest pożądaną
i konieczą prawie, aby nauczycieli nie skazywać na
łaskę lub niełaskę ludu, zabezpieczyć im egzystencyją
i podnieść godność stanowiska, rozporządzając, aby nie
z kasy gminnój, lecz z kasy rządowćj pobierali na
przyszłość odpowiednią płacę. 1)

Reoenzya dziełka łacińskiego: Be Sunodorum
asseroandorum necessitate etc. t. j. O potrzebie Syno
dów dyecezjalnych.
Nie tajno zapewne nikomu, że Kościół Boży, lubo
»o całćj ziemskićj kuli rozszerzony, złością wrogich i
icznych żywiołów w zbawczćm swem działaniu zostaje paraliżowanym i że w zewnętrznych swoich stosun
kach potrzebuje reformy. Chcąc tedy przywrócić życie
temu Kościołowi katolickiemu w granicach powagi
przez Chrystusa mu nadanćj i zapewnionćj, jakie przedtćra miał od czasów apostolskich aż do połowy XVII
wieku;—chcąc obudzić według zasad psychologicznych,
stósownie do potrzeb i ducha czasu, w organizmie skła
dowych części mistycznego ciała Chrystusowego ową
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1) Poważne dzienniki umieszczają przemowy zna
komitych w świecie politycznym osób, wyrażające my
śli i uczucie nie raz także i nie swoje, ale obce i po
życzane, aby niemi pokryć swoje własne. My w na
szym skromnym tygodniku podaliśmy mowy, odnoszą
ce się do tak ważnej u nas sprawy oświaty ludowej,
w przekonaniu, że co było powiedziane, wyszło z głę
bi serca i nie jest bez pewnego dla szan. Publiczno
ści interesu, osobliwie przemowa szkolnego malca. Nie
spuszczajmy z oka najmniejszćj okoliczności tyczącćj
się szkół naszych; gdyż tam fundament przyszłości na
rodu : jaki Kościół i jaka szkoła, takie obyczaje taka
oświata ludu; jest pierwszy w poważaniu i jest droga
dobrze urządzoną, nadzieja tam niepłonna i znak pe
wny pomyślności kraju; w przeciwnym razie przeci
wnie. Nil parvi in mundo. P. R.
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żywotną pulzacyję serca, jaka najlepiej świętości i je 
dności kościoła odpowiada; — dalćj chcąc Oblubienicę
Chrystusową uwolnić z pod opieki świeckiój władzy,
jakiój ją nie proszeni a po faryzejsku natrętni prokuratorowie: Markowie, de Dominis, Rycherowie, Honthejmowie, Pinelowie, Oberhauserowie, Eyblowie, Em
scy Punktałorowie , Hetrujscy Ojcowie, Wessenbergowie, Gleichowie, Milchowie, Miihlfeldowie i inni tego
rodzaju Maulmacherowie w przeciągu dwóch set lat sy
stematycznie zaprzedać usiłowali; — nareszcie, chcąc
pozbawić mocy szkodzenia filozofow tegoczesnych, któ
rzy kłamstwo prawdą zowią, a z prawdy kłamstwo
robią; słowem, chcąc w najważniejszych tegoczesnych
żywotnych spornych kwestyjach spoinie po katolicku
rozstrzygać: Koniecznie potrzeba, aby biskupi zpodwładnern sobie duchowieństwem lokrocznie się łączyli i o
dobru Kościoła między sobą radzili. „Necesse est, utse„niores et praepositi per singulos annos in unum con„veniamus ad disponenda ea, quae curae nostrae com„misa sunt: ut, si quae graviora sint, communi consi„lio dirigantur“. S. Cypr. Epist. VII.
Z takich to głównie pobudek napisał bezimienny
autor dziełko łacińskie pod tytułem : „De synodorum
assercandarum necessitate cumprimis aevo nostro indispensabiti^, które świeżo w Krakowie w drukarni p.
Fr. Kaw. Pobudkiewieża, nakładem autora z pod pra
sy wyszło. (Nabyć go można po cenie zajeden egzem
plarz 80 cent. v. a. u samego wydawcy ks. Jana Kost
ki w domu XX. Emerytów lub w expedycyi „ Krzyża “
w Krakowie). Dziełko to wybornie odpowiada celowi
swemu, i zasługuje na to, aby go Szanownym Czytel
nikom pisma naszego szczególniejszym sposobem do
czytania zalecić. Styl jasny i przystępny, obrazy ży
we, rzecz wedle ducha Bożego pojęta i bez ogródki
śmiało przedstawiona; jest to najskuteczniejsze antido
tum duchownych chorób i zboczeń w Kościele świętym.
Z każdej kartki wieje duch prawdziwie kapłański a
ciepło miłości prawdy i zapału gorliwości o chwałę Bo
żą i zbawienie bliźnich, które najszanowniejszy autor z
ogniska swej pobożnej i światłej duszy wlał w całe swo
je dziełko, zachęca do czytania, budzi nie zwykłe za
jęcie, kruszy sumienie, przedstawia gorzką lecz zba
wienną prawdę i nasuwa głębokie myśli. Nie znajdu
jemy dość wyrazów na złożenie czcigodnemu bratu, (z
osnowy bowiem i ze wstępu pokazuje się, że autorem
tego nieocenionego dziełka jest jakiś proboszcz , do
świadczony i pobożny, światły i gorliwy nadzwyczaj)
dowodu szacunku i wdzięczności, jaką ku niemu je 
steśmy przejęci, że nas tak zdrowemi i zbawiennemi
obdarzył radami i refleksyjami. Czujemy i widzimy u
nas opłakania godne położenie i zło grasujące w W in
nicy Pańskiej; aleśmy ani na odwagę się zdobyć mo
gli ani na siłach potemu się czuli, aby tak energicznie
i roztropnie zajrzeć mu w oczy i przyłożyć rękę do
wyrzucenia precz tylu chwastów parzących i pokrzyw
z ogrodu Pańskiego. Przyznajemy się otwarcie do wszyst
kich myśli i wszystkich uczuć z taką godnością w tśj
broszurze wypowiedzianych i podzielamy niemal całe
jego na sprawęJBożą zapatrywanie się, łączymy bez wą
chania się głos nasz z jego jękiem pobożnój boleści nad
^ręczeniem Oblubienicy Chrystusowej, pochwalamy jak
®ajmocniój i za najzbawienniejsze uważamy środki,
które dla zaradzenia panującemu złemu z taką rzeczy

świadomością, i z tak gorącem sprawą tą żywotną za
jęciem się podaje nam czcigodny autor.
Nie mógł też inny jak łaciński język najstósowniój
być użytym do omówienia kwestyi nas tylko samych
bezpośrednio dotykającej.
Palec, zaiste! w tóm Boży, i cieszymy się niewy
mownie, że ta piśmienna praca zjawiła się u nas. Są
dzimy bowiem, że powinna obudzić zajęcie w całym
nauczającym Kościele. Lubo tedy nie wątpimy, żc
się znajdzie w ręku czcigodnego duchowieństwa;
jednak uznaliśmy za rzecz stosowną, za pozwole
niem autora, niektóre ważniejsze ustępy z niego, w
przekładzie polskim pod właściwym tytułem na przy
szłość tutaj umieszczać, aby i tacy, którzy w ła
cińskim języku mniej jak potrzeba są wydoskonaleni,
mogli przejąć się dobitnością dowodów, jakich autor
dla uzasadnienia praktycznych swych poglądów i naj
trafniejszych twierdzeń aż do sytości używa. Tak n. p.
na str, 38 powiada:
„Gdy spoglądniemy na czasy ubiegłe, i mamy zara
zem przed oczyma obraz organizmu Kościoła, jaki nam
zdrowy rozum na fundamencie z dogmatu wiary a z
jego istoty i przeznaczenia jasno i dokładnie przedsta
wia: spostrzeżemy niezawodnie, że organizm ten razom
ze społeczeństwem kościoła tak dalece osłabionym zo
stał, iż ani w częściach swoich składowych jednych
względem drugich, ani w stosunku tychże do głowy
Kościoła, celowi swemu należycie już nie odpowiada!
Między Papieżem bowiem, jako głową, a biskupstwem
katolickiem po całej niemal Europie, "a więc między
najważniejszymi członkami mistycznego w kościele Bo
żym Ciała Chrystusowego położona była przez tak zwa
ne placetum regium, barykada, która przekroczyć nie
łatwo komu się udawało! Strzeżona bowiem była ba
gnetami—które, chociaż ku obronie także kościoła wła
dzom świeckim od Boga są dane—one je jednak w za
pamiętałości swej nieprawnie na to także używały, aby rozdzielić członki od członków’ , głowę od reszty
ciała tak dalece, że ledwie najcieńszemi arteryjami, i
powierzchowną tylko skórą z sobą się łączyły! Tak by
ło istotnie; albowiem , krom uzyskania pięciolotnich
władz, krom pozwolenia dyspenzacyi w przypadkach
Stolicy rzymskiej zatrzymanych, krom nauki o pryma
cie Papieża w szkołach tylko wykładanej, i krom na
zwy rzymsko-katolików—jakiż proszę, pozostał związek
między Następcą św. Piotra i resztą katolickich bisku
pów, tych prawych apostolskich następców, którym cho
ciaż przysięgą do tego obowiązanym, dla tego jedynie
do Rzymu niewolno było się udawać, żeby im nie dać
przez to sposobności łączenia się rzeczywiście z głową
Kościoła, owym punktem jedności i spójności katolickiój.“
Co to będzie? (p. o. K. K.J Częstokroć Pan Bóg
uprzedza świat o przyszłóm szczęściu lub nieszczęściu
jakie ma ogarnąć mieszkańców ziemi. Przed przyjściem
jakiejś epoki nadzwyczajnej, wojny, powietrza albo in
nej kary, objawia to sw’oim Świętym, a ci zachęcając
do pokuty na wzór Jonasza proroka przepowiadają
przyszłe nieszczęście. Nadto jako nam mówi historyja
i opowiadania starszych potwierdzają, zdarza się że
przed większemi wojnami bywały jakieś nadzwyczajne
planety na niebie; jakoby w tóm oznajmując, że ręka
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sprawiedliwego już zawieszona, i wkrótce miecz spu
szczony będzie. Dlatego i obecnie badając okoliczności
państw całego świata i rozbierając szczegółowo wypad
ki bieżące, w krótkim czasie spodziewać się należy
wielkiego wstrząśnienia całą Europą, z którego wynik
świetny dla kościoła nastąpi. Dają się tego domyślać
liczne powtarzane znaki na niebie i proroctwa osób
wiarogodnych i świętych. Co do planet; takowe już po
kilka razy pokazywały się nad Erancyją, Szwajcaryją
Niemcami. Niektóre z tych wielkością, blaskiem i
hukiem całe okolice napełniały roznosząc trwogę dla
wszystkich mieszkańców. Przepowiednie zaś mamy tak
wiarygodne i tyloma świadectwami ztwierdzone, że
prawie niepodobna je nie uznać za proroctwa prawdzi
we. Najprzód Pius IX teraźniejszy papież, po kilka
razy w yrzekł, że nie umrze dopóki me zobaczy po
wszechnego tryumfu kościoła. Wspomnieliśmy już o
czcigodnym Bernardzie z P aula, i Maryi Taiggi: pier
wszy przepowiedział, że będzie wielka klęska czyli ka
ra Boża na świecie chwilowa momętalna, ale straszna
i bardzo dotkliwa jakiej jeszcze nigdy nie było od po
czątku świata i podobnej do końca nie będzie. I dodał,
że osoby z nim zpokrewnione doczekają tój kary, prze
żyją wszystko i w spokojnym tryumfie kościoła zakoń
czą życie. I jak dotąd proroctwo nie upadło, bo żadna
osoba od roku 1849 z jego familii jeszcze nie umarła.—
Maryja Taiggi, zaś która w roku 1839 umarła w Rzy
mie, w duchu proroczym wyraźniój jeszcze opisała
przyszłą karę Bożą. Mówiła wiele o wojnach Garybaldzistów, o ostatnim na Rzym napadzie; przydała że bę
dą chcieli nieprzyjaciele wysadzić w powietrze zamek
św. Anioła i koszary z wojskiem papiezkićm, o czćm je 
dnak już po śmierci objawiła swemu spowiednikowi z
rozkazem, aby jćj obrazy były zawieszone na miej
scach niebezpiecznych; wiele jeszcze innych rzeczy
przepowiedziała; niektóre z nich już dosłownie się
sprawdziły. Co zaś do tój kary raptownej, która ma
nastąpić, tak mówiła: Kiedy dojdą zbrodnie ludzkie do
najwyższego stopnia, kiedy chrześcijanie zwątpią i zda
wać się będzie jakoby wszystko było stracone, wtedy
niespodzianie, znagła, w trakcie zbrodni nieprzyjaciół, za
ćmi się słońce tak dalece, że zupełnie czarna i naj
ciemniejsza noc nastąpi, i tę ciemność grobową żadnóm
światłem rozpędzić nie będzie można. Wszelkie materjały palne nie wydadzą światła, oprócz tylko gromni
cy poświęconój w dzień oczyszczenia Najświętszój Pan
ny i lampy palącej się przed najświętszym Sakramen
tem w kościołach i [po kaplicach. Ciemność taka ma
trwać przez trzy dni i trzy nocy, po upływie tego cza
su pokaże się słońce, a ludzie wtedy zobaczą mnóstwo
trupów leżących po ulicach, po drogach i mieszkaniach;
dzieci zobaczą się bez rodziców, żony bez mężów, i
nawzajem, tak że chwilowo cały świat zapłacze, ale
zaraz wiele narodów heretyckich nawróci się do wia
ry katolickiój, i wtedy dopiero według przepowiedni
ma być jeden Pasterz i jedna owczarnia. O tój samój
ciemności przepowiadał także Arcybiskup z Rawenny
Falkontieri niegdyś przyjaciel serdeczny Piusa IX mąż
wielkich cnót umarły w roku 1830 w sławie świątobli
wości. W tych przepowiedniach nic nie widzimy prze
sadnego, owszem rozbierając teraźniejsze czasy wszyst
ko bardzo prawdopododne. Znamy historyję potopu caRedaktor
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łego światu, grzechy ludzkie wówczas były wygórowane
do najwyższego stopnia, Pan Bóg wtedy wybrał Noego
i jego rodzinę a cały rodzaj ludzki zupełnie zagubił.—
Sodomę i Gomorę Pan Bóg skarał ogniem z nieba
spuszczonym, który w jednej chwili zniszczył miasta i
okolice, i wszystko co żyło, ludzie, ptaki i zwierzęta,
wyginęło, a w miejscu grzechu zrobiło się morze Mar
twe czyli jezioro śmierdzące, które do dziśdnia istnie
je; mówi namhistorya, że na niektórych miejscach dla
grzechów ludzi kamienny deszcz padał niszcząc uro
dzaje zabijając ludzi i bydlęta. Czytamy w świętej E wangelii, że przy śmierci Chrystusa Pana zrobiło się
zaciemnienie słońca przeciw porządkowi obrotu ciał
niebieskich; co widząc ś. Dionizy wówczas poganin zazawołał: Albo Bóg cierpi albo świat się kończy. Z resz
tą przydajmy do tego jeszcze wojny, raptowne powo
dzie, morowe powietrze, które nieraz całe miasta i kra
je wyludniały, a to wszystko na to aby ludzie z grze
chów się upamiętali. Dziś widzimy, że w miarę wiel
kich i ciągle ponawianych zbrodni na świecie, w mia
rę zatwardziałego uporu grzeszników, Pan Bóg konie
cznie prawie zmuszony jest zesłać jakąś nadzwyczaj
ną i powszechną karę, bo inaczej z terażniejszem prze
śladowaniem, które się z każdym dniem powiększa,
kościół by upadł, o czem ani przypuścić nie godzi się.
Zapowiedziany więc tryumf kościoła bez widocznej ka
ry albo cudu stać się nie może. Bo czy i podo
bna przypuszczać, żeby naprzykład Moskwa porzuciła
schyzmę, dała wolność kościołowi katolickiemu, i z ca
łym krajem przeszła na katolicyzm? Czy można wnosić
ażeby Garybaldziści, Mazzyniści, republikanie i franraasoni porzucili loże bluźniercze i bezbożne, a nawró
cili się do wiary? Jakimże sposobem ma być ten bli
ski tryumf Kościoła zapowiedziany tyle razy przez Oj
ca świętego? Zapewnie nie innym sposobem się to sta
nie, jak tylko przez nawrócenie albo ustąpienie głów
nych nieprzyjaciół; nawrócenie przy takim uporze i
złośliwości bardzo trudne, ustąpienie (kiedy cały świat
dziś złemu sprzyja!) także nie prawdopodobne; wycho
dzi więc na to, że tylko kara Boża z nieba zesłana
porządek w Kościele może przywrócić. Proroctwo za
tem błogosławionego Bernarda zgadzające się co do istoty z proroctwem Maryi Taiggi i arcybiskupa F al
kontieri, ze wszech miar zasługuje na prawdę, i wkrót
ce pewnie świat poraź pierwszy ujrzy cudowną, ale
zbawienną karę Wszechmocności Bożój. I)
1) Nie wiemy, czy za dni naszych, czy dopiero
późniój, spełnią się powyższe przepowiednie ; ale po
winniśmy jak najraocniój wierzyć w cuda Boże i w
proroctwa, a być przygotowanym każdego czasu na na
wiedzenie Pańskie. Niechby grzeszny świat naśladował
pokutujących raczój Niniwitów, przerażał się pogróżką
Boską i szczerą poprawą oddalił od siebie tak straszny
karę Niebios,, aniżeli wstępował w ślady upartych i
niewiernych Żydów, którym sam Zbawiciel najśw.
przepowiedział 38 lat naprzód, zburzenie Jerozolimy;
czemu nie dawali wiary, tego najboleśnićj potem do
świadczyli. P. R.
Dołąoza się „Nauka parafialna dla prenumeruj ąoyoh.
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