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1'0 wszelkie Informaoje \II ~prawle poniższYCh bll\ż~k prOsimy z"'racat SIę pod wsllazane adresy.
KS. !U:'<iACY POSAUZY. OROO~ l'IELOlłZYMóW. _ "'fI\łenla " objazd" kolonJj piliI~kh w Poludn. Amerll .. e. Ksllłfi:a la maluje 2)'tl .. IIlhZ), .. h Rodak6w za oceanem,
II WYIV~la
:z 8crdcnn~J;'0 obem"anla Aulora z lud"'m, :z wcz""'llnla ~Ic w j"l(o lroskl I bóle. Odzywa ~i",
W rol!Oj wielkie ~"rec ~cll:', Aulora. p.-~ .. peln;onc milo:kl, kartana I VOlaka do IlCh, klórych p"
d ... "~r,,c w 8ralyljl odwledzal I utwicr~1I1 w milos.:I 80ga Ojczyzny. Outo mamy W Uleratt,rz~ po"lc:kł lowle.::klch I podró!niclych, IIle laklej powldd nic mlell~my jeSl.. !C. I'ble Ją wcdro,,'It"C Chrysluso"y I h"'"cll du"".
MOżna mu pilza~droścłć swoiSlego, miłego I prostegq sl)lu. N.b)'wajcle I nylajdc , te
pltlm, k~l~ike! 03 Wan. on .. d"~.<l m,lycn C~WII, W~Jd,lcC'c" ';I~~n",,: ',,'"!lOW~.t. ",tI~~",,,
llratm;·I'lel~~)'maml. A nadlo lIIsUiclc wIeikic polrzeby scmlnarlum Zagranlczncgo, nad kM_
rcm kierownicIwo, z pOlccenia I'rymasa P<llskl, obJą l "laśnic Czc g. Autor. Ksląika z barwn;)
okładką, 64 IOlografjaml a obejm .. jąca 352 SIU," druku. ''''Uluie Iylko 3 'l I, 8(J /lir. Caly dochód
ueznac~ony Jest na ulrlymanle i k$'.lał~en!c kapłanów w SemlnarJum ZagranInnem, Wys)laący 5 zl. zostanie wpba"y d o Złulej Ksifgl OObrod7.lej6w Seminar .. m. Za nIego let będlł odprawlot Sil.' 3 /\b~e sw. w mle"',l"" orn~ u(Sle modly. Adres: Semlnarjum ZQgranlelne 1'0t..1I·
ce p. Nakło nad Notecią.
•
KS. jólF.ł' CZ~RNECKI: GOLGOTA A ~YCIE DZISIEJSZE. _ Czclg. Autor, rcdaklur
"O/o~u Mlsjł W"",n~trlncj", om(lwla W I nę/icI za"'S~e /iwlety temat, Mękę P. Jezusa. A u)'nl
10 51)'lem z}'wym. barwn}'m I lekkIm, lak, te opisane S<'cny Męki I'aflsklej slajIJ. jak tywc pned
oczami czyl .. lnikn. _
w części II wmieszcza sxereg pIHWSlu.,,\'d.nych rozpraw, dotyczącyc"
aklualnyc" lemal6w. Oto parę z nic": Czy Chry~ljanllm sIc pf2l!lyl? Czy spowlcd.t to pog"Mcenie praw natury ell ... ,,'kko7 Po co cIerpleni .. ? Kryzy~ pracy. IIrpys wiary _ I Inne. Z takj
pracy ,,'Jdać, l;: Aulor d"SHonale "}'uuwa bOI'102I1I d"'blcjncgo tycia I daje pralllyune ..."!;Io:~.
z6wkl, jak Im zaradzić.
K.ląika "Ię<;, god'lIl, b)' j, najgoręcej polecić wS~J$lklm, sZ02ególnle na cza, Wlclkl~,ga
Postu, Prlytem dochOd PUCtnaczony je51 na Zaklad Wydlo,,'awtzy, Zamawiać: K ,lęgarnla h a·
tollcka, Kalo,,'lcC ... I. l'iI<udskiego $8.
KS, I",F j"'ZEI' ht.OS, WYI'RAWA NA !:SOt~ ROLE. P Olsk ą IItcralu.rę podr6inln~
wzbo~Ci/ swlcio w~'da .. cm. obszerncm dzl .. łcm Ks. Inlll/al J6tef K/os. Brai On .. dzlal w pler,,&zej narol<h.'\\CJ p;cIg:r~y"",e PO,,"klcj do Orobu Zbawiciela, I opowlcd.zla l :tywo. Inler..... j~co,
z pra."dli\\ym, a tllk nodko spot)'kanym lal.. nt.. m nll.ato.skim. wrażenia 1 dalekltj podróty.
Ksl,ika la ma pod\\'ójlUl warlOść: lako wspomnienie pl .. lgrzyma I jako Informacje z pl .. rw5lego
tródła O lem, U<:'m jC~1 Ziemia IiWlętn po "'oJnle oraz IIrol·e. przez klOre pl .. lg."ymlia pn~Jd
dia/a. "Wyprawa na !:Sofą WoIQ" oldobfonn Jesl kllk~dztes ~Clu rOlograwju.ow .. ml 'iI ..slracJaml.
Str. tom I 366, 10m 11 274. Cena 12 zl, Adres: Kslfgarnla Sw. Wojciecha, Poznan, Al, ."areln·
1I0.....I<lcgo 22.
0, ~IARjA:-; PIROt":'o:SIiL OJCIEC sw. PIUS XI. Prnm~ śl, Dlce. Instytut AkcjI Kalol,
Wyd. 2. 193:1. SI •. 32 I lI .. slracje. Cena 20 l!r. Je~t IQ pn}'slepn~ a 1.ajmujacy tyciorys Ojca ~"'.
TE:-'ZE: PIUS XI _ PAPIEt ROBOTNIKóW. Pozna", K51~garnla ~w. WojCiecha, 1933.
Str. 32. C"oa 10 gr. A.. lor Str~'>i~C;ta enCJkllke o kwesljl SpillcCLncJ "Quadrllgcslmo Ann,,"
w ~~ób ja,.. y I dla kai:dcgo zrozumIały. Bros~ .. rka n~d~j" sIC do masowego rOlpowSZechni.·
ma po mbr)'kach I wars71Rlatho.
KS. 10lEI' CIłRZ~SZCZ: KS. PIOTR HALAK . JC$t lokrOIki ij'clorys tego pod kddym
w2~edem wzorowego kaptana.d .. npa~te."a, T}'le w nim budujących przykladOw cnoty, piI~"le
cenla. mlłuscl ku JezusowI EUCharystycznemu I ku biednym ludziom, fe kapIani I klerycy ",InnI
przecz)'ta':. A I wlern; ~b .. dowanle wielkie z nicI odniosą. Do nab)·cln. u Aulora, T .. nÓw, ul.
'lbud:llilef:O P.
CZYTANKI :.!:YWEOO Ró:łArilCA. Wychodzą raz na mlcsląc pod r .. dakcją k1". Fr. Nowa_
kowskiego, dyreklora tywegu ROtanca w dl""C:Zjl Wlocław~klej. "Cr.ylankl" pl\03ne !;fi populnr_
nIe, omawiają spmwy aktualne I dlalego powinny sil.' Mat Ickturą c~lonk6w toractw I k6lcll rł>.
""nCOwych. Komptet (15 egz.) w pren, mies. wynOSI ~5 g r. Przy wIękSzych ~alll6wlcnlach d ..1e
u~lęp~twa. PrenumUowllt nale;:,. u rcd.aktora I "ydawcy Ks, Pr. Now .. kowsk1ego, KarnkowO,
p. LIpno W.r-Sl
OLA ROOZICOW. - PlslIlo mle~;ę<!Zne, Podaje ,zerc,!: artyku!ów I WlIllazó"'i'k, jltk wy·
ctOl' ,. ... ać mtodzlci, aby wyrObla ua chwale BO'LII, cblubę O/czyinle a rodzicom na pocIeche.
Wodzlcc koiOlIcel' 'PBJd. w t .. m pisemku Cenne I praktyczne "wagI. Polecamy Jako nec::z ;cdM
poparcia. Prenumcrnta roczna 3 ~I. lama"lat pod adreeem: P/nck, DObra Prasa.
I\S. ()~. KAZL\\łEf./Z KOWAL$KI; DUCHOWIENo,;TWO OLA DUCHOWIErilSTWA, HD5I3
Pnplo!!lklclCO Dzida sw. Piotra ApO!łłola. Sir, 14. Adre!!: Wloclawck. Semlnarjum D~Chowne,
"N IWA " _
tygodnik !!poł~c2ny dla Inlellgellcjl. StoI na 1I!flliy Id"816w rellgIJn}'ct
I nn.odo,,'ych. :zw raca tek Sp«Jll lna uwag~ na wgad:l"nla zl'l_zanc z Akcj. KRlolld, •• rnlcll.
I;utn)' katolik winIen siC z nIn' Z3pOZnać. P."cdplata kwartalna. 3 d. Okazowe n"mery bnplRI·
nic. Adresowat: Dobra P""~a - Płock.
CI=łJ.:: dalszy nil n.D$t~pnej SlrOnle olIladki .

f,
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"Prawdziwie

N' 4

zmartwychwstał".

Nad mUlstem wstał JllŻ różany ŚWit ntedzleli .
Ludzie dźwigają Się leniwie. aby zabrł\ć Się do codziennej pracy.
IlO to już Pascha minęła .. .
Na uhcł\ch zaczynłł się ruch . Interesy wypędzają ludzI z domów

już

o

~wlcle .

Letz f:ÓŻ to" Kilku ztlłmerzy pędZI co tchu Czyżby meszczęscle
jakle. bunt moZf.! ull)(l pł)wslantt:" ..
Ktoil Ich zal rzymuJe To kapłan żydowski Ciekawi gromadzą Się
także woktlło
Ofl ll~ZU dołłl.tuJe
żołnierzy

z

JJnerywane zadyszanlem opowladame jednego

~lali~my u wmjśt.:la do grol)u - a świt już nadchodzIł. N<ł$ZIp. Zleml:ł drgnęła gwałtownl~ - A przed oczyma naszeml - rozhlysła o!deplaJC)f:a Ja8nOsć
Nie moina było patrzeć. - Gdyśmy po
chwilJ rozwarli powieki - Ujrzeliśmy cudnego młodZieńca w białej
szacie - Jak odwalał głaz grobowy - A potem na 111m u~uadl.
Padliśmy na z i emię przerażeni Lecz po cllWlh zrywamy się,

- a nie mogąc zmeść blasku oblicza młodzHlIla - UCiekliśmy .
- Niemożliwe - śniło Się wam chyba!
- żołmerz rzymski nie jest tchórzem. byle czego Się me lęka
j raczej oddaje żyC1e. a obowuJ:/:ek spełmć musI Pilnowaliśmy dobrze!
- Wlę<' co myśhcl'" () calem zdarzeniu 't . . .
- Jezus zmartwychwstał, a młodZieńcem. kamień odwalającym,
był Anioł ...
- DZiwne jednak rzeczy poWiadaCie. Chodżcle do arc'ykapłana!
- OpoWiedZCIe, lak to bylo.
Opisu]:! całe zdarzenie dokłarlnie.
Starszyzna słucha . Potem naradzają. Się. CI) zrobić, bo sprawa
przedstawia Się gorzej, mi Się spodzlewah. Ten Jezus istotnie zmartWyChwfitał!. . Zakłopotanie wielkie
Bo oto cala nasza podstępna ostrożność i przebiegłość na Ilic się
zdała. Jezus Jest naprawdę Bogiem. Ałe o tern sza! Jeśhby Slę to. (O
żołmerze mówIą. rozniosło, wszyscy weń uWierzą! .. .
- SłuchaJCie, żołmerze, - mÓW) arcykapłan - MaCie tu po
~arści srebrmków. ale pamiętaJCie. żebyście wszędzie rozpowiudali, IŻ
..uczniOWie Jego przyszh w nocy i wykradh Go, podczas gdyśmy
spah".l)
A gdy się to doniesie do starosty. my go namówimy i zabezpieczymy was, aby Się wam nic złego nie stało.
"A om wziąwszy pieniądze ,uczynili jako ich nauczono".2)
Po przeszło 200 latach od tego zdarzema - woła św. Augustyn:
.. O nieszczęsna obłudo. która powołujesz się na śpiących świadków.
Przewrotność Clę tak uśpiła, że me widzisz, co warte jest świadec two
śpiących. Bo jeśli żołnierze spali, có ż mogli widzieć? j eś li nic me widzieli, jakże mogą świadczyć?",
I)

,\h l. 28, IJ . _

2)

tamie w. I!I.
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jeszcze silniej stwierdza rado-

sną prawdę zmartwychwstania Chrystusa. Bo, biczując Apostołów za
głoszenie tej prawdy, nie wytoczyh im ani śledztwa z powodu rzekomego wykradzenia ciała P. Jezusa, ani też z powodu zerwania pieczęci
cesarskich. Tylko zakazują im o tern mówićl."

Są i dZIś tacy. których życie. krwawa ofiara Chrystusa i wszech.
mocny tnumf Jego zmartwychpowstania - niewiele obchodzi. Zaprzątnięci całkowicie doczesnością, lnteresy, dochody, przyjemności
zycia - pochłonęły Ich całkowicIe, jakby one miały trwać wiecznie.
Tymczasem to życIe tak wnet przemmie .. ,
Sprawy zaś religji nie zajmują Ich wcale. Obojętnem im jest. co
się działo przed 19 wiekamI, choć to przecIeż w Jch intereSie. dl .. tch
szczęścia podjął Bóg-Człowiek mękę haniebną j zmartwychwstał, by
lo powstanie z martwych było zadatkiem naszego zmurtwych\\·staola.
A to chwalebne zmartwychpowstanie Chl·ystusa. Którego 1900
rocznicę obchodzimy uroczystym, nadzwyczajnym jubileuszem, jest
kamIeniem węgielnym Ilaszej Wiary św.; jest naj wybitniejszym dowodem Boskiego posłannictwa Pana Jezusa; jest trwał,! i mocną podstawą, na której opIera się wiara i nadzieja nasza w pl'zyszłe zmm'twych wstanie nasze do chwały i szczęścia wiecznego.
Chl'ystus zmartwywstal - i my kiedyś zmłtl'lwychwstaniemy!
Radosna pamiątka triumfalnego zmartwychwstalllll naszego MishLa i Pana, Jezusa Chrystusa, Który przed 19 wiekami Swą Boską
wszechpotęgą i mocą
zwyciężył zawziętą złość i bezbrzeżną przewrotność żydów,
zniszczył panowanie grzechu,
zgniótł czartowską przemoc nad światem, fi porwawszy pęta niewoli, któremi skrępowana jęczała ludzkość,
wyzwolił ją z pod panowania piekła wlewa otuchę w nasze serca znękane, iż
po nędzach niniejszego życia,
po głodnym nieraz marszu wśród lasów krzyży, walących się na

nas

bezlitośnie,

po cierpieniach i niedoli ziemskiej pielgrzymki i my zmartwychwstaniemy!
, Wszyscy, żyjący w miłości Jezusowej i posilający Się godnie Jego Cialem eucharystycznem, powstaniemy zmartwych - tuk
jak On-,
by żyć już beztrosko i radośnie z naszym Panem i Odkuplcielem,
by wlekuislem cieszyć się szczęsclem z Marją, ongIś przebolesną
1\1atkij. Jezusa I naszą - teraz meba I ZIemi Kl'ólową.
by WZiąĆ zapłatę za mężne l wytl'\vałe kroczellle 7.a .JezuSE"m
7. cIężarem krzyża na barkach aż na Golgotę wyniszczemłl. 1 c:alopalnej ofiary ..
1 dlatego Wielkanoc każda, mimo wszystkie bolączki dOl<l ÓZ IsieJszego tak blogą karmi nas radOŚCIą, tyle pogody i wesela rozlt:w,a
w duszy wlel-lącej.
Rycerz NiepokctlcmeJ
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Poprzez stulecia.
PQprZp.z st ulecta. poprzez światy.
Mogilne 1Jrzemklszy kcunienie.
I dzte znów dr) ?las, 11) nasze chaty.
Chrystus, odztany 11) z6rz promienie.
I dZIe, o. za Ntm JfJ.sność wielka,

I
I

gołąbeczk6w
MaEu.~, Boża

butlych kt'ocie
Ro4ztr.telka.

1(lq., jak onglli na Golgocie.

Poprzez stulecia, popl'zez aunaty .
I dzie ten orszak tak wspa1ualy.
Idzie na pmgi POI8kll~J chaty,

By serca nasze z grzechu
I SUI'SUIn cordfJ. -

ws łały .

Vleś~i z'lbl'zntiula,
bl'ZOZU tu hołd kOłJ.Qry,
Bo oto Chl'Ystus Swego etału.
Chlebu 1. Wina niesie dary .
Pochyłu

Pochyl(t bl'zoza w hołd konar!)
I n~y pctdniimy na ko/ulw Pełni m,iłośr:t. 8ZCZęŚClU. Wl(try,
Z/lUtl·twychwsłalego wielbiąc

pana.

h t N I N ;t JELLAczrc.

--,,*:.<) ...- -

TESTAMENT JEZUSA.
Na Jerozolimę spł yną l cichy kwietniowy
unoszą się jeszcze odgłosy dnia. zgiełk l iwego i

i narodu n ap ł yw ogromny,
I'zesze pie l gn~ymów utrudzQnych daleką drogą kryją
się w zacisza domostw I w obręb gospód. by odpocząć po upal nym
dniu.
W dużej sali domu Józefa z Al'ymatei zebrała się gl'Olllacu<~
mężczyzn. Odprawili przepisane prawem modły i w milczeniu zasie·
dli do stolu.
Dziwny niepokój wpełzł do serc ich. Spoglądają na l\1istI'ZIl .
A Mistrz też więcej blady mż zwykle. a czarne Jego oczy pałają mi ·
łością ku nim. kIedy na ich wylękłe spogl~da twat-te.
Spożyli wieczerzę. Mistrz wstaje I umywa im nogi
_ Jakto, .• Panie, Ty mnie nogi masz umywać?"l) WOl;I
Piotr,
- "Jeśli cię nie umyję, nie będZiesz miał części ze mną"2) odrzekł Jezus. I zakończył : .. . ,. dalem wam przykład. abyście. jakum
ja wam uczynił, lak i wy czynill"l ), ja. Nauczyci el '.vasz i Pan .. ,
się

Pascha.

wieczór, W powietrzu
I·ojnego. Wszak zblria

więc
Tysiączne

I ) ,an t, IJ. 6. _

2)

l.mt~,

"

El. _

3)

ł~!It%

"I~
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W ięc Jedni drugim słu żyć macie z po k ot'ą , jako j a wam słu żę .. .
P otem m ówił im serdecznie i m ił ośn i e o tern, i ż On j est Drogą,
Praw dą i żywotem; i ż On j est w Ojcu a Ojciec w Ni m, a Ojciec i On
jedno są; iż wszyscy mi łu jący Go, j eśli o co prosić Go będ ą, o trzymają·

l , j akby ch cąc u sunąć wszel ką wąlp li wość co do tego, na czem
polega m iłowa nie Go, mów ił kilkakrotn ie powt arzaj<!c: "Jeśli mię milu jecie, chowaj cie przykazania moje''4).
l znowu: " Kto ma przykazania moje i zachowywa je, len jest,
który mię miłuje. A kto m ię m iłu je, będzie m iłowłlny od Ojca mego:
I ja go m iłować będę i objawię mu siebie samego"!»,
l jeszcze: "Jeś li mię kto miłUJe, będzie chował mowę moj~, a Oj('lec mÓJ u miłuJe go i do mego przYj dziemy i mieszkanie li niego
llczynimy"Ó) .
"Kto mnie nie miłuje, mów moich nie chowa";),
- A jamei nie wiedział dotl}d, że miłowanie Jezusa, to zHchowanie Jego przykazali. Ach, wiedziałem, lecz zapomnialem o tern, bo
wygodmejszem mi się zdawalo miłować Go sercem tylko, a zapominałem o rzeczy naj ważniejszej, bez której prawdziwej miłości niernasz
l być nie może! ...
"Jam Jest szczep winny, wyście latoroś l e . Kto miel:>zku we mnie,
a ja w nim, ten wiele owocu przynosi, bo ~ze mnie nic uczynić nie
możecie"!;) .
Kto z l ączony z J ezusem przez miłość, kto tn\'[1 w Nim przez
łaskę, pn:echowywaną troskliwie w duszy, ten nakształt winnej ł::tto
J'f)..~ l i wydaje owoc życia Bożego, cnót chrześcijańskich.
- W i ęc mam chron ić d uszę od podmuchu grzechu ciężkiego,
mrOżącego w mej duszy kwiat m iłości Jezusowej I czyni.~cego zt: mnie
l atorośl suchą, llie przynoszącą owocu, która w ogu::n WI'ZUCOn:! będzie
1 zgorzej e.
A ty czys llIe jest gałązką suchą, przez grzech ciężki odl:rwaną
od szczepu wi nnego - od Chrystusa? Możeś oddawna wyrzuc i ł z l:>iebie miłość Jezusa przez lekceważeme Jego przykazani' ...
Wracaj coprędzej do Niego przez szczeni ~powiedż j pokutę,
a pOłącz się z Nim w Komunji św. Nie odwlekaj, alę ŚPIesz, by soki
życia nadprzyrodzonego, życia laski - znów krążyły w duszy twojej,1
złączonej z Jezusem.
-

---------~-------~

Potem znów mówi!: " P rzykazan ie nowe daję wam: abyście .\:Iię
Jakom was u mi łowa ł , abYśc i e Się i wy społem nHlowali. P otem poznają wszyscy żeście uczniami moimi, jeśli miłość
mieć będziecie jedni ku drugim"9).
"To jest przykazanie moje, abyście się społecznie milowali. jakom ja was umilowal"IO).
•
"To wam przykazuję: abyście się spolem milowali"II) .
społem miłowali:

... ,

4) " ~ n 11 . , ~ _ !'I) U nlh . W 21
_ 9) lan.tt . t IJ" J-ł -) !'I. _ H')

_

li )

I ~ "t l< .

t ~mlt. " 23, _ 7} t amtł
... U

ll. _

w ~~, _
II) I . nt .t~ , ... 17.

k) r

I ~,
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Przykazanie Jego, przykazanie nowe, abyśmy się społecznie mi... Jedni drugich mamy miłować . . . Po tern ma świat poznawać uczniów Chrystusa, iż się wzajemnie miłują ...
- Ach, mój Jezu drogi, to to jest Twój testament? . . To to
przykazanie, ta wielka miłość bliźniego, ma być najważniejszem
wśród wszystkich Twoich przykazań? ...
To po miłości wzajemnej mają wszyscy pozna.wać Twoich
uczniów i wyznawców?
- A jam się nad tem nie zastanawiał i dlatego o miłość bliź
nich nie dbałem . Nie doceniałem wielkości i wagi tego przykazania ...
Więc dotychczas nie by łem Twoim uczniem, nie byłem prawdziwym Twym wyznawcą, kiedym miłości bliźniego nie p0siadał.
Więc tyle już lat mego życia spłynęło do rwącego strumienia
wieczności, a ja, choć może chlubiłem się imieniem chrześcijanina,
chrześcijaninem nie byłem, bo nie spełniałem najważniejszego nakazu
mego Mistrza i Pana ...
Więc poprzez 19 wieków minionych od chwili, w której to najważniejsze przykazanie nam dałeś, Twoi wyznawcy zapomnieli o tern,
co Jest najważniejsze w Twej Boskiej nauce ...
O ja biedny, bom chrześcijaninem od dziecka, kiedy to przYlAłem
jarzmo Twoje na siebie, ałe, niestety w życiu o obowiązkach, z tytułu
wyznawcy Chrystusa wypływających, zapominałem ...
łowali

Nie rozpaczaj jednak. Jezus dohry i miłosierny, przebaczy ci
dotychczasowy gl'zech. Idź tylko i przeproŚ Go pokornie i ze skruchą
błagaj Jego zastępcy kapłana o darowanie win w Imię Jego ...
A gdy bliźniemu swemu wszystkie urazy przebaczysz, gdy się
z nim pojednasz, to i Jezus wszystkich win twoich zapomni i zp~
wrotem przytuli do Swego najmiłośierniejszego Serca.
Może ci jednak zbywa na odwadze? Może brzemię grzechów
zbyt wiełkie i ciężkie i dlatego robak niepewności cię gryzie i łęk
przejmuje, iże uie śmiesz zrzucić u stóp Jezusowych olbrzymiego stosu nieprawości ...
Idź tedy do Mal'ji, Ucieczki grzesznych. Ją proś, by cię z Synem
Swoim pojednała, by cię Jego miłosierdziu poleciła, by Mu oddała
twoje skruszone serce; - by CI była Orędowniczką, Pośredniczką
a Ona i Pocieszyciełk<! oczyszczonego bumienia twego będzi e
J. N.

Refleksje porekolekcyjne.
(Wychowawcom I nauczycielstwu pod

uwallę).

POpl"leZ ulice każdego niemał miasta przeciągały w ciągu osta.tnicJl'fy!!odni długie szeregi młodzieży.
I"oważne, nad wiek czasami skupione twarzyczki, spu szczone
w ziemię oczy, przyeiszone szepty, kieszenie, wypchane gruberui mo·
(lI i.t ~wnikami, zdradzały miejsce i ceł wędrówek.
Rekolekcje!
Któż z nas nie pomni tych błm!ich chwil?!
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Kojal'I.Y się Z niemi uroczysta cisza obszernej auli, majestat
Krzyża, rozpiętego nad katedrą, dł"Ogie i kochane oblicze katechety ...
Kojarq się nasze dzieciństwo I młodość, kojarzy żmuflne
... sumowanie grzechów (bodaj, że nigdy w życiu nie jest
się tak skrupulatnym w wynajdywalllu ich, jak za czasów gimnazjalnych).
A potem. ta podniosła 'Msza święta .
Był to naprawdę jedyny dzień w roku, w którym znikała przepaść, dzIeląca nas - uczniów i profesorów, w którym surowy dyrektor, oschły, zimny, "dwójowładny" łaclllmk. czy matematyk przystę
pował wraz z nami, jak z młodszymi przYJaclólml, do Stołu Pańskie
i

trwożne

go.

De otuchy wstępowało nam wówczas w serca l 'fe razy w tym
lednym dniu w roku Uniewinnialiśmy w scn :<tl,:h i sumieniach
młodzieńczych naszych "ciemiężycieli 1!"
A dziś?
Czasy zmieniły się. Dziś szkoła śrl'dnia p1zedpI""zystkiem wy_
-:howuje, potem dopiero naucza. DZiś 11ł! każd l'm r·f'.i ~ u słyszy Rię
"} przyjaźni profesora i ucznia, o. samorzl~da c: h " "I<I'1wych, kołach
:odzicielskich, hufcach, zabawach, popl83Ch. z a\V"dIH~ h .
I może dlatego dZIŚ właśnie, bardziej am ?" " .; Iy indziej, uraz iło mię jedno.
Dziś zabrakło dyrektora i profesora PI" J
,lole Pańskim.
Bylem kiedyś w kościele Ila porekolekcyjne.i 1\ szv św iętej . Tłum
młodzieży, jak my niegdyś, skupIOnej przystępuje do Komunji świę
tej. Ale nie wiedzie ich. - jak nas niegdyś. - dyrektor, czy profesor.
Kilku tych nowoczesnych .. wychowawców" siedzi z wyraźnem znudzeniem w ławce i ziewa ze znużenia.
Bodajlo dobry przykład!
Bodaj nowoczesne wychowanie!
r. cz-ki.

MATKA BOLESNA.
.,0 Wir wlłzy/lCll. kt,órzll iddecte prze:::
d rog I) obaezcie a p rZ/lPłJ tn:::cV: 'łię. jeśli
je lłt boldć,

jako bolelic m01a?"
( T'en~

ler em. 1. 12).

Jak w życiu ludzkiem są dni wesela i radofci, a po nich tnk
często niestety - przychodzą dni smutku i bole:' ci, ta k również
i w liturgicznym roku Kościoła są różne okresy, w któl'ych to radość
i triumf, to smutek i ból przeważają . I nic dziwnego, ż e tak się dzieje, gdyż Kościół - mistyczne ciało Chrystusa - żyj e równi eż i to
życiem Samego Chrystusa - Boga. Którego tętno s ilnie bij'lce najwyraźniej zaobserwować można właśnie w poszczególnych okresach roku kościelnego . Okresy te, chociaż zawsze są te 83me i znane, zawl:lZe
są jednak ś wieże i nowe, a wielkie bogactwo myśli i uczuć, jakie
z sobą niosą, jest prawdziwie niebieskim pokarmem dla umysłów
i serc wierzl}cych.
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Jednym z takich okresów jest post - czas pokuty i umartwie,
Smutny ten okres stawia nam przed oczy cierpiącego Zbawiciela;
gdy dźwiga krzyż win ludzkości na Kalwarję .. , Jak zawsze, tak
i na tej drodze krzyżowej, Chrystus jest dla nas jako Dobry Mistrz,
Uczy nas bowiem, jak mamy dźwigać swoje krzyże, dodaje sił, wskazując na ogrom swych cierpień, wobec których cierpienia nasze 8.1
jako drobniutkie ciel'llie,
Tego uczy post. Lecz ten czas smutku i ku innej postaci zwrnca
oczy i serca nasze, postaci tak wielce przez nas ukochanej, , , To
Matka Bolesna - Królowa męczenników, Której bo l eŚĆ u stóp Krzyża
i w calem życiu nie miała granic, a Serce Jej miecz siedmioraki, straszny symbol boleści, po brzegi wypełniającej duszę najczulszej z matek, przeszył. Rozważając cierpienia Marji, słusznie z prorokiem zawołać można: .. Wielka jest, jako mm'ze boleść twoja" - o Marjo"któż cię zleczy?" (Treny 2, 13), Przypatrzmy się Tej naj boleśniejszej Matce i starajmy się odczuć te cierpienia, które dla nas poniosła, byśmy Ją wdzięcznem ser.
cem tern \vięcej umiłowali!
n i ~.

- -Do- - -jerozolimskiej
- - - spieszy
- -Marja
- -z - -byJózefem,
ofiaro-'
świątyni

wać maleńkiego Jezusa Ojcu,.,

Drżącemi rękami ujmuje starzec'
Symeon Dziecię ... i nastaje chwila święta natchnienia. Ostatni prorok Starego Zakonu przepowiada małemu Jezusowi sławę wśród na-ł
rodów . .. drży serce Matki, niebiańską przepelnione radością, a pod
8tropy niebios płynie pokOl·lle Magnificat. - Aż oto nagle inne słow a ·
stłumiły radość Matki; wszak słyszy wyraźn ie, że "oto ten polożon
jest . .. na znak, kt6remu sprzeciwiać się będą" ••• i dlateoo "duszę
twą. 'Własną przeniknie miecz". (Luk. 2,34 - 35). W tych słowach
poznała Marja cały ogrom boleści, jakie Ją czekały z powodu śmierci
Syna, i odtąd ów miecz straszny tkwił przez całe życie w niel>okalanem Sercu Marji, czyniąc w niem ranę, zawsze otwarta i nieulej
czalną,· •

•

(70

"Który wstawszy, wziął
Eoiptu". (Mat. 2, H) .

•

dz'i ecię

i

•

matkę

jeoo

1V

Jtocy: i

uszedł

.. .Wśród cieniów nocy, posłuszni rozkazowi Boga, udają się
pełni pośpiechu Józef i 1tfarja z Dzieciątkiem w drogę. - Marja tuli
do serca drżącą od chłodu dziecinę, ramiony Swemi gotowa każdej
chwili

zasłonić

Skarb Serca Swego przed

niebezpieczeństwem

...

W daleką udają się drogę, hen, aż do Egiptu, uchodząc przed okru-

I oto widzimy wśród dzikiej pustyni delikatną
i biednego rzemieślnika, jak głodni, opuszczeni, nie mają miejsca, gdzieby zasłonięci od dzikich zwierząt i wichrów głowę złożyć mogli . .. Czyjeż serce zdolne jest odczuć boleść
Matki - wygnanki, tulącej Boskiego Wygnańca, Wygnańca już od
, 'l"wszych dni? - Któż poznałby w tych h·zech wygnańcach-żebra;
t.:'.Ch trzy najświętsze Istoty na ziemi? ...

tnym Herodem. -

z

Panienkę

"Czy
pieś il . 3,

Dzieciątkiem

widzieliście,

3).

•

•

•

któreoo mil1tic dusza 11tQ;a?"

(Pieśń

nad
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Słoilce rzucało ostatnie blaski, tonąc za ialistą linją dalekich
wzgórz . Zmęczeni całodzienną drogą pielgrzymi stawa li na spoczynek ... Z jakiemż przerażeniem, spotkawszy się J ózef i Marja, spostrzegli brak J e'J.:Usa. - Pl'óżne pytani a, - nikt nie widział J ezusa!
l oto idzie Mal'ja Zpowl'otem szukać swego Umiłowanego. P rzez trzy
dni i noce Matka Bolesna nie ś pi, lecz płacząc ustawicznie prosiła
Boga, by Jej dozwolił odnaleź ć Syna. Za dnia, jak owa oblubienica
z " Pi eś ni nad pieśniami" chodziła po "uhcuch i rylI kuch" (3,2), pyta·
jąc o Zaginionego. Boleść ta była tern doktliwsza nad inne dla Mal'ji,
że nie miala właśnie przy Sobie J ezusa, a nElwet nie wiedziała, gd,de
przebywał. "Jct sJtości oczu
mOich me nwsz przy sobie"
(Ps.alm 37, 11 ).

•

•

•

"A niosąc krzyż sobw, wyszedł 1/(t 01/0 nnejsce, które zowią Goloot(t" (Jan 19, 17) .
... Ciasnem i uliczkami Jel'Ozolimy szed ł straszny pochód. To
J ezus - skazaniec był wiedziony na śmierć... Krzyki i wrzaski,
p"zekleilstwa i z ł orzecze n ia roz l egały się wokolo . .. Wtem pochód
zmiesza ł się, przystaną ł. To Jezus poprzez krew za l ewającą Mu oczy
u jrza ł Ukochaną Matkę Swoją, Spogląda nail Matka i ledwie poznaje. O wejrzenie, peł n e boleści! Zbolala Matka chce biec na pomoc,
a usta zdają się szeptać:
Obym i« mat/m str«piOIUl
mogla ?la swoje /'(lmioJla
do:::yć kr;:l13. Tw6J, Synu m6j!

. . ' Pochód szedł dalej, a l\.faI'Ja stała jakby przykuta do miej ·
w boleści równej boleści konania, bo oto ,,~l)ldziuła Go 1U 1.vięzuch,
(I nie moyła Go 1w:olllic, ?Vldziała Go 'IV mnQch. a lUe /IIonła ich
obwiązu{:. - widziakt J ellO kl'WCLWlące oblicze, (t nic -monla Go
e;l rzeć " (sw. Anzelm) .
,
,
~ca,

•

,,8tula podle krzyża Jez usowego Matka J ego" (Jan 19, 25), Marja jako Matka najczulsza i najtl'oskliwsza, nie zawahała się
wstąpić z Synem na górę boleści.
Na Jej oczach, a r aczej w ser(,U,
lozegral s i ę dramat najstraszhwszy, gdyż wszystko, co Cierpiał Syn,
~tokrotllem echem odbijało się w Sercu Matki .. , Stała Matka pod
krzyżem ... jako ta liIja między cierniem , gdyż }'any Chrystusowe 11iemiłosiernie raniły Jej czule Serce.. , Stała zbroczona krwią Syna.
bliska śmie rci - prawdziwa Królowa męczenników . T u boleść Jej
dosięgł a szczytu, a miecz okrutny po rękojeść wraził Się w Jej Seree, .. "O Pani m,oiu, gdzieżeś stala? - wola św . Bonawentura. fJzy pod krzyżem? nie, T y na krzyżu z Chrystusem u/1tf/,zoną zo,<~ta
laś, boś tam z Nim ukrzyżow(mą była . .. O cudzie mesłychany! Tyś
cala pogrążona w 1'anach Cln'ystusowych, a Chrystus ?d~J'zyżOW{LnY
jest caly

w

.

.

.

naj{Jłębszych 11'nętrzliościCLCh Twego Se1'ca" .
'(:

•.. Mł'ok już zapadał i dzie6 szabalu si ę zbl iżał. J ezus zamk nął
Swe oczy i na Kalwarji cisza zaleg ła. przerywana szlochem Matki

Sł. ..'

lOG
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Nagle wynurzyły się zbrojne postacie
i wnet rozległ się trzask łamanych kości wsp6ł.
wiszących z Chrystusem złoczyńców. Struchlało Serce Matki, bo
oto ujrzała jak ostra włócznia żołnierza pogrążyła się w piersi Nlljdroż szego Syna, przebijając zarazem i Jej Serce na wylot ... A niedługo potem Jezus zdjęty zostal z krzyża i zlożony w ramionacn
i niewiast
rzymskich

pobożnych".

żołdaków

Swej Matki. - Zdjęty został z jednego krzyża a złożony na drugi,
tylko że już żywy . . , ,,0 Matko. z jakąż miłością dawala8 Syna Swego światu jako zbawienie ; oto łel"((z ś'wiat oddaje Ci Syna Twego, lecz
o Boże, 1V jaki sposób!" (św, Alfons Ltguori) .

•
", . , Ostatnia chwila

•

•

zbli żała się nieubłaganie.

- Oto Mat'ja muSyna Swego zimnemu grobowi i rozSk'\Ć się z nim",. Własnemi rękami zawinęła Je w prześcieradło,
jak ongiś w Hetleem owijała Je w pieluszki, złożył a ostatni macieJ"Zyński pocałunek na czole martwego Syna - i grób zamknięto "'
To był kres boleści Matki BoleSI\ej - ciemny i zimny gr6b, a w nim
martwe ciało Dawcy żywota ., . Spoczęło w grobie Serce Boga· (,'d owie!.:.:a, lecz i drugie tam Serce spoczęło - to Serce Matki, bo "~ o ie
jest skarb 1Oa"z, tam i urce 1u«sze będzie" (Luk. 12, 34) .
si

już oddać ciało najdroższego

l

NI , 4
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., Rc.zwaiaJlllY CZęst o, jako Wlerne dZieci Mar)! . Matki. oc l eści

J eł Sę r ca z '::Ierpleii.aml Jezu's a ZWiązane, zatap;:aJmf

,w: '.\.' t-"t'; ę ry: h

r31\hch Jezusa , lH'1sząc 'Mar Ję ':. iCr. zba\vcze a la r.as lr oz~mle r.ie
::.Iowaml hymnu :
S Wle (n
ni Hil

w

E h, Eli -

8 JlT!lU, 10 proszę ,

T !lny " O~Z ł

Si p rz.

EH C\.( m OJf m O,~ t, (,l!.fJ l

Nie bo, ziem ia pustYOle -

M!l! ko,

h zlts'l

I wszystkIe sk aly,
te z

pł a kałv

sk rCt. c:e rp'en ia mOle.

Pr zy j mij ducha - oJoJ rece Swo Je
O l jak srod ze - cierp:al l bólew.
K ról Wszec h wład n y - wszystk l:: n kr ólc w
1\ któż leszcze - ta m . p r zeby w a ł
' ,Ludz k ie grzech y wspól nie zmy ..... al •. ?
A ch1 m y wSlySCy - o lem wIemy ...
Nigdy m o ż e. - n ie wSlJomn lemy'
fi jak pózno - za lulemy .l
T Vl U! ..... !e rne - ;! .,i nil be ku.
WszystkIch .... :e:l ny cn - w l ćn) oku

'Z

hołdem
ft aric

Stanrs/auf M(t"'f Zt:'lIi'ski.

Jezusowi Eucharyslyunemu
na Zieloną WYSpę.
wrażeń

z

p ie l g rt )' młU

do Dublina)

7'

LE HAVR!,
WS ZCZY NAM POGAWe OKE . _ 5 MUTNA PRZYSZŁO~':: t V W IOŁU POLSKIEG O NA EMIGRACJI
_ 5ZKOLA PRANCU!)KII . ~~IO O Y KAPl AN WŁO S KI I JEGO TRAGE DIA - ""J UTA

Zaczynam SWÓ J wywiad 'Jd ch ł o pc z yka m o że 10·jetmego. klóry
z tatusiem, c z ł OW i e k i e m w ś redmm WI eku .
Zbliż y łem S ię i pat rzę na m ego, a on na mnie. Al e Zfo c hWil ę n akrywa rz ęsami s woJ e cza rne oczy
- Cóż ty mał y , bOI sz Się mme, czy co? - Nic n ie mówi.
- A j akże CI n a I mI ę?
sta ł

- Staszek.
- Bardzo ł adn e masz im ię . A któ ry to ś w. Stan i sł aw jest t woim
patronem , Bl sk up-M ę c ze n mk, cry Kostka?
Pomyś l a l t l'OC h ę, a potem odpowiada. I Ż B isk up krakowsld
- To ś li cznie , że J U ż wIesz. i ż by ło dwu świętych Stan i sławów
i 01):1J Polacy A OlC lec S I ę uśm~echa, zadowolony
S ł ysząc r ozmowę naszą . przy l ~c7,a s ię do nas I(i lka d7 1r w(' 7ą l
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i starsza, bardzo wymowna żona któregoś z tutejszych Polaków. \\Tte·
«y, pogł~skawszy Staszka po głowie, zwracam się do starszych.
Lecz o czem mówić, trzeba się chyba najpierw przedstawić.
Wjęc pytam: a może kto z was zna pisemko "Rycerz Niepokalanej" 1
- Owszem, odpowiada parę głosów, przychodzi do pani nauczycielki i dostajemy go do czytania. Zajmujące pisemko - mówi któ·
raś z dziewczynek . ....
- A to się cieszę, że wam się podoba, bo to ja jestem jego I'e·
daktorem.
-Aaa.,.
- Jakże wam się tu powodzi?
- Tak, różnie. Kto ma pracę, to dabrze, ale i to teraz zwalniają dużo z pl'acy, że niewiadomo, czy człowiek jtltro nie będzie bez1'obotllY01.
,; - A dużo was tu jest~
- \V samej kolonji będzie ze 600 osób.
- A jakto, to jest osobna kolonja polska 1.
- Tak, mamy domy, w których mieszkamy, a wszystkie one Sól..
w jednej dzielnicy, obok siebie. Prócz tej koloJlji część Polaków mie·
szka w innych dzielnicach,
- A cóż z dziećmi, do jakiej one szkoły chodzą?
- Do francuskiej i uczą się po francusku. Mamy jednak i polską panią nauczycielkę, która uczy je polskiego,
Ogh}dam się, bo za pietami usłyszałem mowę fl'ancusk'J. Zdziwiłem się niemało i aż mię coś ukłuło w serce, gdy ujrzałem, że to
dwie polskie dziewczynki rozmawiają z sobą po francusku.
- A cóż wy to - I-.teklem - wstydzicie się języka ojczystego,
że w obcym rozmawiacie?
Nic .. .
-A jak dawno jesLescie we .r'I·ancJI'~
Jedna coś 7 lat, a druga 8. Połowę dotychczasowego życia spę
dziły na tułaczce. I chodziły do szkoły francuskiej. Dlatego teraz już
łatwiej im rozmawiać po francusku, niż po polsku.
- Oj, to smutne, że tak prędko odzwyczajacie się od naszej ),Qchanej, a. tak cudnej, polskiej mowy.
J pomyślalem, że gdy te dziewczęta z Polski l>l"zybyłe, już dziś
wolą między sobą rozmawiać po francusku, niż po polsku, to za lat
kilka, a zwłaszcza, gdy wyjdą zamąż za Francuzów, języka polskiego
zapomną zupełnie, a następne pokolenie już nie będzie go nawet znać,
bo zleje się z żywiołem francuskim.
A szkoła francuska podobno "gorliwie pracuje. by istotnie do te·
go doprowadzić, Oto nadchodzi w moją stronę ta mala dziewczynka
\V stroju krakowskim, co witała X. Prymasa. Słucham, a Olla również
rozmawia ze gwnją rówieśniczką po francusku. Zwracam się więc do
nich:
- Czemuż wy, dzi~ci, nie rozmawiacie z sobą po polsku, przecież jesteście Polki? Dopiero co tak ładnie witałyście J. Em. X. Prymasa, a i wśród Polaków jesteście, POWillllcście pokazać, że umiecie
pięknie po polsku mówić,
.
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Ale tu nadeszła p. nauczycielka polska, gorliwa propagatorka
"Rycerza", i tłumaczy, że to jeszcze dobrze, iż pols\i,ie dzieci znają
iobrze Język francuski, gdyż imponują dzieciom francuskim znajo~
mością dwu języków. Przytem w szkole francuskiej język nie utl'lId~
nia im nauki, tak, że dzieci polsk ie mają lepsze poslępy. niż dzieci
I'rancuskie.
Choć trudno nie przyznać racji temu rozumowaniu, zrobiło mi
się jednak żal, że te Wojtki, Staszki, Zośki i Baśki w takich wanm~
kach wnet zapomną mowy ojczystej, a z nią i Polski także,
l)oznaję się również z tutejszym duszpasterzem 118SZych wyt hf)(!źców ks. dr, Cegi e łk ą, pallotynem, serdecznym przyjacielem "Ryce'·;' a".
- A, "Rycerza" znamy i czytamy bal'dzo ch ętnie - mówi do
mnie, gdy się przedstawiłem.
Sel'deczna wymiana myśli pl'z eciąga się, gdyż musieliśmy długo
czekać, zanim nas wpuszczono na okręt, Bo też to, nie było z tern zao~
kl'ętowaniem jak nazwano dostanie się na statek - zbytniego po~
rządku. Ponieważ "Sa turnia" jest okrętem włoskim, Wlosi na nim
mieli pierwszeństwo i wszędzie ich respektowano, także i Hiszpanie
wcisnęli się prędzej. My zaś musieliśmy być ostatni.
- Ha, trudno - mówimy sobie - przecież to pielgrzymka,
n nie przejażdżka dla przyjemności, więc trzeba i trudy wszelkie zno~
sić cierpliwie.
Dopiero gdzieś około lO~tej wieczorem dostaliśmy się na statek.
Czeknjąc w ciżbie już na okręcie na przydzielenie Rajuty, wszcząłem
'rozmowę z młodym księdzem, jak się okazało Włochem. Miody, coś
'prze(l 2 laty wyświęcony, zrobił na mnie mile wrażenie. Zainteresował
się Niepokalanowem, gdyż w r odzinnym kraju spotykał się już z mo~
imi współbraćmi zakonnymi. Później, gdyśmy już parę dni podró~
żowali statkiem, zetknąłem się z nim na pokladzie 1 klasy (on jechał
II, a ja 111, ale pokłady dostępne były dla wszystkich) i rozmowa
o ideałach kapłańskich, pracy duszpasterskiej i różnych kwestjach
społecznych zbliżyła nas i prawie zaprzyjaźniła. To też, gdy w drll~
gim czy trzecim dniu pobytu w Dublinie rozeszła się ponura wieść na
oł~l'ęcie, źe zmarł on na udar serca, w czasie nabożeństwa w Fenix'Parku, zrobiło lo na mnie ogromne wrażenie.
Mój Boże, myślałem, taki młodziehiaszek prawie, przytem wy.kształcony, a do pracy dla Boga rwie się całą duszą. l któżby się mógł
spodziewać, że jego marzenia o poświęceniu się dla szczęścia dusz
ludzkich śmierć lak prędko zdmuchnie i pogrąży w ciemną mogilę?...
"Czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny" stanęło nam przed
oczyma w całej swej surowej powadze.
Ale gdzie ja to pobiegłem z mojemi myś!ami. Przecież myśmy
dopiero weszli na okJ'ęt, gdzie po sprawdzeniu paszportu wyznacza~
:ją każdemu kajutę. Jakiś marynarz prowadzi mię pl'Ze'l długie korytarze, potem po schodach w dół aż zna l eźliśmy nr. 555.
Otworzył drzwi, zapalił światło, a wytrzepawszy szybko kilka
słów po włosku, odszedł. Patrzę, a tu maleńka izdebka, w środk u ze
2 mett'Y kwadratowe wolnej przestrzeni, :L z jednej i z drugiej slrony
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przymocowane po dwa łóżka jedno nad drugiem, razem cztery, okna
niema. Za chwilę przyprowadzają mi księdza na współlokatora. Jest
to X. E . Niećko z diec. lubelski ej, serdeczny współtowarzysz dalszej
rodróży.

Lecz wnet dzwonek na ko l ację, a potem warloby rozejrzeć się
bo to gmach olbrzymi, który wypada poznać . SkOllCZylo
się jednak na wyjściu na pokład, aby ujrzeć ciemne jak smoła, ciche.
ogromne morze. Potem spać, bo to już godz. 12 dochodzi. A na zwiedZl\llI e jeszcze będzie dość CZMU w następne dni.
'J. N.
po

okręcie,

Przyjmujemy na braci zakonnych
i

młodzieńców, pragnącyc h pośw i ęcić się ca łk ow i cie
służbie Niepokalanej przy J ej "Rycel'zu".

Wiek przepisany:
Najw:lżniejszym

Panu Bogu

s kończone 15 Jat do 30 roku życia,
w:ll'unkicm jest p o w oła n ie zakonne, czyli
pl'awdziwa chęć poświęcenia się
słu żbie Bożej w Zakonie św . Francisz ka i pragnienie gorące oddania
się P. J ezusowi na zupełn:! wlaSilOŚĆ, bez zash·zeień. życie u lias
jest twarde i wymaga calkowitq(o
poświęcenia s ię P. Bogu i zaparcia
s ię sIebie.
Kto m yśli, że znajdzie tu WyJ.(Oclę i będzie mógł pl'ow'Hlzić gnuśny
i beztroski żywot - niech się nnwet nie zgłasza, bo lu mogą wy ll'wać tylko ci, co pl'agll<! ZłOlyĆ
całopal n ą ofi.H'ę :lo siebie i poświę
cić się zupel nie P. Bogu przez Niepokalaną. To znaczy ci, co IlU\j:!
pl'awdzi\\ powolanie do ż .... cia -qkOlli1ell"O nawet na dalckich 11'fisjach i wszystko chc;~ poświęcić
Jezusowi, Który dla nas l'ÓWIlICZ
wszystko, nawet życie Swoje, ])0święcił.

A ci. co mają prawdziwe powolanie zakonne, mogą się zglasluć
bez lęku , że może nie 110doh;jll
obowiązkom zakonnym , bowiem
"wszystko mogę w tym, któl'y mię
umacnia" - mówił Paweł św, N!ls.
J Ulii .lIIU."
C1.)' 5łySI)'liJ.?,.
poświęcających się slużbie Niepoknhmej Matki, Ona Sama wzmacnia i czule prowadzi, ..
Potrzebni są, ale ty lICo l powołaniem z.konllem: dl'ul;::w.le,
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zecerzy, introligatorzy, biuraliści, fotechemigl'aficy, stolarze, cie~ le,
ś lu sarze, monterzy, technicy, rysownicy, szewcy, krawcy, ogrodnicy,
bartmcy, znający się na budownictwie, murarze - wogóle każdy, mający jakiś uczciwy zawód lub rzemiosło, przyda się, o ile pragni e poświęcić si ę służbie Bożej w pokomym stanie brata zakonnego - misjonarza.
Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem : Klaszwr 00. Franciszkanów, Niepokalanów, p. Teresin Soch. (Wr .).
UWAGAI Zgłaszać się mogą tylko pragnący zostać zakonn ikami.
Do każdego li stu należy dołączyć znaczek za 30 gr. na odrow!p.dź, a gdy się wysyła papiery, znaczek na list polecony za 90 gr.
I wszelki, k·ton/by omukil elom. albo br4ci. albo swstry, albo oJca, albo IllUt·
albo żonę, albo SJ'II1tY, albo rolę dllt -imienia mego: tyle e tokroł wetmH:'. I ~J/wot
wiecZ'l/y odzieriy. (Mat. ]9, 29.)
Kto miluje ojca albo matkę wircej nii mnie. 'nle je8t mnie !lOdZIeII.
(Mat. 10, 37.)
Już bowiem 8amu chwila, w kt6rej'PO tlltłgicłt walU/mach 1 mepewno,;clach,
po WIelu walkach wewnętrznych etoczonycli :: ciałem 1 k1'l1J1q., po czę/Jtych mira-dacii i modlitwach, młodzieniec powie Chrystusowi 8we unelkle "tak", i ~zy to
70 ci8Zy zorz zachodu, czy w plomiennem dzjękczlJ1Ue1l1U po KOln.un,! !JW. u lIt6p
Dl!arzll, oddaje się nieodwołalnie ::ycilt apostolekiemu - euma t(l cll1ut~a pl'll14
jest z konieczności jakiegoś świę tego llpojenia, tlueza CZUle się porLwplywem nie·
pojętego lIroku i c::arll, jab zwykł towaTZ1If1;:Y{; po.łwięcenlu wszy8tkich. nadziei
oj siebie 8ameyo w tem życiu na zupełną ofiarę egoizmu,
"Za I1IJIIo inłwł.n.y" ,
kę,

=

Powrót do Ojca.
Często się słyszy, ze tu hodurowiec, tam -starokatolik, gdzie indziej znowu wol nomyślic i el, Iloznawszy czem jest w rzeczywistości
dana sekta, jaki jej cel, koniec, a przedewsz.ystkiem przyszłość . 
z serdecznym żalem i skru chą wyznaje swój błąd i nawraca się. Niektórzy to swoje wyznanie na papier przel e.wają, by tym sposobem
naprawić dane zgorszenie i zadość uczy ni ć spl'awiedliwości Hożej.
Niedawno podawano wzmiankę w- gazetach o powrocie do Kościoła katolickiego ks. Salomona, który przez J?E!wnienczas był duchownym w t. zw. kościele narodowym fIodura. Obecnie ks. Salomon
wystąpił z listem otwartym, w którym usiłuje naprawić zgol'szenie,
orzyczem daje charakterystykę stosUllków panujących u sekciarzy:
.. Wszak, bracia umiłowani - piSze ks. Salomop.- sami o tern
wiecie, że gros 1 ) tego zastępu reformatorów", 'Odr'odzeńc6w l staro·ka·
lolickich kaznodziejów składa s i ę z naldziwacżniejszego zbiorowiska,
_ nie wyłączam siebie - a mianowicie: , z nieukot'lczony;ch ~tll pen
tów, z niedoświęconych kleryków - .WypędkÓ\Vł--Ż nleurobionycb kapłanów świeckich i zakonnych, o głowa~h .zw ichrzonyc lr JUy&!ami .lliejasnemi, o charakterach nieusialonych i z luźneml zasadamI moral.
nemi, ze zmęczonycł1 karnośc1ą kościelną lub zakonną takich, co to
powiesili sutannę lub habit na kołku, abl_czemprędzeJ według sek-
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ciarskich zasad i praw zaślubić choćby i cudzą żonę, albo pojąć za
niby żonę, wybrankę serca, za którą się uganiało.
Stwierdzić muszę, że niema tam ludzi myślących; rzadko się
wśród nich da słyszeć zdanie poważne, a szczere prawie nigdy ...
Czy dziwić się temu, że sekty "w mrokach śmierci się rozsiadły" i s:~ ośrodkiem grubej niewiary, całkowitego zobojętnienia i wychładzania wyższych religijnych uczuć, zasad i przekonań, że stały
s i ę świątyniami ciężkiego
upadku moralnego?
Ileż to i jakich nie przeprowadza się w ich "kurjach"
rozwodów? Są to kuźnie cudzołóstwa! Widzicie tam na
kartach ksiąg kancelaryjnych
złotemi zgłoskami zarejestrowane - przez nichie samych
- stargane związki małżeń
skie. Upadek cnót rodzinnych, z a n i. k obyczajności
w ich kościołach się uświęca
i robi się to wszystko w imię
niby pierwotnego apostolskiego chrystjanizmu? Co za bezczelnoŚĆ, za przewrotność, co
za bezwstyd! Niema granic
złemu".
Kończy ks. Salomon list
swóJ Wezwaniem do kiero'vników sekt:
"Błagam was, bracia umiłowani w Chrystusie, a i was,
kierowników sekf, t. zw. kościołów: polsko-narodowego,
prawosławnego,
katolickoIOOle po","ulll.m. Ize~ Iy J<:51 (PIOIr) Opo_
apostolskiego, i staro-katllic· -ka:"Aa ..
na ICJ opoce ZO~dbJł KOŚfl61 m6J ••. I Tobl"
kiego, błagam was na rany dam kl~tz<: kr(llO:Slwa nJ~trl"klcgo". "hl. \6 , I!<. III
Chrystusa i zaklinam na Boga-~dziego: zwrÓĆcie z drogi zatracenia, zdepczcie pychę pieki elną. hydrę waszego serca, zgniećcie w sobie ducha przekory, poch ylcie
dumne czoła wasze i wnijdźcie co rychlej "do domu ojca - do bramy
lllebiOs", Kościoła świętego rzymsko-katolickiego".
Przed paru zaś miesiącami pod wpływem laski Bożej pO\\'r()ci l
na łono Kościoła katolickiego Bolesław JaŚkiewicz. dotych czasowy
kiel'owmk gminy wyznaniowej hodurowców w Denkowie.
Ci.~kawe są przeżycia tego konwertyty.
Wychowany w wiene katolickiej
od najwcześnicjszyeh lat pragnął być ks i ędzem ; pod wpływem nicpowodzC/lia,
jakie go spotkało podczas egzaminu maturalnego, wstąpił w ]928 roku do
kościoła narodowego i po póltcrarocznyeh studjach "teologicznych", odbytych
w ItCmi narjum tej sekty w Krakowie, zostal "wyświęcony" przez. Faro!l8 w l!)l:\J r.
Pełnił kolejno obowiązki duchownego w Piaskach Luterskich, Podgórzu, Stodo-
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łach, Brzeziu i Denkowie, wszędzie zyskując zwolennik6w dla odszczepieńczej
sekty. W listopadzie 1932 r. Jaśkiewicz przeszedł do kościola starokaŁolickit'go,
powstającego pod zwierzchnictwem oslawionego Kostona z Katowic.
Jednak
fa lsz i obłuda, obok ciągłego wyzyskiwania przez różnych dygnitarzy sekciarskich naj niższych inBtynktów ludzkich do czysto osobistych -celów, wywołują
w duszy Jaśkiewiczn obrzydzenie do sekt, n naatępnie wyrzuty sumienia i poważne refleksje. Rzuca wi~c swą sekciarską robotę i wraca do stren rodzinnych
z zamiarem powrotu do wiary ojoow. t'rośba jego ZOfJtala przychylnie potraktowana. przez Ksi~za Biskupa SandomierskielO i przez Stolicę Apostolską i ohecnie Jaśkiewicz przebywa na rekolekcjach w jednym z domów zakonnych, po cdbyciu ZJlŚ tych rekolekcyj zostanie uwolniony od kar kościelnych i przywrócony
będzie do społeczności wiernych katolików świeckich.

W wyznaniach swych, przesłanych do pism, Jaśkiewicz tak mó·
,wi o swej działalności sekciarskiej i o swem nawróceniu : "Będąc
przez kilka lat duchownym hodul"owskim, miałem możność obserwacji. Analizowałem wszystkie fakty, J{wre się wokół mnie dzialy, cierpiałem, lecz raz zaangażowawszy się do zla, nie miałem siły opuszczenia go i powrotu na drogę spokoju sumienia. Calą mocą m łodzień
czych sił starałem się kl'".lewić zło, bo mi l żej było, widząc więcej takich jak ja. Tern bardziej, gdy patrzyłem na tych .,wielkich" hodu'rów : Gawrychowskich, Grochowskich, Podeszwów, Padewskich, FaTonów, P iekarzów, Teperów, Jurgielewiczów, Zawadzkich, gdy patrzy łem na ich n iewiarę i niewiedzę, na ich kpiny z biednego ludu
otumanionego, na ich dobijanie si ę o honory "biskupów", "administratorów", .. dziekanów", na wylewanie całych kubłów brudów na siebie wzajemnie (inna- rzecz, że słusznie je sobie przypisywali). Glos
sumienia nie dawal mi spokoju, bo przecież, chociaż w zagorzałości
głosiłem zło i to zło przedstawiałem w różowych kolorach, jednak
~w sercu czułem co innego, czu łem , że popełniam zbrodnię wobec Chry-stusa Pana, czułem, że wyrządza»~ szkodę Polsce, gdyż wzniecam. roz'bicie i nienawiść. Dziś, gdy miłosierny Bóg przyjął mnie zpowrotem
'j ako Swe dziecię, cz u ję się szczęśliwym i spokojnym. Nie przemawia
przeze mnie ani uprzedzenie, ani złość, ani obraza osobista, ale obowh!zek ostrzeżenia społeczeństwa polskiego przed tymi, którq pod pozorem "polskości i uczuć narodowych" uprawiają rozbicie narodu, nie-,
wiarę pchającą do zbrodni i n i emorał ności .....
Ogrom.

miłosierdzia

:Żydzi

Ma rii,

zapełnia.
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społeczne Papieży.

Grupa żydów amerYkańskich, która zaj~łll siQ studjum nad encykliką
,Quadragesimo Anno", ogłosiła obecnie pUbliunie wyniki swych badań w formie l
listu. List ten stwierdza Ilrzedcw8Zystkic.m, -te I'n pież zawsze był przedwnikiem
~'szelkiego ucis~u stosowanego w.zględe!" jakiegob.ądi. na~u l,~b gr':lP nnrodo-:
wościowych, ktore odwoływaly SIl;: do Jego sprawledhwoscl. Nlezal~ność aędu
papieskiego oparta jest !la sześci u .znsadaeh:~ 1·0 Ifap i,:stwo posiada w!e!kic do-!1
św iad czenie zdobyte w Ciągu 2 tYS1~Cy lat przez badame natury ludzkieJ , form
rządzenia we ws%}'stkich klasach wszystkich narodów i ras, tudziei wszelkich!
związanych z lem zagadnieiI; 2·0 Papid nic posiada ~intereso.wań specjalnie
dla -jakiegoś jednego kraju, lec% dla wuystkich krajów I wszystkIch fo.rm rZl}dll!
jednakowe; :;1-0 Watykan doskonale orjentuje się w~arunkach politycznych,

Str, 114

H\CEHZ N lI!: POKALANl';J

~r,

4

ckonomietnych, moralnych, prtemyslowych i społeeznyeh każdego narodu; 4-0 ze
względu na swoje wywyższone stanowisko, papiestwo sloi pOllad sprawami peli.
lycznemi i ekonomiczlI~mi narodów; 5-0 papiestwo osądza wszelkie zagadnienia
jedynie z punktu widtenia wstechśw l atowejro, a sądy jego dotyczą spraw, caly
świat interesujących; 6-0 papiestwo jest jedy.lym autorytetem uznanym :za istotnie powstechny i przemawia llez obawy w materjach spornych, moralnych, politycznych i .:!konomicznych. choćby to m ialo mu odebrać sympatJe u rządów,
),:-,-"jów, możnych i uprzywilejowanych: Jest meprzekupnem, niewrażliwem na nochlebstwa l ub :łająC1!m się zastrnszyć. Z t ych względów 1:ydzl z radościq witują
encyklikę "Quadragesimo Anno". List kończy SIę stwierdzeniem, że glos Watykanu jest jedynym gIOsef\l, który przemawIa do calego ~ w18ta . że niemu mnego
autorytetu, kŁóryby dal s ię z mm porównnć, wzywa wres;;cle wszystkich do głę
bokiego studj)wanin encyklik "Quadragesimo Anno" i "Rerum Novarum".

Z JA,PONJI.
M A RJ Al

Mugcn:«i no Sono, dnia 15 gr udnia 19Sf r.
Przecl parlt thliami pojechał jeden z naszych br:lci do Toklo w "'lłrBWle IImszyn druka1'8kich, Prawdopodobrue zamia8t jednej nowej kupimy 2 8tare. Obecnie
biedujemy z ma8zynami. a i lafetiwki wyczekUl6mJ, z niecicrpliwośclI~; l,lko~ d/uf/O jq wiozq! DrllkaTnia powię·'
a si,. tylko drukarzy brak. Co 1'Ia to braCla-dr/t1wrze z polilkicgo Nicpolmlanowa?
IV 'WIgilję UroC::1I8tości Niepokalanego Poczęcia Naj~ wirt8;;cl Mo:rh Pannl1
przC1lie8li8»ty ",i (l clo nowego blldynku~
- ; _ ,
Dziś plsat jakiś poczciwy poganin, ze chociaż " Rl/cer:a" 1t1cale nie rozumie, jed1Ulk gorliwie 00 czyta; za/qczył tez 1ye», ofiary. Im/y zntiw czytelnik,
ro:estant z Osaki. dzid,'uje za "Rycerza" i przesy!a pri:mum6Mt,.
1V0gti/e tQr4z w ad1l11)118tracli .. RlIcer;a"
japońskiego ruch powiltati prawda, że to
OTlldzień . , .
~ .
.
Z vięĆC/Z1islęcUt tlltnęcy .. Rycf,rza" tylJ.:o
parę setek zOillalo. 1Y -Ul>l8g/ą 1tłedrielę wybrn /o się A-ch' mlCI:;: f) Dvrek,torem 11« propago.ndi} do pobliskich wlouk. ,iRycerza"
sporo 1'OZ(/(IIIO, a' (j Dyrektor przez efdll
czas w mlcjscoW{Jści MI6mura "prZeślado
wal" bonzę, Bardzo zaCNe to bon:;:ilSko ..
obja~nial Ojcu szczcgółowo IPszystkle urzą.
dzenia "tl:!ry" (llwlątyll1), a i o f'eligji dlugo
1 ,,~jliawi(lll . TlItko, że bonza 7Iiekt6ryclI rzeczy nie 11mlał wytłumaczyć. O Dyrsktór poważnie mlls/i o 8zczc0611IUIt.;;:a;ęciu się b071zami, bo przecież, skoro oni się nalwócq to i ,,'/Xlra/jan" 8'W1Jch I:a s~blł PfłC1ągną.
A lIiektórz?/ bonzowu~ 8!l-,.naprawd~ zacm:.
- A 16 ,ak lin się nawrOCtć SKO'Tf) majIJ rodziny' IItrzym.a'll1e- na poIl8adzle duchowneyr..?
Aie 1tlCth 'TViepolrolawa 'MIszflstkiem kief'u)cl
- • Zacne SwStTy Tra1)istl.."1 -z Hokkaldo
~lltiw ·ro:C1n z sll1'ami. i masłem. przysla,y
11m",' 6..blltelek jaklW,oś 'lekarlltn'a qdiywezoego </la ,pie.ril~owo c:.hor}lch Ni.!'CJL, ~ Niepokalann nlolorodZI! . ~ ,. • ' . .
...~
~
Kiedyś 71um 1malil, ::e jest łam przcsz70
Próba odlewu cztlonck pncd nabyd~m
1oo zakonnic 1 1ltf'zymują Się:: wyrobu 416maS'Z)'nv. , .,.tiw 1 :m as/,I,
, .. IV tych cln",ch przy,::la maszyna do odlewania e::cionek - tylko nf~ma
czasu rozpakować, bo drukarnia pędZI z drlolkowaniem styCZ1HOW6YO 'IIumeru. O.
;Jjfrt!ktor z ,ednum z braci kuvili mUł/ZNn(l drllkflTską. i to d08yć tanio, bo tJJlko
Z(l.

'12(1

toe».

Nr. ,
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Bo: e[Jo l\'arodzcrtia 193: r.

Admmilłtroeja już Ił'ę przeJ/,Oj/a (/0 Ilowe90 bl,d/lllkll. kucllll!o iC/l.:cze cier• t«l'e,,~ miejscu, Odzlc ba,d:o C:P'f(l 'lawiedza )1, !)rlJ~qCII d/llll li/e f/t(jf
liice 111(: wlItowi, to lI'ę te: lU, (I;: 1" :eIlIU!e.

P"zed paru dniami Nicpol;u((IIJa •...;/181010 Ilam aSPiranto do ZairultlI % Mi·
tllPnk6w. Jel1t tQ idolal'; i przlljccha/ z /Ia,;ęd:mlllf. Bttdacz/Jl,a. JClłUl6 pf;ylOlm,
... ·I'd 11CZ/llłiQ katecld:mu. lic to trz ebI' czasu. :6 by:: takitOo :Iob,l sili :lI/';01ll(l/';.
Spod::ieW«lItll 8ifł też nicd/!lYo llrlluieyo WlpHalll(' - alB f ten pogtllll" .
•. , JVc:oraj wieczorc'lł przep,owfJ.d:111~my /IW/QUO do Ilgurl.; iłU dachu
i o:lI.'i,Wldmy jq. elektr/lc:IIOIiclI, - mO:IIQ 80ble 1iJyob~Q:ić eo ;:a poclIwa)IIey tu
R'i,/ok! Zd"ld.:a, :: 5:01111 do~ć Y/leI/l!wC1. IIH';::"" dob,ze WIdZIeć posL.:.c N,cPO{;ulu'
lit). Nieeh teru.: Marja PQCiclga do SIc:llIt bled.lt pog(ubl.l& ullaa.

l'. S. (O. Dyrektora dop.
Już dziś

TCd.'.

wiYf/ia Bożego l\'"rod:OII(! - lfO i aobohr - gdy!, Ił/oll){J krd/~.
l\'llle:ulolJy si9 polcullai oplathclII I tO:6 WII:/I"II.IIIII ! : l.a:d/JlIl III Nlepol.aU:tllold6 polakillł :ollobll(l, (lIt) odltg/o~ć lilIJ ljO:I~'ufu, wlJlly/umy WięC cZfdt olllall.u, f~t6·
1"('go druglf c:ę~c;ą ,Knn, Się lJoOd:lellmy.
.'
.
Tera: 1101.1;;1,1(1. ~·tu Brllc/" f/rzYf/otowUlf/ cllOllfk~. 1/or:qdku/CJ. przyOO/Q>
U'ujlł fmll/I dla d:ieci voyuńs/;lch, '~t6rc Iltal'l SIC lit :(:(,ra': lutro o 5·!cI IlU :..IIJ<.I.·

f(.'(: ;: 01.'(1:1' Boże!)o Narod:clł«'.

Oby N/lpol.u1lllUl. COH&: OOI'd:lcj wJaikula tu tel,
lU u) ulterie/I .
•• , $ltiegu Ił ~ftlł ł/ielfłll, tlllko tlrlł:e:yl.; spłukuje tOtMaCe :i.. ,Jtnwk, ,,daikOIl/l" 1 oblllywft 1.!:ia:q('(l jC8zcze II« (I.:Clt·IICh 11OIIIftl"unc;e.

II/cdlle 8enJW"ka.

Pr08il~lt

o

"'odlitw~

~tr.
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Z wysianych okazt:JWych 20 tysięcy malo co powraca, więc tei konieczną
>: /ala, trię druga maszyna drukar8ka, by podołać nakładowi. Gdybyśmy byli / i~
cOOe;Bi, tObyŚTnY mogli więcej " Rycerza" rozpow8zcchniać, a/e niech będzie we
1"I'::!!/8tkiem Wola Niepokalanej. Mote zczasetn i cyfra się powiększy. Czdć Nic Jro;'o/anej za wszystko!
Nitej 1XJdajemy dwa wyjl~tki z list6w nadsyłanych prze:. c:.ytelników ja ~
]'<)ji8kiego " Rycer::a". Niektóre z nich 11mieściliśmy też w japoń81.."im " Rycerzu".
fsi{/zuka Tosiko, Sidiuok<uJi
" Ryc~a" otrzymufę już oddl,wnft. J ,lź I..-iedy!! mialam zamiar pod;:ięl;o-'
11'06, więc za ociqganie ltię pr:.cpra8zam. Dziś w 'wszym. kolicie/e JCB t święto. Dnia
J4.8. mam o tTzymać ChTzeBt św. Poniewaź to 8w lo się z pomocq. " Rycerza NiC]){J',n/(mei", bardzo teź je8tem wdzięcZ'1la . Mam OtTZy»WĆ imię PatTonl..-i naszej 8::/.."0III (~'atolickiej) /IW. Katanyny. Z POWOdli tej wielkiej laski je8tem bardzo Jlzczę
"fill'll . Pr08zę teź o modlitwę, bym mogla bez przeszkód otrzllmai Chrzcst św.
Dowidztmia.
NIII:II.'1ala Hernici, O SOkll
Ws t ąpi/cm do jedne; :. sckt prote8tanckich. Otr:'ylllawBzy chrze8t, ciel$zy(cm trię, że jeBtem jednym z U'lernych . TeTaz jednak, czytając " Rycerza", mam
1J"(~tpliw08ć co do 1)roteBtancklch urtyku/6w wiary. Przekonałem. Kir. :e tylko hatolickie dogmaty 8ą prawdziwe. Chcę wBtąl)ić do klItolickiego K06ciola i "r(ld
i innych "l1l.ujomych cllcę do tego nakłonić.
Proszę mię wpIBać do " Milicji Nie pokalanej".

R obotników malo! - wola Pan. Robotni~ów ma /o! - 11.'0/(1 Kośdó l. R o·
11Ot1lików ?nalo! - wola żalośnie tlilI! za8{II:onych Bi8kupów i mi8joT/or:;y. Nau'o luj(~ :.c 8wej ojczyZ'1ly przybranej, z da lekich krain pogltńBkich, widząc jak id;.;e
1I.a mtlnle żniwo, przeobfite - z Maku tlIch . kt6rzyby je ze'Qrali .
., Za ma lo "ni.. iar~J''' .

Związek
na rzecz miSYj

Mszalny

franci szKań sKich wśród

podano

1) "Związek Mszalny na rzecz misyj franciszkańskich WŚ I'ód
pogan" ma siedzibę w Niepokalanowie, gdzie za uczestników odpra~
wiają się Msze św. w każdą środę i sobotę przez cały rok przed ołta
rzem Matki Naj św. Niepokalanej.
2) Do "Związku" może nal eżeć każd y, kto złoży ofia rę raz na
rok w kwocie 1 zł. od osoby (zagranicą. : w Niemczech 1 mkn.;
we Francji 5 .fr. fr., na Łotwie 1 łat, w Rumunji 100 lei, w Amer}'ce
l dolar am. za dwie osoby) i przyśle imiona i nazwiska osób, mają
cych być wpisanemi.
3) Do .. Związku Mszalnego" można wpisywać t.ak dzieci, j ak
i dorosłych, żyjących , jakoteż i zmarłych - każdą du szę :'.Osobna ,
4) .,Związek Msza1ny" ma cel podwójny:
a) Korzyści duchowne dla uczestników tak żywych jak
i zmarłych,
b) pomoc materja l ną dla misyj franciszkańskich , która po~
wstanie ze składek uczestników .. Związku" .
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Udział w korzyści ach duchownych dl a uczestników rozpo·
od chwili z łożenia ofiary na "Zw iązek Mszalny".
6) Ofiary na "Zw i ązek Mszalny" moż n a przesyłać albo prze·
kazem pocztowym na adres: 00. Franciszkanie \V Niepokalanowie,
p. Teresin Soch. (P olska) albo czekiem P. K. O. Nr. 150.283, w zna·
czkach pocztpwych, zawsze z wyraź n em zaznaczeniem: na "Związek
Mszalny".

5)

C'.tyna

się

u w A G J.

Msw ~w. osobne w po~ólnych intencjach lub za dusze
jak dotychczas, tak i nadal można zamawia6 w Niepokalanowie.
Do terminów o odprawieniu Mszy św. trudno nam się zobow i ązy"ać z powodu Iic~mych zamówień. Wszystkie jednak Msze św. zamówione staramy się, by
były odprawione w jak najkrótszym czasie.
Prosimy zaznaczać wyraźnie, kiedy się zamawia osobną MSlIę €w., a kiedy
.. hodlli o wpisanie do .. Zwiąllku Mszalnego".
przy podawaniu intencyj do "Związku Mszalnego", trzebu podać każdą
osobę zosobna, a nie ogólnie. A więc n. p. nie motna podawać tak: za zmarłych
z rodziny, za dusze w czyśćcu , tylko trzeba wymienić Iloszczeg61ne dusze, każdą
zosobna.
Nal'azie wpisujemy do "Związku" tylko na rok. - Wieczystego "Związku"
'nie mamy. Roczna wkładka związkowa od osoby wynosi 1 zł.
zmarłych ,

Nie mMZ nikogo, o Pr::enu.ilfwięts::a, ktobIl do stIlpil poznania 80ga illtłcz e j
jak pr::e:: Ciebie. Nikt wię nie ::bawia inaczej jak przez Ciebie, o Boga Rod~ci(:l·
kol Nikt wolny od nie óezpiec::eństw życia tego inac:;:ej jak przez Cit ów, D::lewico
.1IatkQf .••
SW . G ERMAN

Kto jeszcze me

zamów i ł

"ltycerzyka N lepokalanej" pisma dla

rdodz ieży * ), niech się pospieszy. Nakład ograniczony. Spóźnionym
!Y.oże b r aknąć wstępnego numeru, który ukaże się w maJu .
Przedp łatę (60 gl·. do koilca br.) słać można tak samo Jak za
"P..ycHza" - przekazem, lub na konto P. K. O. 150.283. lecz 'Zaw~ze
zaznaczyć. że lo za "Rycet-,tyka Niepokalanej" pismo dla młodZieży.

REDAKCJA "RYCERZYKA NIEPOKALANEJ"
PISMA DLA Mt.OollEty

w
----;.~
) ~'~rUSi"'I' ptu i rt~t artykuł

NIEPOKALANO\łIE

w puprLell"l", " R)'C(flU'

" a ~lr

n.

PIELGRZYMKĘ JUBILEUSZOWĄ DO ZIEMI ŚWI ĘT EJ,

pod kierownictwem J. E. Ks. B·pa Dr. Okoniewskiego organizuj e Polski Touring Klub. Wyjazd 7 kwietnia b. l". Zwiedzenie między innemi: Konstantynopola, Aten i Egiptu. Wielki Piątek przy Grobie Pail·
skim w Jerozolimie. Powrót 6 maja b. r. Koszta wynios.'j. ponad 1000
zł. - od osoby. Zgłoszenia przyjmują Polski TOllring Klub Poznnń,
ul. Gwarna 12 i Wagolls - Lits Cook. W-wa, Krak. Pn~~dm. 012 14.
i w wleksz\:rh minstach Polski.
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Trudności reli~ijne.

-.

Czy dusza ludzko. zaraz ]lO IimttrCI i(h.t '''' ę'lf/ BQ:'!j czy t<;:'.;'lk
1U .. ~·tfj,.::y 'udzlt mówIq.. 1111;ostalt vrz1I cule, dor",I~1 l,a'llul'! ) " f "f:1J$ V}1l~ cl'Jlo.
1'w~kiuJl,l
. ,

PYT.

ODP. śmierć właśnie na t~m poltl!a, te (lU!,Z/1 opuucza
mlj chWIli dusza staj!:: na sądzu;: BoiyOJ.

dało.

\V lI:) Ho'

PYT. I)rm JtZlU1 'jJQwled:w/: "Zt6ml(l 1 mt/Jo pTa1l"HJIQ. a ~(OUfl
1!ic pT.:o>milll{' - C:1I:ty t 11.1(:/10 bylo c:em.:i 1'iltLTWalc"lt
OllP, \V lym wypadku nit\)(, <.>Zf.'l.Ua r.rm"menl
gdzie f/rwhp.. ailJ. LlojJoslawi(:I,i.
PY7'.

ODP,

CZIJ /;lucl.a'tl1t M8:'II.§1tI

I/}

lo r,l~ Iroitl~u:,

zakTy8lJI Jut wa~n(?

zakryslja przylega bezpo~r(;dmo do ko';ciola.
Czy 1'0 odmówlI:nw pacttr:o kl{'cząc, 'nO~IIO Jt8:c:~ I)Olllodl .t sit'
Tak,

J(;ŻI:1J

IIh,Llf:~k"

M('J~

PYT.
UJ r';::»/lC" "wych 1J1t1melfłchl

w !tI:I..IJ

UUP. Nwtylko m"Jina, ale wszystkim się zaleca za!,ypiać z mo<tlitwą na
USladl,
Pl' 1
(,'0 ~rl)blC, ,elill/Hę nie łJ/lIs:y T,okutV :ad(OIe; 1J1~C: Bpowlcdnik«t
O{)P, Trzeba poprosił! kSlędzl> o ("'I\'totunie pokuly, a gdy to niemożliwe
ho sIlOwJedż 611,; lut skończyła, wyst6rC2y ocIpnwić IX>kul<;; według wJasnego
uznania.

PYT

fJrac~Hmlb

C:y )tst 8t08'JIV>lefll, o"y
:yd:i 1Q med::lI:lę?

w

katohekm, dom!! (1H1~e :t«CI!, ",Iynie)

ODP. J est tyezclliem KoścIOła, żeby 8pocz}'n(;k hledzl(:[ny rO:l:ciągaJ się
nietylko na ludzi, ale takie I na urządzenia społeczne, warszta t y i t, p. DJat~gQ
prll.ca t)'dów w IIlcdZlele u katolika J(:st kar)'godn)'m wybrykiem
P YT hilLem blbl]oteklJ'Iką Chclalabym,. ~cby w fflQ}e] bibljotece by/y
tylko wnytośclOwe powldcł C:U le8t rakle dZ1elo , k167Cby mi (Iopomoglo w U311'
waruu limita ~ IJlblloLekll

Pod tym względem wIClkie usługI odda książka OMarjana Plro"Co czyb.ć'" Pc.:-adnlk <ll& czytaJl).cych kSląikL Belctt)'swka. Kraków,
'\'yd K!> Ks JezUIto ...... I ~J2 Str, 246 Zł 2, óll KSlątkn ta daje oceny 3.500
utwor .... w fX!Wlt~clOwych
U01'

.Żyńskif:l!o

Pewno (}!łolw, maJqc lut 17. w pod::lfct:W otTzllm/rlIQ laske, z70biła
:6 watą,,, do klasztoru Po klik,. 1a/0.<1< To:myif1la Się C:y mate
:wlq::(k małzeli~l"l

PYT

,JY:yT~tCZeJ1le.

:::!tWI'UĆ

ODP, OSuba la, przyrzckaJ~C wstąpleme do zakonu, l>yła leszcz<: tak mlo·
da, it> Oll(leWOI) OlE' znała doLrze ilwegc. usposobienia I nie um lala zbadać, czy ma
powolame J(:1:ell Pl) kilku latach prze'kc.oala Się, że zakolll.e i~'cle Jf) nie odpol>.'lli,·
da, moze ze spokojnelll sumleOlcm wstąpiĆ \II ZWiązek mal'>;(I1skl. Zrcsztl! \\ tycb
bprawach najlt>rlil'J Jesl poprosu' u radę SPoI\' ledmka,
- - - u$';'

Kronika.
Z

\V A T Y l\' A N U,

. 'l< ODPUSTY W nOKU śWIĘTYM Oglosrone został)' tny dodati;owe bul·
Je pupieskie dot)'cząct' R9ku śWlę\t'go Pit'rw$za z nich 1.awlI;sz.. wszdklt odpust}
'z wyjątkiem odpustów: dla umierających ("III artlculo- mortls" ), przy odmawia,
' 1llU Anioł PańskI. naboiellstwach cZlerdzlestogoo'llnnycll, przy tow8rzy s~elllu
planowi zdąi.l,ącemu do chorego z WIatYKiem, przy odwIedzaniu Porcjllflkul.
arat odpustów. udzielonych przu biskupów IKI naboteils lwach r..oT,tyf.k a ln~'ch
Oprócz tych odpustów, ulnymy ..... anych w moc y podc za ~ W 6 Z~'6 IkICh Lat Mlłc. ! cj ,
w)'ch. Imlla zatho\"Quje odpusty dla pIelgrzymów odwledza1aerch M.f:l ~ C;; !lunet\
w l>aJestyme i saJlktuarjum w Lourdes, zgodme z ogloslOllcml lUZ odpustamI D2

',a,

lIIr.4
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1933 do 11 lutega 1931 r. w lWIQzkU l 15-Ie<:iem pierwszego' objaN. M3rji Panny.
Druga bulla udziela bardzo szerokICh pe.lno!\1oer.lct\\' k araynałowi ,;Wręk
)zemu Spowiednikowi" i spowiedmkom w RzymIe
Trz.eeia bulla u!:ltala wa runki uzyskania oopustów ~ub, le Il Howych bt-l ohowiązku pn:ybycia do Rzymu dla zakonmków I lakonm.: klauzurowych i ich kolegjów, dalej dla osób, którym Sjle<:Ja lne wa ru nkI me pozwalają na ud ział w uro~ysto!it:iach . t. J. dla wlęimów, przebywających na wygnani u, dozorców wi{'zIL nnych, chor ych i :ch pielęgnian:y, rol:.otników zat rudnionych zdobywaniem chu' ha
powszedniego i osób, które przekroczyły 10 lat zycla. Wszystkie te osoby n1(lgą
zyskać odpust uu.tępuj ąc obowiązek odWIedzenia Rzymu przez akty milosierctda
i dobrych uczynków, jakie im zalecą !:Ipowiednicy.
"Osservatore Romano" wyjdsnia, że za.vleszone zostają odpusty zw)'k' e,
dotyc:t:ące osób żyjących, na tomiast bez zm,an powstają odpusty odnoszące Si!i' do
dusz z.marłych.
XX. Biskupi w Polsce z upowainie:tid Ojca li w. Ogl06zą Jla swoich di~zyj
!:Izczegółowe warunki, na mocy kló r yc:', WIer ni nic plelgrzymują;:y do ltzymu bę
dą mogli dostąpić odpustu jubi leuszowego. + CHl l'-lSK I MI NISTER U OJCA śW . Przebywający w Rzymie chió:;ki
minisler przemysłu i pracy, Kung.Hsiang. Tsi. w siedemdziesi ątej pi ą wj J{C1l'·ra.
cj i pochodtący w linji belpośredniej od Konfucjust8, zwrócił się o udzielenie mu
przez Ojca św. audjencji aby, jako przedstawiciel najstarsz.cj c)"viJizacji 'hiń 
skiej, mógł złożyć hołd Glowi;! Ko!it:ioła katolickiego. W clasie bardzo scr:lCC7.nej
rozmowy Pa p ież wyp ytywał ministra szczegółowo o syt u ację w Chinach. Na za·
końcumie audjencji Ojciec ,jw. obdarzył ministra pam iąt kowym medalem.
wie nia
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NOWI ARCYBISKUPI I BISKUPI POLSCY.

J. E. Ks. Arcbp. Dr. St. O.U.
Leon Walęga , biskup tarnowski
ku uwolnił go od u,rzl)du d"
Bpa
"' ł!i'gi, a :ta zasług i,

Niedawno J. E. Ks. Dr.

J. e. KS . ,""Cbp. Leoo WI",,"
prosił

Ojca Sw. aby z powodu podeszłego już wie. Ojciec św. przychylił IlIę do prośby J . E. Ks.
1. Ekscelencja polotył w ciągu 50 lat kapu.ń.
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stwn i 32" lat sprawowan ia urzędu bIskupiego - roadall\Iu tytuł Al'e)'hiskupa ty~
tuJarnego Ossirinco. J. E. Ks. Arcbp. Wałęga wystosował do byłych swych diecezjan list, w którym ich b. serdecznie żegna, l że mimo iż ustępuje z unędu bisku·
piego _ pozostaje w tej samej diecezji, bo osiada w klasztorze 00. RedemptorY4
stów w Tuchowie, gdzie jest Cudowny Obraz Matki Bożej. W miejSC(:.. ustępujące
go J. E. Ks. Arcbp. Walęgi Ojcice św. naznaczył Ks. Bpa. - Sufragl>.na arch. IwoI,,",skiej Fr. LisowskIego.
Po tych nominacjach nadeszła wieść z Rzymu, że OJciec ~w. zwolnił rów·
:nież na prośbę J. E. Ks. Bpa. Galla, biskupa Polowego Wojsk Polskich, z tego
obowiązku, mianując Go tytularnym Arcybiskupem Karpathos i pozostawiając
Sufraganem Archidiecezji warszawskiej. Na miejsce ustępuJlłC(:go Ks. Arcbpa,
Galla Ojcice św. mianował Ks. J ózefa Gawlinę, dotychczaSCowego proboszcza par.
św. Barbary w Król. Hucie, prałata i kanonika honorowego ~Iąskicj kapituly k~.

J. E. Ks. Bp. Dr. fr.

L1~o ..... s~l.

J. E. Ks. Bp. Józd GD",Una.

tedralnej. Ks. Bp.- Nominat Józef Gawlina jest Górnoślązakiem, liczy 41 lat.
W T. 1927 objął stanowisko dyr. Katol. Ag. Prasowej w Warszawie. W r. 1931 1
mianowany został kanonikiem katedralnym w Katowicach. Ks. Biskup Gawlina
od pocz.,tku swej pracy kapłailskiej gorliwie zajmował się sprawami społeezlle-
mi. W pracy tej często posługiwał się prasą kalo!., którą zasilili swemi znakami·
lemi artykułami. _ Redakcja "Rycer:l;a" 6le Najdostojniejs:l;)'ln XX. Biskupom
Lisowskicmu i Gawlinie serdeczne życzenia błogosławieilstwa Bożego w pracy
nad Chrystusową owczarni:}. Ad ll1ultos anllOS I

ZE

o

śWIATA.

REWOLUCJONISTA MEKSYKAŃSKI ZWALCZA BEZBO.tNICTWO.
Mek'syku odbył się niedawno Narodowy Kongres Prawników. Celem kongresu
bylo zbadanie pochodzenia konstytucyj 1917r. Zjazd postanowill'lykłuczyć całkowi·
CIC ze swych obrad tematy, poruszające sprawy reli3ijne, pomimo to jednak wszy'
fCy zebrani nictylko że wysłuchali, ale nawet owacyjme pn~'jęli przemówienie zna·
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\nego rewolucjonisty AntoniQ Diaz Soto y Gama, który w sposób bardzo energiczny potępił walkę z religją w Meksyku.
"Bronię rewolucję mówi! Soto y Gama bronię naszą mek~ykańską rewolucję przed rewolucją bolszewicką,
Rewolucja
bolszewicka.
jest dla nas obca i wroga. Liczni wich1'Zyciele usiłują zniwec:ilYć w Meksyku dawne tradycje domu i rod:iliny, nie mówiąc ju:i o religji. Ludzie ci
atakują moralność społeczną, :ilaprzeczają istnieniu Boga. CÓ:i; jednak nam pozostanie jeśli odrzucimy Boga? Materja i tylko materja! Ten, kto zabija pojęcie
o Bogu, nis:tCzy równocześnie wszelką moralność. Komuni1;In odrzuca każdą tra.
dyejt;, nawet rodzinę uważa za przestarzały nonsens. W ten sposób komunizm
odrzuca wszelkie więzy i wszelką dyscyplinę. Zamiast spokoju i zasad daje nie_
' T-olWlluŚ{ i powątpiewanie. SpoIeczeństwo nie mote istnicć bez zasad moralnych.
\ MU~lJl~ odbudować religjt;, musimy odbudować rodzinę. Mimo, iż jestem r~'olu
cjonistą mówi w dalszym ciągu Soto y Gama - IJomimo, iż, jak wszyscy wie_
cie, jestem zwolennikiem ideałów wielkiego działacza rewolucyjnego Zapata,
świadomie i publicznie ogłaszam laicyzm za zbankrutowany. Z chwilą gdy MekIsyk odwróci się całkowicie od nauki Chrystusa, nastąpi jego upadek".
Soto y Gama był wielokrotnie oklaskiwany podczas swego pnemówienia,
Po zakończeniu zebrania liczna publiczno!lć zgotowała mu entuzjastyczną owację.
Taki<!j owacji, wedle słów wielkich pism "El Universal" oraz "Excelsior", nie widziano jeszcze w Meksyku.
WYNIKI BADAJil NAUKOWYCH ZAKONNIKA. Belgijska. fundacja
leja badań naukowych udzieliła ponownego subsydjum dla O. Rutten, misjonar:w
w Chinach, oraz jednocze!inie wyraziła swe wielkie
uznanie dla jego działalności misyjnej. O. Rutten od
roku 1930 przebywał w Chinach, gdzie czynił próby
szczepionki pneciwko tyfusowi wynalezionej przez
Polaka, dr. Weyla. Około 180 misjonarzy i zakonnic zostalo w ten sposób zabezpieczonych przed tą
straszliwą .. ~orobą. Szczepionka lltosowana pruz
dr. Weyla i O. Ruttena, okazała się pod każdrm

'*

względem zadawalniającą.

'*

POS~G M. BOtEJ NA PRZYL~DKU śW.
TRóJCY. Pobożno.kią wiernych i gorliwogcią misjonarzy wzniesiono wielką statuę Niepokalanej
nad brugiem rzeki Sanguenay w środku olbrzymiej krainy kanadyjskiej. W nocy śnieżna bici
płas:tCza i korona wokół posągu lśniąca (fot. obok),
widne są zdala płynącym ~glarzom, toteż wypatrują ich światła z utęsknieniem, jakby latarni
morskiej,
wskazującej
im drogę do portu.
~
M'SJONARKA m,nERA PO so-cru LATACH PRACY. W Cape-Town (Afryka południo
wa) zmarła M. Eleonora Petipierre, zakonnica licząca lat 82. Czcigodna zakonnica w klasztorze spę
dziła 61 lat, a w Afryce pracowała jako misjonarka
przez 55 lat.
• BŁOGOSŁAWiONA RODZINA. Gdy w Lotaryngji opodal Strassburga zmarł 74-letni Bergeisheimer, za trumną jego postępowało ośmioro z jego aziewi~ciorga dzieci, a z tych siedmioro w habitach zakonnych. Z szdciu córek wszystkie wstą
piły do zakon6w, z trzech zaś synów jeden jest
w zgromadzeniu x..x. Werbistów, drugi, choć sam nie jest zakonnikiCOl, ma dwie
córki w klasztorze, trzeci zaś nie był obecnym na pogrzebie ojca. bo jest przelożo
nym Seminarjum aż w Manili na Wyspach Filipińskich.
<t) WYZNANIE AKTORKI.
Z okazji wstąpienia do klasztoru p. Ywonny
Bautin, aktorKl z teatru Comedie Franl:aise, przypomina dziennik paryski ..La
Croix" wyznanie aktorki Magdaleny Roch, zmarłej przed dwoma laty. Naleiala
ona również do tego teatru. W pamiętnikach, jakie spisywała w ciągu ostatniej
choroby, znajduje się następujący piękny roulział: "Pośród tak wielu walk od·
daję Bogu moją duszę, która nic popełniła żadnej zdrady. Cóżbym osiągnl<ła,
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gdybym ją była. oddała światu? Przemijającą sławę, gromadę schlebiających
pn;yjaci6l, próżne radośCi. pochwały prasy, fotografje we wszystkich dl!:iennikach, zwodnicze hołdy świaŁaJ Dzięki Bogu zdołałam oprzeć się pokusom. 'Tobie,
o Boże, starałam się zawsze sł użyć gorliwie, wiernie i z zapałem. Od Ciellie
otrzymałam ten dar, że mój śpiew tak bardz.o podobal się ludziom. Mogłam życic
innych radować głosem, który Ty mi daleś. Znala\'.:lam C;ebie we wszystkich we-zwaniach, odpowiedziałeś na wszystkie moje modlitwy. Nigdy, miękł -r".·ojej
dobroci, nie doznawałam wobec Twoich ołtarzy, światowych uczuć" .
.. KATOLICKI KSI4.DZ OFI ARUJE SWOJE nCIE ZA żYDA. Główny
rabin żyd6w w Czechosłowacji w Pradze rozporz.ądzil, ażeby corocznie UCZCZOhol
pamiątkę zmarłego księdza Aleksandra Oppitza, byłego proboszcza w Michalowcach na Słowaczyf.nie, jego zaś ohral!: wywieszono we wszystkich bóżnicach i mieJscadl zgromadzeń iydowskich. Ten wielki szacunek i podziw żydowskich współ
obywateli zyskał sobie ks. proboszcz Oppitz w roku 19t9 podczas walk wojska
czechosłowackiego przeciw węgierskim bolszewikom. Prz)' sposobności obsadzenia
miejscowości Michalowce został jeden -'-.ołnierz zaBtnelony przez niczlUln4 osobę
cywilną. Dla odst.ra.uaj.ącego przykładu postał.owiła komenda wojskowa zastrzelić jednego obywatela tej m.iejllCOwości. Ten atras2:J1y los padł na żyda Moji.e:cl2:a
Deutllcha. ojca 6 dz:ieci. Dowiedziawszy się o tern. probosuz miejscowy Ks. Al.
Oppitz, udał si~ natychmiast do komendy wojskowej i prosił o ułaskawienie żyda .
Gdy wszelkie prośby i usiłowania nie pomogły, postanowił sam za i;yda zginął,
prosząc. by jego rozstrzelano. To ;>ostanowienie proboszcza wywarło tak silne
wrażenie. ie kome nda wojskowa puściła na wolność nietylko żyda, lecz i jego katolickiego obrońcę.
@. AKTOR FILMOWY O REKOLEKCJACH ZAMKNIĘTYCH. Mało komu
wiadomo, że gwiazda filmowa, za jaką uchodzi Roman Navarro, już kilkakrotnie tdprawil rekolekcje zamknięte, a ostatnio nawet przyjął habit Trzeciego Zakf;!lU tv.. Franciszka.
Niedawno pisał on : "Gdy jestem zmęczony pracą i temi wszystkiemi drobiat.gami. które powoli pięt..ną si~ do ogromu zwałów ~rskich. wtedy chro nię się
w mury klasztorne niedaleko San Francisco na tekolekcje. Nie czytam iadnych ga:zet, codziennie słucbam krótkich nauk jednego z ojców i prowadzę z nim rozmowy.
Są to rozmowy o życiu i śmierci, o kl'Ótkotrwllości ludzkiego bytowania na -zJemi
i o nieuniknionej pewności śmierci, o drodze, która jedynie wiedzie do celu,
o przygotowaniu się na ostatn ie chwile życia. '.1'0 pomaga mi I!:rozumicć właściwy
stosunek zależności człowieka od Boga i marność tych wszystkich małych rzeczy,
które mnie przygniatały. Jest to rodzaj odradzającej kąpieli duchowej. Poczcm
odrodzony i umocniony w ten:t. co ma jedyną wartość dla życia, wracam do świata",
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IW.ODO dolarów dla Uniwersytet .. Jagidlonskkgo w Krakowie z:lplsal w h:$llIrMnde
lehn: Frlndnek Dobija, Polak, pochOlblllCy ~e ~ IUkll CleSlyń8kl~gO. a tIImlC$~k.ly od lat
W ChIClIgo, ,dZI .. nIedawno a"*rl.

ZE SWIATA.
Do ostalnlch nasów nazwisko rodzInne w T .. rcJI bylo n:cuą zllpclnle nlunaną. Z tego
powod .. k51~gl Uanu eywłlntgo w panstwle Mllsla'y Kemala r.rZcdSlawlaj'l obraz kompletnego
ebaosu. W pnlktr.ce t,eloweJ st.... 1>(I II, trm .. z.. radllĆ, doda ąc: do ImienIa pT'~ezwtsko, od/loU'Ice al, do lak ej' "lakIwoki rtzyunel. Byl wl~ MIIst"'a grllby. A.. hmcd ślepy I I. d. Obe_
cnIe "ladca Tllrcjl nauuje wRyslklm obywatelom Turkom ,,"ybrać nazwisko, IrIMe moie b)'ć
wli,te z ImienIa nazwy m elseowokl IlIb hlsloryeznej osotńslokl.
'N 1932 r. w Slanach Zjednoczonych zdan)'lo sI, 29 tyal~y wypadków śmll'1'tc l neKo
przejechania pnechodnlów !)nu !l8mochody. Na pociech, dodaje unąd statystyczny.:ił: w r. 1931
bylo o 4000 wypadków wlecel. ezylł, te liczba pnejechań zmnlej'zyla 51, o blisko 13.,..
Qwallowny cyk lon. klóry sza!al nad mleJ"o ... OŚCI'l Quem .. quemu (Mgenlyna) wypilIlal
nlnem farmerom argenlynsklm zlołU"'ego !Igla. SlcdzleU oni w niedawno zbooowanej drewnia_
neJ chacIe I zajadali kolaej,. Nagle .. ezuU, te unosz" sIe w powietrze wra~ z dornem. Okualo
alł'. te cyklon podnióSł cal~, Itkk" ZRaZi" budow" której iklany byly bard20 spoiste I prze_
nlÓllI j" na miej"e oddalone O {lO m. Farmerom nic 1 1ł' nie $talo.
W Angm gr .. pa ludzi postanowUa 2.budowa~ na górze Jungfrau w Sz.u,jearj l reflektor
o al le IS mfljarelów łwl~, by zno .... SprÓboWlt pnesłanla sygnalów na plancie M.arll.
ilwaJ 10lnlcy angielscy prlcIecIelI w g!'\ldn/u samolotem nad uczylaml Himalajów na
wysokoki 8.'\80 m.
.
/III jednej z wysp ocean .. Indyjskiego 2.b .. d owllno koklól 2. kwadratO"')'ch, gtadko cio_
llanyc h bryI koralowych. blys~cz"cych w alonclI Jak najpleknlejuy mannar.
<łOZpoczł'lo badowe kolei elek lry cznej pncz KauQz.
Skróct ona drolrł' z MOSkwy dO
T)'fJf... O Z~ godziny. H0C2nle zaounC'(ld SI, na ko~1 {lO mllJonów rllbll. KOlej prowadzić bł
dlie pruz IIczue tunctc, jeden z nIch I)tdzle mIal 8 km. długokl. Będzie lo na wyttj poloior.a
koleJ ... Iwtecle.
ł'Tała Bowlecka nawołuje obywa leli do zmiany dOlych zębów nit zeby :;r.e sta U nicnbc.
wlcj"ceJ. PI'lY O. P. U. w Moskwie I na prowlncjl . ZlIloto~o specJa In ... ilab/Mly denlyslynne. do
klóryeh zapraszani ~ oby ...·alclc sowlteey. poslacbj"cy ziole korony na 2.ębach. R"d sowiecki
lpodzlewa lIlf. te rozpoczęta akcja da .!tarbowl znaczny upas zlola.
PropagalldA lołnlcłwa doszła I do płaków. OStatnio, w c:z.ulc jtlllcllnycb przelolów na
poludnJe. ~locl poludnIowych tłnjl samolo towych mMI JakO pa"terów - oczywlkle ,.na g"pc"
_ pl.kl przelotne. klóre llladlly na Ikrzydlacb samolot .. dla odpocz)'nllu, ratuj'lc Sił' w len lIPOeób niejednokroInie od IImlet'c/ ze znlltcnla.
Od 1914 roku gl{ownc panSIwa Europy wydaly
lotnictwo 91 mlljanlów zlOlych. Obecni" wfdatkl na 10lnlctwo nil ' ...·Iccle wynosz" około S mlljardów zlolfCh.
IS mIlJonów iydów na talym ' ..'lecie ma prawIe łZ razy wltcej guet I phim anitcli lSO
milionów ka lolików na cal)'m śwIecie. w samel P olKe maJ" t)'d~1 188 guel. To jesl jeden
z &CkUlÓW tydowSklcj ally t pano ...·.nll nad Śwalem.
W mlekle leodjum w II0landjl zalotony loslał specjalny Instyl .. t dla wylwananla
IIluCZrK'(O zImnA" 1 ... lny "ImmerIIng Onoes. Do'wladcunl. w cel.. wylwarzania na.J"lts~)'clt
lempcralur odbywli'l 51, zapomoCł sllraplanego guu ~I. Najnlma temperat .. ra, Jak" ...tliło slC
wylrworzył W Iym Inslytude. wynosi Z12.29 sIopnI C. ponitej zera I jest jd 1)'lko °111 s Iopnia
w,tsZI od lemperatu,/, abllolalnego zera nyU Z73 5lopnl, pln .. j"ej we wszechłwlec e.
Mlod)' Iltnal raneaskl jacquea Cbrellenneau wpadl na OrygInaIn" pomylł wyda ..... nla powleikl na pocztó ... kach. Katda pocxl6wka U"'lera jeden rozdzlal poili' dcl, a na nulępntj nr..
1lłet'0 .... ntJ kolejno znajdu}e 51e dallizy Ci",.
Kto kupi jedn,. I.. b klika pOCd,)wtk. m.. ~1 kupił naslłpne. Iby docz/,ta~ powleikl dO konta.
Cala po ... lrit m!cikl
n. 101 pocllówka"'h.
W pltt'WSl)'eh dniich stynnla ~plon,1
\
Jeden z Daj .. lększ~eh Italków frane .. ,kl~j mary_
narki handlowej Atlantik. 50 10021 zdol~no
.... to ... ać, .U.la ponl05la łmlut b"di w plO_
mIenIach. b"dt w Wodlle. Pojemność teto parowca wyno~11a ołO.OOO lonn (40 mUJ. kj')' ayl
ZZ7 m. dtll,l I SO m. szeroki. PO ło"ntf a obok
przcdsta\lola óW okrłt w pIomIeniach.
W czalle śwl,, 1 flotego Narodzenia .jedlJ mles~kane, Par,ta 631 10UII Indykó .... 171
lonn d.obl ... 1.$IU103 kg. rólnJch ryb morskich
I ~1~.000 kg. O$lr,g.
oN OkOliCY Wllkomleru na Liiwie spadl
olbrzymi meteor (odlamek z Jlklejł gwiudy).
Znaleziono dot"d 1 kaW1l lów tego meleorll,
~ klóry"'" najwI,kszy waiy 7.200 kl'
daniu melrorll powal.lo tak wIl'I II' ci nIenIe
po ...·letna. te w promIenI .. 5 km. wylcełaty w$zySlkle IZ)'by z domc)w.
'ntynler amerykaiIski, Qeorge A. nouglas. prtcdslawll mlnt5ter.stW" wojny SI"nów Zje.
:lnoczon)'eh w)'natedone r.rzez siebie 51klO IlIk IWllrde. te mofna I niego llpon."dut wSUlklcl'
roduj .. pocisk!. poc"yna " od Untblnnwych •• skoriezyw$.y na dlllllo")'ch n.Jwlfkslcgo ka r_
bru. przcbt,laj"cych na/grllMze pancerze.
Samolot beL I rzydef wyl7adowal ,,,,glcrskl Iolnlk OIehler. Podobno urnolot len mate
leclet 1000 km. na godzlne. Nlemey zał \Io')'naleill 53molol bez śmigi, 11'16., moie wzbijać !;c
I opadać zupelnl!! prO$IOpadl ....
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OChron. prElIC:lw ,,·Iamanlo m. 1" 1 nled,ogl I spe lnlll dwl", funkcje: ubł'"z"''''dnla zbrodniarza.
a na dlo ala rm ule mleszllallców. Apa,al posiada ....... dzenill eleklryczne I u dolknl~IC1II :>par".
,. pada 11:1(1....1' aLarm .. I4C' I l rtll. 1'0 tilrzak zbrodnlll rz zOSlaJe .. nlcnkod lwlony gazem wy~I'"U'lon)'ch patronÓW I:uowych. Apatal dzlMa l allił' z chwil. olwlcranla drt .. 1 II>b za dO l knl ~
de ... dtulg koło ollle". Tald", ObudzOIlJ 10llalo r moie nac!sn,t IIonlak l, II WÓWCUl8 aparat
"'~la \talem.
Ponlcwd aparat ma wlune baterj~ ",Icllt ryunc, moic byt umlc51uo"y I tam.
g(llir nirlllll p.r,d" e ll ktr)'cznejCo .
J
NkmleckJ ptollsor uni wersytet .. Iranlll .. rClllego ",lada 200 lez)'''a.ni.
WIOSki 101n'lt Raln old DonalI oSI,gn.' ,,,,IIO 'dow, w)'łQllo&t dla &l.mololu .urySł)"etnC_
go: 9700 m.
W Sl!v(lnle I WIOCb)') ""o/\no no d'''1I orygi nalnego w)·dawniel"'lI klik .. poez)'J IlIh.t)'~I)'ezn)'cb aklldclllilla !'III.,. Marln eW·cgo . SpoaOb\'m lItograllullj'm wydrukowAno lell5t ponyJ
na ..a leowej blauc. Ozdob)': ornamentaeje, Inkja'Y I I. d wykon ywa ł rtriblart.
NaJwlcksu mor5ka 10UHa f!fls ..... Mac flllot o 16 mil na ZlIebOd od s lolicy wyleclal/!.
w powietrze.
. " ' __ _
'
- - - I ....:.

OłQoy. klóre otrZYllllllf jak,$ tas~c od Niepokalanej I ebC, III nią publlunie pocbcko·
wat w " Wycen .. •• .prosi m)' . b)' pOllkrał)' 51, o potwlerd1.Cnle 8..'ego pod~,\,kowanla przu b.
p,cboUCIA. 1\ prly uzdrowlenlath przez len,cero Ich lekarza. Nadto trzeba podat w liście bWOle nazwl~"o I do~ladny ad,es. Takie w wypalIllaelI nawróCe';. trzeba poda~ nazwiSkO I IIdrt'$
dla wiadOmoki 'NII",jl _ Ile mołnokl ' _ 2 potwl",rdzenlem kaplaf1ll. Rl"dakcla at~uje ~te dO
2ycz~nla prOflI,eyeb, by Ich IIIZWI5k" czy mlcjscowokl zostały w sek,ed~. podzlekowanlacll nic ol[l..z.allly ollar nadulanyth. jCdyt pOk"'lIowanle odbioru zwykle admln stracja 11')'5)la. A Nlepok.lanl d obrz'" wie, kto
j "Ryce...... pftm1cta I czynni", popiera Jej spra .."c· .
Ponłewlli podzICko .... ~ za I.... n8dsyłajll nam bardzo wiele. pneto uledwle drobnI!
'z,stk, IImlnznamy w pełnym t~\.:śdc, ogromn" ZIŚ wl,..szoŚć w ak róCenlu pod: .NkpokalaleI dlICklllll".
Wuyslkle One wymowni'" /lwladez" O nicwy,lowlonej liobrod I pol~lr NiepokalaneJ.
Czdć Jej Ul to , gOnllea podli,,,,, _
n W $<'rtR Ch nBn.yeh (Ornz wlękua w Jej ~ "downlcl ... \O
ulnośtl. .•
---·' 00:"~

'>/f

t'rt!

SA/I1BOR, dnia 12 grudnia 1932 r.
(42· ~3),
Przed trzema laty zaczęły się u mnie obJawlac początki ciężkiej chorob~' Basedowa. Udawałam się do kilku lekarzy, lecz mimo ich zabiegów choroba rozwiJała się z kaidym dniem. Objawem zewnętrznym tej choroby bylo: brzmienie
jlluczolów tarczykowych i nóg, utrata lIa wadze oraz nerwowoŚĆ w wysc.ldm
~topmu. Nie znajdując żadnej pomocy u lekarzy, wyjechałam do Cioci, która po·
Judziła mi, abym jeszcze u Matki Naj św. szukała Ilomocy. Usłuchałam jej rad)"
i za Jej namową zaabonowałam sobie "Rycerza Niepokalanej", zawiesiłam na sobie Cudowny Medalik j polecI lam się opiece Niepokalanej . Przyrzekłam sobie
w mylili, 7,c jeżeli Matka Najśw . zlituje się nade mną i nie dopuSti do lego, aby
dzicci moje zOitaly sierotami, w6wczas ogłoszę to w "Rycerzu Niepokalanej".
Wkrótce IIO przyjeidzie do domu apetyt mi powrócil. spUChlizna z nóg zeszła
i z dniem każd)'m czułam się lepIej Gdy po jakimś czasie poszłam do lekarza,
llie chciał wierzyć. :łeby tak ogromna zmiana zaszła we mnie w lak krótkim cza·
sic, a po zbadamu mnie pOWiedział: ..Cud się chyba stal. że pani wyzdrOW i a ł a,
1.>0 ta choroba jest nieulcrzalną". Ja zas., I)(okazując mu Cudowny Medalik, rzekłam: "Tak, pa me doktorze. stal si, cud, a sprawIła to Ta, Której wizerunek medalik ten przedstawIa". - Spelnian: WięC przyrzecwn:l obietnic..... prosząc o dalszą
opiek ę nade mną I calą rodziną.
Ctcy/ja M il/ierowl! .
l. S

U.tlłd

pa,lItjalll) pt>t .. ,erdLA prD .. d~I .. DM .nna,'.' _ I\S.

MICHAł-
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KRAKóW, dnia 5 grudn ia W32 'r.
("~- ~J3) ,
N'a j sw iętsza Maria Parma przcz cale życic byla mi l1aj l ep~zą M alk"ą , Opie-

kunką,

Spełniając złożone pn.yrzeczenie "- składam -najgorttllzc podzię kowanie
Królowej Nieba za wielką las kę, udzieloną mi miłosiernie - w warunkach po
ludzku biorąc nie do pomy ś le nia. Składam ten dług synowskiej wWIf:czno!;ci
I pragnę. by pod J ~j matczyne skrzyd ła ga rnę li się wszyscy, a ni kt się nie zawiedzie w życ Iu i w iecznośc i.
P rzez wdzil,;a ność będę nadal usilnie sze rz~' l " Rycerza NiePo:kalllnej", siuż<}cegQ czci Niebieskiej Pa ni.
-

IVloddmicl'Z God::i8::ewskl. dyrektor gillma::jum.
ŁćD:t,

dnia 6 grudnia 1932 r.
(44· ~3 ).
Jut od wczesnej mlodo.sci prowadt.iłem walk~ z trudno ~c iami tycIOwemi,
które stawał y na mej drodze i pomimo wielkiej nieraz Ich potłgl zawsze wierzylem, że z pomocą. Tw ą, o Niepokalana , zwyciężę wszystko i dzi ś s t wierdzam, ii
opieka Twoja nade mną jest bez granic.
Kiedy pełniłem służ bę wOjskow ą, padłem ofiarą nieszcz~liwego wypadku,
w następstwie czego tak zapadłem na zdrowiu, że me by ło nadziei. iż będę móg ł
kiedykolwiek chodt.ić bez pomocy kul; i kiedy wszyscy zwątpI li w to, że wyzd rowieję z całego szeregu chorob, które mię obarczy/y, xwróci łem
się do Cleble,
Uzdrowicielko chorych, i obecnie, mimo cierp ień fizycznych, dzięk i Tobie, mogt;
pracować.

Po ś mierci ojca objąłem zar1;ąd majątku, który pozostawi ł l, padłszy ofia.
przewrotnoSci ludzkiej, musiałem op u ście to stanowisko. materjalnie dost.ctęt
nie zrujnowany, a nadomiar tego zmles:tano mię z blote~'l1. l.ahczono mIędzy wy.
n: utków spo łeczcństwa, zrobiono oszustem. t.lodzlejem, marnotrawmkiem I t. p,
Straciłem wsz~'stko: dobre imię , majątek, pozostała tylko silna wiara. Gdy wszyscy się ode mnie odwrócili i wstałem sam. wtedy to znów udałem s ię do Matki
Niepokalanej i nie 2:8wiodłem się, bo w krótkim czasie otrzymałem posadę, za·
pewn iającą mi byt, ,i mam wielką ufnosc, Ze z T wą pomocą. o Mar)o, odzyskam
wszystko, com stracił. Składając najpokorniejlize podzl ę ko .... amc Matce Na jśwlęl.
lizej za otrz.v mane ła s ki. prosz~ J ą o dalszą opiekę nad calą na szą rodziną.
S I. 8ra'liskl, tlr~ędl!>k UT~edu Skud}.
rą

J ASLO, dnia 7.12. 32.
(45·33),
Z głębi serca przepełnionego najszczerszl1 wdzięczno~clą, skladam BosklC·
UlU Sercu, Matce Najśw. Niepokalanej i św. 'TeresIe naJ 80rętsze podZiękowanie
za uJeeumie syna mego z ciężkiej chorooy
Salomeo K rlT t'Jklewtc::oll.,u.
NIniejszeru 5' .... lcrdtam wrarogodn~~ OlrlymnM / łaskI;
O. lAURENTY rOMJANEK. f;!w lnl.
(46· B3l .
WOLKOWYSK. dnia 7 grudnia 1932 r,
Spełniając przyrzeczenie, publicznie dziSkuję Najświ.ętszcJ Marii Pannie za
uleczenie mnie przed około 7-miu laty z ciężkiej j przewlekłej choroby nogi. Leka·
rze nie robi li żadnej nadziei o mojem wyzdrowIemu, a Jakby iywcem wstałem
pogrzebany, w młodym wieku będąc zmuszony przeleżeć przeszło rok IV łóiku
i cierpiee okropne bóle z powodu parokrotnej operacji i opatrunków.
Widząc bezradność lekarzy, poleciłem się opiece Naj ŚW Iętszej Marji Panny,
modląc si~ i prosząc o udt.ielenie mi zdrowia. Po niejakin'l ~ czasie prośba moi \
zosta ł a wysłuchaną, gdyż wyt.drowiałem i otrzymałem pierwszą w tyciu posadę ,
Obecnie mI. tem samem mIeJSCu pracuję już ł,rzesz/o {; lat i zajmuję s tano·
wisko st.efa kancelarji prawniczej. Na skulek wymllga(\ władz przełożonych, r.iedawno musiałem zdawać egzamina. Wobec dużych wymaga n na c8"1uminach,
obawia łem się, że ich nie złoię, I tym razem zwróciłem się do Niepokałallcj
z pr(»jbą o pomoc, przyrzekając. że w razie pcmy ślnego wY'liku eg2:aminów, ogło
szę to w J ej "Rycerzu" i złożę ofiar~, oraz 10 zł. rozdam na biednych.
Prosba moja zosta ła wysłuchana i e8"1amina złożyłem pomyślnie. wobec
tego za to wszystko i wiele innych ł ask doznanych od NiepokalaneJ prtew mnie
, moją rodZin\,. niniejszem Niepokalallej publicznie dzięku;ę i prosu; nadal o Jej
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rodziną opiekę, o udzielenie
obronę przed przewrotnością i

zdrowia, oslągnit;'Cle
intrygami złych luJózef Abramowicz, ::Cł8trPCU f!otarJwr.;:u.

LWÓW, dnia 12 grudnia 1932 r.
(47-33).
Za dotychczasową pomoc i opiekę w życiu, jakotci w trudnym (>~zaminie
\'lliwersyleckim składam Matuchnie Naj~więtuej hołd i podtiękę .
Mlclwl Co.bld81." 8tud. praw U . J. K.
FQNIKWA, dnia 27 grudma 1932 r.

(48-3S).

Pr~jęta 1\ajserdeczniejszą wdzięcznością składam Matce Boskiej NiepokaJanie Poczętej płynące z głębi serca podziękowanie za polepszenie zdrowia. Mimo
wszelkich zabiegów lekarskich choroba nie ustępowała. Po użyciu zaś Iladesłanej

wody z Groty w Lourdes stan zdrowia całkiem się polepszył. Składam więc publiczne podziękowanie Najświętszcj Dziewiey i polecam się Jej !Irzemoillej opiece.
Emi/ja Gąsiorek, Mic/IO/ Gąsiorck.
L. S. SlwlerdulQ prawdzlwołł powyolRl'go uznani..
KS. FR. tAK, adml nls rrator.
LIDA, dnia 28 grudnia 1932 r.
(49 - 33).
Będąc zajętym przy oczyszcuniu ze ś niegu toru kolejowego w dniu 3 lutego 1931 r. o godz. 9 J1lin. 15 :.stałem nagle udenony i powalony przez parowóz
N. 310, lecz dzięki temu, że miałem na piersiach medalik Niepokalanej, zostałem
cudownie ocalony i po pnejściu parowozu podniosłem się ze śniegu j sam nie wierzyłem, te wyszedłem calo i bez szwanku, co tylko i jedynie zawdzięczsm cudownemu ocaleniu mnie od śmierci lub od kaleet.wa przez wstawienie się Niepokalanie Poczętej D:tiewic:y Marji. Więc i nadał oddaję się pod opiekę i pomoc Naj~więtszej Marji Panny i błagam Ją o dalszą. opiekę.
Anłoni Rekść.
CZUDlN (Rumunja), dnia 30 grudnia 1932 r.
(GO-33).
W 1931 r. podczas pelnienia kontroli posterunkow f.andarmerji, przejetdiając wielką przestrzeń podczas dużych mro:r.6w styczlliowych, zaziębiłem sobie Icwą
rękę tak nlocno, że groziło mi sparaliiowaniem ręki.
Wbrew wszelkim :r.abu:gom lekarskim, choroba powitkszała się, a wszelkie
usiłowania Ickarskie okazywały się bc:zskuteezne. Mając przekonanie osobiste
z c:r.asu wojny światowej, iż Matka Najświęts:r.a jen prawd:r.iwą Opiekunką cicrplących na ziemi, udalem się :r. ufnością do Niej, prosząc administrację "Ryl'erza
Niepokalanej" o przysłanie mi cudownej wody z Lourdes. Po otnymaniu tej wody, użyłem jeden raz tylko t po upływie kilku tygodni nastąpiła ulga, a po kilku
mieSIącach rost.ałem zupełnie uzdrowiony. Tera:r. :r.aŚ mogę bez iadnych trudno';ei
petnlĆ obowiązki służbowe,

Za otrzymane dolychczas laski składam Matce NajliwiętszeJ nnjgorętsze
pod:zitkowamc.
Ferdynand Zaimt/(, szef Sl.'kcyjny tandoTtneTii.
DYNOW. w grudniu 1932 r.
(51 - 33).
Z głębi serca śpieszymy zad~ć uczynić .bietnicy oCi.a-rowanej przez publiczne naj gorętsze podziękowanie Matce Naj świętszej i św. Antoniemu Padewskiemu za doznaną. łaskę w uzdrOWieniu nam syna z ciężkiej choroby: ostrego kataru
iołądka l Jelit. Pomoc lekarska okozała SIę oozkuteczna. Nie widząc innego brodka
ratunku, poleciliś my go Matce NajśWlęlszeJ I św. Antoniemu i prz)'rzeklillmy, że
jeżeli wyzdrOWIeje, ogłOS imy tę łaskę publiczme i zlożymy ofiar~. Zamówilis my
w lej intencji M8Z~ św. i po krótkiej tJ. gorącej modlitwie i po Ilodaniu mu do pieta parę kropel cudownej wody z Lourdes i po uwies:r.eniu Cudownego Medalika
na szyję, synek nasz zaczął przychodZIĆ do zdrowia, obecnie jest on zupełnie
zdr6w, za co mech będlł Matce Naj śwIętszej i ś w. Antoniemu najserdecznielsze
dZięki, oraz pros imy o dal szę opIekę nad ilaStą całą rodziną.
SI, J. N awloko.
Nil lUt opisany i oM\>
L S.

1I00J~ pnysłłiCC,

K ~.

Dynó\>'

<lnla

M!CII At, !JAR, I'.obou tz.
$/,ItII.
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BYDGOSZCZ, dnia 8 stycznia 1933 r.
1:)2 :l3).
Oma 1 wrzeJlnia zachorował nagle mój mąż. Odeslony do szpitala 2 powodu objawów zapalenia !ilepej kIszkI, miał być zaraz ... nocy operowanym Przeję.
ta naJwyższym niepokojem o życIe meza, Ojca I zywlclela. ś lubowałam natyth·
nllast po przybyciu męta do szpItala. ogloslć podZIękowanIe <U ,.Rv..en:u'·, o Ile
operacja okaie Sil; zbytetzną J mąż mój odzyska choł wzgledne zdrow'e Ostateeznil' lękane odlotyl! operację do rana, a rano okazalo SIl'. it' atakI powoduje
si lna kamica nerkowa. P'lwtarzały SIę one przez 2 dm. mImo zntrrvkhw. co parę
godzin; stan chorego pogarsz.alo bardzo osłabIone SE'rce Trzecn~go dma uwa:i:ał
lekan: za komeczne ostrzec, IZ stan mt'Ża budzi powaznE' ohawy W mepokoju,
bliskim rozpaczy, a Jednak z cichą u(noścl3 w pomoc Malu(hny NIepokalanej,
Która "nikogo "le OpUSZCUI , mkim "le garllzl", ,ostaralam sle laraz o Cudowny Medalik, który nlą.i mój l wmrą glęboka na p.erSlath swych zawIesIł Potem powtórzy/y srę atakI tylko dwa razy Lekarze zatrzyma/! męla l('S~CzE' pe_
wien ezas, dla obserwacjI, ale bóle już lIę me powtórz yły Ja, na lmeQodnlE'j!lza .
uwaia.łam tę pr7.emianę tylko za laskę Najśw PanIenkI Nlepok!.llanE'] P'lłozt'nie
nasze było lem rozpaczhws:&e, ie żyjemy w bardzo tleżklem poloienlU malRTJal·
nem. Wywiązując się z przyrzeczenia skladam wraz z talą; rodZIJlą naJpokornt('jsze podZIękowanie za wyprowad~enie męi.a z niebezpIeczeń stwa tycia. bluając
Ją równocxeśme o uchromerue go od powrotu tej Ciężkie! cher~uy, a nu od
widma nęd~y.
Ire1l(J La lłlo:o_k,~, SodO/lit,",
Z,odno~

powJbulo

ołwlaon~nl~

polwl"Oza'

OSIE, dnia 9 !.Itycznia 1933 f.
Składam publiczne podziękowanie Matce
chanie pro~by 'iN czasie cięikiej choroby

fiS

I SCHULZ.

1>"'"
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f •• n~l.
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Bosłliej

Niepokalanej za wyslu·

Be/e,,/.'If)

Ko~ckl

POl ...· ,~rdUl r.lł. :łt p . flOiotcki W~ kMI,I< Ulas' ro' .1I'Obll50"~J domlIlIaminI.
:z I<ompllklclami C'O:tłc,mi Śm;~d •. Ultl. o"'iC'rte lad.~._ml trodl<lml by'o wvl<luu,,<'C'
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D ........•.... , dnia 9 styCZru3 1933 r.
Już siedmioro dzieci z rzędu nam umarłe Ulra~ po pnyjklU na I:włat.
W lipcu ub. r urodzii się nam synek podczas bard70 Irudllej operaCji lekarskie).
W tern clężkiem połoieniu, ze względu na obecny beznad-·"m.v ~tan zdroWia żony
i l obawy, ieby nam znowu to dzięcię :lle umarło. UC1" n h~mv ntzynenen~. ie
(.o Ile nasze dziecię będzie żyło i żona przyjdZIe do zdn,""a. (,glusImy tę łaskę
w .,Rycerzu" I oto Matka Najświęlsza i ŚW Antom r :;ltzvh na! mt'~'ldnvch wyslucllać, bo An .. po tneeh tygodniach przVSlła tlo lclrowHI ' nan ~vnt!k ma iui
pół roku i Jest zdrów. Mamy Więc meuomną nad l'("" 7 ,. eo nam Rr:.1t prty ivclU
zachować raczy. Nadmiemamy. że po pnYl sclU o
"
I, u!ck". <lalgmy mu kIl·
ka kropel cudownej wody :r. Lourdes i Z8Wlązal ,'1
l' r:)czk ' Cudowny Mt:tI .. lik.
Za to składamy z serca płynące pOOziękowan '~ 't:pokalanei Matuchmt:' św.
AnteJllemu i pro&my o dalS%ą pr7.emoinlł opIekę
łuegO(hu 8r",(I:" MflYJ'. K I M J
Zllodnołt pOWy:!nyth ,ulfCOłOw "'wltrOZI""
liS NIESIOlOW!oKI ''''''''1UU.

----------------

JAWORZE, dnia 12 stycznia 1933 r.
Mam 14-miesięunego chłopca. który sobie niebezpteczme npanyl palec
U ręki. Ponieważ clIlopiec potrzebowal 8ZCzegóhH!J opIeki lekarsku,]. oddałanI go
do !izpital!.l w BIelsku . Po dluzszem leczemu wkońru lekarz orzeki , te chtol'l!ec
utraci oparzony palec. W mym frasunku udalam SIl' ~ gorącą modlitwa do NaJ!;'!'
Serca P. Jezusa i N. Marjl NH!pokalame PoczeteJ Modlitwa mOJa lIifl' %OSLala bez
skutku. ChłopIec .xi:r.yskat zdrowy palec, za co składam Sercu Pana .Jezusa i Niepokalanej Jego Matce naJl'l'TdeclnlejSZt' podZiękowanie I mam ntewzruszona 1:8dziej~, że dOlllam i nadal opIeki nad sobą i rodziną.
Mana GulIl:c:zyko...·a.
P~wl""Cl"m. t~ Marłl OrullClvl<Owa ~ I.. wona. lIvla,. mnie oaob'"'c I dot,l .. zltodede
oz p.... wd'll powyuzc ołwl."':lfnle;
L S.
KS. JAN WARZEC:HA. r>nlb.

Str. 128

RYCERZ N1EPOKAI.. ANEJ

Nr. 4

T .. ...... , dnia 24 stycznia 1933 r.
(57· Z8).
Upadałem coraz bardziej na siłach trawiony nieubłaganą,
perjodyczną
chorobą. Daremnie szukałem środków na jej zwalczenie, daremnie wIłem .. ię
w swej niemoc)'; slan popuedni trwał nadal. Aż oto przyszła mi na myśl moja
Niebieska Matka, do Której miałem szczególne nabożeństwo. Jej Imię wymówione li ufnością wprowadzało do mej duszy ukojt:nie i powoli zawładnął mną spokój.
Ta najlepsza Matka sprawi/a, że zdrowie moje polepszyło się, a ufam, że za Jej
przemożną przyczyną wkrótce calkiem wyzdrowieję. Ona sprawi, że wraz ze zdrow iem ciała, otrzymam zdrowie duszy. Tobie, o Marjo Niepokalana i Tobie bł . An·
:lrzeju Bobolo, z głębi serca składam gorącą podziękę za te wszystkie łaski i proszę o dalszą opiekę.
M. IV., {tbsolwent P. S. H .
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P. P CO TO JES1' MARJAWITYZM1 Aulo' wl'k~zujc "-k>II<,, "h~d(lr1~c.n~~ lej s<:I<'y
'W~bn" wpływY,na moralność katolickIej l'nlskl, :), •• 20. Adrc$! I\S1~gam;a """. WoJciecha. Wil_

nu, uL DomIniklInSka 4.
EMIL REWEROWSKI:

Królowa Jndwlga _

f'olska Joonna d'Arc. SIr. III. AdreS: Księg.

"Kronika Rodzinna": Wars.:.awu:. Podv:a1c ł. Autor omawia doniosłą sprawę b~alyflkacJI,

ól

lIa_

sl~pnlc kunonlzacji Król.o~cJ .Jad ..'lgl. Sprawa ta, \IIstnymana pnez wlelk,. wOjne, nil nOwo pod.
Je1a zo~'nl!, I Jest nadzieja, ze . s:dacb"toll Inlcjutywn zosianie Qwk=,;cu>na pOmyłlnym wynikiem.
KS. H. fAUSEL. P. S. M.: KONNERSRI!UTłI, PRZYCZYNEK do TeOLOO]1 I'rIlSTVCZNEJ
I FILOZOfJI RELlOIJNEj. Tłumaczył ks. Alojzy M3Jcwski. W Niemczech ksląika In W przeCi".!:"
kUku mlesr\",~ dQczckala się 3.5 Iyslęcy naklad~. AUlOr przedstawia lu opis zdar •.~!\ zaob,;erwuwl!nych u Teresy, w "winIle teologjl. jcJ d,lnł"lnQść, zaznajamia czyt"lnlka z mlstyklł ehrzc';ci~
lan~klJ, a prZedeW87.ystkłcm pragnie naklQnł': scre~ do Ilębszej miło$cł Zbawiciel". Pmgnie on,
by k~IQ:<kn w ua!lłlch ogólnego upadku wiary puycąn I~ się do ~mocnlcnl~ wiary I SI"I" się
zachctlł 110 gurllwoścł. Str. IM!. Adm., Wyd. XX Pallolynów, War .. awa- I(mJ<, Pr'~edmrdcie 71.
I(S. jóZI;:F KOTERBSKI: EGZOI~TY 00 nZIECI SZKÓL POWSZECHNYClI . Wydanie dru_
gie. Pr~ew. K~ll'Ża PrefekCI chęlnle puwltajll to wydawnictwo, jako mogllcc Im uddllć znlle·znc
uSlugl w dus._paslerstwlc nlld dzlalwą Ukol nI!. Egzurty bOwiem!ilł dobrze opracowane I d08100;0.
wanc do wHrunków życia w odrollzuncj Oje'.y:i:nle. SIr. 29{J. Adres: Kslęgarula I drukarnia ZJ'g.
munla Jelenia w Tarnowie.
KS. DR. ANDRZEJ MACKO , MŁOOZI~ŃCZE WSTAŃ. Konferencje WIelkopostne do mlo_
d~Jcty. Wydanie IIrugie. SIr. 88. Adres: jall wy:ieJ.
BERNADETTA. Obrazek !;Ccnlezny w 4-ch odsłonaCh. Wydanie Irzceie "oprl1,,·looe. Str.
38. Adres: jak wy~eJ.
RUCI! CHARYTATYWNY. MIesiceznik. Calokszlalt tak dziś aktualnej /iwUIJI pomocy
ubogim I bezrobolnym omawia ledyne u"-'Iopismo lego rodzaju w 1'0ł!;Ce _ ,.Ruch Charyla.
Iywny". Abonamenl roczny 12 11. , pólToczny 6 z l., kwartalny li zl. Adres: Adm. Poznan. ul. sw.
Marcina 8. Popierajcie. rozpowszechniajcie I abGoll.lcie wydawniclwa puświecone 11D.101leklej dobrutzynnGkl.
KS . J.ÓZEP BURIAl'-l., SK~O POCHOOZI TWOJE IMn~ I NAZWISKO I NAZWA MIEJSCO·
W06CI WOOZINNEJ? (Zwięzły zarys ImiennIctwa pulskiego). Str. 48. Ccnrl I zl. 80 gr. Ad ,es,
Geb\llhncr I W01ff, War.nawa. Zgody 12.
/llAŁY ł'tllSJONARZ. U~slrowany mle91~c~nlk misyjny dla slaruej ł młOdszej dziatwy. Ce_
lem pisma Jcat JI.cnenle znajGM10ścI misyj katllUcklclt wśród poglln. Oodne rozpowszechnIe nI"
, r,0teccnhł w/lród młodzieży. Prenumerata rOCZna 2 zł. 20 gr., numer pojedynczy 20 gr. ZamaW 8': pOd adreseni' WydawnIctwo 00. MIsjO[łllfZy Slowa Bożego, Górna Onipa, Pomnrze. (Ojcowie Słow,,- aotcgo, wydaj~ równic .. dwa Inne godne polecenia miesleClnlkl: "Nasz MIsjonan"
I "Skarb Rodzinny".
H. FISCHER S. V. D.: TRZY GODZINV ADORACJI NAjśW. SAKRAMENTU ZA MISJĘ.
Kto chce pomóc misjom, powln!en gurąco modlić !Ie 7.11 nic przed Tabernakulum. Niniejsza kslą
teczka :mwlera modlitwy wlasnle na len cet ulo~une. Oby lak n"jwlce.,j było modlących tlę ~a
misje. SIr. 132. Cena 5(1 gr. Adres, jak wytej.
•
W Admnlstr"ejl "Rycerza NlepokllLanej" moina uabyt (ccay juz "" przesylk, w Polsce):
:lYWOT €iW. ANTONIEGO Z PADWY, napi!>31 O. Rajner Gościńskl, frnncI8~kanln. Str.
2-1'1 . Cena 3 2ł.
UŁOMKI Z ;,tYCIA O. WENANTEOO KATARZYŃCA, PRANCISZI\ANlNA, napisał O. Al·
fon~ KOlbe. redaktor "LłyC1.'f'Ul Niepokalanej". SIr. 122. Cena I lI.
NOWeNNA DO NAJśW. MARjI PANNY NIEPOKALANIE POCZeTEJ. C~nll 20 gr
NOWENNA DO €IW. ANTONIEGO Z PADWY. Cena 15 gr.
I\ATECtIIZ/ll DLA BRACI I SióSTR 111 ZAKONU €IW O. fRANCISZKA. Cen:> 60 gr.
POMOC CIflRPI~CYM. kslążcclka do nnboie,'st"'!a. 1\10dlilwy la dusze ',mnrl~eh ~ dodatld~n! molllltw W Chorobie I t. d. Str. 164.
Oprnwlona w plótno, Cena I ~ł. ~O gr. W ~k6r.
k~ 2 złOle.
tłOCZNIKI "RYCERZA. NIEPOI(ALANEJ" z lal: 1931 i 1932. Oorawn" w plótnu, kOSzlu·
Ją, nąg 2 zl. ~O gr. w półskórek 3 zl.

Polecamy modlitwom zmarłych członków "Milicji
Niepokalanej" ś. p.:
Neufeldównn Zofja :z Blalegustoku; CIsek łan z Bulale (Rumunja); Plechoeka M.,ła ,
Rozalja z Biskup c; Lewandowski Slanlslnw :z ŁY60nlc; Tutek
Jon z Zemboszyna; Nowakowska Irenll z KIcle; Prokop Antool z Łodzi; Kaczmarek Ma.
clej ~ Pamiątkowa; I\rawc~yk KutB ..~ynn z Ł~kly OórneJ; Mroczkow.kl Jan. Gacek WI·
klOrJn Z CIchawkI; Bw1łwl Marja" RZCII2(1wD; Rawlckf Slanl~law z JaglclnlcYi Zybalo·
wa Marja t Rudy; jarguz Józef z I'aszkówkl; Oluchowskl Adolf zZaolszyna; Wojnówna
Janlnll 7. Torunia; KozIOW5kl Jótcl I TrzeblCtilawck; Kordas Franciszek z Palkenberll:~;
jakullł s Kazimierz z Ofwh;~ka {Łolwa)i Dcdlo Annu z W)'Szalye; Sadowska JulJa z Sa·
mOjl:oszczy; Mnl!On JadwIga z Hu"owo; Zhlcl(nl\lwska Helena, Plenlą.,ck Kazhnlera z Qu·
slynlna; Lenarl L~dw!ka z BlI~"ego; Ozldawlł Henryk z Bielska; PuljanowBkU Marja
:r. Grodna; Burowa Irena z Wllkowle; Nlezgodka K1)nslancja, Kublak SIaniSław, PletrnBzyk Franciszek z Llgoiy; Qalu!leW~kt ł'rllnclnek, Oałuszcwska WeronIka 'l. Łaslnll;
ZIemlonek Teresa 1; Chmea; Salala Marjan z ZlIwad; Waslłewsld Kazlml\ll'l, Was1łewskl
Alojzy z Aleks.1l1drowa Kujawskiego; Od~chowsku 1Ilarjll ~ Sran"ka; Naplernlówna Stanisława ze Aren!u; Walęłl'a Helena ze Szczyrku; Saso", Anlonlna z Radzymłna; Madeje·
W$kl StanlBlilw z PoznanIa; SawInski Pran.ds~ek ze Zgierza; Oóroy Słanlslllw z Z~bowa;
Wuttg~ Łucja. O~mowska

ZDROWAś

MARjO ..• WIECZNY ODPOCZYNF.K ..

Za spokój dusz wszyslklch zm",lyeh ~zronlrów "Milicji Niepokalanej" z051ało od·
ptawlun e w NlcpIlkalaoowle w doiu U wrz!$nla ~b. r. naboicnslwo ialobne. _ Inlencja
pnn ŁazowSkleb z Wal"SlDw,..

ADRES ZWROTNY:

N,.
KOMa P.K.O.

ADM ... RYCERZA NIEPOKA\.ANEj""

Opłacono

00. FranciszKanie

ryczaffem.

150,283.

Niepollalanów, p. Teresin Soch. (Wr.)
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KALENDARZ
u"'7~I~o.lnlc"lcm odl""16w z"p~łnych l-Ch "k l,"nds7kar,,~j~h I7f). Al>solur;J ("'nt' rt"v<h
,]IJ c~l"nku .. 111 jlQ Zak. {AG!. S~k.1pler·", karm"liUłf,sk'''I:n I~KJ. StkaplNza NI~p('k~I~",·i,"

z

J'''I:I~..:ia.

1

s.

2 Ił.
3. P.
4 W.

5
6

Ś.

c.

7 P.
8 s.
9 N.

10 P.

{SNI'j

IIHlpu~t LUp,rn~ ~I~ryj r.:)m~klth

Rugono b. i Teodory m.
V Postu. l·'runciszka fi Paulo
Ryszarda b.
Izydora b. d. K., Benedykta
ot r~i1. w. I Z. (ZF)
Wincentego Fet. i Ireny p. m.
Celestyna pap. i Wilhelma w.
Mat/d Bożej Bolesnej
Diollizcgo b.
P~'mowa. Marji Kleofas. (AG)
Marji Egipc., Ezechjela pr.
(AG)

11 W, Leolla W. pap. d. K. (AG)
Ś.
Juljusza pap. (AG)
13 C. IV. Czwl!.r/ek, HermenegiJda m.

12

(AG) (SNP) (ZF)

lJI. Piqtek, Justyna

14 P.

m.

(AG)

(SNP)

TV. Sohotu, Anastazji m., lAG)

15 S.

• N.

Wiellłanllc.

10)1)

Bcncd. J6z. Labre,

(AG) (ZF) (Ost) (SK) (SNP)

17 P.
18 \\'.

HI ś.
20 C.
21 P.
22 S.
23 N.

24 P.
25 W
26 Ś.
27 C.
28 P.
29 S.

30 N.

Poricdzia/rJ.: IrielJ.:aJ/ocllll. Ani·
ceta pap. lll.
Apololljuszn m. i Rogumiłn
Hcnnogenesa
Teodora b. w. i Agnieszki p.
Anzehnn b. d. K.
Sotera j KlljUSIl mm.
Przewodnia.. \Yojciechn b. m.
Fidelisa z Sigm. ID. I Z. (ZF)
~'[arka Ewang.
Kleta i Mareelina pap. mm.
Piotra Kaniz., d. K. Z~·ty
Pawl'U od Krzyża w. (ZI')
Piotra I. Werony m
2 o Wielłf. Katl1rzyn~' S~n. p.
(ZF)

(SNP) (ZF)
ODLAli Ar.
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