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NADESLANO DO REDAKCJI.
Po WIlZelkle lnlorm3CJe w sprawie wymlenlonycb niteJ i1.SIUck pros1lu,
nie zwraCAl! si, jlo nas. lec;'. pod wskazane adresy.
NAKŁADEM KSIĘO. śW. WOJCJECIłA, POZNA~,

AL. MARCINKOWSKIEOO

n.

KS; BP. HOUOAUD , CREDO Wyd, II. str. 376. Cena 7"">:1. J~l!t to lrzeei z PI,~lotomOWl')
IIpulogjl wiary ~w. Ks. apa lłou!,.lłud .. Chrystjanlzm I cwsy obcen,," . Tom IIwldo wy!"tt ....

omawia dogmaty. ,Autor af.ulogjl. Francuz. naJSzlachctnlejszy ze szlaellf~tnych. wzurowy d~S~pa.~
'&lerz, celu~c:r 81yllsla. mI usnJk pIękna w siowie I czynie. zeb",1 caly mnterjał naukOWY. d05I<1P_
a, IV jego CZBMctJ i "mlńl go tak dohrze roz,prowadzlt· po dzlele, . te nic czujemy anI na je-dnem mfejuu jego brzemienIa. Zwląz,,1 ~o ",elą' przewodnią: wielką. odwru:ną I jJlelmą wlaf'l
osobislą· Nic kryl sIę z ola, lecz zam"nirestownl lali. mocno, te muslal pilCIągnać za s"bą nie_
Uleeydowan}'ch w wyhone mJ~zy prawdą a . nlc~lą. Wielki urok. tego dzlcla we Prancjl dał
się odczue I w P9lsce. Drullle wydanie .. Cbrysfjanlzmu_' eZl.lS6w obecnych" ~wladczy Q . wz;~
toki dzieła, Awle:!oścl prll\';d chrzcścljaflsldeh, które Aułor upny~f~pulł l nadal Im powab III,,·
łpOtyty.
,
WŁ. BERK,\N, KS. PATRON WAWRZYNIAK. Str. 148. Autor zaiyly przyjaciel k8. Wa_
"""Ynlaka, naplMI Q alm n/ctylko jako o ~:ospMarzll, ::.11' r6wn/ci.-l zwllłsztza - lako o czlowleIm . Wld'dmy z leg" Pw.c)' że pS}'chHul to hytn szlachetna, m"dra. leez nl~. zarOl,,:illatl\. dająca
ucbo ~row)'m J'IIdom. NIemcy sle na nIm poznali" I zazdro~cj[j go spolc.::ze';SfwU wielkopolskimn".
My zaś. wlmlnJ" w dohle krysyslI, puwlnnłśmjl IM ta drow","Lrn.daml, jakJch _nie szc.~zll <o'da kom 1<:1. Pntron Wl\wrzyniak. W szczuplym stosunkowo wyborze życiorysów Wielkopulan bro_
n"'a p. aerkańa z~jmlc poezesne ' mlejs~e 2a.6wllo · ze wzgl.,.Ju. nn - osobę, kt6r'ł omaIVta. Jak j na
treśt, dotyczącą.. takie ogóln,ch zagadnień praey gospouar<:"l.o_spoleezneJ W porue. o;.
KS : DR fERDYNAND M"CIl"V' ZADANIA DUSZĘ>ASTERSKIE, sWIECłiICH. itr. 19.1.
Cena <I zl. OIJjJowlcdzlalność Za rozwól Kościola leiy nietylko w ręllu kleru, ale równiei I w r-:_
ku śwleckłch. " Aulor "Zada'; dus~pas erskl~h" w ob~zernem. :tr6dl'lwem d:l.ie!e wJąl sIę wg,,·
dnlenlnml tej doty~hc>asowell {lnl'szlej robQty świeckIch "kolo dobril KoSdo!a. Pole, do prncy
fest ogromne. a w wicIu m eJscath nletkUlęt"'. Potnebn będzIe wycbowa~ Zllaczlly .... kn:illym
kraju 2!lSlęp ośwlc<:ooyCh katolików, aby Akcja Katolicka lIuynl1a to, do czego ją {lowolala Slo_ •
llca ApOslolska.
' . " ,
O. MORTIAL LEKEUX: PŁOMIE:':! Ot'lARNY (MAO<lY). SIr. ~B. Panujc pow5Z~ehllle
oplnja, :fe lIajtrudlJłejszc jesl II.postulstwo wśród dzlklelł, poga,;~k1ch ludów. Nikt tego ntc za·
przeczy. Ody jednnk przecOO'tamy karty lak gorąco Skreślone przez fmnclszkanlnil O, Mortl .. l..
Lekeua o "PIomieniu ofiarnym" _ jego siostrze. llposlolce wśr6d rodaków Belgów, IQ po""ż
n ... oplnja ulegnie zachwianiu. Nnjtrudnlcpszą bowlem rzecm w misji jesl. zdobYCie zauflłnla
Iuozklego. 1 Okazuje Się. te serce robQtlJlcy rabr~'czncj lub górnika opancenone jejlt Ó<I od.dzlR_
1}'W8nlll morolnego. b, mocno. Dusze icb SIl napozór stracone. gd~ ';' je przetrnw!ł dlUgol"tl'l lad
niewIary I n'ieuawl$<:l. IWlaSZt2a ku slugom Bożym. Jo Ile leren pra:ey mIsyjnej wśród po~a~
przyr6wnać mpzna do puliJlri. I'dzle clcrpUwośf"" 61""'C2 nauki CbrystUSQwel pręd7.!eJ cz,y pMnlel
OSIągnIe plon obnty. O Iyle teren misyjny w mlc$cle przemysł"wem podobny Jest 10 łwlctdzy.
kló,"" ""Idy- zdobY"-'nć l wlelklem pośwIęceniem I ILIllf;'Cnlem nad miarą sil. narniajM iyele.
"Ia~gy. ów ,.PlomJeII. OnHToY" IdeI Chrystusowej. pOkłlslla się o zdobycłe twlerd?y obulętnuSCI
głUChej I trwnl~1 niewiar)!. . Lecz zWl'cletczynlę zmof:"ln w kwIecie wIeku śmlertclnn c '<)rol)ll.
Ksllłikn tn. to po.wIeJ;~ nnjoulcnlyczmejSOla. powleM·wnlka. powłcś/:;pnb"dlm Tal~n' "aral".sIIi ",utora trcść jej uczY7lil nlerwyklc "Ywą, pasjonującą. nawet. Nie dtlw wIce. k"", Pr;,"~jł
"PIomie'; ollnrny" zy5kal 135 IVyaan, a w 'Polsce, mimo trudnycb warunków cz)"telnlctwa uka_
zuJe sIę IV aruglelll w~'dnQIII,
INNE WYDAWNICTWA.

X. R. ORONICZ, ROZr.1YŚLAN1A PRZY ODMAWIANIU Ró:tAŃCA śW. NA CZEśt MA_
rKl BOtEJ I MATKI NASZEI MARJI (na k~fdc Zd.ownś Marja). Sir. I~. eCba ~ er. NUIlY~ nwli Autora, par_ Rz.·kaln. Koścloln w lI:odzl!izl:ach. ·WI.
JAN TE.REN. SŁUCHAJCiEl lilOWI WAM BO:tE DZIECtĘ; ••• Str. 14. Cen" 40 gr. Plek.

taa

De wiersze. w klOrycb Uzlecle jeOlu8 . zwrnca ~Ię do lud)!1 I onywn. by do NI~gn pr1!Y~zU l ez~r_
pali silę IV CI\'.Z~fch d~lsmJsOlycb ~za$(leh Adres: Franciszek Kotcrka, Poznań. ul, OCli, Ko~lfL_
filIlcgo 1r> I. KSl~g. $w W..J~lc~hn w Po~nonlu.
TE':.'1te
RATUJ NAS MATłiO "RóLOWD. Str. ł!l. Cena I zl. 2r> gr. IN IlItątec fe'
Autor zamIeszcza p!ęknlł modlitw, "olnka do KrOIowej NICblo8. hy racz~1a. SJlolrze~ l3"kn",YII'I
Swym wzro~lem na hlćllną Polskę, by wyml~fZoną do IIlImnla orawlcę Syna lMlws1rz ~mam .
Adres, Jnk wyicJ.
KAZIMIERA 8ERKANóWN,\,,,TY 1 LUIl7.IE". O lIaltune WSpOltycla. Sir. SIl. Cenl< I d_
liO gr. z pn:es. 1 zł. BO g. SWlad ałówny n AulorKI, Pomm'l. Matejki 53., omz Ksleg, ~ . Woi~
ele~ha. KSląika tli. lu drugi lam
IhljoCekl "puleczncj K łJerllllllÓwny. Alltorlla omlłw;n ... nici
5111&Unkl wspoltyda. Iokie są ponlckąd powudcm naszycb obl'Ca~'tll Irudnu~cl tyciowych . Ma_
renaf len nadaje się znakomlcle do nrlYllul6w I wykllld6w w aoble obecnej, ICmbardzlel. te pouezegOlne rozd,lIaly są znop3trzone LV dOJpJsy liIerohlr'y 5polecZl'!cJ,
KAU.NDARZ LIGI KATOLICKIEJ NA ROK 1933. Słr. 128. Cella 1 zł. AdreS! Adm. ,,00kla Nledzl~lnego", Katowice, ul. M. PilS,,(!Sklego MI.
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dziś.

~Ilja 11 b. m . mija 75 lat od chwili. kiedy to w czwartek przed
niedzie l ą zapustną w pob li żu miasteczka Lourdes (wym. Lurd) t roje
dzieci wybrało się do lasu po suche galęzie na opał dla biednej rodzi-

ny !:3oubil'oUS (wym. Subiru ). Gdy dwoje z nich zajęło się zbieraniem
drew, chorowita i jak na '14 lat - drobniutka i wątła Bernadetta
Soubirous ujrzała zjawę - .. Panią" w białych szatach, stojącą u wejści a do pobliskiej groty. kiedy się przyglądała zjawisku, niewypowiedziana słoaycz i błogość napełniły jej duszę dziecięcą.
W powrotnej drodze, zapytana, zwierzyła się swym towa1" GY_
szkom z widzenia, a w domu matce. Rodzice zakazują jej chodzić do
groty. Po trzech dniach atoli zakaz cofają, a Bernadettę jakby coś
c i ągnęło do groty. Więc znów idzie.
" Pani" się zjawia i poleca jej przychodzić pr.lez 15 dni i odmawiać Różaniec wraz z towarzyszkami.
A wieść o zjawieniach .. Pani" - jak ją nazywało dziewczę. nie
wiedząc, kim Ona jest, a tylko pr.t.eczuwając, że to Najśw. DzieWica
- gruchnęła pO mieście i okolicy, wywabiając do skał Massabielskich
liczne rzesze, tak pobożnych, wierzących święcie, że to Matka Boska
się ukazuje, jak i niedowiarków i wo l nomyśliciel i , chcących na
sprytnem oszustwie przyłapać biedne dziecko, j ak wreszcie i pospolitych gapiów, żądnych sensacji, kl6rych nigdzie nie brakuje.
Miesza się w to policja, złożona ' właśnie z niedowiarków i zgó1'y srogo usposobiona do ws:.:ystkiego, co nadprzyrodzol'!e. Zabrania
chodzić dziewczęc i u do groty, zarzucając zakłócanie porządku publicznego przez robienie zbiegowiska. Ale przecież ja nikego rie
zwołuję, oni sami przychodzą - odpowiada z prostot.1 pastuszka. Stają więc bezradni wobec faktów.
W szeregach ludzi, nie dających zrazu wiary w objawienia,
znajduje się duchowieństwo, kierujące się roztropną przezornośti.~,
aby nie udzielić przedwcześnie swej aprobaty jakiemuś dziecinnemu
przywidzeniu. Gdy więc Bernadetta, spełniając rozkaz "Pani". przedstawiła ks. proboszczowi Jej wolę, że na tern miejscu ma stanąć kaplJca, aby lud mógł się tu modlić, ksiądz zażądał jakiegoś dowodu mocy
tej .. Pani", aby mógł wiedzieć kim Ona jest, jeśli ma starać się o wystawienie kaplicy. Zażądał, by np. dzika róża, która u wejścia do groty podobno rosnle, zakwitła w lutym.
Dziecko opowiedz i ało o tern "Pani", a Cudowna Istota uśmiech
nęła się na to, ale nie rzekła ani słowa. "Potem powiedziała mi, abym
się modliła za grzeszników - opowiada ks, proboszczowi BernadeHa
_ i kazała mi wejść do groty i trzy razy zawołała' Pokuty! pokuty!
pokuty! a ja to powtórzyłam, czołgając się na kolanach aż do środka
groty."
Otaczające ją osoby słyszały, jak bru'~zo wyr~źnie wymawiała
te słowa: .. Pokuty! pokuty! pokuty l" Po kllku chWi lach odeszla do
miasta, otoczona tłumem ludzi.
Róża nie zakwitła. bo innQ. była wola "Pani", Ale ze skały, wytryslo cudownie źródło, które do dziś bije, a woda zell leczy meul~

Nr. 2

RYCERZ N(GPOKALANEJ

czalnc choroby, czem
"' ).

wła~ nic

Lourdci>

roz sławił o

St r 35
si ę

po calym

śW i ec ie

NI C mamy zamiaru pr;:y taczać Opi SU cudowny"h ob,iawieil Tej,
l<tól"\ w kilka dni późmcJ Sama powiedziała, klm Jest, m ó wi ~c: "Jam
jcc;l NICpokalane Poczęcie". Chcieliśmy tylko w spoml1leć o nich z o:"azji 75-lelniej rocznicy pierwszego objawIema.
1 zwrócić uwagę na to polecenie modlitwy "Za grzeszników i polrójne wołanie:
Pokuty! pokuty! pokuŁy!
Bo ola w całej pełni roztoczył przed nami swój wyuz('hmy
przepych wladca potężny; któremu tysiące dZiś składają hołdy, slu iąc
niewolniczo i niosąc w ofierze pieniądze i zdrowie, liczne czuwania
}Iocne i inne "dary",
'Władcą tym, przed którego obliczem ludzie się upadlają, zapominając swej godności ludzkiej i któremu składają bałwochwalcza
cz~ść i usługi niosą ofiarne - jest karnawał.
Pomyślmy. ile nocy nieprzespanych; ile zmarnowanego grosza
lUl zbyt.kowne a często nieskromne stroje, pijatyki i bezwstydne, nic·
}'az połączone z orgjami, zabawy; ile serc obrabowanych z niewinno·

SCII z.:ttl'\ltych jadem rozpusty; ile spokoju zamąconego; ile naj świQ t·
~ 'Y ("':\ węzłów potarganych; ile zrujnowanego bezpowrotnie zdrow lli
młodych istot; a pl'zedewszystkiem ile to grzechów, podłości, wyuzda·
nia - rozbryzguje w te dni, w których o wielu chrześcijanach możn a·
by my ś leć, że swej godnośc i i charakteru chr~eśdjańskiego El ię \\'y.

rzekli - bo żyją niczem. nujciemniej si poganie.
A te kosztowne hulanki, te rozwydrzone zabawy, te pijatyki
mają powodzenie nic ki edyś w dobrych, blogich czasach, ale d z iś,
w okresie n l'oż~c ego się kryzysu, gdy miljony głodne I zm arzmęte
11a])l'ó:: no wyci ągają wyschn iQ tą dłoń po pracę łub ws p:u-cie . ..
°l

Z ICj:(\

" t~j"l. f,(ld l~

5/,,(\,oad ll mv

wod~

Pf06f~q m o nią. Ort.lIy n,~ " Ob,,,,~ml .!adn_i. p'ą i
""$Zt~
Mllo .... adunla "ody; p'Złl y l kL

....

do S,cpokalanow8 I ,ou~!amy wny$lkllll
11'I~g d nbro"'nlne (Inny lIa po~ryclł
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Trl1dno
tak strasznej

opisywać ohydę-i niemora l ność takich faktów
rzeczywistości. Dół gryzący dławi w gardle.

w oblicZll

Pokuty! pokuty! pokuty!
To wołanie Niepokalanej niech rozebrzmi we wszystkich duszach. które się do wyznawstwa Chrystusa przyznają. Bowiem ten nakaz jest dziś może jeszcze I.mrdziej na czasie niż Pl,zed 75 Jaly.
Zwłaszcza my, cz łonkowie .. Milicji Niepokalanej". których zadaniem głównem jest modlitwa za grzeszników, ujmijmy pobożnie Ró·
żaniec \v dłoń i nie czekając W. Postu - pokutę czyńmy.
Niechaj noga żadnego rycerza Niepokahl.llej i żadnej rycerki
nie stanie na tych wyuzdanych balach maskowych i niemaskowy<"h,
niech każdy. co się zwie uczniem Chrystusa, dzieckiem l\larji, pami ęta
o swej godności wysokiej, niech nie kala duszy i serca niską. zmysło
wością. pijaństwem, bezwstydem.
Niechaj każdy pamięta, że nędza dzisiejszych dni - to kal'a za
gl'zechy, za miękkość życia, za brak serca dla biednych, za zapomnienie o plUt;ykazaniach Bożych, za deptanie Najświętszej Woli Stwórcy.
Więc do pokuty, rycerstwo Marji! Okażmy, żeśmy godni tego
zaszczytnego miana: l'ycerzy Niepokalanej, że rozumiemy Ilasz cel
i zadania, jako rycerstwo Tej, Która żąda od nas modlitwy za gł~,-e
szników i pokuty.
Poprzez ciąg 75-ciu lat woła na Was. Czytelnicy, biała Pani,
Niepokalana Dziewica z gl'Oty hmlzkiej :
Pokuly! pokuty! pokuty!
Rycr.rz Nie-'!..okala,lf' j.
- - @.:~---

Gromniczna! . ..
Z niebio8 bl~kit/l
WŚI'ó<l gwiazd powo(lzi-Pelna zaclw'ylll
Na złcmię 8cho(lzi:
Niepokal(OIa - Pmli - pt·zeSlicZI1fI.' ...
To: - Mcttka Boslat - idzie - C,·olll"iczna . .•
Pełna uroku. Czal'u i wdzięku
Splywa - w obłok"
Z U'YJ1Jtnicą - 1V j·ękn . ..
Na 811wt1nf ziemię - spieszy - z lCLSk(wu . , •
I świeci ludziom - Swych cn6t blalJkoiJIi./ . ..
Wlarę - w nas -lmdzi, .. .
Miłość, - Nadzieję, ...
Złość, uniew nasz studzi . .•
Oziębłych - grzeje . . '
Koi łzy, b6le ... 8mlttek - oclda/(t 1 - "mir Ji'ZII8 1" .'łcrc(I('h-1'·YPUlc;!.
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Rzecz znana ale nie uznana.
Jeszcze niezbyt dawno patrzeliśmy z dumą na powstające coraz
nowe fabryki, samoloty. maclHny I zdawało nam się, że te potężne
gmachy i POlWOl"l1l! siłą parskające motol'y sprowadzą na świat dłu
gotrwały, słodki dobl"Obyt. Niektórym ten szalony postęp techniki
i wynalazków popl"ze\nacał wprost w głOWie, Myśleli, że ludzie niezadługo będą tyłko dobrze Jeść. pIĆ. baWIĆ SIę - słowem myśleć jedy.
nie o zaspoko)enJU zmysłów, bo pracę za Illch wykol1JJt). maszyny,
Gdy WięC tak Się przedstawiaJą widoki na przyszłoŚĆ , gdy wśród
lasów kom mów fabn'cznych I huku maszyn znaJdzie człowiek dawno
ull"acony raj, pocóż mu myśłećo Bogu! CzłOWiek dZIś sam sobie wystarcza. potęga unl\'stu zdobywa świat caly na skrzydłach wyry\\u
się w przestworza, rYJe się we wnętrze ziemi. wydZIerając Jej drClgi
kruszec, zapuszcza w pl-lepastne głębie oceanów A WIęc na pomoc
Bożą. .Już nie musi SIę oglądać , bo sam sobIe wystarcza!
Tak myślało J mówiło wielu przed kilku jeszcze laty, , .
Aż oto prawie nagle coś się popsuło w tych ogromnych dziełach
ludziuch " Kominy fabryczne przes tały dymić, machmy poczęły rdzewieć w bezczynnoścI, miljono\\'e rzesze robotników fabl"ycznych i kopalnianych powróciły do swych nędznych mieszkań, aby odtąd bl'Ć
bezrobotnymi" " .
A ponad ziemię, dziś więcej niż kiedykolwiek łzami ociel,ajl}ct).,
wyl'y.J.va się jęk okropny, w którym miljony ludzkich istot płaczl~
i skarżą się na kryzys., " Kryzys, niby potwór straszny rozlegl ~ię
swem koszmarnem cielskiem nR biednej zIemi, gniotąc niemilosiel'llie
sZHrą masę bezrobotnego legjonu, smagając bezlitośnie nędzą
i

głodem,

i
i

Widząc to wszystko, zbiel'ają się mędrce i wodze narodów
państw. aby wspólnym wysiłkiem mózgu obmyśleć wyjście jakieM
umożliwIć szel'okim masom nędzarzy życie lub przynajmniej b;,>,to-

wa.tlle, Chcą StwOl-LyĆ nowy ustrój gospod:.\rczy, w kt.órymby nie hy_
lo głodnych I bezrobotnych. Lecz - jak dotychczas - \vszrstko daremme "
Każdy uznaje. że Jest źle. kiedy 1. jednej strony pali się rlliljony
kilo bawełriy, a z dl'ugleJ strony miljony nagich, obszarpanych nę
dzarzy drży z zimna; gdy mszezy się produkty ziemi, a ztlmyka !:ię
oCzy na głód. gnęblt)('V znaczny procent współobywateli; i t. d,
Atoli uznawać. żli' jesl żle, nie jest jeszcze lekarstwem na zło
i bi.edę, I dlatego, mimo powszeChnych biadań na złe czasy, mimo "eccpt bez liku, ogłaszanyC'h za niezawodne do zgladlenia kryzy.,;u, nikt
nic nie pomógł, a kl"yz.vs nadal się pogłębia i coraz to nowe chlonie
ofiary.
"Jeśli Pan nie zbudUje domu, próżno pracuj:! ci, któr?y go Ludują" mówi Duch ŚW przez usta Psalmisly.
W tych słowach tkwi wskazówka, gdzie szukać lekarslwa i rady
na dzisiejsze ciężkie czasy, Powrót do Pana, Którego zdetroniI.O\\H~IO
w sercach, powrót do święlych rad, zawartych w Ewangclji. zaj"('ic
się głębsze wskazaniami Namiestnika Chl'yslusowego, w encyklikach
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J e,,::> z!lwal'tc, porzucenie pustego fraz esu i l'ozpocz~cie wcielania z~
tad sprawicdliwo::'ci i miłości w życie wszystkich warstw Społcf:zny('h
i wszystkich narod4w, wprowadzenie Przykazail Bożych w życie jednontek, I'od::in, narodów i państw, w politykę, handel, w list rój !.:ospadm'czy i finansowy, przez zastosowanie świ~te~o nakazu C'lrystusowego: sprawiedliwości, lICZciW03Ci i miłości, 010 droga do poprawy
<bisiejszych opłakanych stosunków, - oto lekarstwo na bobczld i nier-------...------, domagania społeczne i 'go)o\pod:u'cze, - oto rozwiązanie tnldny<.'h
zagadnieil kryzysu.
Wiemy, że dolmnanie terro
wszystkiego nie zależy wyłącznie
od Was, Drodzy Czytelnicy. Czemuż jednak o tern piszemy'! Olo
dlatego, byście w życie wprow~
dzali Przykazania Boże, nie krzywdząc nilwgo, ale owszem, mi~ośeią
bliźniego, pr.l.ebaczenicm i miło
sierdziem chrześcijańsldem, byście
starali się te ciężkie warunki żyda
osładzać sobie i innym. Przez wyrugowanie bowiem kłótni, pr.l.ckleństw, nienawiści, wogćle tej
ciągłej waśni, rozdzielaj ~cej od
siebie serca dzieci Ojca niebTeskic1."0, - niezgody, zatruwającej ży
cie wielu rodzinom - i zazdl'o5ci
nienawistnej, czyniącoj z dwu Polaków wrogów, - PI-tCZ pozbycie
się tych grzechów i wad wrócimy znów pod skrzydła miłosiernej
i trosldiwej Opatrzności, Która
o nas troszczyć się będzie.
Je211, spójrz ,.., nCdz," na~IIł J rlltllj nul
l dlatego jeszcze, byście prosili Niepokalaną Matkę, Matkę całej ludzkości, aby wybłagała ~wi~,tło.
Ducha św. dla tych, co stery państw w swych rękach dzierż;!, iżby
uznali, że wszystkie wysiłki pójdą na marne, jeśli nie oprą się
w swych poczynaniach na zasadach Ewangelji Chrystusowej .
.co "jetli Pan nie zbuduje domu, pró:no pracują ci, którzy r:o
budllj:~",
delL.t'.

Nte trać ufności, braCIe. a w każde) okobcznoścL uciekaj się do
Marh i 1vzywaj Jej. Znct}dztesz Ją zawsze gotową nreść ci ratulIcf:,
bo Je.'łt Wolą Hożą, żeby nas Marja wspierała we wszelkich potl'ZCśw. BAZYLI.
bftf'lt naszych.
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l'rezydenta
- za furtę l!lasztorną.

Przed trzema miesi:j.call').i prasa całego niemal świata podała
o niejakimś p. Erneście Perrier, który złożył
prezydenturę l~.tądu fryburskiego w Szwajcarji, by wsb!.pić do klasztoru w Opactwie Benedyktynów Piel'l'e-qui-Vire we Francji.
Wiadomość ta wywołała niezmierne zdumienie i żal. Zwłaszcza
w kantonie Fryburga zapanowało prawdziwe pr.terażenie Nie chcieli
się tam pogodzić z tą myślą, że wybitny urzędnik, kochany i czczony
w całym kraju, wyrzeka Slę świata i żegna na zawsze sprawy pań
stwowe, które otaczał gorliwą pieczolowitością .
Katolicy całej Szwajcarji, zarówno niemieccy, francuscy jak
włoscy, uważali go za swego kierownika. Powierzyli mu przewodnictwo wielkiego stronIlIctwa konserwntywno
-katolickiego, które grupuje wszystkie partje
kantonalne i które reprezentowane jest w Bernie w parlamencie związkowym, przez 60 poslów (42 w Radzie narodowej i 18 w Radz.ie
państwowej). Losy polityczne katolików szwnjcarskich spoczywały w większej części na barkach tego nadzwyczajnego męża stanu, który
sprawiał wrażenie kierownika i który był nim
rzeczywiście. W pełni wieku męskiego i w peł
ni sil fizycznych, w 52 roku życia, p. Perrier
wyrzeka się świata, pOl~.tuca zaszczyty i ró:ne
doniosłe zadania~ by zakosztować spokoju i samotności klasztornej i by się poświl;~ci.ć całko~
wicie służbie Boga i pracy llad zbawieniem
wiecznem swej duszy.
~ . PelTler b. prezydent rudQ
Postanowienie to, które spadło jak grom
a obecnie - zakonni".
na jego rodaków, dojrzewało już od oawna.
Wpośród codziennych pmc i trosk politycznych p. Pcrrier podnosił
swój wzrok wyżej i pragnął świętszego życia. Gdy usłyszał wyraźnie
wezwanie Boga, nie zawahał się zerwać wszystkich węzłów, które za~
tlozymywały go w świecie i uczynił wspaniałomyślnie ofiarę ze
wszyslkich zaszczytów ziemskich. Jego odjazd gl~boko zasmucił katolików szwajcarskich, którzy stracili w nim swoją naj stalszą podporę.
Pociechą ich jest jedynie myśl, że Perrier będzie nadal pracował modlitwą i umartwieniem dla swego kraju, który żywi dla niego głębo
kie przywil}zanie i żywą wdzięczność.
Dnia 8 grudnia u. b. roku, w śViięlo Niepokalanego Poczęcia
Najśw. l\1arji Panny, odbyła się uroczystość obłóczyn zakonn.vch
p. Ernesta Perrier. W uroczyslości tej wzięli udział przedstawiciele
władz oraz wielu przyjaciół byłego dostojnika, a obecnie zakonnika.
To u nas, w Europie.
A w Azji, w Chinach, pogrążonych w nędzy l zwichrzonych wał,
karni wewnętrznemi i wojną z Japonją, dwaj słynni mandaryni
sensacyjną wiadomość
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(t. j. wysocy urzędnicy i uczeni) Yu·nai·jen i Tsze-fci porzucili
buddyzm, przyjęli kalolicyzm i WSt.1Plli do zakonu. Nawrócema te są
znamienne, ponieważ obaj konwertyci byli dot.:1d przywódcami buddyzmu.
Yu·nai-jen zajmował wysokie sianowisko w swym kraiu. a bę
d~.c bardzo zamożnym, wspierał szczodrze instytucje dobroczynne. za
co zyskał u ludu przydomek "świętego mandaryna". Poznawszy l':!Ii·
gję katolicką, zgłasza się do zakonu w klasztorze .,0śmIU błogosła
wieństw" w wikarjacie - Anklio.
Tsze-fei, najlepszy pl'zyjaciel pierwszego, był przelożonym słyn
nego klnsztoru buddyjskiego w Pekinie.
Wykształcony, przytem zapalony zwolennik kierunku nowobudclyjskiego, chce tchn 0 ć nowe życie w zamarły buddyzm a przy pomocy
odrodzonych moralnie Chin nawrócić świat na naukę Buddy.
PI-.t.:yjaciel Yu zawiadomił go o swem wst.'wieniu do zakonu k:>.tolickiego. co uczyniło na nim ogromne wrażenie. Jedzie lIIezwloczl~ie
do klasztoru ,,03miu błogosławieństw" , studjuje religJę katolicką,
a przyjąwszy Chrzest ŚW., zgłasza się do nowicjatu w tym klasztorze.
Celem spokojnego odbycia nowicjatu obaj doniedawna bl1ddy~ci
udali się do Belgji do opactwa św. Andrzeja w Lophem, g-dzic spotk:lli
się z Innym mandarynem, byłym prezesem ministrów chińskicl~, Lutszen~-siangiem, który został również zakonnikiem.
Te charakterystyczne nawrócenia wybitnych buddystów na ka~
tolieyzm świadczą, iż grubo błądzą ci, co - wzgardziwszy chrze:i(;ijańslwcm, albo r,goła go nic znając porzucają je, aby zachwycać
się martwym buddyzmem, który pustki w duszy nie wypełni.
A ucieczka przed światem do zaciszy życia zakonnego oowodzi,
że ani bogactwo, ani sława szczęścia prawdziwego nie daj'h kiedy
ci, co Je zdobyli, porzucają jedno i drugą, aby stać się pokornymi i 1apoznanymi prr,ez świn.t naćladowc!l.mi Chrystusa i w ul,ryciu pędzić
bogobojne życic.
Joten.
__
__
n+:
~

tlajpewniejsza Ostoja!
Szczęśliwy ten, co zasypia i budzI się z imieniem Mal'ji na
ust ach. Choć stopy zrani sobie o głazy i ciernie życia - !',farja, Ta
P a" i ł ś niąca róż przecudnych niepokalaną bielą - ukoi ból - ześle
wO•. ny balsam z Jej Serca wprost płynący.
Choćby uwzięło się całe piekło szatanów, choćby pieniło !'ię
i syczało - niby gadów wstrętnych kłębowiska - choćby ziemia
drżała od skowytu mocy piekielnych nie lękaj się! - Gdy słodkie
sllojl"'.t.:enie Boga-Rodzicy przeniknie twą pierś - nie drżyj - bo Ona
tarczą i obroną ci jest.
Choćby wokół kłęb;ły się z szumem i chichotem szatanów
pton~ce wiry dZikich żądz i nienasyconych namiętności pod Jej
op iekę SIę uciekal, a zostaniesz lilją uialą.
Gdy ClCmnOSCI ogar m! cię, gdy brudny koszmar nocy IIeznadziejnoścl spuwIJe hY;} dusz~, gdy zgasł ci promyk, cO w lUebie~ki
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strop pr~ed Boga tron cię wiód ł i naoślep idziesz w antychrysta ś!lI d
- zawołaj: "Marjo, prowadź!" - Ona - Ta ,.Ucieczka grzesznych"
zabłyśnie promiennem światłem, ośwlctli dro~ę do Syna Jej wlOd ~<:<! .
ujmie za l'Qkę Jak Matka kochająca - i przed Światłotć światlo~ci
zaprowadzi ...
Ach! - czcmuź dopicro tel'az poznałem Cię, o Pani! - Czc ml;ż
dopiero teraz pod stopy Twe ścielić się pragnę ... , czemll tak pó';.'lO
chcę ogrzać me serce skostniałe promienięm T wej ła ski . .. Marjo,
czemuż?!. .. Darqłaś mię łaskami, a jam nędzmk - zapcmnia ł o Tobie. .. Byłaś mi Matką troskliwą, a jam ze wstydu wyzuty - mamonie i ciał u s łu ży ł. - Pani, przebacz!... i wei w Swą opiekę przyjm chOCiaż za ostatniego ze sług Swoich, bym Tobie tylko l Chrystusowi s łu żył.
L. R.
'zytclnik "Rycel'Z(l Nie-pokalanej".

Marja tak jest

'wiek
'upaść
się

opłakanym

dob"ą, łaskawą i m1łosierną. że nikt. w Jak/~o l
byłaby jego dusza, nie powinien obawiać .'iię

stame

J ej do stóp,
pod Jej opiekę ·

gdyż

me od1Jycha od Siebte nikogo z

uciekających

8W. ALfONS llOUORI.

Nareszcie po kilku mi esiącach niezawi niollcj zwłold możemy
Wam, Kochani Czytelnicy, - dzięki Niepokalanej - wręczyć pl"'Zyobiecane obrazeczki. Niech będzie to wynagrodzeniem za tylokrotne
opóźnienia ..Rycerl:a" i wszelkie inne przykrości, jakie może mimowoli wyrządziliśmy niektórym Czytelmkom.
Załączamy więc do tego numeru .. Rycerza" karteczki z piQknemi
.modlitwami ku czci Niepokalanej DzieWICY i barwny Jej obrazek.
Obrazek można nekleić na tej broszurce - zreezt..}, jnk kto woli .
Nadmiemamy przytem, iż chcąc umożliwić wszystkim nabycie ład r.e
go obrazu Niepokalanej w większym formacie, wykonaliśmy wielollł\rwne rowiększenia załączonych obrazków, kt0re w l'O'~miarach
55 X 32 cm. kosztują nas już z opakowaniem i przesyłką ok o ło 50 ~r.
Ł:'ltuka; zaś wielkości 22 X 13 cm. i może mniej precyzyjnie wykonal /E. około 25 gr. jeden. Co więcej, to z wdzlęcznością przyjmujemy, jakc. ofiarę, pokrywającą koszta druku rozesłanych bezpłatnie kilku~t
tysięcy obrazków. Także za małe obrazki, formatu 9 X 5 cm. o jedn ym kolorze .(mniej sze od załączonych) przyjmujemy dobrowolne
ofiary.
u w A G A: Ab y uniemożliwić spekul acj ę temi obra7.8.mi r ewentualnemu 1'i'Y.
zyskowi zamknąć drogę, wysy!ać bęcbiemy pod j ednym adresem t ylko l - 3
obrazów dutych, mniejszych z::ś do 5 sztuk - małych natomiast wil,-'eCj..
ADMINISTRACJA "RYCERZA NIEPOKALANEJ'"
y,' Nltpo1r.a\.lllott.ic.
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Jezusowi Eucharystycznemu
na Zieloną WYSpę.

(Gatś i wrażeń

.

z pieltfr2)'m..1l1 do Dablina)•
W .... 'ŻU.

51

N-I;CZARN IA W HOTELU. _ Z MAPK" W ReKU. _ ZA8AWNe: SCENY. _ ZNOW KLOI'OT.
- MSZA iW _ NA ZWII!DZAN IE. _ TRQCADERO. _ WIEZA etl'l'LA.

Gdyśmy przyjechali do hotelu, ogłoszono nam, że wieczerza bę
dzie o godz. 20 (8-ej) w restauracji hotelowej . Obiad, zapalwwany
w pudelka, a w i ęc suchy i zimny, jedli śmy w południe jeszcze gdz i eś
w Belgjl. To też każdy stawił się punktualnie na wyznaCZOll.:l godzinę.
Siadamy, czekając niecierpliwie podania posiłku. Niestety, nie przyszlo to tak łatwo. Czekamy kwadrans: niektórzy zaczynają. się denerwować. Nic nie pomaga. Po pół godziny dopiero roznoszą rosół
"z gwoździa". Niech sobie będzie i taki, zawsze jest coś. Znów próba
cierpliwosCI.

J.

e. Kard . Ltglilt pepleek.l pr.ttd PTo-Kaltd" "" DubLinIe

Dalsze 20. minut zdają się godziną. Wreszcie podano jarzynkę.
A po dalszych 20 minutach - Jody. Więc w bardzo krótkim czasie, bo
w ciągu fi kwadransów, uporaliśmy się z tą nieszczęsną ko l acją, aby
zaspokoić głód.

Potem ruszamy na miasto. Trzeba jeszcze coś zwiedzić, bo tu
o 9-tej wieczór jeszcze widno.
MÓJ towarzysz, który jechał w II kI., umyślnie czekał na mnie
tak długo, aby mi towarzyszyć. Jednak nie wiodło nam się. Pojechałem wllldą na V piętro po kapelusz, a gdy wrócI łem , szukam, pytam,
- napróillo: GdZ i eś się podział.
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Więc przyłączam się do grupy pasażerów' z na~zego pl·z edzinłu.
Komendę objął poważńS 1<s. proboszcz, który już 4-ty raz jc:;t w Paryżu. A więc bywalec!
.

Idziemy. Zbliżamy się do potężnego gmachu. To opera - podobno naj piękniejsza, czy jedna z najpiękniejszych w świeci e. Ale lUŻ
zapada mrok i niewiele widać .
Gdzie chcecie iść? - pyta w6dz. Trudno odpowiedzieć, nie
orjentując się, co można teraz ujrzeć. Stanęło na Louvre (w)lm.
Luwr). Wiadomo, że jest to jedno z ll11jpiękniejszych i najcenniejszych muzeów ś wiata. - Jest to
czonem· do przejparę hoków stąd dowodzi
ścia miejscu, .auto
przewodnik.
nadjeżdżajt!ce staGdyśmy jednak uszli spory
je i czeka aż on
Imwałek, a Louvru nie widać, '
przejdzie. Id:}c nawyci ągajl) mapę Paryża i . . .
, prz6d, w n e t to
wnet zrobił się polski sejmik na
spostrzegłem: f..!e
nasi podróżni, za·
chodniku. Radzą, którędy się to
idzie. Doprawdy, zabawny wio
jęci marszrutą, nie
elok!
zauważyli
t e l! o
praktycznego zwy·
Ulica, którą przechodzimy.
ma dużo przecznic i panuje na
czaju.niej wielki ruch 8.utomobilowy.
Więc przy przej.
~ródmieście przecież. Przejścia
ściu każdej bocz·
na drugą stronę lllicy 8.1 wyznanej ulicy cofają
czone na jezdni bialemi k6lkami
8 i ę. czekając aż
ze stali czy innego metalu. ] gdy
a u t o pr.lejedzie.
piechur znajduje się na wyznaa szofer czeka, aż

oai przejdą. NIC doczekał si~; już jedzie. Za nim <.!rugie anto -

i znó\~ to samo. Obserwując tę "paryską" kurtuazję i upl"ZejmoGć

naszych Sarmatów, nie moglem się powstrzymać od śmiechu.
Po parokrotnych obradach z mapą w ręku !lad tern, j~k pro~
'zupełnie ulic:} dojtć: d<rj cj końca, stajemy li celu. Przed nami majacz~
kOl osalnych rozr.1iuró\·/ cmach. To Luwr. Natural!1ie, prócz SZ8!'eJ
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JJlasy jego potwornego cielska, nic widzieć nie możemy, bo już dobrze
się ściem niło. Przeszliśmy obok, gdyż niektórzy chcą koniecznie Ujl~':eć
Sekwanę w nocy. P oetyczne zachcianki, bo co do mnie, wolałbym i ść
spocząć po całodz iennej mitrędze i zmęczeniu . A tu i godz. 10 dochodzi, my zaś j esteśmy parę kilometrów od hotdu, i na 10 godz, chcieJi śmy być już zpowrotcm.
Znowu więc studj ujemy plan miasta, z którego przekonaliśmy
się, że to niezbyt daleko. Dyplomatycznie ostrożny przewodnik przygwoździł sprawę, mówiąc, iż to jest tuż, zresztą on tu wszystko dobrze zna .. .
. ] ujrzeliśmy ciemną toń wody z odbijającemi się w nicj światła
mi nad br zeżnych domów. Swoją drogą, ładny widok. - Jeszcze jakia
pomni k chcą zobaczyć, Już nie oponuję, bo napróżno.
Aby pl'zyśpieszyć powrót pojedziemy kolejką podziemną t. zw.
"metro". Jest to kolt!j elektryczna, sk l adająca si ę z 5 wagonów I i II
kl.. a wi~c duża, pędząca z ogromną szybkości ą pod całem miastem
i ai na jPgO krańce. Kto się nie odentuje w kierunkach, to może jeidzi ć cały dzień I Ilie dojedzie tam gdzie zamierzał. Niema tu bowiem
konduktorów, jak w tramwajach, ale kupuje się bilet przy wej śc iu.
a w wozach są tylko mapki stacyj kolejki dla orjentacji. Nad wej śCiem podziemia rozwieszona du ża mapa. Badamy ją,
Po wszec.hsironncm omówieniu sprawy wydelegowano mic. bym
kupil bil at i poinformował się u kasjerki, czy trzeba nam przesiadki.
czy też wprost zajedziemy do przystanku Cadet, który jest najbliżej
naszego hdelu. Pojedziemy wprost - ogłaszam.
- A nie mówiłem wam - odzywa się potężnym głosem nasz
przewodnik. _
O ll·tej byliśmy w domu.
O 5.30 wstaję , bo o 6.30 mamy j echać "metrem" do odległego
kosclOła przy Seminarjum Misyj Zagranicznych. Znów kłopot, bo
trzeba parę razy przesiadać, a nawet przewodnik Frankopolu coś niebardzo się orjentuje. Upewn ił się wreszcie.
Duża kaplica Sem inal'jum pod k ościołem z 30 oltarzami była celem naszej pod,-Óży . S łu żę do Mszy św. mojemu towarzyszowi, a potem on mnie. Znów uci eszyłem się, bo dostał mi się ołtarz Matki Boskiej, podobnie j,lk w I{olonji. Więc nawet w podróży dogadzasz mi,
Matuchno ...
śpiesznie wracamy. Po ś niadaniu ruszamy znów "metrem" cos
z 8 St..1CY' elby wys i ąść W pobliżu pałacu T,'ocadćro (wym. Trokade)'0). J ,.Jt to gmach zbudowany w r. 1889 na wielka wystawę św ia·
tow~. Gmach ładny, potężny.
Pod względem stylu jest mieszaniną stylów wschodnich. Naj więcej uderza bizantynizm i styl maurytmlski, którego wysokie min:l.rety czyli smukłe wieżyczki po bokach wpadaj ą w oczy. Obecnie
w gmachu znajduje się muzeum etnograficzne - (,bjaśnia przewodnik,

•
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Przechodzimy obok muzeum, mijamy piękny plac Warszawski,
do mostu na Sekwanie, za którą wznosi się słynna wieża
Eiffla. Z tego wzgórza wygl ąda ona Jak obelisk, zrooiony bardzo mistemie z drzazg żelaznych niby robótka koronkowa. Gdyśmy się jednak przybhżali, rosła coraz bardzieJ, aż stanąwszy u jej stóp, ujrzeliśmy nie Jakiś obelisk. ale kolosalnej wysokości wieżysko o szeroldej
podstawie. na której opiera się czterema stopami cała konstrukcja.
Luk pomiędzy temi sŁopami ma 30 metrów wysokości, a jest
lak szerold. że samolot może pod mm przelecić. Luk ten ł ączy
cztery olbrzymie stopy, aby czworogramastym slupem piąć się prosto
w górę . Wysokość całej wieży wynosI 300 metrów! To jest niby coś.
Prawie 4 razy wyższa od wieży marJackieJ w Krakowie.
Na wieżę można się dostać po schodach, ale ktoby tam nogi zrywal, id ąc na taką zawrotną wysokość pieszo. Przecież jest i winda.
' Więc zapłaciwszy 10 franków jedziemy do góry. Na Il-em piętrze
wysiadamy aby oglądać widoki Paryża. Potem znów na samej górze
na ostatniem piętrze.
Co za malowniczy w swoim rodzaj u obraz. A przedewszystkiem
ogromny! W którąko l wiek stronę rzucisz okiem, wszędzie widać kamienice i gmachy. niby pudelka i klocki przez dzieci poukładane obok
siebie: tak maleją z oddali i wysokości. Nad niemi górują Iwpul~
i wieże kościołów, pnące się śmiało ku niebu. Ot tam jest katedra
Notre Darne, z tej strony zaś widać bazylikę Najśw. Serca P. Jezusa
na Montmartre. Przez miasto . płynie ciemno-zielona Sekwana, rzekł·
byś niedbale porzucona przez dziecko wstążka. A co kawałek - most
przerywa wstęgę rzeki. Ulice, co bliższe, widnieją, rośnie na nich dużo drzew zielonych.
Pokazują też nam i znany Las Buloński i inne parki. Pól prawie że me dojrzy poza tern mrowiskiem domów. A ludzie na do le wyglądają maleńcy jak muchy lub mrówki. Naprawdę, ol.śn i ewajl!cy widok. Jakżeż ogromny jest ten Paryż! Próbuję robić jakieś zdjęcie. ale
llic mi się nie udało w pośpiechu. Przytem jestem dopiero nowicju<;zem w tej sztuce, to i cóż dziwnego.
Zjeżdżamy, bo czas na Mszę św . do polskiego kościoła. Czas nagli, bo to podobno spory kawałek drogi. Jeszcze raz ogl ądamy się na
tę bajeczn ie wysoką iglicę, na którą jak się dowiaduję - zużyto
7 mi ljonów kilogramów żelaza, t. j. tyle.. że aby je zmieścić na pociiJg,
ll-zehahy 350 wagonów 20-tonowych, a w i ęc kilka wielgarllllych pocią·
Stów. s'poro żel aziwa, uiema co!
J.N.
Jdel'ując SIę

...

- -.....,

'- --

ZAMASKOWANY WRÓG.
Do istotnych przymiotów ludzkiej natury należy wolno~ ,
wyznaczy ł jej Bóg Twórca tejże natury. To
najpiękmelsza cecha, upodabniająca człowieka do Boga - źródła wol·
llości prawdZiweJ.
w gra.OIcach, jakie
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Lecz człowiek, niedoceniająo wartośd tego klejnotu. marnUje
lekkomyślnie, 8.:'lm nakłada sobie pęta. okuwa w kajdany królowę
wolnoŚĆ. A barbaTZyilstwo to popełl1la. poddając się jakiejś namiętności. Namiętność bowiem każda jest brutalna, włada oddanym
Jej człowiekiem bezwzględnie i po tyrm'1sku. zabIJa wolnoŚĆ.
go
-

Jedną z tych niskich namiętności, której udało się opanować
znaczną część ludzkości, jest pijaństwo.
Ponieważ od 2 do 8 b. m. przypada "Tydzień Propagandy Trzeź

wości", te kilka słów o wrogu zamaskowanym. wrogu tak poszczególnych ludzi, jak rodzin i społeczeństw calych - może przydać się do
zdemaskowania go.
Alkoholicy, lub pOpl'ostu pijacy - ludzie zazwyczaj bardzo nieS2('?ęśhwi. bo unieszczęśliwia ich właśnie namiętność pijaństwa nazwah sobie wódkę .,pocieszycielką". zgodnie z pijackie:m, z gruntq
talszywcm 1 kłamliwem pl'zyslowiem: "na frasunek dobry trunek".
I każdy wypadek skrapiają obficie wódką: nieszczęście, kłopot oblewaJą, aby znaleźć bodaj chwilowe zapomnienie, - radość, pomyślność
zapijają, aby się więeej cieszyć, podpiwszy. Stają się w ten sposób
nl(~\\'olnikaml namiętności pijaństwa.

I mm'nUJą się zeusem strasznie: rOzum pijaka sL'l.je się przytmiony, tępy, pamięć słabnie lub nawet zanika, wola tak mamieje. że
pdak ilIezdolny do żadnego szlachetnego czynu, w pierwszym rzędzie
do porzucenia zgubnego nałQgu pijaństwn.
Człowiek pijak podleje. stając się zdolnym do najgOl'szych
zbrodnI. Pah'lmy 11ft głowę rodziny - pijaka: zapomina o przysiędze
małżeńskiej, staje się nieczuły na błagania i zaklęcia biednej żony.
a nawet widok odartych i głodnych dzieci nie WZI'USZU go - ostatni
grosz. ba, ostatni SJll'Zęt nawet wyniesie z domu, by tylko dogodzić sobie: móc się upić.
Lecz nie tu koniec panowania przeklętego alkoholu. Smutne
skutki pijaństwa przechadza dziedzicznie na dalsze pokolenin. Dzieci
pijaków - to chorowite, skrofuliczne lub niedokrwiste biedactwa.
często napół lub całkowicie zidjociałe, albo skłonne do najgorszy('h
wykroczeń.

Z tego widać, że pijailstwo nietylko jednostkom naj,... iększe
pl'zynosi szkody, ale i sllołeczellstwu.
Zatem ponieważ wskutek pijaństwa obniża się poziom etyczny
I mnożą się jednostki '''''ykolejeńców moralnych, więc w imię dobra Ojczyzny walczyć nam tJ~.leba z alkoholem zatruwającym ducha narodu.
Dziwna jednak rzecz. że społeczeństwo jest pod tym względem
wprost ślepe: nie dość, że się nie broni przed tern przekleństwem. nie
je popiera. Używanie wódki i innych. napojów wyskokowych jest
dziś ogl'omnie rozpowsze('hnione.
J, mimo, że w kl'R)U szerzy się zastraszająco nędza, corocznie
wyznaczamy miljony na wódkę i imle tl'llllki, a zatem manIuJemy
moc pieniędzy, których ll<lm st.lle brak na niezbędne nawet l'ZC<"Zy .
Ale już słyszę wymówkę: kieliszek - dwa, przy okalJi, Illkomu
nie szkodzi, ani też nie zuboży. A kto był biedny, to choeby 11le rl/t,
biednym pozostAnie.
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Czy kieliszek - dwa nie szkodzi - to jeszcze pytan ie. Lekarze"
alkohol, nawet w drobnych dawkach. działa ni :<;zczycieJsko
i zawsze szkodliwie na organizm, choć może tego się nie spostrzega odrazu. A potem. czy tych paru z łotych nie możnaby na coś pożyteczn iej
szego wydać. jak na kieliszek wódki?! O. ileż zapewne żon gnębi dotkliwie niejeden brak. na zaradzenie któremu nie ma grosza, bo m~ ż
w sobotę albo na pierwszego lub .. przy okazji" pozwolił sobie na mamówią, że

łą pijatykę.

Ten zaś, co ubogi, co nie może końca z końcem zwi ~ zać, czy dlatego ma te swoje nieliczne grosze wyrzucać bC'i;pożyteczni e na wód kę?
Przecież te kilka groszy, co jakiś czas zaoszczędzo ne, złożyłyby
s ię na kilka a może i kilkanaście złotych. za które j ui moina zal3t ać
jakąś dziurę w wydatkach. Więc plytl\a to i głupia wYr.1ówka. że biedny i przy trzeźwości biednym zostanie. To wykl ~t pij':tc!:i, bo zdrowy
rozum mówi całkiem co innego .
.są jeszcze i tacy wśród pijaków, co to lrwoni:]. cit;;::ko zapracowany grosz rzekomo z patrjotyzmu. Bo - mów ią - wód;;:i i i1m~
trunki są monopolem. z którego znaczne sumy wply,v aj ą ao skarbu
państwa. Nie obawiaj się, .. troskliwy" o dobro sl,arbu pijaczyno. Czy
wiesz. jakię olbl"l.Ymie sumy wydaje pailslwo na utrzyman ie \v i ęzicfi,
szpitali i t . p. instytucyj. w których za drogie pieni:}dze ·obywlltcli
t.1"Zeba trzymać ofiary pij3l1stwa? Bo przeci eż sąd y trUd!li q ~iQ
w znacznej mierze rozpatrywnniem zbrodni, po pę lni anyeh w odu l-I.e!.iu alkoholem, więzienia i liczna policja strzegl). pijaków, a s;tpitałc
ten ]{'('zą - cZQsto rei;skutecznie. Znacznie wi ęce j koszt ~ljC ap[l.rat $r
.Iowy, policyjny i t. d .• który w róż ny sposób obsluguj ::! pija,ww. liii
wynosz ą dochody pań stwa z monopolu spirytusowego.
Ale co tu pl"i;ekonywać! Rzecz tak prosta. że ka~dy kto bez
llprzedzcil pomy.m trochę 11ad tą sprawą, musi przyjGć do przelwuanin. że alkohol. czy to· bQtlzie likier. koniak czy z wy kł a "czyeta", j est
wrągiem. \vro~ iem bardzo szkodliwym, tern szkodlh"szym. że sprzyjając podniebieniu. zabija w pij ~cym tr..:eżwy są d, a ~. I1tl!>tvpstwie·
prowadzi do strasznych skutków..
Więc cóż robić?

l stnieją
lickie z.wi~zki

po parafjach .. bractwa wBb'zęmi eźll wo~c i" l "ItatoabstynenWw". Do pracy w tych organi :taćj :tch . winni
zaciągn 1J.Ć się wszyscy, co, widząc grasuj:;ce zło. chcą je tęp i ć. Tu tylko wspólnemi siłami można coś zrobić. Poszczególne jednostki me
wiele tu pomogą. Więc nie wolno stronić od tych organizacyj, mówiąc. że to nie dla mnie, bo ja się nie upijam. W tern bractwb <:zy
związku dowiesz się. jak możesz pomóc w uleczeniu parafji z pij a6stwa i jak ratować pijaków z ich nieszczęsnego nałogu.
A ci, co lubili sobie podpijać, niech wiedzą, ie do porzucenia tego hańbi:}cego nałogu, nie wystarczy jakieś uSfodowe stanowisko. Tu
tr..:eba powiedzicć sobie: atli kieliszka! bo inaczej słaba wola nie oQ
l'ady potargać ol\ropnych wi ~zów alkoholu. Dla n:ch z!ltem bractwa
wstrze mi ~źliwośc i mogą oddać nieocenione usługi w wakc z ich nies7.częściem.
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Wszyscy z:ts r.lódlmy się do Ucieez!d grzesznych, by raczyła ra·
tyle dusz, j ączących w kajdanach obrzydliwej namiQtno.$ci n:tłogu pijaństwa.
S. U. _ J. N.
tować

CO LICZBY

MÓWI~?

.
1) Budowa rortu w Gdyni kosztowała w latac h Hl24 1!):!S okolo
GO.OOO.OOO zł. (CO miljon6w) t. j. tyle, ile w Polsce przepija si4t w ciągu 20 dni.
2) Budżet państwa polskiego wynosi 2.500.000.000 zl. (2 miljardy pi4tćset
miljon6w); a co roku prawie połowę tej sumy wydaje się w Polsce na piwo, wódkę, wino i t. II.
• _ __
--u~4c:t-

Miejsce, w Ut6rem

niewierzący poczynają w ierzy ł !

Temu, kto choć raz jeden był w Lourdes, pozostaje ono na zawsze w pamięci. Pomimo tłumów turystów i gapiów, niezliczonych restauracyj i hoteli oraz kramików z medalikami, obrazkami, różańca
mi i t. d. przypominaJących nieraz budy jarmaczne, które mogłyby
całkowicie zaciemnić swym zgiełkiem i jaskrawaścią wrażenia wy·
warte pr.lez Grotę i modlących się przed nią chorych, świętość tego
rr.iejsca, ekstaza l'eligijna i skupienie działają jednakże bardzo silnie.
Wrażenie z Lourdes opisuje bardzo subtelnie G. de la Rochenfoucaul
w "Journa l des Debata" (Nr. 252) : .. Do Lourdes każdy coś ze sobą
przynosi: czy to chorobę, czy troskę lub ból ukryty, czy też dziękczy
nienie. W każdem innem miejscu, bądź w teatrach, bądź na zebraniach publicznych, tłum coś wch łania w siebie, czegoś słucha i coś
z mniejszem lub większem napięciem odczuwa, nie czyniąc jedn akże
przytem żadnego indywidualnego wysiłku. W Lourdes uder.la przedewszystkiem, że każdy, kto t.1.m się znajduje, przychodzi wyłącznie
w jednym celu: w celu wyrażenia swojej wiary. We wszystkich I'U·
chach tłumów przeważnie góruje nienawiść, złość, pewien posmak
zemsty. W Lourdes natomiast jest jedynie wielka fala mistycznej
miłości bez żadnej myśli ukrytej . Nie jest to ruch przeciwko komuś
lecz ruch ku czemuś ...
Lourdes jest miejscem, w którem nawet niewierzący poczynają.
wierzyć ". -

\7 spr awie Apostolstwa Chor ye!>.
Cza~y, które przeżywamy, przyniosły ze sobą szczególnie wicIe
cierpienia i niedoli. Cierpią wszyscy, najwięcej może cierpią j ednak
chorzy, u których do choroby przyłączają się bieda i wyczerpanie.
Chrystus wskazał nam, jak można i tr.leba cierpienia wszelkie
i boleści c iała przemienić na warto ści twórcze, zbawienne i zbawiają·
ce. Trzeba cierpiących i biednych, chorych i nieszczęśliwych nauczyć
cierpieć w zjednoczeniu z Chrystusem, trzeba cierpienie wykorzystać
jako wielką siłę w dziele Bożem, uż~ je do przybliżenia Królestwa.
Bożego.
•
Do osiągnięcia tych dwóch celów znakomicie pomaga Dzieło
Apostolstwa Chorych, które z chorych czyni apostołów Królestwa Bo·
żeG"o, z cierpiących i zrozpaczonych czyni T2.dos nych naśladowcó\'~
Chrystusa cierpiącego.
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Sekretarjat Apostolstwa Chorych dla Polski mieści ~ię wc Lwowie przy ul. Fredry 3. Obecnie ponad 9500 chorych z różnych stron
kraju należy do Apostolstwa. Chorzy wpisujf).cy się do Apostolstwa
nie płacą żadnych obowiązkowych wkładek, wszelkie druki, listy miesięezne, krzyżyki - odznaki otrzymują zupełnie darmo. Przyjmuje
się tylko dobrowolne ofiary chorych, ich przyjaciół i opiekunów. Dla
chorych urządza się pa'r afja\nc nabożeństwa Eucharystyczne, które
i chorym i zdrowym przynoszą wielkie ła ski i pociechy. Dla pociechy religijnej chorych i propagandy Apostolstwa prowadzi sekretarjat radjowe audycje dla chorych .
Apostolstwo Chorych powinno być znane we WIlzystkich parafjach, by chorym wszystkim mogło nieść pomoc dl chową, by żadne cierpienie nie było zmarno_
w&ne z wielką szkodą dla dusz i dla sprawy Bożej. Duszpasterze, personel szpi.
talny, członkowie Akcji Katolickiej, towarzystw dobroczynnych i t. d. niech włą
czą do swej działalnosci propagandę Apostolstwa Chorych. Wszelkie druki i informacje wysyła na kaide żądanie gratis; Sekretarjat Apostolstwa Chorych
Lwów, ul. Fredry. - (PKO. Warszawa Nr. 101. 408).
Pod tym adresem można otrzymać także w~dawnictwa dla chorych p. t .
"Eucharystyczne Naboicństwo dla chorych" - 11;8 str., cena 2 zł., rozmowy
z chorymi" - 48 stron. cena 80 gr., "Rekolekcje chorych" - 88 stron, cena
60 gr. Kto zamówi! te trzy książeczki razem, otrzyma je już wraz z przesylką
(50 gr.) za cenę znironą - 3.20 zl. Wydawnictwa te powinny :tnalefć sil.: w r~
kaw każdego chorego, każdego pnyjaciela chorych i cierpiących.

Ojciec św. Pius X l tak wyraził się o Apostolstwie: "Cierpienie
to naj wyższa forma modlitwy. Często niech ofiarowują chorzy swe
cierpienia na intencję Ojca ŚW., gdyż wiele spodziewam się od Boga
po tej ofierze cierpień" .
J. E. Ks. Biskup HMrlemu A. J. Callier pisał o Apostolstwie:
~,Cierpliwi , ofiarni, święci chorzy mogą świat wyratować od moralnej
zagłady".

Hasłem

pracy katolickiej w Polsce będą słowa:
Chorzy katolicy - łączcie się w Apostolstwie Chorych! _
-~_:_~-

MARJM
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WYPRAWA PROPAGANDOWA DO MUE.
Jeszcze przed nied..-ielą plantJwaliŚ1l~Y wycieczkę PTopag ·:mlową., ale z po'Wodlt liwiąt pogańskich tak ~ę ,R'II(:erz" wyczerpał (bo byla po temu dobra 8pOllobnoU), ie teraz już reutki tylko z ką!6w .tę ptJWJlttągalo WZlęliimy wię" troch.ę od 'lias, trochę od 'lInszych ntiejscowyclt Imrtoumików i dwie walizeczki doA6
rzetelllie 'Iiebieskicmi brouurkallt' napełniły ~ę.
W niedzielę zaraz po "Pierwszej Muy iw. rllszamy we dwójkę·
Pogoda byla Aliczn.a. Jedziemy do port". Ledwo tlsadollJiliłrn:J się 'la 'licwielkim okręcie, (l już nasz parowiec kołysząc się lekko - od/Hja od brzłW7u . ••
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Pw1me widoki przeBllwaly lIam się przed oC%yma, a oj 'J'ozmowa 'Iwza, jakby
terni widokami, zaraz we8z/a na. wyż8ze tory. Piękna. je8t ta Japonja
tylko WianI 8W. braJ,: - roz11UJ.wialitlmy - a i taki ot, jak ten okT(lcik przyda/by
mę, by okoliczne toyBPY :::: "Rycerzem" odwiedzać i biednych poga1/. katechU:ować.
Tak ro::::mawiaj~. mijaliśmy łódkę rybacką a 'IV n~j kilku ludzi i - Ks.
Biskup Hayasuka. Ukłoniliśmy si(l z okr(lciku Bk8celenc;i i szybko minęliśmy
lookf. Zdziwiliśmy się, a zarazem i zImdowali p7'oswtą KB. Biskupa: 10 fY1'06UJ
16<lcl.' z rybukami razem sobie jed;ie. jak ongtś Chry/d/U.
Po pierwszym j drugim przylltarrku rozdawalulmy "Ryctmro" 1u8pÓlp<Ulaże
rom i prosiliśmy o pisanu adresów. Ro%matcw bywalo: jedni pi8zq, a 1'111/.1 z nu11fną miną, lIumyślajq. się, czy przez to me będzie Jakiego ,.nadużycia".
Aż oto oj Mi;e - ce1nwzej podróży propagllndowe;. DotJy~ 8'f»'I:a 1Oiol<ka;
fi opodal dwie inne. Wy8iadamy do IJdki. którą dojcżdżamy do brzefl!! i zaczyna~
my To%dawać "Rycerza". Ode mnie j(lk08 % POCUltku nie chcieli bra.c, a IX) gorjj~a .
7J(lci(Wnięta

W pogo."'sklm klllju ",,,,to misjonarz, oz braku /;wl(lIYnl. pod golem niebem Najśw. OlIar,
Spr1lwowat mu~ł.

imli. widząc takie stnnowitJko poprzednich, te: nie brali, ale gdy otltJzedlem t-rotllf
dalej - '1W8;:l0 lepie;.
Ludziska przyglądali się '/lam ze Ifmie8zną 1VproBt cielwwościq.. ]M'Wtlie pier1!!flZy -raz widzieli ellt'"Op6jczyk6w w tml.."11weh.
IV sąlliedł1iej wiosce mieliśmy od1Viedzi~ jedną z ł1a8zych czytelniezel..·, która pobieTa 1vifks%Q ilość .,Rycena." - 1uięc skieToW{di§my się do szosy, wiodą.Cf;
(lo tej wioski i zm:Iw idąc, 1'O%dawali8my drogą "RJlce~a".
Po jakim~ p6lgod-"inngm maTSZli nareszcie st«n~1i8my w tej wiosce. Obok.
mie8zka.nia owej c..-ytelniczki byla mala kapliczka przerobiona % m,ieBzkanu,. IVdtą.
pili8my '/la krótką modlitwę i 'J'acJ~ll1Iek sumienia poludniowy, a potem do owe!)o
mieszkania. T1t dowiedzielmnll 8if, że. tylko 12 katolików jest 'IV tej wiosce. Do
ko~ciola chodzą do miejscowości Kuro8al..-i oddalone; o I ri (okolo" km.)
/I1ial tu by~ po poludniu pogrzeb, ale poniew«,; nam się 8pieszy/o. rozetJzli8111-1/ Bię po wWllce Toz(lając ,.Rycerza" i zbit-mjąc ad/'esy. Nic-rtlz spotyl..·alo :oiO
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bardzo zaCJll3go, kUn'lI chelme pisa/sw6j n.dr('B, IIy otrzymywrt.ć "Rllre- rza": nawet ofiurl.i otl"t;ym(llllimy Ul hi/h,,- mieiscach tak, fec ko~zta podrM.y Ilum
si<; wr6ci/y,
SkOliczywszy wedl"<lwkc ' po tej wiosce cofnf)li,,'m,y się do P(1)1·zcdnicj. Po
drodze 8110tkafiśmll zacnego katoliku kupca. Wziął 11as do siebie illgościł (.biadtm.
Podslwąl łlUJn 110duszcczh. b" w.uąś.! po j(lpoń/Jkll. Jal10ńczycy bowiem-nic /lżVwa
ją stoików czy krzeseł do ,,,Mzema, alf'! siadają. na zicmi, a boga/.ai 1Il1tją. ,od,,szeczki. Niclutwo l/(un to 110Sdo. bo~my ,lic 1}rzyzwyczajelli i przez takie sicd.:eme łlOg~ mOCllO bolą; (( co '1a}gorsze _ dal do jedzenia jakiel! japońskie IImakolyId., a do nich ... pareczki Tu ll«s~e zakłopotanie posunę/o się jeszcze dalc.;: okn{oU:. pa/eezki zdlizgiwalll $1C jedna z dl'Ilyicj i plasterki jarzyliki wymyka/y !fię!
Ale trudllO - trzeba Się było uczyć I wyjallnić Z(lCllelltlt gospodarzowi, by się uie
dziwił naszej IIzkole.
W tej wiosce Z/iÓW /11/1.'0 jeden dollt katolicki - reszta pogallatwo. Wedlc
więc wskazówek O. Dyrektom czcsto przeplu/(l{jś»I1/ modlitwI1 tę pracę .mi8yjwj,
człowieka

.

~~d_

mówi/i: "K'Óko Ile Kristo kIJo ira)~"! (Tlt
wiary Chrystusowej nie LrzlfbaJ
•
W reszcie (lzIe~i zbliża SIę kil wieCfol'owi - trzebI' Wf(lCać. OdprowaJ:'mi
p-rzez tlawiedź wleiskq. ,dzlcmll lla brzeg ·morza dtf/lI"ZIIIIUmi i wsj{Ulamlf do okrę
ciku, gdzie rozdajemy 1UJuIstalego .. RIJCf'I·=U",
Zebrallill~y okolo 4Q (l d"e8ÓIQ i rowaliśm.y prZe3:l0 300 egz. " R ycerza". ,
Ob,i tylko NIepokalana poblogosławillt im, by nic f1ko)IC::Y/o się tylko na
1V niektórych dO»!(Ich

tern, ::e " R ycerza"

do.'<Yć ostro

pr:eczy~(Iiq. i W/Qż'f

hl;; zmrok za/rytli gt/y

na bok.

st(OIr1iśmy " Iwoyu

-

.

Sono,
-

c

._-,B::RAC'I .l 1V J.-tPONJI.

~o _

Do Misjonarzy
R ycerze Ch J'1Jlitu.8owi. co nie z mieczem "lU dłoni,
Lecz.z krzyżem - OJ'Ctz 8ercmn 1)eb u!'m pQŚu'ięcenia,
K tóre k u u'um najdzikszych pogan dusze ldoni
1 czym z mcIL 1vyZ?1U1t:CÓ1lJ Boże{/o l ?nienia -

odludnych, 1)ieł'1t:otnych krainach,
wszystko co wam b yło bliskient,
B lI naukę Chrllstusa w w łasnych 1vcielić czynach,
Przysporzyć Mu owieczek Q1COwskl1l1wJciiClkio;f,
światło wio.ry' wiedzy u/śród maluczkich 8z€l'Zy6
l wdl'ażać 1ch do 1}1'uc1f. leczy/: lcll cic1'l)icll"ia.
l bezdeń ludzkie) nędz1J w łOSI/cm sercem, miej'zyć
J 1tpada1ąC z tJ'udu - tdeś{: ich do zbcuvieJli(t!

Zaoubtem 10
POl·zucdl.Ścle

W póin.lI wieczó1' zi nwwJ}. 1n]J~llll()jo. llfata
bohatel'owie ci8i i IliezlO7lmi,
Szukam was 1vśród dalekich, obcych części ,~u'i(tł(/;.
By rzec 1vam , że Ojczyzna stale () 1vas pOllwi,
że dumna z takich synów. c() świata krawędzie
P rzebiegają. by głosić Ch1'Ystwm Orędzie .
Wśród najcięższych w(tnmków 1nisjbnCtl'skiej pl'acy,
Gdy nostalgja·) codzic:nny,,~ sł(d(t się u'am chlebem,
T ych 1)arc słów uznani(t 1Jl'Zyjmijcie. 1'o(lacy Niech 1t.'(tll~ Pof.skę przypomną. term - pod obcem niebem!

Ku wam -

,

furty klasztol'lIej MI/genzalno
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Lecz malo słów uznania, .. p()przel was potrzebą.!
Bowiem pierwotni ludzie duchowych zdob.1lcz1l
Ocenić nie potrafiq. to jalowo nIebo, . . ,
Za tym pójdq. - kto ziemskich dóbr nieco użyczy . .•
Kto 1)obuduje dla nich kaphce. koścwly,
OchronIci i przytułki, dla chorych szpitale.
Kto stworzy żyzne tarmy i zasobne 8zlwly:
Materjalnych korzyści szukają wytrwale.
Dziś kryzys '1v8zystkich gnębi lecz myśm:lI gOtOWl.
Czynnie poprzeć te trudy i te pQświęcenia,
ślqc dzielnym Misjonarzom nasz biedny [P'osz wdowi . • .
By maluczkim, uw.twić drogę do zbawienia.
CZESLAWA C1I4DZYtVSKA -FISZEROIVA.

=
Misjonarze są prawdziwymi mistrzami w sztuce cywilizowania.
Uni idą w odlegle miejscowości zatknąe na g1'uzach niewolnictwa
sztandar 1volności 81/nów Bożych. Zb1'ojni krzyżem, 'WProwadzają na
mic1sce zwyczajów barbarzyńsJ..;ich P1'UWW;, łagodność i 1nilość .fez·1/,sa Chrystusa. Z ludów, które namięt?lości upodobnily do zwierząt, oni
IU'orzą istoty, obdurzone rozumem i wolną. wolą, Powiększają. na %1'e1ni społeczność świętych i oddaJą. 1jI'eblt dusze . które tum idą zająć
mie1sce 01}róŻnWne po zbwnfowanych aniołach, Mi8jonaJ'z odradzając
człowl€ka wwrą. U8zlaclletma go i 1vywYŻ8za, czyni z niego i8totę
wolllą. su:iadomą

wielkiej swej

godności.
.,ZA MM.O t.NIWIARZV" .

DNOSCI
GIJNE
P}'T

N,e/",tórzll

sWłUiujq..

'Pyla)/ie,

dluc~eoo

tak malo IIbogit:h jest

święty-

1/1/' ~'ad dl/źo I/IdZI gorSZ/I się i rniechęct" mówiqc' po co m011l ł"ę t.ak męczyU
1I'~:/I.1ll;o m' }cd.,o, bo i tak nie będę Bwierym, $wit'tum może zostać tylko ten,
1;'10 mo1 me/l/qd;;:(I f jest 1/C:O)/y. A mnie tego bruk ..

uDF. Sę l u dwIe trudn{>!lcl: 1) tylko OO!{ac1 mogą. zostać ~więtymi;
:2) aby t>vc sw .~łvm tr:wba bvć uezonvm,
Mvl/ sle. kto sądzi. 'Że umozJlo!lć prowadzi do iowlę!osd. Pneciet P. Jezus
l}()w. edz'lIl it' tatwit'j wlt'lbladow' pnt'l"ć prze: ucho lp-wIJlf', niż bogaczowi wnijŚĆ
ol .... KI,'lestw!! Illt'bH'sklt'j\:O. Bogactwa bowiem sa ('2.ęsto złym doradcą· Zdarza sit
n'<,It'(lluokrntno .. , ze ktos i c~ t uezc'wv dupóty. d01)()1!.1 jest biedny. Aż oto 109 mu się
u"nllt.'1:h,.,,1 dosia ł iakl'> 1I'IilI'U,'" tll,;!<h'k l la tjll l l't JlroszlI

zmienia go zupelnie.
UCll'lWV. 1't.huill,Y • "racowity Tertlz staje się proi.niakiem.
tak. t,· w,,('1 '1 ;leI J~kku mająlek, który bez trudu ~dohyl.

Pni.'\Iit>nl h~I1K"g."ht"n ...

PIJllklt'1II

et} łw l ak<,!.

,
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Albo tei zapomina o Bogu, bo mu się ~daje, te tera~, gdy jest bogaty, już mu Bóg
niepotrzeb ny. I zamiast świętości - ]lO~pi się wśród swych bogactw. - Zresztą,
co innego jest być świętym~ a co innego być ogloszonym św iętym, czyli kanonizowanym. świętych, czyli l ud~ i żyjących w miłości Bożej i służących Panu Bogu,
jest daleko w ięcej, nii Kościół kanOlli~uje, zapisując ul'oczyście w poczet świętych
'Pańsk ich. świętych ogłoszonych jest stosunkowo mały proeent w porównaniu
z tymi , co święte wiedli życic i za to otrzymali wieczllą zaplatę. Na.
sz.cm zadaniem jest stal'ać się żyć święde. t. j.: zachowywać przykazania i pl'lIk·
tykować e,noty, aby przez pobożne życie uwielbić Boga. i kochać Go, a nie starać
się. by kiedyś być ogłoszonym świętym; to byłoby pychą.
A taka święto~ j~st
każdemu dostępna: bogatemu i nę<fzanowi, prostaczkowi i męiowi nauki, rolni·
kowi C'lV rzemie śl n ikowi zarówno jak i ministl'owi C'ly profesorow i uniwersytetu.
""cra~ przypatrzmy się żywotom kilku świ ę tych pokolei. Jakież bogactwa
miala Matka Najśw . ? Mimo, te pochodziła z królewskiego rodu, była ubogą . Poślubioną wstała biednemu rzemidlnikowi, cieSli. W czasie tułaczki egipskiej, jak
i w Nazarecie Rodzina Święta utrzymywala się z pracy rąk. Po śmierci św. Jó-.
zera P. Jezus staną l przy wal'll~tacie ciesielskim, aby toporem i dłutem i.arabinć
na utrzymanie Swej Matki i Swoje. - Oto bogactwa Najświętszych ludzi •..
A Apostolowie? Ile też oni mieli dochodu? śś. Piotr. Jan. Andrzej , Jakób,
i inni? Tyle, co rybek ;mlowili w jeziorze. A rybacy - to biedny lud. A św. Paweł? Tyle, co zapracował wlasnemi rękami, jako tkacz namiotów. A największy
z proroków, jak natwał P. Jezus św. Jana Chnc.iciela. ile tri mial majątku?
Ubranie z sierJlci wielbłąda, na mieszkanie pieczal'a w skalach górskich, a na
kr6lewskim stole swoim kładł sobie szarailczę i piastr leśnego miodu. Oto cala
maj-;Łnolit jego.
Zapewne. Byli w>iród chn.dcijan i ludzie bogatsi, np. św. Józef T. Aryrn"tel
f KW. Nikodem - T.a życ i a P. Jezusa, a pOiniej nawracało się na wiarę chrzcści
j a'ńsk ą wielu królów i magnatów. Ale wielu z nich porz ucało dostatki, aby w ubogich klasztorach wicU życie umartwione. Tak zrobi ł znany wszystkim miłośnik
ubóstwa, św. Francisr.ek z Assyżu, który wyrzeka się dziedzictwa, aby żyć
wskrajnem uból!tv.-ie i w ten sposób móc naśladować najdoskonalej ubogiego
Chrystusa. l bardzo wic iu uczyniło podobnie. - A ci z bogaczy, co do klasztoru
nie wstępowali, nie przywiązywali się do swych bogactw, pomni na słowa Pana
Je'1.usa: ,.Rłogoslawien i ubodzy w duchu ... ", dobra zaś swoje rozdawal i szczodrze ubogim. Bo nie ten jest ubog!n'l, kto nic nic ma. ale .ten, kto nie pl'Zywiązuje
serca do swych majątków i używa ich zgodnie z Wolą Boią, ten jest "ubogim
w duchu" i do niego jest skiel'owane to błogosławieństwo Chrystusa.
Ktoby jeszcze chciał parę imion ubogich świętych , to niech sobie przypomni, że jest ~w. Zyta, służąca, i żebrak !Sw. Benedykt Labre, i oracz św. Izydor
i pasterz Sw. Paschnlis (późnIej wstąpił do Zakonu św. Franciszka). A tyle tysięcy świętych pustelników, zakonników to leż n.esza ubogich ! Wszyscy oni
dostali się na ołtarze, nie mając ani z.lotego w kieuen i. Teraz sł yszymy o rozpoC7~ciu procesu beatyfikacyjnego l'obotnika M. Talbot'a i robotnicy fabryanej
lolulgorzaty Sinclair. "') Slowem, wszystkim otwarta droga do śWięto§.ci. a niezbęd
nym knpitałcm do jej zdobycia jest: In i l ość Pana Boga i szczera, doł)ra
woł a. Kto zgóry sobie powie: _ nie będę świętym - ten oczywiście zaniedba PLarania o 6więte życie i może się nawet narazić na potępienie. Nietylko wiełkim
!\w i ętyrn nie będzie, ale może i zwyklą. uczciwo.ie katolicką ~atracić w życiu.
W drugiej cz-ęści trudnol!ci jeat mowa o konieczności nauki do świętości.
Aby wyjWinić tę s prawę opowiemy o pcwnf'm zdarzeniu z tycia bl. Idziego, joollego z Towarzyszy św. Franciszka Serafickiego. BI. Idzi by ł męicm wielkiej prostoty i kochał bardzo Pana Jezusa. Raz zapytał św . Bonawenlury, sławncgo ucz.o..
nego, podówczas generała Zakonu ~. FranciST.ka. - Powiedz mi, czy prostaczek
moie kocha<: Pana Boga tak bamzo, jak i oc:wny teolog, np. ty bracie Bonu\\.cnturo? _ O, bracie Idzi _ odrzecze b-W. Doktor Seraricki - wiedz, te prosta bab·
ka :II pod kościoła może goręccj kochać Pana Boga. lIiż największy teolog ...
Więc miłować Pana Boga lnożlla bez. wielkicj umiej9tnoki i lIauki św iec
kiej. Tr.ooba tylko prawdziwie chcicć. A to moic i prostauck ..•
• ) 2ydorys Mftl_otutv Sillcl~ lr IUI do n.byel., GÓrt. Klaulorn .... p. Lobtcnlu X'X .
•'oIlljonarlc S..... Roddny .
S. P. M.: .\11 gonatl Slnd atr

x.
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List matKi do syna w Hlasztorze.
\VŚr&l.

listów nadchodzących

7.

domu do naszvch braci w Niepokalanowie

)nożna niekiedy i taki, jak ponitej. napotkać. UmiesŁC7.8Jny go tu w na<i=iei, że

wiele naszych matek~E:olek mote zeń coś skorzystać, bo
łość j oddanie się Niepokalanej. Oto jego wyjątki; '

p ł ynie

z niego wielka

mi~

Kochany Synu!
BtlTdzOBmIl Bię ucieszyli te m, o CZ6n~ pisaleś na1ll. te Matl.:a Naj,jwięt ..zo,
Nkpokalflna przyjrla Cif tIł(I,ego i biednego Zlt Swe (Iziecko l ::e jeBtes jld obleczony lU Bllk/6nkę .!iw. Ojcu. r·ranc1/1Zk(l. Czcij więc i koehaj Tę Matkę aicbie ..kq,
bo la, ja/..·o matkI, zicm$ka. to flie wiele jelitem, 'U.'arta, (t jednak ciel<"Zf lrię, że pi_
9zeB: dl) mnie .. Oroga MamusiII!" O, z j(lk~ eZ/doSc1ą i milO8cią przytllfi C,t
Matka N(!jświrt8~(I, (lo Swego Serca, je~eli 8zezer:e i z 1Io/..".(nq pozdrawiał Ją b{l(/ZI(!BZ tem tak mi/cm Je; "ZdrOfl"as Marl·o . ....
Bądź gr:eeZ/llIm. 1 1lokornym. 11l k a~ztorze, 8hu:ho; 8woiclL Przefożonyełt,
et z lUlU'IIOŚClą jeszcze wlęhze laski mi Niepokalanej o/rzvma!!z. tycząo Ci lYe!!o.
łych Słoiąt, lamif się z Tobl{ ol'lat/..-ifJ1~.
Tlł/elsi Przew. Ksifża lJOzdruwiają Cit' i modlą si, :m Tobq oWlJtrwanie.
tli 7'OU'Q/(lliill.
Oddaję
8ką kochajqcq

Cif

tt: ol)irkę

Malec BotJkiej. A i 1'y,

Podtrz)'llly....'any przez
się onawmć,
dojd~lesz

l1To8zę,

tn6dl

8ię

za

8Wq ziem~

Cif 1/Ialkf.

Murj~

wsparty nu Marjl nic
su~!Uiwie do celu.

nie upadniesz, pod Jej
umęczysz

opieką

sit na drodze twojej,

nlem,,!>z t'3:f'fCO
złas:,,,, U"rji

tlW. 1lI!RNARD.

Z

WATYKANU.

OJCIEC śW. O KONIECZNOśCI PRASY KATOLICKIEJ. W czasie przyj~"<:la przedstawicieli włoskiego ugrupowania akademickiego, które w programie
!':wo;m szczególny nacisk położyło na rozwój prasy katolickiej, Ojciec św. stwierdzil n i eodzowną konieczność pobudzenia zainteresowania katolików w kierunku 'Xlpierania i finansowania w łasnej prasy katolickiej. Pochwal ając myśl wllj.(,zenia tej
akcji do zakresu dzialal nośd inteligencji należącej do Akcji Katolickie;. Paniei
stwierdził, że dzienniki katol ickie posi adają zbyt małą liczbę prenumel'lltorow,
zwla8~ opłacających abonament. Za każdym razem, gdy prasa zwraca się do Ojea św. po błogosławieństwo, Papiei chętnie je udziela, szczególnie pamięt4;ąc (I prenumer atorach czasopism katolickich. Kończąc, Ojciec sw wskaza! na ogrom pola
prnclt apostolskiej, jaką ma spełnić dobra prasa, i wezwał wszystkich hiorących
u dział w Akcji Katolickiej do czynnej: wydajnej pracy na tem polu.
"" RAOJO A WATYKAN. Dyrektor radja watykańsk iego Q. Giunfrancescru w czasie pobytu swego w Madrycie w charakterze reprezentanta W:1tykaou
na l'tti~l:ynarodowym Kongresie Radjotelegraficznym, przedstu.wil moi1iwo~ć za·
stosowania systemu bardzo krotkich fal do komunikacji na większych odle... l~
ściach nii. dotychaas, O. Gianfraneeschi stale otrzymuje listy od misjOn!lrzy \< y.
raŻ3jące radość z n(.Qinośei słuchania Papitia, .Qstątllio otnyml1ł list z Mllnrliu·
rj i. w którym tamtejszy misjona~ z zachwy€em litwłctq,W., ii słowa Ojca św, !>/yBZy się tam tak wyrainie jakby Rzym Jeial ConA~mnie; na wschOdnich krańcsch
Azji. Opierając się na tych wiadomościach św, Kongregacja Propaga ndy Wiary
zamierza .:uopatrzyć w stacje radjowe wszystkie wainiejsze ośrodki misyjne, jBk
Kongo belgijskie, Japonję, I ndje.
>l. PAMr.~TKA SLU1.BV WOJSKOWEJ OBECNEGO PAPIEżA. Pisma
~atyka(lskie donosiły niedawno o uroczystości inauguracji i poświęeenla nowej
~edziby uniwersytetu katolickiego w lItedjolanie. Po,św,~nia dokonal w imiel,iu
Ojca ŚW, kardynał Bisleti w asyście wyts.:ych QOlltojnik6w Kośeiola. Jak wiado-n:o, uniwersytet będzie zajmował budynki dawniej nalf!iąoo do klU$ztoru 6W.
Ambroiego. W klas:1.:tone tym, który swego czasu byt umieniony na szpital v.oj~;\Gwy, odbywał swą powillnoŚĆ wojskową dzisiejszy Papiei, Pius XI. w cJlarakte-.
rze sanitnrjus:t.8 wojskowego. Celem więc upamiętnienia tego zdarzenia, w j ednej
z najpiękniejs:1.:ych sal dzisiejszego uniwersytetu katolickiego wmurowa no specjaloJ:<

ną tablicę·

"" OJCIEC SW. O .. N I EZNANYM ROBOTNIKU". W czasie obrad ..tygodnia społeczne~" katolik6w kanadyjskich w Montrealu odczytany zostal list Ojca Aw. do arcybiskupa w ~uebeck. Papiei .nowi o "nieznanym żolnierzu", któremu we ws.:y."tkich krajach postawiono pomniki celem uczc.:enia ofiarnej choć
nieznanej zas ługi wobec ojczyzny. Ale istnieje tei walka na polu pracy, która wy·
nmga wielu ofiar , co powstają nieznanemi, zwłaszcza w d.:isiejszych smutnych
ewsach światowego kry.:ysu ekonomiczne~. Do rzędu ,.nieznanych iolniert.y"
należą rzesze bezrobotnych, którzy z rozpaaą w sereu patną. na swą przymuSI>wą bettzynność, a przecież z radością pracowaliby na utrzymanie siebie i swoich
naj bliiszych. Nie wolno za~ominać, że ci "nieznani robotnicy" mają nielV.:rusz~
ne prawo do pracy i to do p racy tak wynagr,:łUlnej. by mogla ona być diwignią
ich materjalnego i moralnego rozwoju i by c.:ynila z nich zadowolonych obywateli i obroilców państwa. Z prawem do pracy wiąie się obowiązek męf-ów stanu
I odpowiedzialnych polityk6w, obowiązek s.:ukania środk6w i drog, ktJircby pozwoliły dostarczyć tym wszystkim nieznanym robotnikom ujęcia i chleba. Coś
jest fałszywego w gospoda r ce światowej, jeieli rozwiązanie problemu pracy odbywa się z tukiemi trudnościami. A największy brak tkwi w tern, 1;e tam , g~zie
pn.eciwieństwa między bogactwami poszczególnych narod6w ora.: mlęd~y kapitałem i p racą są zbyt wielkie. główny cięiar kry.:ysu składa się na barki. robotników, którzy w ten spos6b stają się nieznanemi ofiarami wojny ekonomicznej .
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•;. KONFERENCJĄ EPt SK,OPATU POLSKIEGO W WARSZA WIE. Episkopat Polski odbył w jesieni ub. r. w pałacu arcybiskupim w WarsUlwie konferencję, w której wzi~1i udział obaj xx. Kard .. Arcybiskupi i Biskupi. XX. Biskull;
zajęli się mi~y inJlCmi tak*e sprawI} projektu zmiany ustawy o święccniu niedzieli. Wiadomość o zamierzonej zmianie, mającej wprowadzić poważny wyłom
do święcenia niedzieli i świąt, wywolala u katolików silny i usprawiedliwiony
sprzceiw. Episkopat nie omieszkal wystąpić do Uządu w obron ie dni liwi('tych
i spodziewa się, że w razie wniesienia takiego projektu do Sejmu tak poslowie katoliccy jak i klltolickic organizacje zabiegllć b{'dą o utrzymanie religijnego charakteru dni swi~tych, będących równocześnie dniami zasłużonego wypoczynku dla
pracującej łudności.

Obrady Episkopatu Polski w Warszawie objęły szereg spraw t.yczęcych się
'Viary i obyczaJÓW, życia kośc1elnego, wychowania młodzieży, dzieł milos:erd:da
i inne.
Nieustające ukusy na sakramentalną świętość małżeństwa . walka bezboż
nictwa z wiarą i inne trudnOŚC1, jakie Kościół w swojej działalnośc i napotyb,
trzymają jego czujność w naprężeniu i wywolują z jego strony przeciwdziałanie.

:episkopat glęb9ko odczuł i odczuwa krzywdę ,wyrządzoną katolickiej zasudz.ie morałnej przez przewidzian=ł w nowym Kodeksie Karn~'TI\ niekaralność pewnych przypadków zabicia kielkującego żyda ludzkiego. Episkopat uczyni! co mógł,
uby zapobiec temu artykułowi Kodeksu Karnego i utrzymać w pełni powagę pią
tego przykazania Boskiego, zabraniającego pozbawiania życia istoty niewinnej .
Należy się spodziewać, że katolicy nie będą przykładali ręki do takiej zbrodni i te
także lekane b4;<łą p~zestrzegali prawa Boskiego, związanego najściśJej 't dobrem
narodu i Ojczyzn)'.
Wskutek w i eści , jakoby wpływyantyreligijne i antypaństwowe na tle
ciężkiego polożenia gospodarczego zyskiwały na sile i terenie, Episkopat zastanawial się nad sposobami pogl('bienia działalności Akcji Katolickiej dla przeciwdziałania wpływom wywrotowym. Jako jeden z tych sposobów poleea dalsz,
rozbudowę katolickich dziel miłosierdzia na n:eez ubogich.
W .,;wiązku oz ustawą o stowllrzyszeniach Księta Biskupi poświęcili także
swoją uwagę dalszej działalności organizacyj katolickich oraz tym objawom
w szkolnictwie, które uwaia za szkodliwe dla należ~1ego religijnego oddziaływa
nia na społeczeństwo.
ot- WALKA Z SEKCIARSTWEM. Od trzech lat wychodzi w Sandomierzu jedyne w Polsce pismo antysckeiarskie pod nazwą "Prawda Katolicka". C:r.aaopisrno to infonnuje społeczeństwo polskie a w szczególnośc I duchowieńatwo o ruchach srkciarskich w Polsce i sposobach ich zwalczania.
Dotychsz8S czasopismo prowadziło walkę z hodurowcami, tak zwanym
kośc io' 1n narodowym, o przywłaszczanie BObie sutann i katolickich szat liturgicznych, Jako skutek tej walki są wyroki Sądu Najwyszego zabraniające noszenia
sutann, I t') szaty liturgiczne sprawa jest w Sądtie Naj ....·yiszym. Obecnie .,Prawda.
Katolicka" zajęła się sektami jak: marjawici, baptyści, badacze Pisma św. i inne.
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"Prawda Katolicka nkazuje s ię przy końcu każdego mIesIąca. Prenumerata roczna wynosi 5 zł. przy zamawianiu większej ilości znaczny rabat. ZalllaWI:"c.' mo::na; Diecezjalny Zakład Graficzno- Drukarski w S:lrtdomierzu.
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~ KULT MATKI BOSKIEJ W CHINA<.;H. W mieście Tonglu, w Chinach
wznosi się wspaniała świątynia Matki Bożej Przepych tego kości oła nic licuje
z ubogą okolicą, świadczy natomiast o wielkim kuleie Matki Bosk;ej w tej dzielnicy Chin. Okoliczni mieszkańcy prześcigają
się wprost w składaniu darów dla tej świą
tyni. Sto ł at temu nie było tu ani jedn~go
k&toJika. Obecnie jest ich 4.COO. Nawrócenia rozpoczęły się, gdy mieszkaflcy ujrzeli
na niebie świetlisty krzyż. Od tej chwili
zaczęli zaznajamiać się z prawdami wiary
chrześcijańskiej i przyjmować katolicyzm.
Matka Boża zawsze specjalnie opiekowała
się miastcm Tonglu. \V czasie powstania
Bokserow, gdy bandy nieprzyjaciół podchodzily pod miasto, ujrzano niewiastę
odzianą w bialą szatę i niebieski płaszcz,
osłaniającą mury miasta. Mieszkallcy odparli najeźdźców, a wdzięczni za ocalenie
obiecali Królowej Niebios składać w ofierze wszystko, cokolwiek najlepszego będzie
w mieście. Stąd, dzięki ich staraniom, pow&t31 prześliczny kościół nawiedzany przez
liczne pielgrzymki.
t> ZNIESIE. HE WIELOtE:::'STWA
\V CHINACH. Z Szanghaju donoszą, że
według nowego chińskiego kodeksu cywil_
nego, wielożeństwo jest obeenie na tere!1ie
Chin zabronione.
~ ODKRYCIE MIEJSCA ,W KTOREM <.;HRYSTUS NAKARMIŁ 5000 LUDZI. Dokładne miejsce, na którem Chrystus Fan dokonał cudu nakarmienia {) HOO Obraz M. Hofej malo ....any przez ChJńcz~ka.
rzeszy {)-doma bochenkami chleba i Z-ma
rybami, zostało po długich poszukiwaniach odnalezione. Odkrycia dokonał mnich
z Ulkonu św. Zbawcy. Ewaryst Andrzej Madera, który czynił poszukiwania z ramienia Niemieckiego T-wa Historycznego. Wybrzeie jeziora Tyberjackiego, gdzie
r.apotkano szczątki bazyliki, odpowiada zupełnie wszystkim szczegó łom, powstaw,('uym w opisach przez pielgrzymkę Silwję Akwitnnję z końca 4 stulecia. Ba2yhi;a ta wybudowana była na krótko po uznaniu religji chrześcijańSkiej, na mldfIo.:u, gdzie Chrystus Pan dokonał cudu. Bazylika odnaleziona przez Madera, posiada wspaniale desenie. Pod oltarzem znaleziono wielki kamień, na którym - I.edług przypuszczeń uczcnych zasiadał Chrystus w chwili cudownego rozmno:bl:;.l chkba.
~ NAWRóCENIE WYBITNEGO DOSTOJNIKA LUTERSKIEGO W DANJI. Wielkie wrażcnie w Danji wywołało przejście na katolicyzm dr. Pa~la
Erichsena, znanego teołoga luterskiego i dostojnika duńskiego kościola. Ostatllio
dwa miesiące spędził dr. Erichsen w znanym klasztorze benedyktyńskim w Maria
-Laach. Jako wybitny teolog protestancki napisał i wyglosił wiele prac z d~ie{l.d
n;! teologji i obecnic również zamierza poświęcić się pi śmiennictwu katolickiemu.
t> LICZBA DUCHOWIENSTWA KATOLICKIEGO \V śW IECIE. Według
najnowszych statystjk na całym świecie jest okrągło 321.000 katolickich kal)lanów, z czego 64 tysiące zakonnych i 257 tysięcy świeckich. Z liczby tej na Europę przypada 252 tysiące, na Amerykę 51.500, na Afrykę 4.800, na Azję 10500
i na Australję 2.200. Statyst)'ka z przed 30 lat wykazywała okrągło 230 tysięcy
kapłanów katolickich.

SPRAWY POLSKIE.
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W POlsce 0p'IICOWllno pn)J~kl wIelkICh robót p~bllnnydl, przy których ma znale'U pracę h J.()(.~ Ill<ru.wlnyC:h. Kont ma SlcI/lt ISO mfl/onO'" d .
PoisIta posiada 40116 in!lylucy poczlo w)'cPl. czyli Jedna wypada na 7900 ml~zkańc:t ....
I na ' 95,5 km. kwadntlowych.

SzwaJca rJa
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SlWIIJc.,rJa II Nicmcnmł Islnlcjc "Iarj cchl)' .
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"ne wa. Uczy j .. t bl isko 1.000 lal.
t. KoleJ K'nkóW - KatowIce zoslala ;mUczona "o szlaków podmiejskich, pnl!z co 1Iniżono
blle ly na Iym o<Idnku dla wlekn.,..,1 pocl~gów
r..')'ó,.
11 W Burys,,, ... lu do,,·'<.'«ono 51" w ~ed nym % szyb6w naftowyc h na g leook.,..,1 704 ID. d o
wydajnoścI dawno Jui nIe notowanej 40 lunn rop)' naflowej dzle"nle.
Na posictlzcn;u ŁódzkIego Tow. LekArsldegq dr. Nurnbcrg prledsla wll chorego, "t g wod .. fakira. który pol yk"ł r ,dne metalowe pnedmioly. 0!;1~lnl0 polykAl b. cz",lo. wskul ele etego ponu l obili"') zutk .. nia jcllk W Slplt~lu ld lec la re"Igcnowslr le wykA a l)' toladcll rO~7eno
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W Poznaniu olwar l., dwo~ aulobllllOw)', pnez który prze"'ljB sle dziennie 160 lIuto-
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Wc wsi KleluJ'g tów pow. wletuflskl ego jednemIl gospodarzowi "')'lIy"" lo ale pn)' zbioru
!Oporo Jeczmlcnla, klbry powsc hodzI!. wyr6s1 I przed zima jeszcze d ojrzał. Ziarna sa zlIpełnle
dobne rnzwlnl~le r poe11M: . A wlec I w Pol!IC c motn. 2 I1'Iz)' w roku zbleraćl
O)'Tekeja zan~d b w lubw p.itSlwowych IN ma lowleź)' zwłfkszyta obszar zagrody tubl"ÓW
z 30 II. n;!. !>O M.. W zagrodzie oczeklw,nt 154 lny sztuki prz:ych6,,·k •. Ogólem be(lllerD)' mld.
w !'ols ce 22 żubry.
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1l' W Moskwie ulworllono t. ~w. "Panlwn m6~low'" w kt6rym :naI4 oyt przeehowanc
1.II:wy biln.ejszycb prl~w6c.!c6w bolSlCWlCkldl ako pierwszy zloiony zoslal w Iym o~o·
b,.wym "I'ant~"nlc··. klory ma być naśladownictwem paryskiego "anlconu bohalerow naro:!c·
II wy1:lUnych komunl SIOw. 4t6rych mOlgl po
wyci, _ mozg l.enlna I'olalem upatrzono
limlerel ujm" honorowe mleiKe w .. "anłron e mozgow"
fr Na francuskim rynku . $;4~ek pojawlly sl~ ksl4ikl z barwnego. nlclamllwego I tln ~ I ·:.
cznego szkla. Nnwlsko aulora , Iyluł S4 wgłtblone: poszczcgO I!le alrony 54 ~pOrządzone ze
nkla rrmlowcgo lak. że druk z"pdnfe nie prllelllJa na dru~4 Slron~.
fł W hOlenders klem mieście Schledam wSkulek ~ lInClt'O Md"'CI'c1enla jednego 1 dom6w
pncz wode g."nlow4 _ dom Icn pocInlll'$lOno I ulatano POd nim nowy fundament na. lnaCZn: ...
wytszym pozlomle.
R W WiednIu pewien profesor prowadzi oryglnaln, azkole. Metoda lego nauczanlll pOle!!a
na tem. te niC nanuca sWlm uczni om wIadomości wedle z g6ry ulotonego 011nu. :e01 1\'1:'0 te.
o kt6re dzlll'Cl ale l·pomlna,4. N,e zallaje "ylań dzieciom, ja k siC io w s zkolaoh praktykujr-. a lI:
odpo""'ada na pylania dzl«l.
Zanim krokodyl
wyrośnie
na fłpOlctncgo
potwora,
mnIJ :7',:,,,,,,,,,,=,,,,,"~-~~--~-----'''''''''il
rZCjś~ cbwUe swego nłedołfstw~
f bezslln~cl. Widz/m" lu jak krokQdyl kluje sir z jajka.
fł
Jtlpoń-scy hodowcy
perci
poSIanowilI ~al1ć 140.0c0 !nh'"
percI poś lednleJs;c~eh ,,,tunk6w
warlokl $0.000 dolarow. IIby za·
pobiec spadkowi ccn tego "r·
tykulu.
fł Stoth:a
japon)1 TokIo.
osł,gn~ła ł1tzb~ !!i.300.000
mic.
5tkańcOw. WlfkSZ4 t iCZ~-ł ma tyl_
ko Nowy jork I l.ond)·n.
R N~d JapOllj, Prllellledł er·
klon o lI:cb)'wa tcj sile. I'nenlo
1000 ladzl pOniosio łmltrt. " 1T0U
zbunon)'ch domow prllekrnc:u
r.,6,~1

/.t

30.000. Wicie IInjl kolejowych zoo
Sld lo przerwanych.
R japonja ma duło JedwabIu.
II nIe znajdujac Jego zbytu _
po·
stanowłla wy .. blać
IlanknQty plt_
nlcine z 'cgo nater/alu . .... ócz te·
go wyrabla/4 Jut 2. jedwabie e~c·
I"lIl:włc, sia tki od moslIilów. naml o,
ty, a ... wel $I11'C1 rybackie.
R Z Jawy donon'ł. tr- ..... ul~an
Krakalau rozpoxz,1 pOnownie ~lIn,
dzlalalnGśe wybuchow,. W cl'ł'"
12 godzin UObsc n"owalłO 323 " 'y.
buchy . ~I up ognia slflt"i 600 m. W)'·
sokok!. _ udnoU w panicznym Slra·
chu uciekała le sw~ch domostw.
łt
Z po"'od" zalew6w I powo·
Ul. SpowOOlo_nym ~I .. unym cyklonem na wysp~e Kuble. poja.włly dę lam rekiny W olbr2.ymlej
IInb!e. Pruszlo 1110 OsÓb ponlO$lo łmlCrĆ w walce z tem! potworamI.
fł Ford "lamk".1 fabrvkc samoxbodllw w t r land/ł. klora utrudniaI .. 7000 robotników.
tr AngIelSka prasa donOSI. le Anglicy. dla upOllletenla kosztowncmp przełlodoW)'WanJu
wagon6w w kom .. nlkacjl miedzy Anglj. II konlynentem. posianowIlI wprowadzić w kllna.c La
Jl1anClM! kom .. nlkacl~ "romow•• klO", bcdde luiyla do p.tewo:icnla ~a.ych pod4g6 ..•• Prom tell
Jut w tym rollu bedz e kursowa ł mIedzy mlaslaml D01lCf"em a Dunkłerll ••
łt lekarz ,razy t;]skl dr. Marlnho de .... el1o .. ·yn.a łul srodek leczniczy przeciwko l ..do\\"1.
W oslatn:eh (lasaeh dr. Mello wylenyl przy pomocy tego srodka kltku tr~ o ... atych.
•
tr Astronom amerykański ·V. Christie odkryl OkOoIO 300 nieznanych dotąd Dr6g MINZnvcb.
Leh one w glębl przestrzenI. w Ide.."nku gwludOtlliotu Wielkiego l. ...·a. w odlclllu~1 IO~
AIo.J"n6 ... lat twlllll:o . ' "lynem oddalaj~ sił wsąslkle w kIerunku promienia na.n cgo w'dz\'ma
z szybkQKI. 19.700 km. na ~liunde. S4 10 naJodlcglcjue I najnYbSle z pOznanych clal nlellle_
sliich.
'CI" Ucunl amerykanscy wyn.lull sdOluna lirtaol. klOra "'Óz... ala nlcm~m fozmawlll~, jak lU ·
ln ..:! nor"",lnym lud7iom. riali te IrOb on? le stałł ł lIumy I ws l.wla sle I' do gard ut. \, y....
uet dal awlelne rezpllaly: niemi. klOrym dO lIardła ... 5.a .. lono utu:zną krllli - prawie ....SI)·.
&::y zlIczeli mOwlt .
fł Urlegl tanBlu PanamSkiego w AlJICTyce obS ....·aJą ~Ie. gro:l:,c zU)'panlem kanalu. Stany
ZJednOClone u.młerzll." wybudoW3C nowy kanal m : ~ly OXeanem Atlantyckim a SpOkUlnym.
i' W Ameryce HI·I : tnla ArnPTyl<anka, ... led(;onA ch(cł'ł pne.l&:l:dik ' r.eroplanem. r'4r~dla
sle przed odlotem s:amO,(OIU ko munikacyjnego I "kryla le w umy,,·.lnl. Dbecnos~ jej lauwlltono
d Ovle ro w drodze, ale przeclci w powletrzu n.e mUłU j~j w~sadllt •••
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Osob)'. klÓr., Oln)'maly Jal<,,~ IllIik" ud Niepokalanej I chc~ :u ni" publlC7nlt potbitk0WIlI: w "U\'Cenll", prosimy. by plJ~larall alt o PQ lwicrdunh: s"'cgo podzlekOwonlo pr7C'Z k5.
probot.Ula, a pn.,. ,,~drowlcnIDc;, przez leU"tego ICh lekarza. Nad lu trzeba PU<lnl: W lI!cJc ~wo·
Je na.twitiko I dok ładny od.es. Takie IN wypadkach naw.6cen. , ..teb" pOdfle nllz\\'l~k'" I adrc!
d la WIMdurtlOŚCJ redukcji _ Ue moinoścl _ z polwlcnl::enlcm kaplll nll. Redakcja stosllj ... siC t10
::tyclenia prOSUCYCh, by Ich nazwiska ~~V miejscowość zoslały " . ~kr«le. _ Pn.y pod:d~kOWll.
nlac h nic OgIaS;ulMY ollar nadesIanych, g dy! pok"'Uowanie odblor " zw)'kle IIdmłnlsll'lu:JII. w~sy
ta, A N,cpolUtlana dObn." wie, 1.:10 O J..,j "Rycen... " parnl" la j czynili" <>opiera Jej sr.rawe ..•
j'onlcwllł podz1eko"'lIn
a laSkI nad~)'IIIJ" nom bar.ho wicie, pnclo .;a!~·w c dTobn,
eZQSlke .. mł~czamy w pełnym lekkie, ogTomnll "d włtkszoŚ~ w stnxcnill pod, "Niepolrulan ~j dZlft"l, ...
Wuysllrle OIW wymownie świa dcz,. o nlc wyslo,,'lonej dobTOC! ; po l,d~, Nlcpokll l~nej,
Czett Jej za lo I gOT'łCII Jlo'lzitlra _ II " . seTtuch n~BZ)'ch coraz W'fkS~" w lej urędQ"n'CI"Q

Ulno8tJ ...

POZNAJ:\l, dnia l października 1!)32 r.
(11 - 3:n.
SkJadam gorące podziękowanie NaJs\\'Iętszej Marji Pallll ie za łaski, jakie·
mi w dobroci Swej raczyla mię obsypywać, nie baczlIc, ~e nic dotr1.~"Jlluj~ skła
danych Jej tyle razy przyrzeczeń i obietnic.
W 1930 roku. będąc na odpowiedzialnem stanowisku, wskutek lekkomyśl ności zaplątałem się w kłopoty finansowe , które groziły mi brzemicnnemi
w skutki następstwami. Zrozpaczony udałem się do Pocicszycielki strapionych
'o pomoc i zostałem wysłuchany. PrzYT1.eklem Jej to ogłosić w "Rycerzu Niepokalanej". Lecz minęły miesiące, Nie będąc bezpośredllio zagrowllym, :;:lekceważy
łenl obietnicę,

Nad s~ł C7.crwiec 1931 r" a z nim obowiązek zloienia matury. Przypomniałem sobie Marję. Prosiłem J ą o pomoc i obiecałem znowu ogłosić publicznie
podziękowanie. I poraz drugi ulitowała się nade mną Ta najle)lSZa i naj litości
wsza Matka. Ale obietnicy nic dotrzymałem. nie JlrzykladajlJc do niej wielkiej
"agi,
At w czerwcu 1932 r . miJJem zdawa~ egzamin prawniczy na Uniwcrsytc·
c~e loznańskim, jeden z najtrudniciszych w clIasie studjÓw. Nic śmiałem udać się
po raz tr-.:ed do Marji Niepokalanej, sądząc, że dusznie mnie nie wysłuehn, zawi.x!lszy się tyle razy na myc h gołoslownych pr-qrzeczcniacll, Przemoglem tię
jldnak i poleciłem opiece Boskiej Orędowniczki prosz~le Ją o zdallie egzaminu,
w~amian za co zobowiązałem się donie:$ć .. Rycerzowi Niepokalanej" o wszystkich
J"j, dotychczas na mnie zeslanych, laskach. Pl7A!dziwna IitoSć i miłosierdzie
illul-jl Najswi,\tszej uratowało mię po raz trzeci.
T kto WIC, czrbym, jak prle<!tem, na obietnicy nie poprzestał? Ponicwat
jcdnak mam skladać po wakacjach ~eszcze jeden egzamin, w ubawie, ahy siE,) ode
ln'l f' nie odwróciła, wypełniam obLetnLcl,' Marji Najswi~tszej złożoną i proszę Ją
o pomoc na dalszej tycia drodze.

SI,

Iy~h

rny lem, jak I DIrU
pf'L)'czyn. _ Wed.

Olaslępn)'cb

_~.

B_

Mmhlll UmK'erBllll-h, PO;;I/Uliljkif'YO.
ood;oo1ękowanI8(h, nie podajemy lll1r"I,ka ~\' uDzurnla.

- -•.,:+-G. K ... ". _.'., dnia 4 paidlllcrnLka 1932 r.
t IJ :(3) .
Od kilku lat żyłem w grzechach. których nie wyznawałem na '!o\\. :<JlOWLedzi; ukrywając je przed spowlt'dnikicm, o~wiadczałem, że wi/,lccj ni ... vami~wm_
t'owtar:mło się to kilkakrolllJt' I wobec zatajenia grzechów z kaidym dmem liczba
icl: wzrastałn i cOraz to cu;~ist.e. a m~'śli o samobójstwie przychodzily Jedna UL
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drugą. Nie wiedząc co robić, ch odziłem jak obłąkany. Lecz w tej strasznej chwili
jaka!; siła nasunęła mi myśl, abym Ilojcehal do CZf;!stoehowy i tam wyznał swoje
grlCchy. Od tej chwili zacząłe m calemi tygodniami pnYgQtowywać się do spowied:d generalnej (z całego i.ycia), nie mogąc się doczekać chwili zbliżenia s ię do
konfesjonału.
Dnia 13 sicrpnia b. r. udałem się do Częstochowy, by tam przed
Najświętszą Matuchną wyznać wszystk ie moje błędy. I oto w dniu 14 sierpnia
udałem się z pokorll do kaplicy Pocieszyclc lki strapionych, rzuciłem się na kula~
na i ze łzami w oczach prosiłcm o wysłuchanie mnie i przyjęcie w poczet nawracających się grzeszników. przyrzekaj ąc, te tryb życia z.micni~. Po wyjściu z kaplicy Matki Hożej stanęły mi przed oczami wszystkie moje przewinienia,
jakie popełniłem od najmłooszych łat i czuJem pragnienie WyZIlania ich przed
spowiednikiem. Po wyspowiadaniu się z calego życia, oraz przyjęciu Najświętsze.
go Sakramentu uczulem ułgę, pokusy ustąpiły i szc~śli\\"ie moglem przebywać
u stóp Marji. Lecz po przyjeździe do domu pokusy powtórnie biły tak gwałtow
nie, że na samą my!,;1 o tem, ii. nie wytrwam w postanowieniach jakie przynekłem Matuchnie Najświętszej rozpłakałem się. W tern mojem u trapieniu dostal
mi się do ~ki "Rycerz Niepoka ł anej". Po przeczytaniu kilku podziękowań rzuciłem się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i bla1'a!em o przywroce.
nie dobrej myśli, przyrzekając, że ;eśli zostanę wysłuchanym, ogłoszę publicznie
podziękowanie i będę Jej Imię Najświętsze rouzerzal pośród swoich kołegiJw,
oraz zaprenumeruję "Rycena". To tei. w dniu 18 września b. r. poszedłem do
spowiedzi i po wyznaniu po raz drugi wszystkich moich gT7,cchów z całego życia,
uczułem moc Boską, pokusy i skłonności do łego ustąpily i od tej chwili czuję
się jak nowonarodzotle dziecię. Za dostąpienie tej łaski składani Matuchnie Nicpokalanej najserdeeznieJsze podziękowanie i pros~ o dalszą opiekę nade ml\l)
i całą moją rodziną·
Niegrxlny s/lIga Marji
J. S.
N;nld~llm
Jącym

stwierdzam. ie II. J. S.

ka inlIkiem.

ie~t

'zlowleklcm rtllglJnym. IIOboinym I prak tyk".

X. W. R4CZKO.
--~*":

OSTRóG NAD HORYNIEM, dnia \) łlaździernika HI~2
(16 - 8:1l.
Przed kilku lat~' byłam bardzo- chora na zapalenie "Iepej kiszki. Długo się
leczyłam ale nic mi nie pomagalo, lekarze radzili mi zrobić operację. Oddałam bię
opiece ~ratki Nnjijwiętszej i odwieziono mnie do szpitala. Operucja była ciężka,
byłam nawet w obawie o życie, ale ta Matka najlepsza zostawiła mnie- prz)' życiu
i otoczy la mnie Swą czułą opieką. Wkrótce zachorowałam na grypę, podczas któr('j serce bardzo osłablo, ~sto dostawa łam cię:!:kie atllki sel~w~, tak, ii bajam
sit, by któryś z takich ataków lIie skoilczył mi się ilmiercią. Zanosiłam przeto gorą
~e modły do Niepokalanej Dziewicy, odprawiłam nowennę, a Matka NaHwiętsza,
Ta Lekarka chorych, uleczy ł a mnie. Składam więc publiczne gorące podziękowanil!
f,.~atu(·hnie Niepokalanej i proSZl,j.o da l sz:~ opiekł;' nade mną i nud całą moją
r<i<łZlIlIJ.

I

P. St.;cka.

Nłlll~\5tcm IIOh,·I~rd ~.m. k
Je olllsan~ prle~ ni, .. (df(..... lcnl~

p rl~" ,dyw~nł{l",

I.

p. SI~~1l.a Jest prllkty~uJ,c, kat(lU Cl~" ~~ .... hlrogodmł
nast , pllo n.gl~ l .. p(:I"I~, za pr:t)'u-y", N. Al f'anny i .. bre",

lekarza
K~ .

:>

OSłr~

nltll Ho' ynlem...

)t.

PREI' B.

OkII)W~Kt ,

1932 r.

- ''':"*''- LWOW, unia 6 paiJzieruika 1932 r.
(17 - 33),
Chorohy i cieikie pr~ejlicia morałne zabrały mi paml~ w zastrhsz.ująCY
.",pro"L spo;;ób, tak, ie mimo najinlensywlliejszego z mej !:>trony wysiłku, me po<łolal~bym w trudnvch kollokwjach i koilcowym pi.~llliennym cgzaminie na \\'~'i
~ZVm I{tu'sie ""au('z·~·ciel skim !tJailstwOW)"ll. JIl ~mo zdawah\nl !'IOhie 7. tego spra-
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wę,

a wobcc koniecz:lo~ci slladania egzaminu oddalam sic w opiekę Niepokalanej,
i.e Ta Boga Matka. uczyni cud.
l tak się też stalo. KoilCOWY egzamin pi ~mienny wypadł tak dobrze. że zwolnioną wstałam 'Z ustnych odpowiedzi przez Komisję. roczuwając się przeto do
mile~ obowiązku podziękowania Niepokalanej za matczyn,! opiekę IV ciągu .. a·
lego roku, czynię niniejszcm temu zadość i pros7ę :'Ównocze~ .lle o pomoc ibloso~!lłl.Wle.J.,two w b. ciężkiej dla mnie pracy zawodowcj .
. IV. L.
wierząc,

--~~<--

somE~,

dnia 6 października 1932 r.
(t8 - 33).
Z początkiem lipca 1028 r. zapadłem powainie na zdrowiu.Owladn(,!ła mną
rozpacz do tego atopniu, że pra gnąłem bmierci. Nie mając znikąd pomocy, udałem się do Matki Naj~więtszcj, Która przyszła mi z pomocą. Zostałem uleczony
na duszy i na ciele. Ale wolamy o pomoc wtedy, gdy znajdujemy aię w nieszczę
{;ciu. Tak też i ja, gdy mi zaczynalo być dobrze, to dla Boga nic I..ylo Ctasu, nawet
o uczynionych pnyrzeczeniach aię zapomnialo. To teZ popadłem w drugą groźną
ehorobę, ale ja jednak ufując w pomoc Bożą I Matuchny Niepokalanej. otr.ty.
Illawszy już raz Jej łaskę z tern większą ufnością prosiłem o zmiłowanie i 'pomoc.
l'rzyn.eklem, że jeieli mi Niepokalana dopomoże, to ogloszę publicznie w "fiycerzu'. Prośby moje zostaly wysłuchane. skladam więc z całego serca gorQee po_
dzitkowanie Niepokalanej Dziewicy i proszę Ją o opiekę nade mną idrogiemi mi
osobami.
t1iegoonu i/liga Marii
A. RóżlliakoWlJki.
WJarogodnoU po ....ytuego 'Z.bntnl. slwlerdl.m.
'
KS. J. OZI"OWSKI. ProbanCI paraljl Sold'; ..

--~--

TUCHOLA. dllia 21 pażdziernika lD32 r .
(Hl- 83)
W dobie ogólnego kryzysu gospodarczego przy trudnych warunkach malerjalllych rozpoczęłll.m studja §rednie, przynekając Marji Niepokalanej, do Której po pomoc się uciekalll.m, że z chwilą uzyskania jej w mem przedsjęwziąciu,
oraz 'Z.o.:;cniu pr.,:e~c mnie matury, ogłoszę to publicznie w "Rycerzu", jako dowód
Jej lUbki i op:cki nade mną. Zwróciłam się z całą ufnością do Niepokalanej Pa·
nienki o pomoc i b_ogoslawieństwo w nauce. I nie zawiodłam się, gdyż mimo rwlicznych tro~k i k!opot6w, Ukollczy!am przy pomocy Niepokalanej - lokolicem
maj.a b. r. e--,;-..:tmin dyplomowy, będący ostatcctnym zakollczeniem mych studjów.
Nie do,;c jednak na tem. Od uzyskania dyplomu do otrzymania posady dosyć
- cz..bem - daleko. Znów więe zaczęłam prosić Niebieską Panienkę o pomoc
w znaleziCJ\iu llfUCy. A ł.e i tej prośbie Najtroskliwsza z matek nie omieszkała
zadoSć uczyn i ć daj:;,c mi po powrocie z wakacyj pracę biurową, przeto, aby nadal
Marja opiekowała. si" mną śpies .. ę na tern miejscu wyrazić Jej swe gorlIce dzięki.
J. IV.
AbSolwentka S. H.

:+<-LISI EWO KO śCIE I.NE, w plI.żdzierniku 1932 r.
(20 - 33).
W 1927 r. kupiliśmy w Poznańs~iem kawalek ziemi 00 Niemca. K.;mjuktury dl.... o·nikt ... wydawały się wówczas nadZwyczaj pomyslne. Niebawem jedli:!.:.
przyszly dobr-...e dziś wszystkim znane stosunki kataslrofalne kryzysu. Nie
pnc,-:io1zim,e w.\·padld pogrążyły.nas w wielkie długi. Nasz wierzyciel hipoteczni,
Niemiec, wystawi! nam w lipcu b. r. Wsz)'stkie meble na licytację, a nawet dal .IU:l:
og!\!sl.euie. że :::a a - 4 dni przystąpi do sprzedaży publicznej. Położenie stało s,,=
naprawdę rozpaczJiwem, mialam bowiem w domu ludzi obcych letników i dzieci już- <lorosl{', które na wakacje przyjechaly. W takiej, po ludzku sądząc, sytu·
acji bez N~'J.;'·)I', jedynq nadzieją moglo być potężne wstawiennictwo Niepokahnej ~atki l!O Serca Jej Boskiego Syna, pod Którego panowanie dom nasz caly
jest oddOlny. Ni" opuści la nas i tym razem Niepokalana Matka lIana i wyjcdnll'
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tę wielką laskę.

Str. 6.'1
o

którą Ją pros ili śnw.

Dziękuję Ci Królowo Niebieska, Pani i Matko Ukochana, za
wnystko,
dzieciątko moje, które na świat ma przyjŚĆ, ofiaru ję przez Twoje rączki nie-

a to
pokalane Przenajświętsumu Sercu Jezusa na Jego s łużbę jako pneblag:.nie za
to, żem cale życie broniła si~ od licznego potomstwa, czego teraz tak serdecznie
iA łuję·

Dopiero po calkowitem nawróceniu się do Boga za przyczną św. Te rel':1
od Dz. Jezus i po Spowiedzi świętej, zaczęł am coraz jaśniej rozumieć, jak ciężko
obrażałam Boga takiem postępowaniem. Dzi ś więc tę duszyczkę ma łą, moje der·
plenia i serce nędzne pod Twoje niepokalane stopy skł adam.
E. R.
L. S.

PolWlfn.lalll.

X. Z . CIEMNIAK. pToboszc <.

--*l4<-ORU:tB IN, dnia 2 listopada 1932 t.
(21 - 3;1)
We wrześni u 1931 r. odbyłem pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę z moimi
parafjanami. W kilkanaście dni potem zachorowalem nagle na ślepą k i szkę. Choe
nigdy przedtem nie dokuczał a mi ta choroba i choć natychmiast udałem się do
lekarza - było j uż zap6żno: ropa ślepej kiszki już wylala. Operowano .ni ę
natych miast w stanie bardzo ciężk i m. te zaś cierpię oddawna na astmę oskrzelo·
wą i ataki Jej bardzo się wzmogly w czasie opisywanej choroby nic moglem
być operowany pod na rkozą - lecz tylko przy miejscowem, slabem, znieczuleniu.
Po bardzo ciętkiej i bolesnej operacji, utworzyly mi się w czasie J patrunków dwa.
wewnętrzne wrzody ropne (abeesy).
Nie ~kaly one jednak i do gangreny nie
doprowadziły . A jes~ze w dwa miesiące po operacji , utworzył mi się znowu
Operator mój
wrzód na ranie operacyjnej, lecz także zagoił się szczęśliwie. _ lekarz protestant - i cały personel szpitalny - takie protestancki _ wy
dziwić się nie mogli tak SLezęśliwem u i rychlemu memu \\--yzdrowieniu z nader
~iei.kiej choroby.
Ja widzę w tern tyłko laskę Serca J ezusowego i Matki Bożej , do k thr ych
nieustannie IJlodlił się Ojciec mój i Kochan i mei para f janie druibiń scy 1: pro; 1»ł
o zdrowie dla mnie. Jestem jeszcze miody i cale darow3ne mi cudownie dalsze
tycie swe pragnę poświ~eić tylko chwale Bożej z wdz.ięcznOŚC i .

ks. Stefan Trz(Ul'';

--.$+:

proboezcz

1(1

DTUŻbinic.

GLUSKO, dnia 3 listopada 1932 r.
(22 · 38 ).
Z przepełnionego wdzięe1:nością serca. składam y Matuchnie Niepokalanej
Jl lI.jgorętsze dzięki za l askę. którą. nam niegodnym wyświadczyła. llylilimy bardzo
strapieni; umieraly nam bowiem dzieci, na co nam nawet lekane poradzić nie
mogli. Widząc taką bezradność ze strony medycyny, udalijmy s i ę z korną pro § bą
do Pocieszycielki strapionych, aby kl ęskę, którr dom naBl: nawiedziła laska w ię
odwrócić zechciała. Zamówiliśmy kilka Mszy św. I oto Matka Naj świętsza raczyla
prośby naszej wysłuchać. gdyż ZOłitawiła dziecinę, która nam się za Jej Ilrzyezy.
nI} do .dziś d nia chowa. Uznając w tern prl\wdziw!e c~downą .opiekę ł:l ie! ,okala:nej
D.dewlcy, składamy raz jesl:Ci.C l: mętem publlczme podzlękowame I pros imy
o dalszą. opiekę i łaski .
11iegodlli Ił łlult ll Mar;i
H ,'polit i Barbara Barczi/(lwiB
WIarygodnoś<! nł nlejs:zycll ~:zna " pl)Śwladc t ~.
I< S. 1<. MAR E:... 1"0 ~zu p M:.. ,ł Opole· Lllb t łskł e .•

d n.

~I XI ,

1932 r.

- ->+<
GP.ODZI EC, dnia 27 listopada 1932 r.
(23 .33 ).
Matce Naj świę tszej i ŚW. 'I "reni za wysłucha nie mej pro{;łw i wstawien·
nictwo u Boga w mojem ciężkiell' utrapieniu, s kładam >,ubliczne ,n :orctsze J.Od;;iękowanie. prosząc o dalszą opil'kę·
M. $. P.
POlwłcnlult1

5kllldll .

.... Ian.godnołt OŚwllldc;r.eoła nlrriejncJ[o I wla.rogod no~t """:>y. !nÓfA fe

KS. IIn.SKI , I'lo"onu
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DZIĘKUJ4.

Za b logOSlaw'ellslwo o pieko; I Inn e lUli" D. 'T. 'la I. Szpllal św. Dud.. W. II! lO,eR:>,
kW 10, L. !I, "Uj /"Ch!., IM !I. Ił et~. ::'1 II 12, I\IS 10. lOG l.~ liII 6. JW 16, .IK!I, IM l, 1''' 1,
J" <1,JIJ,JM!;, A, 1'11 1. AB2 1'1 MN 10. Wił !I. AA. Wł' 10. ZL2. WIJ, AP$, MSs3. JW:>, 110
IJ !I. lU 5, WS $ JI' 20, ZU 5 I S $.:.0. al 5 ('"E $. MCh !i. ';>. Hel.na I. Wił. JMU 5. NP!I, JS 3, I'a. ah~nlt t I'rz<smyk 3.50. "Culclel M"]IIO, JM :I, WA:I, HO 3 AG 2. TL 10, TM 5. SW 2. KK 2.
Ai\. W~ J. S~. "IJry sk IIO, AS :I, ItI':I. LB 2, J I CS 5, KK, I'S J O. MJ 5. P :tuk:>, AS 2~ AO:t!i,
::'2, Zfł:l.:.o, ACh !l. FrSl. ł'Sl, SI!>, OW. 1J4. ZS:I. I\'K, liK t AR:>, MR .'I . lK:I, SD 10. BBIO,
3, IHI l? AS I. IIk,l.!iO KC !l, ZK 10, F!, ~ ..!O. lM :I. I;IK 1. KN 10.... SCz:l. ~P 3. WK 5, MR, WS 2,
MW.)I.5, MK 10. ZP:I. ,>"C. WII:I, I\IZ3, lL 2.... LM 3, WK 5. Mtl5, EW <I. S",·.K!i, WK3. AI.5,
~t'1O, 1M3. kI:. 3. SM1. PW 10. KW5, lIł~. AK5. JS.:I... lM:I, AL!>. WK :I. DJ:'. M03, MkIO.
1 A J. W u 2.!iO, ZI.. 4, S!. M.5... MB .5. IIIJ ~. GO 5. MT. J t, .5. BJ 2, JO I!i. WG Hl, lK, lA W, JL.5,
WI. I.olek 10. El' .0. Illi.5, Gil. AG:I. WP 4. IIZ 4. LS.5, IIJ. RS 10. SJ !>. KA 2. Z I'. .5. OM !i, RO!>,
11M 20. SII.5. ::''', uM, Al' 5, 1.110. K/6. OJ 5. MA ?!iII, liS 5. KM !i, OJ !i, II' !I.SZ 2.!iII. KT 3.!iII,
UW I~, SM.5. kM 4, lM 26. PI' 5. Ii .5, Ol:>. 11M J, K14, Hl2. I( S:>, RM :>, MZ 5. UA 5. PK 3,
III J. Nil 5, SM 20, AO 5. /l 5. TU $, S!.L 3, WM 2. IW 5. MW 2, EB 2. 10 św. 2. Podeho.~ty SPJ.
:lM 6. M". :;1 W ~ W" !> MS 10, EW ]0. OM W. MK • SS. MilO1ilerdlla I I . PL 2. IW 15, MS, SI. K
:.t.MI. FrU:>, FP~, M~~. KS:>, AW6. ML5, ChA4. SM5. CI' 2... JW. lStCl .• S.III, ZIO, FI 10... MM
:-1. ~M $, IKH 5, H' :-1 WS. I Ch. 10. ]P~, TM 3, Al 10. SJ 20. eR 5. MR 10, AS tO. liK S. SL!I. I
K:I, MM 5. JI( 5 I'H.3 J1>5. RW 5. NO 2. M • SI.T ~. II... CeE 5, KM 2, EO 3 ..\\ S 5, MK 10. SI.S!f.
l !. ~IU, M", "K, S. ,KIJe.ta n. 20. MP 100. NVW IM. I( s. J śl .!iII •.1.,; 100, ZL :10, Bh.3, K, '. "
NN liO, &Tud .. ,I Uj. ,. I Kfl, C::' ~ O" e. . . . "M 100, K.W 630. LI 25. KL!i., RJ 12, JS 15.75. NA. Ol I
I , OH 100. Wl, I . ,ST 4Q, UA, Ce I'. ,_S, LoK ~ 21. 8S 4'0, Ol, OW I. RP, II I łM,/ OM 4.:.0 Ce. Ii I. U
A 10, Wanda I I o.nan 10, BA 5. SI.W. M I AJ 10, AT !i, slud. U. SB, M:os"'·. ", CSt. 3. SP 20, JJ 5,
IIK 5. tS 10. JM 10, I~G 5... ~K IO( .... M ł. lR 2, MM 5J. SI.T I, KW $: ASt !l... HM, APp. IK 10. wU l ,
M.CIO. t'P~. Mk~. t,N3, Z~Clll.W. WI 040. F.K5, AL3. fI(2.50, ::.1l3. MI' 10. IIS:I, TLJ,(
I\ k l.20. TW lO. I'I'!I, T.': l, lO.5. MU l, 50 I, MTS 3, SIO~. MI 2. liK 2. OM 5, WH 3. JJ 5. Al(
2. ~'U. liC 10, Al' 3, OD 1.50. Il.- 5, r'~ 2.. KA 5. HM 10, PK 5. IS 5. SM :<. Pll 2. WL 5. KI 2, 855, B
C 3. MS 5, :->11. MU, .•10 10, SIl' 5, FW 5. WS 2, OS I. CzM !iII, KM 5. Dl( :>. CI ~. LM 2. Ol 2, SJ 5,
1 ~6, 1»3.59, UH5, WJ5, TSS. MW 2. KP2. TM2. PE5, H1i7. CT2./8 10. liR 2. lLl0, M(.5,
M12. J"l.5, 1\1'5,.'011.2. MI'5, IK5. W12.50. AMI 10. CP 10. A81.:.o, J IS-e.,10,.IIC2, Fr .1' H~.
AO 2. Bk 2. 1'B 3. JJ;,. Jp. 5. SW:>. L.L 3. MI 5. SI'. 3. SIW:>. KK 3, 50 10. 11M 5. IIKP 5, PO !I. l
u 15, lW 5, KI. Ct. ił 5, WP 2. SIO 12, AN 16./L. WS 3. AR 10. MJ 5, L.W .. EH. T; A1:I5. SI.M,
:.,~. lIo romtuukl 5. SI R. 2.'\0. MW 3. MM 2. L 2, 102. SW!.. IS 10. WI. 5. sa 3, MJ 5, slud. mul.
l K <1. CK.~.. J.n IJ 5, IW 4. Ul 7, WM 5, 0\\ !i. SI( 5"Kf 1, .... L 10. MR 5, 1.5. PS!iII. M !iII, O K 50,
U .... OIl 4.!!:l, SI' 2 AS. NN ~~. OW,2. Hl L.!iII. WF. I, ł'P , .MAK ~'. BIJC~, J7, 5. EO 5, liK 130 p. p.
~. AJ 5. WM5, MM 10, liSt 5. 'I!>' IiW~. 1ł~2, PoLP3. KI. O!i, MC3. I·G5. Jl... G) 10. RN20.
:-)(d.13 JL 10. II' 5. lit' 4. 11< 5, A lU, MO 5, JT.5. IG 5, CK 15. WI'. lCh 15, 10. LB 10. fa 5, NS
1.!oO. uj 5, MM 2 ..'iO. ZS:! 511. O J 5. PA 2.50, II) J, IW l O. LT 5, OH 5. WJ 5). RN 25. Dl 3, ME 3
::'EJO. klłJ, K1' 5, 1';:;1, NM lO. "72. CH2, OK5, 51 10. AR I , 1'11 13. PlO!!, ..,S:>, j/4',f:.M 10 •. 011
5. Lii I. WI, J 1, Ol' 10. WT 10, Ml 5. SM 5. BA !i. WM5, MM 5. WZ 5. TM 5. KJ 10, NN 6, MZ.'I,
IIJ 15. UE 3.~. iiI> 5. SK 5, J SI 2, OH 10, SK W, lA, JA 5. ZM.5. MP 5. O i SIl 10, LM, IW 5. M ~
10, WK 10, ĘM 5.... 11 ..... !:'K ~. 110, IłC? 3. MS 6. MO l. I(L 10 .MO 3, Wf 10. JR 2, MB 15, KL 5. ML
5, S. Lucia 3, WLo!ot BA 2511. PM 2. HB, SI M 5. MK 3. MK ~. AK 10. jS1. LW 5. JO. KU 6. SK 10.
I'M 5. lU 5, 111' 5, 1)/ J, W IA 2. JP 4, B 2, IN 4. SK l, lB 2. MM 5. JI' 5, Za uzdrowienie I pollP.. zenie ldrowla: Bil 10. LM. AM 10, KM. KS!i. ES. II I SK 5, Jl 10, PM .AP 3. MW 2. liR 2. KC 5.
Zł5. WN 5. fe 5. F~ 5, S1 lU. HM 5. WII!i, MS!i. Ali '. liW I , MO 2. MR 5. SIK 5. ST~, AS 8,
MS :1.!>Il. SZI5, Mil 10. AM 2. MO 6. ISz .. I Polak 10, liK, StK ~, MtłS. If'!i, EJ 10. AP, JM 3. M.l
~, 1\111.5. KI-,,~yk z L. HI( 5. Z). A I JJ 3, Cl.B 5, M Cz 5. ~P 10, AT 10, S.K $, SR 6. T8, KK, MO
<!O. II' 2. EU~. Wił :l. LA 2 MO 10. HW 5, StB la. AK • SIS 2. MB~, flR I ./I? 5. lL~. KP 5. WHS
20, Uq~wa J~ 100 MH 5. U'mnnJ~llstk~ z kl~sy 82, ZK ~. CIJ 10\ J1'8. A ' 5. TT 10, JN 5, IH 1.
I\S, t'SS:>. Al 5. MD S. K! 5. OA 1.65. Z\\I 3.30. MLPA 5. MW 5. SI. I tO, MW 10. wO 3. HZ 10.
I'K 5 . ZJ 10, JB>2. SIK 2.:;0. A:->z 5.]T 4. ES. AB 20, Ml lU. MC 2, SSI 2. MIS lU. f'M 2, JSCh 5, W
L, MW 5 . SzFr 3, IM. MW 10, MR 10 SW 10, PSI. FW 5. JS IW , -" Al 5, AW 11), MC t, Ja 5 MB
25, KC 2, Nil 2 .~ !lJ~. LJ 3.50. lB~, AR 3, MI(. PJ 2. od Żolll O . 6. ASICZ 5, FrS 30, ZW, WS.
JHW Kar w, 5, FI\I 2. WI( lO, PSI .... AR 10. eS:I, S Ad ela 111 l. 5, PK. 11M. MS '. MN 30. KD lO.
I·L. 1111 :lO. AK " Al.'\. ACh .'\.' MK W, AA 20., SA 5. StH 5. SZ. CCM, ZP. LM 3. M! 4. lM 25, PZ
5. 1'1, 5. LA 3, UA. 5, N12. Kił 2, KW 15. KJ ~. TA 2, CM 2. M
ta wyl~u"ni" chu •• j n01l1 FT 2.
IIH 5, IlU 5, MS!' 10, HP. Zl. FrK, WI~P 1(\. AN, MP 10. WJ 5. MS 20. MM 2, WCh 5. SIK 2, KR.
,·PI.MM?I AI12.IIL. KE.Tarn4w5, FSHI. MS .~. AI\6I..MS1R.5, ALT 5. SI, PF5, BMW. ll(4
SI.l) 5. Au 5. JI':>. Al 2. KW 5. WW. lll.AG 2,/P lU. "H 2, HP.IIS 5. MO 10. KT 2. LO 5, BM 2'
KJ 3. lU 5. Al' IPO 3. UK 3. A T :1.40. lO 3. W 1 5. Kl~. Ks SI S.n I :.o. 111520. MP 3, CO lO'
ChE 2. JH 3, IK 5. MI' 5, SJ J. MA 3. OS 10. KW 4, ZA~. Rl5, JJ 2. ZK 2. IK !I. 51'2, ML. FI, SI:
Cz.,I'P.IIR. AK~IS1'ł2!i, .'011', MW3. lJJ. ISO 3. MT 1.!iII, SZ2. I(W. ZN5. MISJ 10. lIAP:>
MM K15. KW 3. KL 2, AH 3, ]S I puee~. fl'L 2.10. Al J, AK, II. 3. ilU 10. ACI. AM l. EB. Pe:
rowie 10, UCh 5. Zl 5.!iII, JTz 3. ESk.'l WK !i,]B 5. A" J. BA 1 ~, PK 10. WL', RM 10, lK 2, l
St ID, J I AL u wyzdr. bu operacJI. S.... 111. ;"'() •.'I, Sil 100. $L '. Sił 5, PT 5. B~:I. M~ 3. 11M $,
WM.IR5.I)R. A\.'5. M02. ECh. ZM;>, NW 5, I A3, MM 2. TE5, SN4. KM3. NE 12. Sil!!. Oj 2,
/IIW 2:;. 1<Z 2. WO 6. S .... .'\. WiliO, 1)M. KAJ- WJ to. :tA 1.!iII. TS 10. St...tW5. A 1 IM:>. 1'02. M "2
5, MA 2, RTT 10, PA.'\, OA 5, NN :>, OT 5, "A li. SA.5, SA. 13, Kl.'1, ~Lo 3, PA 5, KI , TS 10, NN:
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CHRYSTUS KRóL BOLaCJ. lC~ika ta llllładll !lit

KS. DR. B. P. JARZE.\IflOWSKI,

:Ii: n'lIl1 o Męce P. }e'tIlS8, .... ygfU$:.l:(ln~crr prze, Aulllr'll ... ~~a8Ie Wlelldł'l:u I'O"D .. ł
11l~O.
ł'lerwtU "ed..... U8U~ wyglosi. Aulor prle! nad ..... C'Zoo Slacle mOlo ... ", WĄ<.I~ .... P .. "u Uak.

reu" zal ... Wielki

l'llłlek
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k~ide

LudwIk" Króla

h,

!SIł pleiłn,

\O' D~IrU

I, /I-hcn.,

~IOreIlD

"",,,, test

'N/i'llIuP<>'Jl1\e Strull ,~.
TI!N71!' .. ~WOI 00 NIE I'N2YJl'U". K~IiI::l1<a 110 nlaCUo :1.1", Id ~ "auk. KlOn! " .. lor
",,,I,,"m Prul! .... djo. Zaws:te. a zwłaszcza w WkUdlll ~OSII! .. czvtaola ... wielka korzyłt el1n:e-

proboac'n!m, Na Illn."1l koocowycb q,ollllcll

icl

HI)~klel

don,
TI!:NZI!:

prl)'uh.'Slł.

Stl'. 92.
il<AJSLOOSZI! IMIĘ MAR'A.

1'1~lIne

~::'i~~.Jl!('lt CZj1anlc z kalendarza MarjlluSklego,

TENte,

111ARJA DilWIĘ:CICJELKA.

czym""" 08.

mle5l~c

nlul

,..,

UMVI'd

peza cu b.I~tl<a IIlS'! lDJmuJlIc~ I bU"U'lłcą.

WIelII p'llllnem dzle/ku moto ... l.nldcte 10. l:'Zcgo

dasza pI'IIl:nl111 widzimy tu ml"'~t ~wl~jycb kil Marli.•ch dllC"" mllO!;CI
WI(1).1m). l"k MarJa
'lawalfl slO ,.wd~lęc~ną", jalU!!J odwlIgI przez polKnno~ swlcd Mblerau. te łm.di ?<,,~h~
. . . . ., II które myby~m, ~bllwmh się prosie. Widzi.:!, w tej lcIląieczl:tl, te cuda przez -'lorJę
dla 8W tt)'cb wyprllszanc stawały dlę ,..kb, rze<:Z\I zwyk/Ił. C0d2.!l!.II.uą. Tli W!"uzeh: DłJznplemy.
Ja/I. łwIęllł I bloglł byla ś:mlert rollosn(kOw Muli. o,lroll 88.
TE./'/2E: KU ClCI MARli. KaIIł!CCZIIa ta 1:8 ""era kazania, 'aóre O\'l'J:'O'!Ił A"tor :>nU
mdJo W Delm', .. maj .. 1931 ro. w KtóryCh dZIelnie broni czcI Nllj~. ~,rll Panny p ..... eclw hc.
fetykum, a zwłaszcza Iym. którzy '" ~pQI;Ob faryuIIsz"wslil i ubłudny. lM>d lW~ł~~'I~m ~t>Cnilllla.'
I l:2<:1!cnla łlog"rodliCY, do m.~tnJ heretyCkiej uSIluj ...-wabkle IlId pulsltl. trlldYCVlnl .. M""an_kl.
Stron 110. Wszystkie le ~ ksląieez~k wydane &li. .li dobr}'m paplene i .. fe'~ '" Il"""wne oklad.
••• Naby~ II11rłna w AdministracjI pl~l,"ego w JClyku polSlllm ,vyURWIlnc.:o Cl.l""p.~m" ,Ap ....
8101", klil<fJ.!'O A"tor Iych ksiąteclek J~'!:II wlI'Olredaklllrem. .o\dc~... ' A4m. "APIl~loI". KI.. Dr.
8. 1'. jal'2~mb"w$kl, Oelrułt, I.leb. P. O. tlOll' 83l. U• .lo. A. Amenca.
-

u W A GA;-lCl!ClI
• nej",

kłoś

nl~eh

1:C alfl!ych C'ly!cllllków ole olrzYIll9.1 "R\'cena Nłrp"~RIR •
ZRw!itdnml nM o I~m lI~t~m OlwnrtvOl I,,~ r"~,'r",,,,,,
PrlC!ivu,c r"~'N 'HI,,",

mlujOłC" :r.oacF.kll nlcch nnpls'lc "REKLAMACJA OAZETOWA". Za
(poc~lOwCk) nl~ 81~ niC p111c1.

il

w

Optóc;>: rellla",!!.cjl, ""yU donlCRlenln o "Icotrzymanlll .. Rycerz"". nil' "m,,~ ..... 'a~11tJ
pisać nie wolno, bo lO n!!.rdn naclawcę na znaCl':nc kos.UL. (LIII l""... ~m
US\ rcklllnmcyjny puyjl1zle 110 nlł~. Ił S4 w nim Inne Wrn\\'y oprócz .eklamntjl, Unlld ··',e,""",y
'lijda Od nas flO gr. ?II lI!1idy 1a.l<1 liSt.
listu o,e podejmujemy. wl«; \....UC,! d" aad"",c~. od
a-tOrt'go poczt:a pobiera te 60 gr.· Wys)'lnu e nll1<lplaconj:cn li~IÓW Z Inncm/ .~prn",·Ąmt I~~'
m1ennoscl. I _ jak WIdzimy _ nDrain sam~go nndawcę na nlepotrzebne kos~tn.
t
"Reklamacja gazctO"'R" lak mniej ",leccj po",'luaa wygl'łllne: I) al~ ol""_y.n .. l~m "Iły_
cena NI~p"kalilncj" za mje~;ąc ~tyC1C~. 'Mój IId...",.: I III naplsa~ s,y6J dOklad"y IIdr~~); n/bo
2) Na mlM11łe gTudz1i", zam(asl 3 C.l:l. "Ryc"",,, Niepok.81ane!'· ot .....ymalcm lylkO Icd~'n_ Pro~~e
o Dd"tOlnc pl1!~18nic bmlinJąeych 2 eg'l. MOJ adres, (lu napis<:~ 5\\'6j dOkłallny .. dres).
--J
I

nUlc, Cly pocztówce
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PONADTO NmpOKALANEJ

DZIĘKUJ.1.

Za t>logmolnwlc.ist\\'o, oplek~ I Inne łaski.
BE.5, 1.1. 810~SP2, A06. MM 35. MK 10, FW~, KN1), BO.5. aM~, AM 10. KW 10. TlI. 2, OW
20, SM ~t KM 1, WJ 3, 1111, SH 14.50 l M!)5, IłA 5. W/3, MF, PJ W, KA 7, WS !IV, WW. P~. SM 10.
DJ!!, PW IO}.~M, SBI ,lS3, [M~!I, OLI. C;S~. WM2, LM:!, SW!!, I.P~, OJ 5. WM4, Uli 3.
81' 2, If; 4. "LII 5,
"b- SE 4, 8A 10, jW 2. MT 10, SW 10. Oj ~, TS 8.. SA 5... J~,lcn l bardłO
wielu" 5, 11M3,SW O. J5. LE!., MM ID, JS.5.!'IT. TS 3. 5M2, OC l, Ił"!i. ŻM5. P~2. KM~, K
J 2.M. ~A 10, KM fi. RS 5. Tj 5, MI. IR, MZ 2. OS 2. OW 5. KJ 5. CL 1. Kj lO, Nł 10. Pl5. KI'.5,
łóW 2, BH2. UM 5. PK.'i, Sj lO, Pl 5, RP4, W/5. IIA. LII.5.'5Sl. KP5. WH '. G 2. AI.~, W\l5;
1'10 11, WII:!, WO 2. es 20. JK. TM 5, Mil ~. Ii Z. RS. KJ 5. l.W 2. 8S 5. OH 5. PW 2. liS. 1\\. SW
10. AG 5, BA, ST .'i B/5, 10 1.5-, Jl , K 5. WM 2. PH ~, MK 3. GM 5...GS fiJ..H1 5, ~R ~. N l.!ill. OU
2, 1M 11.. TJ> 5, tiK j • 1. 3 HM 5 lj 42, Pt-ł l, LI' 10. uJ 5. SW lO, ::.L 5. Uf. l, lA 5. MR) Rl5,
OM 2, o,;M6. LT 5. CE2. 1'12, 8l7, WJ 10, OA5. WI5, 6J. Mt~ Q~2, NPK 2. W1/4. S15. Wll,
Kj 3.!iO. Mj 2. SI 2. TR 9, as 5. NI g, KL 1.!iO, iii 2... _0W tO. LH:>. AS 10. LI. M~ 5. KW" :'>I). kw
5.· Sl.M ~. SK 20. SM 5, !'IN 20, 1\725, CM ,>, N~. li:> 3, fłL 5, HA 20, AW lO, WJ ~, OW 5. PO 10,
ZAI I.JM 2,CM2, HM, AlN,,9J5, ZA5..LB I, 0.\\5ł PS 5, ORZ, S11, :>W3. TM3. SJ 10. Tt'750:
NW.l.K~, TO l, L61, h'.;" WW 2... UM 5. ~\W. ':165. OA5. SP~ SA5, KA I. OJ 2, LJ:L M1
5. WI 3. OK 20. KAP 5, Wj .5. II 10. vj 10. Z.\\ 10. tS 10. MJ 10, OM o... Je 5. OK 2, W ~ I.S 3, GJ:;;
SM 1, Kli 5,l<H 2, SW 5. KK. KPr. 5. CA 10. 1l0~, UM 5. AT, WI 2, ~A 11, Mj 5 PS. KM 3. Pll lO,
I.W 5, ~::;~. IlM 2~ ZB, DM 5, AD 2. JNTf> 5. HM 5. PA 5. KR~. DA 5. CA 2. k K 15, ~U 5. B~ 50,
WZ20. KA.3HN~.1 NN. SM. MSl. RC~, PA fO. MJIllQ, OE5. lR~. MT 15, OPl. 'liN lO. LM S,
UJH 10, TH 2. TH ... CJ. RA 5, WM 1_70, SI.M~r111n, AD ~I TM 10. 1'0125, AO 3. 1822 TK 2. Al 2,
WW 10. MJ 5. PS 5, Hę 10~ l.e lO, C!,M. hl I~ 2, WD 5. p" ~. IIIP 5. Zl.l uldrowlenle I pole""lenło
lIIrowla: !-lM 15, Pl l, ZO :lO, HM 11, ZW
RM 5, S1 4. N) 2. TWP 10, AA tO. KC ł. lM !t. MW 5.
IIH 5. KJ lO, K~ 5, fT 2. BAliO, LZW 2, Z 5. 5150, lU' 2. SM 5, aM 2. KSa 3. PM 6. P1fl5. IĄ
5, CS, Re7, RIII~, WM1, 165, HW 5. ELwa. UH 12. MR 10, HK~, MGr. 5. O>P5.IR5, LK2,
KW 5, el 14. $1.0 10... LJ 5. l"l13 5, TI. 10, F03 ..'lO. MP~. HO a. 10 I egzamin 2, KZ I. KI' 3, W 5.
KI'3, OK 10. Mtl5, uhl. Nfi IS3 MI.5 SS5 I>A3. WAIO SMI, Ml$, OF20 aN~.OIII 2,
OA 10\ HO~, ':>W J" PM 5, SS 15 RZ 2. AH 5, lL 5, Kto 2.
3. Sn... 5. MI.. sqs ~~ MH 5, OK 6)
KN, t\ i 5, UM 2, \.:> 3.50, NN 2. SK. SJ, SH. 8A~. CJ 5, KOZ l Ul łnn~ 1.5kl WS 2 !lM~. KI 2, P
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KALENDARZ.
• uw:r,,~lImcnlel!l odJlII.$I<I,", zupe.nych ~c" u .k. Irandszk3flsltlch (ZF). AbSOlutyj Generaintel!
dla Ulonkilw UI-ga Zakonu (AG), Szkllpluza KumeHlailsklego (SK), Szkal'l~17. NI~D,,1i:3Iane&,.
PQ~z~CI~ (SNP\ I odllU,1 1ulleln,-Slltcyj nymskJch (051).

lA.

fgnacego h, m,. Andrzeja I ' Z. - :>15

• C.

(Z F)
,
Ntl.jiw.- Ma'l'ji p, Oromni~TlfJi
(AG) (Z F) (SK) (SNP)
Błażeja b. m.

3 P.

Andrzeja Kors. b., Józefa z Le-

• S. oniSSY ' (ZF) (.$K)

-• ••

5 po 3 KriL. Agaty p. m., Piotra i Tow. mm. jap. I i III Z.
(ZF)

Tytusa b. i Doroty p. tu.
• P.
'I
W. Romualda op.
8 •. Jana z. Maty w.
Cyryla b. d. K. i Apolonji p. m.
10• C.
P. Scholastyki p.
11 S. Zjaw. N. M. P_ nr UJurdfJ3
·12 N. Starozap.. 7 Zalotycieli Serw.
13 P. Grzegorza II pap.
14 w. Walentego m.

I

Ś.

FIlustyna 1 Jo?;ty mm
Juljanny p. m.
17 P. Juljana Kap. i SylwonIl ...
18 S. Symooua b. rn.
19 N. "ięłOp .. Konrada z Plal' Irr
16 C"

"20 P. Leona b.
Ol w. Feliha b. w. i Anieli Mend p.
ItI Z. (ZF)
22 •. Kat. św. Piotra. Matgona.ty
z Kortony pok. III Z. (ZF)
23 C. Piotra Damjana b. d. K.
24 P. Macieja Apostoła
25 S. CczarjUS1:a i Zygfryda tu.
26 N. Zapustua.. Wiktora
27 P. Aleksandra m. i Anastazji p.
28 W. Teofila i Tow. mm .• Romana op.
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