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Św. M ic h a ł  A r c h .

Rok XIII. Styczeń 1910 r.

Organ Towarzystwa

liwość i Praca
W Y C H O D Z I R A Z  NA M IE SIĄ C

W A ustro-W egr/.eeh . 1 kor. 20 k. 
W Niemczech . . .  i  mrk. 40 fen.

P r e n u m e r a t a  ro c z n a  w y n o s i :
W Ameryce . . . 
W innych krajachj

‘/, dolara, 
*2 franki.

W Królestwie Polskiein i Rosyi 75 kop.

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ,
p. M ie jsce  P i a s t o w e  ( A u s t r y a ,  Galicya).

Sprawa wychowania dzieci zaniedbanych.
Nader liczne objawy zwyrodnienia fizyczne

go, zdziczenia obyczajów, oraz zgrozą przejmu
jący wzrost przestępstw, szerzących się w za-

muszą z nędzą i brakiem 
ale co więcej: zdane na 
przez nikogo nie strzeżone.

LllŁ .

mm

O gó ln y  w id o k  z a k ła d u  w P a w l ik o w ie a e h .

st*aszająey sposób pośród nieletnich, zwróciły 
Ila siebie uwagę społeczeństwa. Zaczęto myśleć 

ratunkiem dla tych tysięcy nieszczęśliwych 
1SK  które nietylko od samej kolebki walczyć

codziennego chleba, 
łaskę ślepego losu, 
ani nie wychowane, 

rosną bez religii i 
etyki na przestęp
ców i zbrodniarzy, 
a częstokroć giną 
z braku najkonie
czniejszych środ
ków do życia.

Okazało się, że 
istniejące dzisiaj u- 
stawodawstwo i u- 
rządzenia są nie
wystarczające i że 
o skutecznej po
mocy dla potrze
bujących ratunku 
trzeba myśleć jak 
najprędzej, jeżeli 
nie ma stąd wy ni
knąć dla całego spo
łeczeństwa wielkie 
niebezpieczeństwo 

i poważna szkoda.
Sam rząd, jakikolwiek on będzie, nie może 

podołać sprawie ochrony dzieci zaniedbanych, 
to też n. p. rząd austryacki zdecydował się po-



pierać ruch społeczny na korzyść wychowania 
opiekuńczego i chce iść ręka w rękę z prywa- 
tnemi stowarzyszeniami, które działają w tym 
kierunku. Cale społeczeństwo winno tu współ
działać i pomagać przy wychowaniu dzieci opu
szczonych, pamiętając o tern, że w ten sposób 
przyczynia się do swego własnego odrodzenia. 
Gdybyśmy odrodzenia naszego oczekiwali od 
rządu, byłoby to dowodem, że do odrodzenia 
tego nie jesteśmy zdolni. Gdy wybuchnie pożar, 
kto tylko może spieszy na ratunek, podobnie 
obowiązkiem każdego z nas jest przeciwdziałać 
zgubnym następstwom zaniedbania młodzieży.

Nie każdy może fundować nowe zakłady 
wychowawcze, lecz przynajmniej każdy powiat 
(jak to jest gdzieindziej) powinien mieć u sie
bie zakład wychowawczy dla dzieci opuszczo
nych; społeczeństwo zaś w miarę sił i możności

Dom  w y s ta w io n y  p rz e z  w y c h o w a n k ó w  z a k ła d u  obok  d a w n e g o  d w o r k u .

W  roku 1903 Zarząd Towarzystwa „Powścią
gliwość i P ra c a “ powziął myśl nabycia Pawli
kowie (w powiecie wielickim) na własność i za
łożenia tamże zakładu wychowawczego na wzór 
takiegoż zakładu w Miejscu Piastowem. Zatem, 
aby założyć nowy zakład wychowawczy w za
chodniej części Galicyi przemawiało pierwsze 
to, że zakład w Miejscu Piastowem był pod
ówczas w najwyższym stopniu przepełniony, 
a zgłoszenia o przyjęcie napływały codziennie. 
Powtóre inieyatorzy myśli założenia zakładu 
wychowawczego w pobliżu Krakowa przyrze
kali pomoc finansową na dogodnych warunkach 
w razie, jeżeli Towarzystwo „Powściągliwość 
i P raca“ na własną rękę założy zakład wycho
wawczy. Po trzecie Pawlikowice bądź co bądź; 
uznane zostały jako miejsce bardzo dogodne 
pod zakład i sposobność w yszukania miejsco

wości tak odpowie
dniej może nieprę- 
dkoby się nadarzy
ła. Wreszcie w tyra 
czasie sprawą ma
łoletnich zaczęto 
się. coraz więcej y, 
zajmować i opinia 
p u b l i c z n a  przy
chylnie p r z y j ę ł a  
wiadomość o zało
żyć się mającym 
zakładzie.

Wśród takich o- 
koliczności dojrza
ła myśl otwarcia 
zakładu wychowa
wczego w Pawli
ku wicach. W tyra 
s a m y m  c z a s ie
wpłynęła do kasy

powinno popierać takie już istniejące i dopiero Zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowem
powitać mające zakłady.

Wśród wielu istniejących już w kraju na
szym zakładów wychowawczych, prywatnych, 
krajowych i państwowych wybitne miejsce zaj
mują zakłady założone i prowadzone przez To
warzystwo „Powściągliwość i P raca“ — w Miej
scu Piastowem i Pawlikowicach.

Przedstawiamy tu drugi z tych zakładów, 
jego powstanie i rozwój, w przekonaniu, że to 
najlepiej może się przyczynić do zainteresowa
nia szerszych sfer społeczeństwa nader piekącą 
u nas sprawą wychowania dzieci zaniedbanych.

kwota 4.000 koron i w całości przeznaczoną 
została na przeprowadzenie pierwszych czynno 
ści kupna Pawlikowie. W  lipcu 1903 został pod 
pisany kontrakt, a dnia 2. sierpnia tegoż roku 
przybyło do Pawlikowie 30 wychowanków z Za 
kładu wychowawczego w Miejscu Piastowem 
i objęło w posiadanie dworek pawlikowicki. Na 
czele tej gromadki był Jan  Latusek, jako dy 
rektor nowego Zakładu, Franciszek Wawer 
(który od roku jest księdzem w Stanach Zje1 
dnoczonych Północnej Ameryki) jako zastępca 
dyrektora, teolog Antoni Sobczak (który o( 
dwóch łat jest księdzem w archidyecezyi lwow
skiej), jako nauczyciel i katecheta. Drużyna ta

urzyb; 
się dc 
uprzeć 

N ii 
adu  

założę
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Budynek m ie sz cz ą c y  w a r s z t a t  s to la rsk .i ,  m a g a z y n y  i  część k u źn i.

przybywszy do Pawlikowie, z zapałem wzięła 
się do pracy, której owoce naw et najbardziej 
uprzedzony uznać musi.

Nim wykażę rezultaty działalności tego za- 
Hadu w sześciu latach upłynionych od jego 
włożenia, niech wolno rai będzie slow kilka 

przeszłości Pawlikowie i w krótkich 
słowach opisać, w jakim stanie nać wczas Pa- 
wlikowice się znajdowały.

Wioska ta jest oddalona 3 kim. od Wieli
cki. Wysokość ponad poziom morza wynosi 
ta 320 mtr. Dwór na wzgórzu malowniczo po
jony, z widokiem otwartym na daleką Babią 
)ręi na Tatry, ma obe- 

Cn'o 130 morgów ziemi.
^ m ie sz k a ln y  otoczo- 
Dy pięknym czteromor- 
B°wym starym parkiem.
 ̂ kilkaset kroków za 

budowaniami, na po
ści łagodnie ku nim 

Wróconej, szumi na 17 
Jurgach ośmdziesiąeio- 
jetnilas dębowy na dwor
ach gruntach.

^zematyzm dyecezyi 
akowskiej podaje, że 
^awlikowicach istniał 
'0,yniaiiski dom raodli- 
y> a do dziś dnia są 

pże groby murowane, 
już zatarte) po ca- 

l-la parku; leżą w nich
Proch

aryańskich w oko
licy Wieliczki osia
dłych, które żyły 
w błędach aryań- 
skich 100 lat. od 
1560 do 1660 roku.

Przez sześć lat 
ostatnich Pawliko- 
wice były własno
ścią p o w ia t o w e j  
Kasy oszczędności 
w Wieliczce. Insty- 
tucya ta, nosząc 
się ciągle z zamia
rem sprzedania P a 
wlikowie, uchylała 
się od wszelkich 
inwestycyi na po
prawę budynków, 
co zresztą samo 

przez się jest zrozumiałem. Stan więc budyn
ków był bardzo opłakany. Kompleks budynków 
składał się z kaplicy domowej, domu mieszkal
nego, w którym, jak wieść głosi, miał znajdo
wać się zbór aryański, oficyn, czyli budynku 
murowanego, w którym w jednej połowie po
mieszczona była wozownia i stajnie, w drugiej 
zaś pustką stojącej połowie stała na pół łokcia 
cuchnąca woda, pełna żab; wreszcie ze stajni 
na wpół rozwalonej i dwóch stodół. Dachy na 
wszystkich tych budynkach, prócz kaplicy, były 
podobne do tych, jakie czasem spotkać można 
na stajniach zajezdnych przy karczmach gdzieś

y możnych rodzin
P r a c o w n ia  s to la r s k a .



w  z a p a d ł e j  g ó r s k i e j  okolicy. Ze 100 morgów orne- rem po ukończonej pracy pod dyrektyw ą star
go pola, zaledwo 1/$ była nędznie obsianą, reszta 
leżała odłogiem, pokryta mniej lub więcej buj
ną trawą. Pomiędzy budynkami w ogrodzie w a
rzywnym urósł prawdziwy las z pokrzyw i inne
go zielska. Pokrzywy dochodziły do S1/* metra 
wysokości i nikt przez dłuższy czas nie zapu
szczał się w tę gęstwinę. Drogi były porozry
wane i zabagnione. Pierwszą czynnością nowo
przybyłych było wyciąganie koni zapadłych 
w błoto na drodze zakładowej, na którą zabłą
dził właśnie jakiś obcy człowiek.

W tych więc pustych ścianach, pokrytych 
dziurawym dachem, rozpoczęło się życie zakła-

szego w ychowanka rozbrzmiewały wesołe śpie
wy i zabawy. — W  taki sam sposób spędzano 
wszystkie inne wieczory wśród wesołych gwa 
rów, śpiewu i zabawy, a niejeden w ciągu dnia 
chciał pilnością, w pracy tak mile spędzany wie 
czór przyspieszyć.

Po pacierzu wieczornym, przed udaniem się 
na spoczynek dyrektor, jak  zwykle dzieje się 
w Zakładzie, miał krótką przemowę na temat 
o znaczeniu fundamentów pod budowę, wywo 
dząc, że im głębszy i silniejszy będzie funda
ment, tern silniejszy i wspanialszy gmach na 
nim może stanąć. Chociaż fundam ent jest za

kryty  w ziemi i nikt

O r k i e s t r a  z a k ła d o w a  w P a w l ik o w ie a e h .

do we. Inwentarza nie było żadnego. Była tylko 
jedna krowina. lecz nie własna, tylko przyjęta 
na paszę. Po śniadaniu i rozglądnięciu się na 
prę dcc po nowej siedzibie, naznoszono siana do 
mieszkania, na którem po trudach całonocnej 
podróży wszyscy znaleźli się wnet w objęciach 
głębokiego snu. Gdy wszyscy spoczywali, dy
rektor pojechał do Wieliczki, skąd powrócił 
z wozem dobrze wyładowanym. Już  pod wie
czór był garnek i do garnka co włożyć, były 
łyżki i miski, oraz trochę najpotrzebniejszych 
narzędzi, któremi tego samego jeszcze dnia je 
dni pousuwali grubą warstwę błota z przed 
domu, inni zajęci byli prowizorycznem urządze
niem mieszkania, kuchni, sypialni itp. Wieczo-

go nie widzi, je
dnak 0 1 1  na sobie 
cały gmach trzy' 
ma — tak i my, cho 
ciażby nam przy 
szło całe życie spę 
dzić w zapomnie
niu i pracy, jaka 
przed nami w tej 
chwili się otwiera, 
m am y zbudować 
dom pożyteczny 
dla siebie i przy 

szłych pokoleń. 
Trzeba jednak być 
takim kamieniem 
węgielnym o kto- 
rym Pan Jezus po
wiedział: „Kamieii 
który odrzucili bu
dujący. ten się stal 
głową w ęgła“. 
Mat. XXI. 42. I my 
wyrzuceni niejaka 

ze społeczeństwa, mamy stać się kamieniami 
węgielnymi w życiu i cnotach chrześciańskick 

Przez dwa następne dni wszyscy w kom
plecie naprawiali drogę. Tymczasem przyspo
sobiono najpotrzebniejsze narzędzia rzemieśl
nicze i materyał tak, iż w ciągu jednego ty
godnia były już stoły i ławki, a na drugi ty
dzień i łóżka żelazne własnego wyrobu

Pierwszym gościem, który odwiedził Zakłid 
był egzekutor, upomnieć się o należytość skat 
bową od kontraktu kupna, która wynosiła 2. 
kor. Niestety, cała ruchomość przedstawiała wi'r' 
tość zaledwie około 400 koron, więc nie
egzekwować. U sąsiadów Zakładu było niedowie 
rzanie, powiadali oni: „Ja k  se przyśli, tak sepó|pj



duszu na ten cel w kwocie 4.000 koron dostar
czyła Pani Andrzejowa hr. Potocka, z zastrze
żeniem, iż znajdzie tu pomieszczenie pewna 
liczba dzieci, poleconych przez Stowarzyszenie 
„Rady Opiekuńczej" w Krakowie. Jeszcze tego 
samego lata postawiono murowaną cieplarnię. 
Murarzami byli sami ogrodnicy. W  roku nastę
pnym wybudowany został nowy budynek, w któ
rym mieści się na parterze warsztat stolarski, 
na piętrze spichlerz. Postawiono też osobny 
budynek murowany na pomieszczenie kuźni. 
W tym samym czasie wykonany został własne
go pomysłu wodociąg, doprowadzający wrndę ru
rami żelaznemi do kuchni, piekarni i stajni. 
Trudy i prace wnet się opłaciły sowicie. Zima 
następna, aczkolwiek z natury ciężka, już się 
nie dała we znaki; jedynie wskutek znacznego

D o m  p r z e b u d o w a n y  z oi i eyn.

Po prowizorycznem w najściślejszem słowa 
z n a c z e n i u  urządzeniu się w domu, rozpoczęła 
się. robota w polu. Chociaż to już sierpień, a tu 
jeszcze pierwszy pokos siana na łąkach; z sia
nem jednak przy sprzyjającej pogodzie wnet 
sf uprzątnięto. Trochę nędznego żyta, nędzniej
szej  jeszcze pszenicy i odrobinę owsa wnet 
z w i e z i o n o .  Więcej roboty było z upraw ą pod 
oziminy. Odłogiem leżąca ziemia nastręczała 
w i e l e  mozolnej pracy, lecz zato pierwsze żniwa 
przyniosły plon przewyższający oczekiwanie.

Pierwszym wychowankiem, przyjętym tu do 
Zakładu, był Antoś, 12-letni chłopiec z Paw li
kowie. W ychowanie u tego chłopczycy było 
w najwyższym stopniu zaniedbane. Umysł jego 
był tak przytępiony, iż na najprostsze pytanie 
nie umiał odpowiedzieć i zdawało się. że ludz
kiej nie rozumie mo
wy. Umiał tylko p ła
kać, przyczem kładł 
się na ziemię, po
dnosząc ręce i nogi 
do góry. Był to je 
dnak skarb w śmie
ciach zapomniany.
Przez jedną zimę 
nauczył się pacierza, 
czytać i p isać ; w poj
mowaniu zasad reli
gijnych okazał się 
bardzo pojętnym.

Nurtująca w nim je 
dnak choroba pier
siowa rozwinęła się 
Szybko i w rok po 
przybyciu do zakła
du przeniósł się do 
wieczności. W  cza
sie choroby, a osobliwie po zaopatrzeniu na 
drogę wieczności, wciąż i aż do ostatniego tchnię
t a  odmawiał „Zdrowaś M arya“.

Zabudowania, jak  wspomniałem wyżej, znaj
dowały się wszystkie w opłakanym stanie, to- 
też z nastaniem wiosny zabrano się kolejno do 
Ilaprawy, a względnie przebudowy tychże. Na 
pierwszy plan wysunęła się naprawa nawpól 
■ozwalonej stajni. Wzmocniono ściany, przybu
dowano kilka metrów i pokryto ogniotrwałym 
dachem. Jeden  z wychowanków, 17-1 etui W ła
dzio, porobił w stajni żłoby betonowe, tak, iż 
w połowie lata można już było wprowadzić tam 
nieliczny dotychczas inwentarz. Następnie prze
budowany został dom mieszkalny, w którym 
Pomieszczono sypialnie dla całego zakładu, hun-

przvplv\Mi wychowanków w ciągu lata doku
czała jeszcze ciasnota w salach naukowych 
i pracowniach, a dla niektórych działów zupeł
nie brakło pomieszczenia.

W ciągu zimy przeto zapadło postanowienie 
dobudowania nowego domu, a na podstawie 
nabranego już doświadczenia co do własnych 
sił i zapału postanowiono wybudować dom ten 
własnemi siłami. Przemawiała zatem także i stro
na finansowa. Na rycinie (str. 3) obok starego 
domu parterowego widzimy nowy dom piątro- 
wv, wystawiony przez wychowanków Zakładu. 
Starsi pracowali kielnią. inni rozrabiali i dono
sili wapno i podawali cegłę. Najmłodszy z wy
chowanków 7-lótni Kazio brał p o jedne j cegieł-



ce i donosił do budowy. Zato, gdy już dom 
stanął pod dachem, mógł sobie każdy powie
dzieć: „postawiliśmy dom“. F ak t ten ma nie- 
tylko znaczenie ekonomiczne i pedagogiczne, 
ale ma także doniosłe znaczenie społeczne. Ma

łoletni, bezdomni, mieszkańcy straganów i ro
zmaitych zaułków, ci, o których były poważne 
obawy, że mogą stać się ciężarem społeczeń
stwa, sami sobie dom postawili! Tak więc po
zbierane ułamki społeczeństwa nie tylko nie 
zginęły, lecz przyczyniły się do powstania spo

łecznego, pożytecznego dzieła, z którego ko
rzystać będą jeszcze tysiące ich następców. Ci 
sami, oprócz zajęcia przy budowie domu, pra
cowali jedni jako krawcy lub szewcy, robiąc 
ubranie lub obuwie dla całego Zakładu, inni

jako stolarze lub 
ślusarze wykony
wali roboty budo
wlane i umeblo
wanie dla Zakła
du; inni wreszcie 
pracowali w polu 
i w ogrodzie, ho
dując zboże, zie
mniaki i warzywa 
na potrzebę ku
chni. Nikt więc 
nie był tu cięża
rem Zakładu i 
społeczeństwa. 0- 
fiary i składki, ja
kie społeczeństwo 
przesyłało do Za
kładu, nigdy nie 
w y s t a r c z a ł y  na 
spłacenie ratipro- 
centów, które wy
noszą około 5.000 
koron rocznie. Na 
sprawienie rnate- 
ryału budowlane
go i na urządze
nia zakładowe za
ciągano coraz to 
nowe pożyczki, 
z tą błogą nadzie
ją, że może kie
dyś nastaną le
psze czasy.

Dzisiaj po sze
ściu latach istnie
nia, gdyby Za
kład nie mógł i- 
naczej wykazać 
swego dorobku, 
jak tylko to, że 
po takiej walce 

o byt jeszcze istnieje, już przez to samo zasłu
żyłby sobie na uznanie. Lecz Zakład ten nie 
tylko istnieje, ale jest pełen życia. Przy końcu 
roku 1908 miał Zakład 138 wychowanków. Go
spodarstwo i ogród prowadzi się wzorowo. 
W  czterech warsztatach: stolarskim, ślusarskim.
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s z e w s k i m  i krawieckim terminuje 26 starszych 
w y c h o w a n k ó w .  Jed en  z warsztatów od roku 
r u g u j e  skutecznie wyroby, sprowadzane dotych
czas z zagranicy. F a k t  ten nie tylko Zakładowi 

3 przynosi raateryalne korzyści, ale naw et dla 
całego kraju może stąd być przykład; widzimy 
bowiem, że to, co wykonać potrafią za granicą, 

i my, potrafią naw et dzieci. Jeżeli 
ten  zmysł samopomocy i  samoobrony wyrobimy 
u dzieci, to z pewnością, gdy one dorosną, nie 

za granicę szukać zarobków i robić tam 
to, co w kraju może być wykonanem. W Za- 

znajduje się także orkiestra, złożona 
z wychowanków.

Zakład więc w miarę sił, a ponad miarę 
środków spełnia swoje zadanie. Niech jednak 

nie myśli, że w Zakładzie tym już wszyst- 
dachy ponaprawiane i że egzekutor tara już 

nie zagląda. Żywimy jednak nadzieję, że spo
łeczeństwo nie pozwoli Zakładowi temu upaść. 
Wobec dążeń do tworzenia nowych zakładów 
opieki nad dziećmi opuszczonemi, w pierwszym 

ie zakłady już istniejące należy podtrzymać. 
W dążeniu do tworzenia nowych zakładów 

na wzór posłużyć może zakład w Pawlikowi- 
cach. Zakład bowiem w ten sposób urządzony, 
oparty jest na społeczno-gospodarskiej zasadzie 
samoutrzymania. Tu każde dziecko stosownie 
do swych fizycznych i duchowych zdolności 
przyczynia się do ekonomicznej korzyści bez 
szkody dla jego rozwoju. W tym sposobie po
mpowania kryje się także ważny czynnik pe-
^gogiczny.

Zakłady podobnie urządzone dają też kra-
)°wi możność zaopatrzenia dzieci zaniedbanych
êz wielkich wkładów kapitału. Wziąwszy pod 

uwagę, że zaopatrzenie małoletnich przedstawia 
Jeszcze u nas ogromną lukę. to gdybyśmy 
chcieli lukę tę wypełnić na drodze zakładów
°broczynnych, według dość powszechnie przy- 

J?tych wzorów, gdzie dziecko ma wszelkie wy- 
gody. rozbudzające w niem chęó używania, nie 
tylko że utracilibyśmy doniosły czynnik peda
gogiczny, lecz potrzebowalibyśmy sum, które 
' najbogatszy kraj z trudnością mógłby wyłożyć.

do wszystkich Szlachetnych Serc.
t  • • -------
^°Ze> jak słodko, na tej tu ziemi,

każdym ucisku, w każdej potrzebie,

Myśleć o Tobie, biegnąć do Ciebie. 
Walczyć dla Ciebie z żądzami złemi,

Litość Twa — dźwiga z nędzy grzesznika: 
Dobroć Twa — wspiera serce darami, 
Miłość Twa — wiecznie przebywa z nami; 
Laska Twa — kary za grzechy zwleka.

O, daj nam wszystkim serca życzliwe 
Dla najbiedniejszych — tu pośród ludzi, 
Dziatek sierocych, co nieszczęśliwe 
Z smutkiem spać idą, smutek ich budzi.

Serca, co szczerze Boga kochacie,
Nie tylko słowem, ale — czynami!
Okazać litość nad sierotami,
Dajcie część z lego, co z nieba macie!

Biedne sieroty, o. gorzkie słowo!
Patrzą w dal życia z smutkiem i trwogą; 
Plączą, bo tylko zapłakać mogą:
Ledwie łza oschnie — płynie na nowo.

W Miejscu Piastowem, w Pawlikowicach, 
Modlą się dziatki biedne do Boga 
Ze łzą wdzięczności w sercu — na licach, 
Że ich tu wspiera laski dłoń droga.

Serca przezacne, niech Wam Pan nieba 
Za to, że biedne dziatki tulicie 
Da podostatkiem latek i ehleba 
Tu i w wieczności radosne życie.

O daj to Boże. by dla Twej chwały 
Oraz dla szczęścia tych biednych dziatek 
Złożył Ci każdy wdzięczności kwiatek,
By dłoń im podał Polski świat cały.

Precz z wódką.
Słowo okowita pochodzi od łacińskich słów: 

aqua vitae (woda żywota).
Życiodajnym płynem nazwał kiedyrś mędrzec 

t.o. co powstało przypadkowo na dnie retorty; 
sądził, że wódka stanie się pocieszycielem smu
tnych, wzmacniającym eliksyrem dla słabych 
chorowitych ludzi. My dzisiaj wiemy, jak okro
pną była pomyłka, która truciźnie przypisywała 
przymioty napoju z niebios zesłanego. P a trzy 
my niestety na pobojowiska życia zasłane w cią
gu wieków niezliczoneiu mnóstwem ofiar owej 
trucizny; a choć niejeden przyjaciel ludzkości 
podnosił głos ostrzegawczy, choć wielu już 
współczując z niedolą ludzką, ręce z rozpaczy



załamywało, przecież z obłędnego koła wyjść 
nie możemy, ani namiętności powściągnąć, ani 
biedy zmniejszyć. Jedni opuszczają padół ziem
ski z przekleństwem na ustach dla trucizny, 
która ich przedwcześnie wtrąciła w otchłań, 
a drudzy nie pomni na odstraszający przykład, 
w radosnera uniesieniu wyciągąją ręce do kie
liszka. na którego dnie spodziewają się znaleść 
kilka chwil prawdziwego wesela lub zapomnie- 
nienia. Piekło zaś się raduje, a śmierć przyspie
sza kroku.

Rozpatrując się w stosunkach robotniczych 
widzimy jednego strasznego i nieubłagalnego 
wroga tej i tak już dość uciemiężonej klasy 
spełecznej, a jest nim okowita. Jak  zmora du
sząca, jak ogień wyniszczający pożera on co 
roku setki i tysiące ofiar wśród klas p racu
jących.

Ileż to matek robotnic gorzkich łez wylało 
nad dolą swoją i swych dzieci — gdy ojciec 
wracał do domu bez centa w kieszeni — pij ta
ny — brutalny potwór bez czucia i serca, to 
piący w kieliszku i swoją krwawicę i szczęście 
swej rodziny.

Ileż to krwi i nieszczęść przeszło przez 
życie robotnicze dlatego, że przy kompanijoe 
wesoło płynęły chwile.

Kiedy tak żywo sprawę tą sobie uprzyto- 
mnimy, przerazić musi każdego ten ogrom 
krzywdy, jaki przez ową nieszczęsną wódkę 
zaciążeł nad klasą pracującą, przygnieść musi 
to brzemię klątw, których ona stała się powo
dem.

I zdawałoby się, że gdyby można dzisiaj 
zabronić ustawowo, pod karą, picia wódki — 
to jeszcze nie byłoby to nie, w porównaniu 
z tern, ilu nieszczęściom, jakiej degeneraoyi 
społecznej przez to by się zapobiegło.

Bo czyż robotnik straci co na tera, gdy 
wódkę pić przestanie? Nie — owszem przeci
wnie. Stanie się trzeźwiejszym. Zamiast prze
pijać swój zarobek, wróci do domu po pracy. 
Da jeść żonie i dzieciom. Zamiast siedzieć w 
szynku i tam „topić robaka“, znajdzie szczę
ście i choć trochę spokoju w swojera kółku 
rodzinnem.

Przecież ów „napój ludu“, to klątwa nad 
nim ciążąca, to postrach i krzywda jego.

Więc precz z nim!

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych 
„Powściągliwości i Pracy” .

E s. B iskup Dr. Józef Sebastyan  P elczar 100 k; ks. pro
boszcz Em il Bielecki z Ja s ie n ia  5 k; K onw ent 0 0 . Franciszka
nów w Krośnie 20 k; ks. proboszcz Jakób  B iałas 50~k; ks. 
M ikołaj T arczyński 20 k; ks. kanonik  W. S a rn a  12 k; ks. pro
boszcz W ł. Kisielewiez 10 kor.; P . F J P o d le w s k a  25 kor.; 
p. Aniela Nyzio Camden p. N ew Je rsey  P ó łn o cn a  Am eryka 25 
kor.; p. Stefan K rupsk i K ąrf 10 k, p. i. Gaezek Nowy Są 
10 k, p. Z. Kościszewski Bileze złote 20 k, p. E ugenia  Ku, 
Mowa C zernichów 10 k, p. A nna P e tk a  B uezaez 10 k, p. Mi- 
c h a ł Z ając Zaleszeyki 4 k, p. S tan is ław  K-łyszyński Godziszewi 
10 m, p. S tan is ław  Koza W idynów  3 k, p. A nton ina  Maciei 
Szebnie 3 k, p. Kazim ierz Rcjewski S iedlec 7 m, p. Antonim 
M arxen C zern ieh ó w lO  k, Ks. R yehel Sam oklęski 20 k, Ks. Bie- 
siadeeki B ączal 4 k. p. M arya  Cieńska W odniki 2 k, p. Zbignie’ 
H orodyński Obydniów 10 k, Ks. ig n aey  Górski Kam ienica 6 k, 
Ks. W aleryan  Gawędziński Lwów 20 k, p. Kazim ierz Dzioel 
Siedlec 3 m, Ks. F ran c iszek  W olski Gorlice 6 k, Ks. Sylwester] 
Rozwadów 2 k, p. A polonia W ysocka Lwów 6 k, Ks. J. Bło- 
narow iez K raków  5 k, p. W iktor R zepka i p. K arol Niemptsi 
z S tolarzow ite po 3 m, p. Kazim ierz Radoszewski Stanisławo' 
10 k, p. M ikołaj E olirad  B riesen 6 k, G m iną m iasta Pruchnik 
10 k .  p. Iren a  L ity ń sk a  Zuklin  2U k, Ks. M ichał M ika Deinbno 
4 k, Ks. Józef Borczyk H um niska  10 k, p. A n ton ina  Horodyósb 
Erz 100 k, p. M arya E sipenko T arnów  5 k, p. Danko Szpuk 
M iżyniee 3 k, p. P io tr T reter Niwki 4  k, Towarzystwo 
ezkowe Krosno 200 k, Ks M aksym ilian H a jd u k  Stobiezna 5k 
p. M arya U rarska  Rzeszów 10 k. p. A ntoni M oezarowski Solki
2 k, p. W. Górzecki i p. S tefan Szezepanow ski Stanisławów
3 k, Ks. Paw łow ski Jod łów ka 4 k, W ydział powiatowy Jaworów 
50 k, p. M arya Szwabowiezowa S tan isław ów  5 k, A. H. Mikołów 
3 m, Ks. Izydor Steczko P o lan k a  w ielka 2 o0 k. p. B. Lewek 
Jasło  L 6  k, p. W. Sokołowski K raków  2 k, p. Br. Rozwadowski 
Turów ka 5 k, J a n  K ielarow ski Iw onicz 10k, Ks. Maryniarezyk 
Jerow sko 10 k, Ks Ludw ik Ulłoj M alaw a 4 k, M arya Paster
n ak  Iiu rk o  4 k, Ks. F r . B a liń sk i Uście solne 10 k, Ks. Be- 
żentowicz Sokołówka 10 k, M ag istra t m iasta Złoczowa 30 k, 
p. H elena Serw acka Lwów 4 k, p. J a n  Skirło  R ajbrot 2 j 
p. J a n  Szm igielski Przemyśl 5 k, p. A ntoni K rnczek Błażowi 
6 k, p. F r . Dziewoński Św iątn ik i górne 10 k, Urząd parafialni 
Zbylitow ska góra  5 k, Ks A leksander Chrzanow iez Sadagón 
10 k, d. Modesta Cieńska Okno 4 k, p. B enedyk t Z ieg 
H anaczów  5 k, p. J . F to ń  H odoracka 10 k, B a rb ara  Mrdatfi 
B iała  3 2 0  k, J . O. Księżna R adziw iłłow a W arszaw a 25'40 k 
p. Leon B erski Tylm anow a 2 k, Ks Dr Teofil Chciuk P fJ 
myśl 10 k, Ks. F ranciszek  Sal. Jen k n e r W ysoka 20 k, p ^  
masz Jankow ski Busk 5 k, Ks. Czesł. K isielewski Nierwisb 
3 k, p. Schnelbow a F irle jów ka o k, p. F r . M oskal Sanok 5 
p- Jad w ig a  VV e ber owa Żywiec 2 k, p. M arya M ateczny P o d g ó n *  

b ’2u k, p. M. Nowakowska Gniezno 6 k, Ks. A leksy Watule«^ 
Sam bor 1U k, p. Dr. M oczka Kraków 10 k, p. M ichał Rad)'1' 
ski Sieniaw a 2 50 k, p. Adam S trusińsk i T arnów  15 k, p.
VVex D ębica 4 k, p. Gulcz Cam der N. J .  P . A m eryka 301 
Ks. Hailąk Gręboszów 5 k.

P . T. Członkom i Dobrodziejom Tow arzystw a naszego 
P an  Jezus zapłaci stokrotnie w tem i drugiem  życiu za $ 
żone ofiary.

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ w Miejscu Piastowem. — Za redakeyę odpowiedzialny Wojciech Lenik
Czcionkami drukarni W. Lenika w Krośnie.
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ł Rok XIII. Luty 1910 r. Nr. 2.

Organ Towarzystwa

Powściągliwość i Praca
W Y C H O D Z I  R A Z  N A  M I E S I Ą C .

W A ustro-W ęgrzech , 1 kor. *20 h. 
W Niemczech . . .  1 mrk. 40 fen.

P r e n u m e r a t a  ro c z n a  w y n o s i :
W Ameryce . .
W innych krajach 

W Królestwie Polskiem  i Rosyi 75 kop.

. ‘/a dolara.
2 franki.

Ola członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

'Off

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować 

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ,
p. M ie jsce  P i a s to w e  ( A u s t r y a ,  G alicya).

Nie uda ł  się polski kongres 
pedagogiczny.

Święty Alfons doktor Kościoła naucza, iż 
| jednym ze znaków końca świata będzie odstęp

stwo powszechne czyli haniebne opuszczenie 
wiary przez chrześcijan, według słów świętego 

■ Pawia (Tym. 4.): „Duch jawnie powiada, iż 
w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary, 
przystawając do duchów obłędliwych i nauk 
czartowskich“. A na drugiem miejscu mówi 
tenże apostoł, iż nie przyjdzie dzień Pański, 
»jeśli pierwej nie przyjdzie odstąpienie“. Sw. 
Tomasz, doktor Kościoła wykłada, iż to odstą
pienie oznacza odłączenie się od wiary i od po
słuszeństwa winnego Stolicy Apostolskiej. Toż 
samo mówi św. Leon papież. A św. Augustyn 
dodaje, iż to stanie się przed przyjściem anty- 
elkysta; iż większość przeważna odstąpi od 
wiary, tylko mała liczba ludzi będzie trwała 
Przy niej. A antychryst się narodzi właśnie 
'vśród onego osłabienia wiary. I to odstępstwo 
jUz się zaczęło — a nawet u nas.

Oto ludzie „niewierzący“ połączeni społem 
towarzystwach bądź tajnych, bądź jawnych, 

na pierwszem miejscu postawili sobie za zada- 
uie życia, aby posiąść szkoły i zakłady i wy
chowywać młodzież na zasadach moralności 
^ez Boga, twierdząc niesłusznie, iż istnienia

Boga nie można poznać rozumem. Doszło już 
do tego, że we Francyi zwanej niedawno pierw
szą córką Kościoła i we Włoszech, które bre
wiarz rzymski nazywa sercem chrześcijaństwa, 
w}H'zucono ze szkół rządowych krzyże i obrazy 
świętych, a zaś w Hiszpanii, która wydała światu 
największych świętych, dopiero przed kilkoma 
miesiącami rozbijano i palono zakłady wycho
wujące sieroty po katolicku, a mordowano okru
tnie ich wychowawców. Nasi polscy panowie 
niewierzący, nie chcąc pozostać w tyle po za 
swymi braćmi zagranicznymi, zwołali przed trze
ma miesiącami do Lwowa na 1. i 2. listopada 
tak zwany „polski kongres pedagogiczny“, na 
który przybyła także garstka katolików nieświa
domych właściwego zamiaru zebrania. W  pierw
szym referacie przywiezionym z nieszczęśliwej 
Warszawy, wygłoszono pomiędzy innymi bardzo 
znaczące zdanie, iż wychowawcy polscy po
winni obudzaó w młodzieży uczucia moralne 
bez względu na dogmata katechizmu i przepisy 
Kościoła, a uczyć posłuchu dla przełożonych, 
których sobie sama wybrała.

I ten referat przyjęła przeważna większość 
uczestników burzliwymi oklaskami.

A gdy jeden z katolików wniósł rezolucyę: 
„Pierwszy kongres pedagogiczny stwierdza, iż 
wychowanie szkolne powinno być wybitnie re
ligijno-moralne i dostosowane do religijno-mo
ralnych wskazań wyznania dzieci szkolnych, 
u nas w Polsce przedewszystkiem do wskazań
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religii chrześcijańskiej“ — przewodniczący kon
gresu nie poddał jej pod głosowanie.

A zaś z własnego popędu przewodniczący 
wyraził oburzenie dla szkoły wyznaniowej Braci 
Szkolnych z wykładem niemieckim we Lwowie, 
dla jej założyciela i dla tych wszystkich, któ
rzy ją wspierają, co ogół zebranych na kon
gresie przyjął oklaskami.

Braci szkolnych sprowadził niedawno świą
tobliwy ks. Gorazdowski z Niemiec, ponieważ 
tego Zgromadzenia pożytecznego dotąd w Pol
sce nie było. Bracia szkolni na mocy swoich 
ustaw zakonnych codziennie uczą dzieci sobie 
powierzone zasad wiary w katechizmie diece- 
zalnym zawartych.

Przecież szlachetni Bracia Szkolni nie mieli 
i nie mają zamiaru niemczyć dzieci polskich. 
Uczą po niemiecku, bo jeszcze nie zdołali utwo
rzyć personalu polskiego. To nie tak łatwo w y
robić w kilku latach personal nauczycielski 
władający należycie językiem krajowym.

Już z tego widać wyraźnie, o co głównie 
chodziło zwoływaczom kongresu. A zresztą dali 
się poznać należycie z owoców dawniej w yda
nych. Mamy ich pisma, znamy ich uczniów. 
Pominęli z umysłu na kongresie prawdę naj- 
pierwszą, najwyższą, jedyną — Boga, który jest 
wszystkiem w każdej sprawie, a osobliwie we 
wychowaniu. Bez Boga ani do proga. A kto 
nie jest z Nim, jest przeciw Niemu.

Rozum bowiem ludzki po wszystkie czasy 
uznawał istnienie Boga. Rzymski mędrzec Cy- 
cero (de republ. 1. 3.) pisze: „Mamy wszyscy 
w sobie z natury wlane prawidło niezmienne, 
wieczne, które przykazuje nam spełnianie na
szych obowiązków, a zaś wzbrania nam surowo 
dopuszczać się zbrodni. Od tego prawidła nie 
może nas zwolnić ani senat ani lud. Jeden  wie
kuisty i niezmienny zakon obowiązuje wszystkie 
narody i po wszystkie czasy. Bóg jest jedynym, 
wspólnym nam wszystkim mistrzem i władcą 
On ustanowił ten zakon; On też będzie jego 
-wykonawcą“. — A zaś w dwóch innych dzie
łach swoich (de leg. 1. 1 i de natura deorum
1. 1.) twierdzi tenże mędrzec pogański: ,.Nie 
ma na świecie narodu tak barbarzyńskiego 
i zdziczałego, któryby nie uznawał, iż należy 
cześć oddawać pewnemu Bogu“. Toż samo mówi 
Arystoteles mędrzec grecki (o niebie, Księga 1.). 
A Plutarch (przeciw Kolot. roźdz. 31.) pisze: 
„Można przejść całą ziemię, to zobaczymy mia
sta bez murów, bez umiejętności, bez królów, 
bez domów i bez pieniędzy, ale miast bez świą
tyń i bez bogów jeszcze nikt nie spotkał".

A Konfucyusz i Sokrates mędrcowie starożytni 
wyznawali tylko jednego Boga. Nadto Sokrates 
przepłacił śmiercią tę swoją naukę.

Pisarze zaś chrześcijańscy z pierwszych wie
ków po Chrystusie, jako to: Laktancyusz, Minu- 
ciusz Feliks, Tertulian i inni piszą, iż lud 
pogański mawiał za ich czasów: „Jak  Bóg da“, 
„Bóg jest wielki“, „Bóg widzi“, „Bogu się po
lecam“, „Bóg niech ci zapłaci“, a nie: jak bo
gowie widzą, bogowie są wielcy, i t. d., a po
wszechnie wszyscy poganie tylko jednego z bogów 
swoich uznawali za najwyższego, i tak Grecy Ze
usa. Rzymianie Jowisza, Niemcy Wodana, Skan
dynawscy Odissa, Słowianie Swaroga. y w

A co najważniejsza, badania dziejowe stwier
dzają. iż prawie u wszystkich pogańskich narodów 
panowała pierwotnie wiara tylko w jednego Boga; 
dopiero zbrodnie, które się rozszerzyły pomiędzy 
nimi, a osobliwie grzechy cielesne sprowadziły 
na nich ciemności bałwochwalstwa. T acy t (Ger
mania c. 39.) pisze, że Słowanie wierzyli w je
dnego Boga. Również Prokop (Wojna Gocka
III. 14.) pisze, że „Słowianie naddunajscy wierzyli 
w jednego Boga, stwórcę piorunów, władcę 
świata“.

To wszystko dowodzi, że człowiek nawet 
nieuczony zaporaocą rozumu przychodzi do po
znania, iż Bóg istnieje, iż jest sprawiedliwym 
sędzią, że dobrych nagradza a złych karze w tem 
życiu i w drugiem, i że takie jest powszechne 
zdanie ogółu ludzkości wszech narodów. A wre
szcie Sobór W atykański orzekł Duchem Bożym 
oświecony, iż człowiek zapomocą rozumu może 
się przekonać o istnieniu Boga.

Skąd więc nieporozumienie między wierzą
cymi a niewierzącymi co do istnienia Boga? 
Oto najpierw brak rozsądku zdrowego u wielu. 
Można być bardzo uczonym, a naw et wielce po
żytecznym społeczeństwu pod niejednym wzglg* 
dem, a jednak mimo to nie mieć zdrowego 
rozsądku. Rozsądek jest to gospodarz w głowie) 
który utrzymuje porządek w całej umysłowej 
dziedzinie człowieka. Czem miara i waga w nau
ce przyrody, tem rozsądek w rzeczach społe- 
łecznych. Oto patrzcie co • się dzisiaj dzieje 
pomiędzy nami! W szyscy we wszelakich czyn* 
nościach naszych, wierzący i niewierzący sto 
sujemy zgodnie zasady: „każda rzecz ma swoją 
przyczynę“ i „każda rzecz ma swój cel“ za ja* 
sne i widoczne, a zatem prawdziwe, które nie 
potrzebują żadnych dowodów, albowiem cechą 
czyli znamieniem prawdy, przez które się roze
znaje od fałszu, jest widoczność. Tymczasem 
niewierzący, którzy od rana do wieczora p°
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kilkaset razy tych  zasad w rozumowaniach swoich 
używali bez żadnego wątpienia, skoro im przyj
dzie na myśl istność Boga, w ahają się ich sto
sować, a naw et co gorsza, powiadają, iż one 
nie są pewnikami i że na nich nie można się 
opierać w dowodzeniu. Przez cały dzień we 
wszystkich spraw ach swoich uznawali je za 
stałe zasady wrodzone, które przyjąć należy 
bez wywodu i kładli je za niezachwianą pod
stawę dalszych działań rozumu swego, nagle 
przy spotkaniu się z prawdą, najwyższą, u tykają  
i nie chcą ich stosować i tem samem stają się 
sprzecznymi ze sobą samymi czyli z rozumem 
swoim, czyli stają się głupimi stosownie do słów 
pisma św.: „Głupi mówi: nie masz B oga“. Te 
głowy płytkie nie umiejące myśleć samodzielnie, 
bez namysłu powtarzają hasła ludzi przewro
tnych zagrzęzłych w błocie zmysłowości, zatwar
działych grzeszników oddanych czci i służbie 
wroga Bożego, szatana. J e s t  bowiem rzeczą, 
dowiedzioną, iż na zebraniach wyższych stopni 
mason ery i wąż stary, lucyper odbiera cz^ść bo
ską. Ci nikczemni ludzie przekonani są o istno- 
ści Boga, ale go nienawidzą społem ze swoim 
panem i bluźnią przeciw Niemu w wieloraki 
sposób, a naw et posuwają się do zaprzeczenia 
^go istności. Niedawno jeden z ich grona poeta 
profesor uniwersytetu lA ż y ł  na cześć djabła 
P>esń pochwalną, a jego ziomkowie obnosili 
jawnie w procesyi obraz czartowski. T a sekta 
Podziemna zawładła całą F rancyą i dąży do 
tegoż samego w innych państwach na świecie, 

c się w pierwszym rzędzie o opanowanie 
i wychowania młodzieży.

Tymczasem Bóg, Pan  nieba i ziemi był, jest 
będzie na wieki. Od zarania ludzkości objawiał 

ludziom a wreszcie się wcielił i czynił cuda 
1 P° dziś dzień czyni, przez które nasza wiara staje 
Sl§ rozumną i tak zupełnie pewną, iż miliony 
"’■ernych gotowe są krew przelać za prawdziwość 
'tego o'¿jawienia. Już  trzy pierwsze wieki chrze- 
^jadstwa wydały 11 milionów samych męczen- 

Oików, którzy ponieśli śmierć za wiarę w Boga. 
ak licznego i dobitnego świadectwa na popar- 

Cle swoje nie wykazała wiedza ani żadna religia 
Znaleziona przez ludzi. Oprócz tych świadków 
;r'vawych wydał Kościół Boży miliony jeszcze 
Mniejsze świętych wyznawców, wielkich bo
jerów na polu rozpraw wojennych i wielkich 
^drców, jak  Bazyli, Chryzostom, Ambroży, 

Jgustyn, Hieronim, Tomasz z Akwinu i inni; 
^reszcie wydał wielkoduszny naród polski, 

'Vany przedmurzem chrześcijaństwa. Polska była 
rzedmurzem oświeconych narodów, jest niem

i będzie niem. Gdy Polski nie było na świecie, 
W andale i pokrewni im barbarzyńcy przeszli 
całą Europę, niosąc spustoszenie moralne i ma- 
teryalne i zapędzili się aż do Afryki półnócnej, 
którą posiedli, wytępiwszy tamże do szczętu 
niegdyś na wysokim stopniu stojącą oświatę. 
I Attyla jako istny bicz Boży przeszedł bez 
zapory niepowstrzymany przez nikogo Niemcy, 
Francyę, i Włochy; potrzeba było aż cudu. aby 
go powstrzymać u bram stolicy chrześcijaństwa.

Gdy zaś tysiąc lat temu powołał Pan Bóg 
do życia prawdziwego w Kościele naród polski, 
od tego czasu odetchnęło chrześcijaństwo: 
wszystkie bowiem nawały barbarzyńców prze
chodzące od wschodu, od północy i od zachodu 
łamały się na dzielnym narodzie naszym. I od
tąd Włochy. Francya. Niemcy i inne narody 
dzięki krwi przelanej przez polaków w imię 
Boże, mogły przez całe wieki spokojnie praco
wać na niwach swoich, mogły budować wspa
niałe gmachy, mogły zakładać klasztory, uczel
nie i oddawać się swobodnie tworom nadobnym 
i nauce. Pogrom rauzułmaństwa pod Wiedniem 
uwydatnia najdobitniej to święte posłannictwo 
narodu naszego, albowiem tam Polska ubez- 
władnia najpotężniejszego wroga chrześcijań
stwa na zawsze, walcząc całkiem bezintereso
wnie i do tego na obcej ziemi.

I właśnie za to w sto lat potem żywioły 
przeciwne Kościołowi połączone związkiem ta 
jemnym obalają byt polityczny narodu naszego, 
sądząc, że już teraz swobodniej się rozprawią 
z katolicyzmem i wyniszczą go ze ziemi. Lecz 
się przerachowali. Wytrącili nam wprawdzie 
z rąk broił i oręż fizyczny, lecz temsamera się 
przyczynili do powiększenia naszej zbroi i po
tęgi duchownej. Oto synowie hetmańscy i po
tomkowie tych, którzy walczyli za wiarę mie
czem. mając wczas, w duchu religijnych przod
ków swoich stworzyli literaturę wielką, samo
dzielną i na wskroś katolicką, która odnawia 
świat, prowadzi go na nowe tory i podwyższa 
Kościół Boży. Ona zwalcza na świecie bezbożny 
naturalizm, który sprowadził moralny a nastę
pnie fizyczny upadek potężnych narodów w sta
rożytności i który gubi spółczesne nam narody 
a osobliwie Francyę i Węgry, gdzie corocznie 
więcej ludzi umiera, aniżeli się rodzi. A właśnie 
polski kongres pedagogiczny, jak wykazaliśmy 
powyż, ciągnął naród do tego zgubnego natu
ralizmu a pomiatał świętą wiarą wielkich przod
ków naszych, która była i jest podstawą, siłą, 
zaszczytem, skarbem i najwickszem błogosła
wieństwem naszem. 0
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Gdzie nie ma wiary prawdziwej, tam nie 
ma obyczajności. Niedawno wykazało sprawo
zdanie jednego ze Stowarzyszeń studentów uni
wersyteckich w Kraju naszym, iż przeszło 300 
studentów leczyło się wśród roku u swoich 
lekarzy na choroby płciowe. Te zwykłe według 
zdania najuczeńszych lekarzy pozostawiają zgu
bne następstwa nie tylko u zakażonych, ale 
i w ich potomstwie. I te głównie grzechy są 
przyczyną wymierania narodów i potępienia 
wiecznego upadłych. Na to zło tylko wiara 
prawdziwa ma środki skuteczne. Kongresy 
wszystkie i szumne wzywania do poczwórnej 
wstrzemięźliwości nic tutaj nie poradzą.

Powiecie: To wszystko piękne, co mówisz 
ale cóż kiedy nie zgodne ze stanowiskiem dzif 
siejszej wiedzy. — A przecież nie tylko uczeni 
najwięksi nasi, jak Kopernik, Jan  Kochanowski, 
Jan  Śniadecki, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, 
umieli pogodzić ogromną wiedzę swoją z wiarą 
katolicką, ale i spółcześni nam profesorowie 
uniwersytetów i a r io  rowie poważnych dzieł, 
tak rodacy nasi jak i obcy, a osobliwie Anglicy 
z warstwy najświatlejszej, którzy co roku se
tkami przechodzą na łono Kościoła katolickiego, 
stwierdzają słowy i życiem swojem, iż wiara 
prawdziwa nie zawiera nic sprzecznego z nauką 
prawdziwą. Tylko wiedza fałszywa, uprzedzona 
namiętnościami niskiemi burzy się przeciw Bogu 
i Jego objawieniu, bluźni i rzuca się przeciw 
temu, czego nie rozumie. W iara zaś prawdziwa 
a zwłaszcza żywa, w uczynkach się okazująca, 
nie tylko nie przeszkadza badaniom rzetelnej 
wiedzy, ale owszem zakreśla im granice i daje 
człowiekowi światłość nadprzyrodzoną sięgającą 
ponad światy widzialne do nieskończonej wie
czności do Praw dy niestworzonej i rozjaśniającą 
sprawy doczesne w dziwny i ujm ujący sposób 
do tego stopnia, iż wierzący uważa ją  za naj
większe dobro na ziemi i dziękuje za nią Stwórcy 
najgoręcej nieustannie. Ale powtarzam, iż tę 
błogość wewnętrzną i pewność zupełną daje 
tylko wiara „żywa“ stosownie do słów Zbawi
ciela (Jan 7. 16.): „Nauka moja nie jest moja, 
ale tego, który mię posłał. Jeśli kto będzie 
chciał czynić wolę Jego (tj. przykazania Jego 
zachowywać), dowie się o nauce, jeśli jest z Bo
ga, czyli ja sam z siebie mówię“.

Gdybyście jednego z Lordów, angielskich, 
którzy niedawno weszli do Kościoła katolickiego, 
zapytali się, co z dóbr, które posiada, jest w jego 
oczach najcenniejszym: czy godność lordowskaj 
czy majątek milionowy, czy stosunki rodzinne 
bardzo miłe, czy szczęście urodzenia się z na

rodu tak poczytnego, jakim są Anglicy, czy zdro 
wie i uroda, któremi się stale cieszy, czy wiedza 
rozległa, czy sławne jego imię ze czcią na ca 
kuli z iem skiij , (Czyjfwspominan e/grono wiernych 
i uprzejmych przyjaciół, czy też jeszcze co inne
go. Odpowiedziałby z pewnością: Nie wymownie 
jestem wdzięczny Bogu za to dobrodziejstwo, 
iż jestem anglikiem, lordem, bogaczem milione 
rem, że mam dobrych krewnych i przyjaciół 
oddanych, żem zdrów, urodziwy i uczony, że 
znają mnie ludzie szeroko na świecie z dob 
strony, ale nad te wszystkie łaski i dobra uży
czone mi przez Opatrzność Boską najwięcej 
sobie cenię to dobrodziejstwo, iż się znajdi 
na łonie świętego Kościoła katolickiego i że 
wierzę we wszystko, co Bóg objawił i co Ko 
ściół do wierzenia podaje i że według tej wiary 
żyję. Błogości tego szczęścia wewnętrznego 
jakiego doznaję ze światła wiary, wyrazić nie 
mogę. Jestem  gotów wycierpieć najsroższe mi 
i życie naw et dać na stwierdzenie, iż to jest 
prawdą nieomylną, czego mnie Kościół święty 
uczy. Po poznaniu tej prawdy odrodziłem się 
na nowe stworzenie. Za nic nie chciałbym wró
cić do dawnego stanu duszy mojej wątpliwego, 
kiedym nie miał w sercu wiary świętej. Teraz 
jasne mi są najważniejsze zagadnienia życia 
ludzkiego; wiem dokładnie, co należy czynić 
aby osiągnąć najwyższe szczęście na ziemi ij 
innym ludziom do tego pomódz; i posiadam 
środki łatwe, jak ubezpieczyć swoje szczęście 
na wieki. Teraz mogę w każdej chwili powie-' 
dzieć: „wypuść, Panie, ducha mego w pokoju, 
albowiem wszystkie najgorętsze pragnienia du
szy mojej nie tylko spełniłeś, aleś nadto jeszcze 
przydał ponad moje jakiekolwiek marzenia“.

Tak samo powiedzą wam miliony Polaków 
wszystkich stanów, uczeni i prostacy, a dowie
dziawszy się, że zwoływacze polskiego kon
gresu pedagogicznego okazali lekceważenie 
i pogardę dla świętej wiary naszej, a pierw
szeństwo dali rzekomej wiedzy, wyrażają inl 
najgłębsze politowanie nad ich ubóstwem du
szy i postanawiają codziennie modlić się ^  
nimi do Boga o oświecenie odpowiednie.

O miłosierdziu Bożem-
P a n  Bóg z p rz y ro d zen ia  swego jest dobrocią 

nieskończoną, która pragnie jak najusilniej i M ’ 
goręcej, aby nam udzielić swojej szczęśliwości' 
Przeto Jego  usposobienie nie jest skłonne do k8'
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r a n i a  ludzi, ale raczej do świadczenia wszystkim 
miłosierdzia. A jeśli P an  Bóg kogo karze w tem 
życiu, to czyni dlatego, aby w drugiem życiu 
okazać mu swoje miłosierdzie i wybawić go od 
kary wiecznej.

I któż wypowie, jak wielkiem jest miłosier
dzie Boże względem grzeszników! Najpierw 
czeka cierpliwie na ich nawrócenie, zachowuje 
ich przy życiu i zaopatruje ich we wszystko 
czego potrzebują. Potem  woła ich do siebie, 
a wreszcie, gdy się do Niego nawracają, przyj
muje ich mile, ».przebaczając grzechów ludz
kich (dissimulans) dla poku ty“ (Mądr. 11. 24.); 
„patrzy na nieprawość czyniące, a milczy“ (Ha- 
bakuk 1. 13.), patrzy na wszetecznego, na zem- 
stnika, na bluźniercę, na niesprawiedliwego, 
a go nie karze. A dlaczego czeka? „Czeka, aby 
się zmiłował“ (Izaj. 30. 18.): iżby grzesznik się 
poprawił a On mu potem grzechy odpuścił i go 
zbawił. W szystkie stworzenia radeby pomścić 
krzywdę Bogu wyrządzoną, a Pan obrażony 
wstrzymuje je. I na cóż ta nieskwapliwość się 
przyda? mówią. Odpowiada: „Nie chcę śmierci 
niezbożnego, ale żeby się nawrócił od drogi 
swej a żył“ (Ezech. 33. 11.). Ludzie zaś trwają 
i śpią w grzechach i cieszą się z grzechów, 
a On zaprasza ich do upamiętania się. P rzy
patrzmy się, jak  to Bóg pełen miłosierdzia woła 
do siebie A dam a grzesznego: „Adamie, gdzie 
jesteś?“ Oto słowa Ojca najdobrotliwszego, który 
szuka syna swego zgubionego. Toż samo Pan 
Bóg postępował i z tobą, bracie, kiedyś uciekał 
od Boga, popełniwszy grzech ciężki: wołał za 
tobą przez natchnienia święte, przez wyrzuty 
sumienia, przez kazania, przez utrapienia, przez 
zabranie ci przyjaciół miłych z tej ziemi zapo- 
mocą śmierci itp. A tyś udawał, że Go nie sły
szysz. A On jednak mimo to nie przestawał 
wołać za tobą. On, Bóg nieskończonej chwały 
‘ potęgi: dziecko moje ukochane, kędyś jest? 
nie gub się na wieki; czyń pokutę, a ja  ci za- 
faz odpuszczę wszystkie winy twoje, skoro sku
tecznie postanowisz odmienić życie swoje i wy
spowiadać się szczerze; odpuszczą ci się jeszcze 
Przed spowiedzią. Ozyż nie widzisz mnie, jak 
'ozwarłem ramiona moje, spragniony, aby cię 
Przycisnąć do Serca mego; oczekuję cię w dzień 
1 _w nocy utajony w Najświętszym Sakramen- 
c‘ei ten sam, który przebaczył Magdalenie, ten 
sam, który odpuścił grzechy Piotrowi, ten sam, 
który milionom pokutujących darował winę i po
tem zabrał ich do nieba. Nieraz słyszeliście, iż 
ejeiec niejeden płacząc chodził za synem swoim, 
który z rozpaczy chciał się rzucić ze stromej

skały w przepaść albo w morze, i obiecywał 
mu przebaczenie i względy.

I tak w Berlinie spotyka się często na slu
pach ulicznych ogłoszenia wzywające zbiegłe 
dzieci do powrotu: „Powróć, Wilusiu, wszystko 
przebaczone!“ — głosi plakat wielki, a Wiluś 
niekiedy wraca, niekiedy nie wraca i w nurtach 
Sprewy szuka ukojenia wstydu lub strachu ner
wowego.

Podobnie czyni, a nawet jeszcze z większą 
łaskawością Bóg, Ojciec nasz najdobrotliwszy, 
który nie tylko przebacza nam winy nasze, 
choćby najliczniejsze i największe, ale jeszcze 
płaci nam za nawrócenie nasze nie tylko do
brami niezmiennemi, ale nawet siebie samego 
oddaje nam całkowicie w Komunii świętej tutaj 
na ziemi, a potem w chwale nieskończonej 
w niebie oddaje siebie, jako „nagrodę zbytnie 
wielką“. „On bowiem miłuje miłujących Go“ 
(Jer. 48. 10.).

Miłosierdzie Pańskie jest wprawdzie nieskoń
czone, atoli czyny tego miłosierdzia czyli zmi
łowania Pańskie są skończone. Bóg jest miło
sierny, ale i sprawiedliwy. Nie przedstawiajmy 
sobie tedy Boga tylko w połowie. Bóg obiecał 
miłosierdzie, ale tylko tym, którzy się Go boją, 
jak śpiewała Matka Boska: „Miłosierdzie Jego 
od narodu do narodu bojącym się J e g o “. Bóg 
miłosierny czeka na poprawę grzeszników tylko 
do czasu pewnego. Gdyby czekał na poprawę 
ludzi, którzy korzystają z miłosierdzia, aby Boga 
obrażać dalej, toby to nie było miłosierdziem, 
ale brakiem sprawiedliwości. Nie ma miłosierdzia 
dla nadużywających go. Dla zuchwalców za
twardziałych pozostaje tylko sprawiedliwość. 
To djabeł tylko obiecuje przed popełnieniem 
grzechu miłosierdzie Boskie. Nauczają św. Ber
nard i św. Alfons doktorowie Kościoła, iż Lu
cyfera właśnie dlatego Pan Bóg tak skarał, 
ponieważ się zbuntował przeciw Niemu w na- 
dzieji, iż nie będzie za to ukarany. Sw. Jan 
Chryzostom ojciec i doktor Kościoła naucza, 
że Judasz dlatego się zgubił, iż zgrzeszył ufając 
w wielką łaskawość Pana Jezusa. Król żydowski 
Manasses grzeszył bardzo wiele, przez lat kil
kadziesiąt, a potem się nawrócił, Bóg mu prze
baczył. Syn zaś jego Ammon, widząc tę. łaska
wość Pańską, wylał się na wszelkie bezprawia, 
w nadziej i przebaczenia; lecz nie dostąpił mi
łosierdzia. Jednem  słowem Bóg czeka, ale nie 
zawsze. Gdyby Pan Bóg czekał zawsze, niktby 
się nie potępił. A tymczasem w kościele kato- 
lickiem utrzymuje się zdanie powszechniejsze
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(la sentenza piii commune*) pomiędzy uczonymi 
iż większa połowa nawet chrześcijan (ma się 
rozumieć dorosłych) idzie na potępienie, stoso- 
sownie do słów Zbawiciela (Mat. 7. 13.): „Albo
wiem szeroka brama i przestrona jest droga 
która wiedzie na zatracenie: a wiele ich jest, 
którzy przez nię wchodzą“. „Bo iż nie rychło 
wydają dekret przeciwko złym, bez żadnej bo- 
jaźni synowie człowieczy broją złości“ (Ekkls.
8. II). Gdyby Pan Bóg karał zaraz, skoro kto 
Go obrazi, z pewnością nie odbierałby od ludzi 
tych zniewag, jakie odbiera od nich obecnie. 
A ponieważ Bóg ich nie karze natychmiast po 
spełnieniu grzechu, ale czeka na ich nawrócenie, 
oni po największej części stąd biorą pochop, 
aby Go więcej jeszcze obrażać na własną zgu
bę. Albowiem ojcowie święci: św. Bazyli, św. 
Hieronim, św. Ambroży, św. Cyryl Aleksan
dryjski, św. Jan  Chryzostom, św. Augustyn 
inni nauczają, iż Bóg od wieków postanowił dać 
każdemu człowdekowi pewną liczbę dni żywota, 
stopni zdrowia i zdolności a oraz dokładnie, 
określił liczbę grzechów, które chce mu od 
puścić, a skoro ta  liczba się wypełni, już mu 
więcej nie przebaczy. A to zdanie Ojców świę
tych jest wzięte z ksiąg Pisma świętego. I tak 
w księdze rodzaju (15. 16.) Bóg mówi wyraźnie 
iż dlatego wstrzymuje jeszcze wygładzenie ze 
ziemi Amorejczyków, „bo jeszcze nie wypełniły 
się nieprawości“ ich. A zaś u Ozeasza (1. 6.) 
zapowiada, iż nie zmiłuje się więcej nad domem 
izraelskim, ale o nim zapomni zupełnie. A zno
wu w księgach Machab. (z Mach. 6. 14.) g roz i: 
„Pan cierpliwie czeka, aby narody, w zupeł
ności grzechów pokarał“. Grzesznicy nie rachu
ją sobie grzechów, ale Pan Bóg rachuje je dobrze, 
aby je ukarać, gdy dojrzeją w czasie żniwa, to 
jest, gdy się wypełni ich liczba przez Opatrzność 
ściśle oznaczona; kiedy rzecze do aniołów:,, za- 

sierpy, bo się dostało żniwo“ (Joel 3. 13.). 
I stąd przestrzega Bóg grzeszników (Ekkl. 5. 5.): 
„Za odpuszczony grzech nie bądź bez bojaźni, 
ani przykładaj grzechu do grzechu, i nie mów: 
Miłosierdzie Pańskie wielkie jest; zmiłuje się 
nad mnóstwem grzechów moich“. Bóg bowiem 
czeka tylko do chwili, w której się wypełni 
miara grzechów, a potem zaraz karze. — 1 tak 
Bóg ukarał króla Saula. gdy tenże ostatni raz 
Go nie usłuchał, mówiąc doń przez usta pro
roka Samuela: „Boś odrzucił słowo Pańskie, 
odrzucił cię P a n “. Również tak ukarał Bóg kró
la Baltazara, gdy wśród biesiady bezbożnej na

t

*) A ppar. alla  morte. Consid. 18.

pisał mu na ścianie pałacu: Mane, Tekel, Fares. 
I podobnież ukarał Pan  Bóg bardzo wielu grze
szników, którzy przez długie lata żyli w grze
chach i rozkoszach, aż nareszcie „we mgnieniu 
oka stąpili do piekła“ (Job 21. 13.).

Dziękujmy Panu  Bogu i wysławiajmy nie
skończenie zmiłowanie Pańskie nad nami, iż 
nas jeszcze nie odrzucił od siebie i że jeszcze 
na tej ziemi żyjemy. Ileż to ludzi jest teraz 
w piekle, którzy mniej zgrzeszyli, aniżeli nie
jeden z nas tutaj obecnych. A ileż to jest po
tępionych w piekle po pierwszym grzechu po
pełnionym. Pisze św. Alfons Doktor Kościoła:* 
iż jedno 5-letnie dziecko wypowiedziawszy blu- 
źnierstwo dostało się do piekła. A Najśw. Marya 
Panna objawiła słudze Bożej Benedykcie z Flo- 
rencyi, iż pew na dziewczyna 12-letnia po po
pełnieniu pierwszego grzechu umarła i jest 
potępiona na wieki. 8-letni zaś chłopiec zgrze
szywszy pierwszy raz, umarł i znajduje się 
także w piekle. Czytamy w Ewangelii św. Ma
teusza, iż P. Jezus pewnego razu zbliżył się 
do drzewa figowego i nie znalazłszy na nim. 
żadnego owocu, przeklął je ; i drzewo zaraz 
uschło. Ktoś radby może poznać powód, dla
czego Pan  Bóg jednemu przebacza trzy grze
chy popełnione, a czwartego już nie? — W tej 
sprawie należy się ukorzyć i uwielbiać niezba
dane sądy Boże, mówiąc z apostołem narodów 
(Rzym 11. 33.): „O głębokości bogactw, mądrości 
i wiadomości Bożej i jako są nieogarnione sądy 
Jego i niedościgłe drogi J e g o ? “.

ych
||%st

Święty J a n  Neponyuceiy
  (

Jan  Nepomucen urodził się w południowych 
Czechach w miasteczku „Pom uk“ lub „Nepo- 
m uk“ około roku 1340, z rodziny mieszczańskiej 
nazwiskiem Welllin. Pobożni jego rodzice już 
w podeszłym wieku uprosili go sobie u Pana 
Boga wskutek ślubów i modlitw gorących za 
noszonych do Najświętszej Maryi Panny. Po 
wiada brewiarz rzymski, iż w chwili jego uro 
dzenia okazała się nad domem światłość nie 
zwykła, zapowiadająca świetną dolę niemowlę 
cia. Gdy w dziecięctwie swojem raz ciężko za 
chorował, rodzice jego znowu udali się z .prośbą 
do Najświętszej Maryi Panny, aby jako go już 
raz im wyprosiła, i teraz także wyjednała jego 
uzdrowienie. I tak też się stało. J a n  już jako

*) św . Alfons L ig. A ppar. a lla  morte. consider. XYII.
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dziecko zdradzał bystrość umysłu, nielada zdol
ności i chęć doskonalszego służenia Bogu.

Wychowywali go rodzice nie dla siebie ani 
dla świata, ale jedynie dla Boga; prowadzili go 
codziennie do pobliskiego kościoła, gdzie nie
kiedy służył jednego dnia do kilku mszy świę
tych. A gdy podrósł, dali go na naukę do szkół 
Cystersów w Zatcfy a potem do szkoły na j
wyższej założonej w stołecznem mieście Pradze, 
gdzie uczył się filozofii i teologii. Podczas tych 
wyższych studyów nigdy nie opuszczał nabo
żeństwa i całem zachowaniem swojem okazy
wał wyraźne powołanie do stanu duchownego.

Około roku 1370 w stępuje Jan  rzeczywiście 
w Pradze do stanu duchownego, oblekając su
knie kleryckie i zostaje doktorem prawa ko
ścielnego. I już jako kleryk obejmuje zaszczy
tną posadę notaryusza królewskiego, którego 
obowiązkiem było, spisywać ugody i darowizny 
na rzecz sierót i celów dobroczynnych czynione.

A w roku 1372 po odprawieniu całoraiesię- 
cznych ćwiczeń duchownych przyjmuje z rąk 
arcybiskupa E rnesta  święcenia kapłańskie, zo
staje kanonikiem kolegiaty św. Idziego w P ra 
dze i kaznodzieją przy kościele Najświętszej 
Maryi Panny Tyńskiej. I zaraz zaczyna słynąć 
z wysokiej cnoty kapłańskiej, z wielkiej nauki 
•niepospolitej wymowy. I staje się ojcem ubo
gich i opuszczonych sierót.

We dwa lata potem wstępuje na godność 
kanonika kolegiaty wyszehradzkiej, a wreszcie 
zostaje proboszczem parafii św. Gawła w P ra 
dze. Jako kaznodzieja prawu tutaj kazania nie
mieckie i czeskie, raiły Niemcom i Czechom. 
Uderza z wielką siłą na grzechy ludu i wzywa 

pokuty i do poprawy życia.
W roku 1379 arcybiskup Jan  z Jencensteina 

je go swym wikaryuszem jeneralnym.
W roku zaś 1390 kapituła katedralna przyj- 

go do swego grona w stopniu archidya- 
k°na zateckiego. Cala bowiem archidiecezya 
Pfaska była podzielona na 10 archidyakonatów. 
Steckim więc rządził Jan  aż do śmierci.

I wtedy poruczono mu w katedrze śwńętego 
Ua prawienie kazań wrobec króla W acława 
• i tak dzielnie tam swój urząd kaznodziejski 

P̂ełniał, iż król powziął wielką cześć ku niemu 
'ofiarował mu wyszehradzką prelaturę, z którą 
| ° Połączone kanclerstwo państwa, a nawet 
''•ciał go mianować na biskupstwo litomyskie, 
fiCz pokorny sługa Boży się wymówił, i tych 
Ostojeńsbw nie przyjął. Szczególniej podawał 
a P°wód nie możności przyjęcia tych posad, iż 
Przez nie dóznawałby przeszkód w opowiadaniu

słowa Bożego, które jest najprzedniejszym obo
wiązkiem kapłana katolickiego. Przyjął tylko 
wskutek usilnego nalegania urząd jałraużnika na 
dworze królewskim. Zofia zaś druga żona W acła
wa IV., córka Jana  księcia bawarskiego urodziwa, 
pobożna, i która cierpiała wiele ze strony niego
dziwego męża, wybrała sobie J a n a  Nepomucena 
za spowiednika. Ta okoliczność zwróciła nań 
pilną baczność królewską; zwłaszcza, że Zofia 
niekiedy upominała Wacława z powodu jego 
życia rozwiozłego. Piszą dziejopiszs-. że i za 
życia jego pierwszej żony Joanny, która umarła 
31. grudnia 1386 roku, nie było pod tym wzglę
dem lepiej. Te uwagi czynione ze strony Zofii 
spowodowały, iż Wacław zaczął śledzić każdy 
krok królowej i ją  posądzał o podobne swoim 
uczynki, korzystając z pierwszego lepszego po
zoru. I dla przekonania się o tera, chciał się 
dowiedzieć od Jana  o słyszanych na spowiedzi 
grzechach Zofii. I pytał go o to kilkakrotnie. 
A gdy święty kapłan nie uległ jego prośbom, 
obietnicom i groźbom, postanowił się na nim 
zemścić. Pożądana sposobność nadarzyła się nie 
długo. Wacław pragnął ulubieńca swego Hińkę 
człowieka najgorszych obyczajów uczynić opa- 
tem benedyktyńskim w Kladrubach, gdzie wła
śnie stary opat Raczek dogorywał. Tymczasem 
skoro opat umarł, zakonnicy wybrali zaraz innego, 
którego Jan Nepomucen jako jenerałny wikary 
arcybiskupi natychmiast zatwierdził. Król razem 
z wiadomością o śmierci Raczka otrzymał do
niesienie o wyborze jego następcy. Oburzony 
tym czynem Jana  od dawna mu nie miłego, 
odgrażał się król, że go najsurowiej ukarze. 
Jan  o tych pogróżkach zawiadomiony, wyjechał 
do Rudnicy, gdzie na zamku mieszkał arcybi
skup, który także popadł w niełaskę u króla 
za wyklęcie jego ulubieńca Hulera bluźniercę 
i księżobójcę. Lecz gdy król wezwał arcybi
skupa, aby natychmiast przybył do Pragi wraz 
ze swoimi doradcami, wrócił i Jan. I wtedy 
król kazał uwięzić arcybiskupa wraz z jego do
radcami, między którymi znajdował się Jan  także. 
Arcybiskupa nastraszywszy i upokorzywszy a 
czterech jego kanoników: Bogusława, Nieprę, 
Mikołaja i Wacława na torturach umęczywszy 
i zraniwszy, puścił król wolno do domu; a naj- 
winniejszego w mniemaniu swojem Jana  kazał 
męczyć najdłużej na torturach i palić, aby tym 
sposobem wymódz odkrycie sekretu. Nie uległ 
jednak Jan  katuszom, i odzyskawszy wolność, 
wszystko co cierpiał, pokrył milczeniem. Gdy 
zdrowie odzyskał, prawiąc u św. Wita kazanie 
na słowa Chrystusowe: „Maluczko, a ujrzycie
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ranie, i znowu maluczko, a już ranie nie u jrzy
cie“, w przeczuciu bliskiej śmierci powiedział: 
„już nie długo do was mówić b ędę“; słowa te 
często powtarzał, przepowiedział smutną przy
szłość ojczyzny i Kościoła, żegnał się ze wszyst
kimi i przepraszał za wszystko, jeśli komu 
w czern uchybił.

W krótce potem odprawił pobożną pielgrzym
kę do cudami słynącego obrazu Matki Boskiej 
w Starym Bolesławiu, mieście o 4 mile od Pragi 
położonem. A gdy Jan  z tej pielgrzymki po
wracał, dnia 20. marca 1393 i\, ujrzał go król 
z okna swojego pałacu, kazał przywołać i śmier
cią groził, jeśli nie zdradzi tajemnicy spowiedzi. 
A gdy Jan  okazał się nieugiętym, kazał go 
uwięzić. W e więzieniu król sam podpalał mu 
boki i okrutnie szarpał, żądając wykrycia ta
jemnicy sakramentalnej, a kiedy nie mógł jej 
wydobyć, kazał Janowi ledwo oddechającemu 
ręce w tył skrępować i usta zakneblować, aby
mówić nie mógł, a nogi zgiąć w kabłąk i przy
wiązać do głowy na kształt koła i wśród cie
mnej nocy o godzinie 9. wieczorem wywieźć 
go na most położony na rzece Wełtawie i utopić 
go; co siepacze wiernie spełnili.

Królowi wielce o to chodziło, aby nikt się 
nie dowiedział o rzeczywistej przyczynie mę
czeństwa Jan a  Nepomucena. Kazał mu usta za
kneblować, aby męczennik nie powiedział lu
dziom go wiozącym, dlaczego cierpi. Dlatego 
też sam król był obecny przy strasznej męce 
i sam ją w części spełniał. Ludzie długo po 
spełnionej zbrodni mniemali, iż przyczyną śmierci 
Jana  Nepomucena był znany spór o opactwo 
Kladrubskie. A ten spór był tylko pozorem 
męczeństwa. O wymaganej przez króla zbrodni 
naruszenia pieczęci spowiedzi na razie oprócz 
Jana  i królowej nikt więcej nie mógł wiedzieć. 
Prawdopodobnie sama nawet królowa Zofia 
dopiero po śmierci Wacława, który umarł 16. 
sierpnia 1419, odkryła rzeczywistą przyczynę 
męczeństwa swego spowiednika, gdy go Bóg 
wsławił licznymi cudami.

Już  w pierwszej chwili dokonanego męczeń
stwa Bóg je zaczął wsławiać: unoszące się 
rzęsiste światło nad pogrążonem w nurtach cia
łem Jana  oznajmiło Prażanom świętość sługi 
Bożego a oraz straszną zbrodnię królewską. 
Słysząc o tem Wacław, przerażony wyjechał 
na zamek „Żebrak“, a Kanonicy wydobyte przez 
rybaków ciało przenieśli w uroczystej procesyi

do katedry, pochowali w nawie obok wielkiego 
ołtarza i kamieniem przykryli. W krótce ,dzialy 
się tam rozliczne cuda, natłok ludu bywał tak 
wielki, aż grób musiano otoczyć żelazną balu
stradą. Jana  Nepomucena uważano odtąd po
wszechnie za świętego. Arcybiskup praski;po 
jechał zaraz do Rzymu i przedstawił papieżowi 
Bonifacemu IX. całą sprawę, nie wspominając
0 przyczynie śmierci, bo jej nie wiedział.

Upłynęło 300 lat, i nie przystąpiono do’ka- 
nonizacyi świętego obrońcy tajemnicy spowiedzi, 
albowiem nieustanne rozruchy i wojny wstrzą
sały Czechami.

Dopiero w połowie XVII. stulecia zaczęli si 
starać o to cesarze Ferdynad III. i Leopold |
1 arcybiskup Harrach. a tymczasem cześć świę
tego Jan a  Nepomucena z każdym dniem rosi 
do tego stopnia, iż w ciągu trzech lat (1716 —18’ 
odprawiono przy jego ołtarzu w katedrze prag- 
skiej 11,145 Mszy świętych. Dopiero arcybiskup 
hr. Khiinhurg (1712—31) przy pomocy cesarza 
Karola VI. i wielu książąt duchownych i świe
ckich przeprowadził długo oczekiwaną kanoni- 
zacyę. Przystąpiono do odkrycia grobu tem 
skwapliwiej, gdy po kraju rozeszła się wieść 
o cudownem ocaleniu w Strakonicach mło-
dziuchnej Rozalii Hadankównej, k tóra wpadłszy 
pod koło młyńskie, wezwała pomocy św. Jana 
i doznała jej natychmiast. W obecności powa
żnych świadków, uczonych prawników i lekarzy, 
zbliżył się arcybiskup 15. kwietnia 1719 r. do 
miejsca, kędy miał być pochowany Jan. Pu
usunięciu kamienia z napisem „Joannes de Po-
m uk“, dobyto zbutwiałą trumnę, resztki odzież}’ 
i całe kości; głowa była pochylona w prawo: 
ręce w krzyż złożone, prawe kolano i łopatki 
strzaskane, czaszka z tyłu nadwerężona, żebra gi? 
tkie jak świeże, a język nieskażony i po narznięcit 
krwawiący. Po spisaniu stosownego protokółu 
włożono język do srebrnego naczyńka, i razeii 
z kościami w podwójnej trumnie (cynowej i do 
bowej) spuszczono do grobu.

Benedykt XIII. dnia 19. marca 1729 wydu 
bullę kanonizacyjną św. J a n a  Nepom ucena 
ogłosił go świętym i kazał obchodzić parnią^ 
śmierci jego w całym Kościele 16. maja.

Jako  przyczynę śmierci jego podaje śmief' 
męczeńską z powodu zachowania tajemni 
świętej spowiedzi.

Jal
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N akładem  Tow arzystw a „Powściągliwość i P ra c a “ w M iejscu Piastow em . — Za redakeyę odpowiedzialny W ojciech Lenit-
Czcionkami drukarni W. Lenika w Krośnie.
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Rok XIII. Marzec 1910 r. Nr. 3.

Organ Towarzysiwa

i i Praca
W Y C H O D Z I R A Z  N A  M IESIĄC.

W A ustro-W ęgrzech 
W Niemczech . .

P r e n u m e r a t a  ro c z n a  w y n o s i :
. 1 kor. 20 h. W Ameryce . . .
. 1 mrk. 40 fen. W  innych  kr.i.ia |g |
W Królestw ie Polrkieir. i 7»> kop.

l /a  dolara. 
2 franki.

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

>w. M ic h a ł  A rc h .

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ, 
p. M ie js c e  P ia s t o w e  ( A u s t r y a ,  G a lic y a ) .

Jak obchodzić latoś dzień 15. lipca?
Lat temu pięćset naród polski z łaski Bożej 

wystąpił pierwszy raz w całym blasku na wi
downią świata w obronie praw Bożych i ludz
kich pogwałconych i podeptanych przez zakon 
krzyżacki niegdyś bardzo pożyteczny Kościo
łowi i przeto przez samych Polaków na gra
nicy paiistwa osadzony i świetnie wyposażony. 
Pod Grunwaldem dnia 15. lipca roku 1410 przy
szło do walnej bitwy, w której padło trupem
40.000 wojska krzyżackiego, i tyleż dostało się 
do niewoli. Legł sam wielki mistrz krzyżacki; 
Przy nim poginęli wszyscy więksi dostojnicy 
zakonu i przeszło 600 kawalerów. „Stało się'4, 
c° przepowiedziała od dawna święta Brygida 
szwedzka i nasza świątobliwa królowa Jadwiga, 
żona Władysława Jagiełły, która umarła dzie- 
SI£Ć lat przed pogromem grunwaldzkim. Zwy- 
cięztwo to było wyraźnem dziełem Bożem, 
® którem za narzędzie służyli pobożni Polacy 
niakcy na czele głęboko wierzącego króla 
Władysława Jagiełłę. Ono postawiło Polskę 
r będzie naj większych mocarstw świata i przy* 
gotowało ją  do dalszych występów świetnych, 
iako to: pod Kircholmem, Chocimem i W ie
c e m  i do późniejszej działalności na polu wie- 
(lzy i tworów nadobnych, a wreszcie ono daje 
llarn otuchę, że Opatrzność Boska użyje nas do 
^ k szy c h  rzeczy, byleśmy tylko chodzili tą

samą uczciwą drogą, po której kroczyli nasi 
przodkowie, zwycięzcy z pod Grunwaldu. Na 
kartach dziejów naszych stoi widocznie napi
sane, iż Pan Bóg powołał Polskę, aby była 
przedmurzem chrześcijaństwa, aż do końca wie
ków. Teraz będą to zwycięztwa ducha. O ile 
duch jest wyższy od ciała, o tyle działalność 
nasza ma być donioślejszą od czynów świe
tnych przeszłości. Bóg nas wybrał, abyśmy 
znowu ratowali ludzkość od nawały barbarzyń
stwa, już nie potężną prawicą bohaterów na
szych, — bo dzisiejsze bitwy nie są wojną, 
ale ja tką i zeszły ad absurdum, — ale siłą sło
wa, piśmiennictwa i potęgą czynów miłości 
nadprzyrodzonej we wszystkich stosunkach i po
łożeniach: w rodzinie, gminie, powiecie, kraju, 
państwie, szkole i Kościele. Naszem zadaniem 
jest okazać na sobie zasady wiary prawdziwej 
we wszystkich formach życia ludzkiego, i tym 
sposobem sprowadzić na ziemię braterstwo lu
dów — okres najświetniejszy. My bowiem ma
my swoją własną cywilizacyę, filozofią i peda
gogią, które wydały błogie wyniki. Je s t  to sy
stem, który wydał bohaterów z pod Grunwaldu, 
który dał nam Kopernika i wielkich mężów ze 
złotego wieku, a w następstwie czasu odno
wiony przez Jana  Śniadeckiego wydał Adama 
Mickiewicza, największego z poetów chrześci
jańskich i liczny poczet sławnych mężów. F u n 
damentem naszego systemu są zasady wiary 
katolickiej. Nasza filozofia jest prosta a zdrowa.
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Jak  mawia! Jan  Śniadecki: r piervvszem jej pra
widłem jest. nie szukać -tego, co jest pojęciu 
naszemu od przyrodzenia zakazane i co musi 
być dla niego wieczną tajemnicą, w jakim przy
padku znajdują się pierwsze przyczyny rzeczy“. 
A jednak natura w naszym systemie chrześci
jańskim służy za podstawę nieodzowną, ale 
wszędzie jest prześcignięta, podniesiona i udo
skonalona zasadami wiary.

Za to nadzwyczajne wywyższenie naro
du naszego pod Grunwaldem wdzięczni P o
lacy przez pięć wieków każdego roku odpra
wiali nabożeństwo dziękczynne zwłaszcza w ko
ściołach przedniejszychyze mszą śpiewaną z pro- 
cesyą po kościele i z hymnem: Te Deum lau- 
damus. Przed 40 laty kilka razy uczestniczyłem 
w tem nabożeństwie dziękczynnem w kościele 
katedralnym przemyskim odprawianem na mocy 
uchwał Synodów kościelnych.

Tembardziej należy Panu Bogu podzię
kować w kościele w rocznicę 500-letnią zwła
szcza, że następstwa błogie tego dobrodziejstwa 
jeszcze dzisiaj na nas są widoczne. Oto jeste
śmy narodem i narodem wpływowym. Atoli 
nasze zachowanie w ten dzień powinno być 
odpowiednie do ducha zachowania się przod
ków naszych i odpowiednie do okoliczności 
obecnych.

Przodkowie nasi przez wieki całe a oso
bliwie uczestnicy zwycięstwa uznawali wynik 
bitwy pod Grunwaldem za ogromne dobrodziej
stwo Boże pokorą i modłami wyproszone, a nie 
za owoc osobistej dzielności. Oto przed wojną 
na całym obszarze Polski naród pokorne zanosi 
modły u ołtarzy Pańskich; Król Władysław 
idzie pieszo do kościoła bolesławskiego na Ł y 
sej Ciurze i tam krzyżem leży. Dnia 9. lipca 
1410 na granicy państwa tenże otoczony ry
cerstwem najprzedniejszera wznosi do Boga 
wzruszającą modlitwę, po której wygłoszeniu 
wojsko polskie nuci pieśń do Bogarodzicy, wykra
cza do kraju nieprzyjacielskiego i stanąwszy 
pod Grunwaldem „upokarza się spowiedzią“.. 
A gdy 15. lipca szykowało się do bitwy, „król 
oddawał się modłom“. Krzyżacy lubo zakonnicy, 
tak się nie modlili. Wielki mistrz obrawszy so
bie korzystne stanowisko na wzgórzu, czekał 
ze swoimi na zaczepkę polską i ufny w swoje 
wojsko ćwiczone, pychą uniesiony i krwi pra
gnący. aby wywieść Polaków w pole, przysłał 
przez heroldów' dwra miecze niezmiernej długo
ści, jeden dla Jagiełły, drugi dla Witolda, ja 
koby z pośród krzewią, w którem stali, potrzeba 
im było długiego oręża do dosiągnienia rycerzy

krzyżackich: „a jeśli wam pola do walki nie 
staje — dodał urągliwie goniec — to go chę
tnie ile potrzeba ustąp im y“. — „Mamci ja do
statni oręż — odrzekł Jagiełło — atoli z chrze
ścijańską pokorą przyjmuję co mi na wzgardę 
przysłane, a w czem ja pew ną wróżbę zwy
cięstwa widzę: zwyciężony tylko oddaje miecz 
zwycięzcy. Da to Bóg sprawiedliwy, którego 
wola wszechmocna tak snać sprawiła, że nam 
zarośla, wam pola do rozprawy dostały się“*), 
Minęło południe; król kazał zatrąbić do spot
kania. Zabrzmiał na całej szerokości pola śpiew 
do Bogarodzicy. — A gdy wśród bitwy Litwini 
zaczęli ustępować, imię św. Stanisława przebie
ga z ust do ust i odnawia się bitwa z wielkim 
zapałem. Wojsko krzyżackie nie mogąc się 
oprzeć P o la k o m , zaczęło się cofać a potem 
w bezładzie pierzchło. Król z wojskiem ścigał 
ich aż dwie mile tak , że żebrać poczęli prze
baczenia na klęczkach. Polacy stracili 200 zna
komitych rycerzy i dwadzieścia tysięcy żołnie
rzy. A cztery kroć więcej Krzyżacy w poległych 
i w jeńcach. Król jako zwycięzca, obyczajem 
rycerskim wrócił na pobojowisko i odprawie 
kazał uroczyste nabożeństwo. Bez względu na 
niecne obchodzenie się Krzyżaków z jeńcami 
polskimi, polacy pamiętni, że chwalebnie jest 
zwyciężyć nieprzyjaciela a ulitować się nad 
zwyciężonym“, wyprawili pojmanym ucztę i pu
ścili ich wolno, z podarunkami, za przysięgą 
rycerską, że na św. Marcin do wykupna się 
stawią; najcelniejszych tylko rozesłano do ró
żnych zamków. Z rannymi Krzyżakami obeszli 
się jak z własnymi. Ciało wielkiego mistrza, nad 
którem król łzę uronił, pozwolono przystojnie 
odwieźć do Malborga.

Owoż z przykładu przodków weźmy sobie 
15. lipca do naśladowania spowiedź. Niech ka
żdy ją odprawi najlepiej w swoim kościele, 
a nawet spowiedź z całego życia, jeśli jej do
tąd nie odprawił. A komu stosowniej, może 
udać się na spowiedź do obcego kościoła. Po
tem należy Komunię świętą przyjąć, wysłuchaó 
mszy świętej na podziękowanie za łaski nam 
dane w przeszłości i w przyszłości.

A teraz musimy się przypatrzeć bliżej sto
sunkom obecnym i zastanowić się, co nam wy
pada czynić w dzień obchodu, a oraz czego 
nie należy czynić.

Są cztery dźwignie główne, które stanowią 
o życiu i potędze narodów: 1) religia i obycza
je, 2) piśmiennictwo i oświata, 3) dzieje i 4) był

*) Teodor M orawski.
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polityczny. Ten ostatni jest koroną poprzedza
jących czynników, atoli gdy naród cieszący się 
nim, nadużywa go, wynosząc „silę nad praw o“, 
tedy trzy inne dźwignie składające się na szczę
śliwość narodu marnieją powoli i tracą na sile 
swojej i zbawiennej doniosłości aż do zupełnego 
zaniku. W skutek tego następuje w narodzie 
rozkład i haniebny upadek. A zatem lepiej nie 
posiadać bytu. aniżeli posiadając nadużywać go. 
I właśnie pod tym -względem dola nasza jest 
pomyślniejsza, aniżeli dola narodów, które są na
rzędziami naszego ciemiężenia. — Co się tyczy 
dziejów, to stoimy względnie wyżej od wielu 
innych; albowiem u nas nie ma grabieży, po
twornych zbrodni i polityki opartej na kłamstwie. 
Co się tyczy piśmiennictwa i oświaty, to dotąd, 
bogactwem, doborem, a szczególniej ehrześciaii- 
skim duchem literatury naszej, możemy służyć 
za wzór innym narodom. Dopiero w ostatnich 
czasach zawiał w szkolnictwie naszem głównie 
z katedr rządowych duch naturalizmu, który 
jest religią masoneryi, największej plagi ludzko
ści. Ten ujawnił się wybitnie, przed kilkoma 
miesiącami na polskim kongresie pedagogicznym 
we Lwowie. Pisma pedagogiczne „Muzeum“, 
„Szkoła“ i organ Tow. Szkoły ludowej „Prze
wodnik“ pochwaliły przebieg tego zebrania bez 
zastrzeżenia. Jako  oświata prawdziwa jest je 
dnym z najwyższych skarbów człowieka, tak 
oświata fałszywa jest jak próchno, które świeci, 
a nie grzeje, albo jest jak ogień, który wznieca 
pożary. Już  od lat kilkudziesięciu sączył ten 
jad w szkołach rządowych do serc młodzieży 
Polskiej, ale mało szkodził, aż dopiero w języku 
narodowym podany i poparty przez pisma pol
skie czyni wielkie spustoszenie nie tylko w szko
łach najwyższych, ale nawet w średnich. 1 z ka
żdym rokiem widać pogorszenie.

Młodzież zachwiana w wierze prowadzi życie 
rozwiozłe, nie chce słuchać i nie chce się uczyć. 
W Galicyi jest kilkadziesiąt posad sędziowskich 
°Próżnionych i mimo dwóch uniwersytetów pol
skich trudno je obsadzić. A zaś pracy po sądach 
naszych jest bardzo wiele. I tak w roku 1905 
karano w Galicyi aresztem lub pieniężnie 82.337 
°sdb za bijatyki. A w 15 krajach austryackich 
l>karano w tym roku tylko 54.782 osób, czyli 
mniej od Galicyi o 27*555. A zaś w roku na
stępnym ukarano za bijatyki w Galicyi 85.139 
°sób, czyli o 2.862 więcej. W  Czechach ukarano 
w r°ku 1906 osób 11.081, a jest tam tyle lu
dności, co w Galicyi, a 7 razy mniej ukarano 
Za bitki. Obliczmy za te bijatyki wszelkie ko- 

skargi, świadków, czas chodzenia do sądu,

czas odsiadywania w aresztach. To wszystko 
wyniesie miliony koron. Po co ta wojna między 
ludźmi jednej wiary? A teraz statystyka w yka
zuje, iż ludzie w Galicyi wypijają samej wódki 
rocznie za sto milionów koron, a w Królestwie 
polskiem za 64 milionów rubli; rachując bez 
obliczania dzieci wypadnie rocznie blisko po pół 
wiadra na głowę. Gdy podobnie piją Polacy 
w innych dzielnicach, to wyniesie cała pijatyka 
objąwszy już wszystkie trunki upajające około 
miliarda koron. A teraz porachujmy wydatki 
na cygara, tytonie, loterye, ruletę, karty, sporty 
i inne zbytki na pół miliarda, to nic dziwnego, 
że kurczy się polska ziemia z każdym dniem. 
I tak najgroźniejsza czwarta potęga zaborcza 
„związek żydowski“ bez wystrzału wziął w po
siadanie wieczyste samych obszarów dworskich 
w Galicyi już większą połowę, a podobnie zro
bił w niektórych powiatach galicyjskich i z grun
tami włościańskimi. Sp. O. Edmund Hager Be
nedyktyn pisał już w roku 1904: „Tn Galizien 
wurden Polen und Ruthenen von den Juden 
nicht mit der Schaerfe des Schwertes, sondern 
mit der Brantweinflasche unterjocht und um 
ihren Bezitz gebracht“. I nic dziwnego, że ro
cznie po kilkadziesiąt tysięcy ludu polskiego 
rozsypuje się po całym świecie.

A krocie tysięcy polskich dzieci opuszczo
nych żąda chleba i wychowania pod grozą 
przedzierzgnięcia się rychłego w bandy zbójeckie 
i rzesze przewrotne. Stoimy nad straszną prze
paścią. Usuwa się nam droga z pod nóg. Po 
ludzku mówiąc nie ma dla nas ratunku. Nie 
mocarstwa zaborcze temu winny, ale przyczyna 
jest w nas: grzechy nasze. Niestety w Galicyi 
Polacy od lat kilkudziesięciu mają rządy w ręku 
własnym i kierownictwo nad szkołami. 1 cóż 
zdziałali? Świątobliwi Bohaterowie z pod Grun
waldu, którz}'- siedzicie u Boga w wiecu, po
wiedźcie nam: czy jest jeszcze dla nas ratunek 
jaki?

„Jest“. —
Co mamy czynić? —
„Naśladujcie nas“.
Jak?
„Bogu się oddajcie na służbę zupełną, jako- 

śmy Mu się oddali; a On wtedy będzie waszym 
ratunkiem; zwłaszcza że On tego pragnie i wzy
wa nas: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy ob
ciążeni jesteście, a ja  wras ochłodzę. A przede- 
wszystkiem zaś zwalczajcie naturalizm, który 
jest antytezą wszelkiej religii i który zgubił 
doszczętnie potężne narody w starożytności 
a jest ojcem dzisiejszych zamieszali, a czcijcie
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Najśw. Maryę Pannę, w szczególniejszy sposób 
i świętych Patronów waszych a osobliwie św. 
Stanisława Biskupa jakośmy ich czcili.

Świadkiem dziejopisarz Szajnocha, iż byliśmy 
do tego stopnia trzeźwymi, iż nie było za na
szych czasów wcale szynków i karczem, które 
dopiero później Niemcy do nas przynieśli; a za to 
każdy dom nasz stanowił gospodę dla podróżnych. 
Nie było więc między nami pijaństwa żadnego.
I wy zaprzestańcie używać wszelkich trunków 
upajających do tego stopnia, iżbyście stali się 
wzorami dla wszystkich narodów. Również uchyl
cie wszystkie zbytki i wydatki niepotrzebne, 
aby powetować i odzyskać nie tylko to, coście 
sami utracili, ale i to co zmarnowali wasi przod
kowie. A najusilniej zalecamy Wam, abyście 
dali dzieciom wychowanie prawdziwie katolickie 
i postarali się przez posłów wybranych do sej
mów, iżby zaprowadzono szkoły tylko w yzna
niowe, bo my tylko takie mieliśmy. A jeszcze 
gorącej prosimy i błagamy Was, abyście zajęli 
się wychowaniem młodzieży opuszczonej, która 
najlepiej nadaje się na wyrobienie z nich ludzi 
dzielnych, jak widzimy to na osobach, które 
wychowywały się w zakładach Towarzystwa 
„Powściągliwość i P raca“ opartych na zasadach 
Bożych, gdzie nikt trunków nie pije, tytoniu 
nie używa, a każdy skromnie jada na wzór 
włościan ubogich, a pracuje od 5. rano aż do
9. wieczorem bądź w warsztatach, bądź w ogro
dzie, bądź w polu, bądź modląc się (modlitwa 
dobra jest wielką pracą duchowną i konieczną 
dla każdego) bądź w sali nauki umysłowo. Lu
dzie którzy wyszli z tych zakładów przysełają 
rocznie z własnego popędu 5 do T tysięcy koron. 
A były wypadki, że jeden z nich przysłał w prze
ciągu roku przeszło kilka tysięcy koron przez 
siebie zarobionych na młodszych braciszków 
wychowujących się w zakładach. Te właśnie 
zakłady dzieci opuszczonych, które niechybnie 
rozszerzą się po całej kuli ziemskiej, są jedną 
z namacalnych i oczywistych rękojmi, iż Pan 
Bóg wejrzał na Polaków i ma z nimi wyższe 
zamiary“.

Czy nic więcej, świątobliwi Bohaterowie, nie 
macie nam do powiedzenia? — Nic, mówi król 
Władysław Jagiełło — chyba to, abyście w dzień 
15. lipca latoś i w przysłości do Komunii świętej 
o ile się da wr swoim własnym kościele godnie 
przystąpili a potem zaraz do pracy zawodowej 
poszli, a poza kościołem nic nie hałasowali, bo 
krzyki i deraonstracye nie tylko nic nam nie 
pomagają, ale owszem szkodzą. Miłość prawdzi
wa ojczyzny zasadza się głównie na codziennej

cichej pracy zawodowej i na gorliwem umoral- 
nieniu ludu.r Mybyśmy nigdy nie odnieśli byli 
zwycięstwa na polach Grunwaldu, gdybyśmy 
pierwej nie byli nauczali przez całe życie nasze 
po chatach, ludu naszego społem z królową 
Jadw igą z wielkiem poświęceniem wygód i -wcza
sów. Tak samo i wy czyńcie a odbierzecie 
w ie l ią  nagrodę za to w niebie na wieki, a na
wet już w tem życiu patrząc z zadowoleniem 
na postępy ziomków ubogich.
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l listo ks. J. SzajnowsKiepo z Kanady
z dnia 7. marca b. r.

Tutaj zakłady Towarzystwa „Powściągliwość 
i Praca“ bardzo by się przydały, bo jak już da
wniej pisałem, naród nasz szybkim krokiem dąży 
do wynarodowienia się, a straciwszy narodowość 
traci i wiarę. Ja zostałem przeniesiony na inną 
posadę, to jest do kluns Valley Man. Żal mi bar
dzo posady dawnej, jakkolwiek ta, w której obe
cnie pracuję, jest o wiele lepsza. Ale w tamtej 
zbudowałem kościół i plebanię, pokupiłem po
trzebne rzeczy do kościoła i plebanii, zorganizo
wałem parafię i pokochałem ją — i naraz, jak 
ów żołnierz, który wśród najlepszego powodzenia 
w czasie wojny otrzymuje rozkaz od przełożone
go, aby posterunek pierwszy opuścił a zajął inny; 
tak i ja bez wiadomości przyczyny zostałem prze
niesiony na inne stanowisko z woli biskupa. I 
gdybym był w zakładzie waszym nie nauczył się 
posłuszeństwa, nie wiem, cobym teraz był zrobił. 
Parafię co do przestrzeni mam większą, aniżeli 
dyecezya przemyska. Mam dwa kościoły, dwie 
kaplice i trzy stacye misyjne, ludzi około 300 ro
dzin, z których ledwo trzecia część płaci na utrzy
manie swojego duszpasterza.

Dnia 10, 11, 12 i 13 lutego w głównem mie
ście zachodniej Kanady, w Winnipegu dawałem 
ludziom misye. A teraz znowu w tymże celu wy
bieram się do księdza Margosa na 4 dni. Będę 
tam głosić po trzy kazania dziennie.

W Kanadzie jest ogromny brak polskich ka
płanów, bo na dwie prowincye jest ich tylko 
trzech. Jest wprawdzie kilku zakonników jeszcze, 
co mówią po polsku, ale jako obcokrajowcy mó
wią kiepsko naszym językiem i stąd lud ich nie 
chce słuchać.
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Chwila najważniejsza w życiu człowieka.
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My żyjąc na tej ziemi jesteśmy jakby na za
robku u naszego Stwórcy i Pana; a śmierć jest l a s !
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wieczorem wypłaty. Jeśli kto z nas um rze w stanie 
laski, będzie zbaw ion i w śród  A nio łów  j świętych 

i zasiądzie w Królestwie niebieskiem; a jeśli 
zaś umrze w grzechu śm iertelnym , pójdzie do pie
liła, stworzonego dla w ro g ó w  Bożych, i tam cier
pieć będzie n iew ym ow ne męki sp o łem  z czartami 
i z najgorszymi ludźmi. —  Na ile lat? na ile wie
ków? na s to?  na tysiąc? —  Na zawsze na wieki, 
dokąd Bóg będzie Bogiem..

Jeśli tedy od śm ierci zależy w ieczność nasza 
szczęśliwa albo nieszczęśliwa, jest ona  rzeczywiście 
chwilą w życiu cz łow ieka najważniejszą. I w łaśnie 
gwoli wielkiej d o n io s ło śc i  tej chwili chciał C hry
stus Pan cierpieć za nas jak najwięcej a nawet 
umrzeć na haniebnem  drzewie krzyża, iżby nam 
tym wysiłkiem i zbytkiem m iłości swojej wyjednać 
śmierć dobrą. Również w tymże celu daje nam 

liczne oświecenia, natchnienia  a nawet grozi 
karami różnem i, aby nas tylko pobudzić do 

gorliwego sta ran ia  się o koniec dobry, w którym 
jest złożone największe szczęście nasze. Kto wię
cej w życiu z m iłośc i  dla Boga dobrego  uczynił, 

na końcu więcej weźmie. A kto zaś grzeszył 
więcej i umrze w grzechu śm iertelnym , ten odbie
rze znowu karę większą. Stąd Duch święty (Filip 2.) 
wzywa nas, abyśm y zbawienie nasze spraw ow ali 
nie tylko „z b o jaźn ią“ , ale i „z d rżen iem “ .

A ponieważ śm ierć  przyjdzie do nas niechy- 
ie, a przyjdzie n iespodzian ie jak złodziej, a zatem 
°że przyjdzie naw et jeszcze dzisiaj: czasu nie 
aroy do stracenia ani godziny, ani chwileczki 

nawet, lecz co rychlej s tara jm y się pozbyć grze- 
śmiertelnego, który  jest jedyną przyczyną, iż 

Smierć staje się dla wielu największą klęską.
Rok, miesiąc, dzień, godzina i chwila naszej 

Są (-pa nas p rzeznaczone od wieków, 
nam są nieznane. Również miara łask, jakie 
Postanowił nam dać, jest od początku dla 

^określona. Bóg zak ry ł  godzinę śmierci przed 
p n d  haszem i, abyśm y do niej się gotowali bez 
^erwy nieustannie. Pan Bóg nie chce naszej 
?%. przeto ciągle na nas w o ła  (Ekldi. 5, 9.)
.0wy: >,Nie omieszkiwaj naw rócić się do Pana; 
nie odkładaj odednia  do dnia. Nagle bowiem 

t e e  gniew Jego, a czasu pom sty  zagubi cię:1 
mówi Pan B óg: „Gotuj się na połączenie się 

nillą przez miłość, kiedy śmierć do ciebie za- 
a, ale bądź przygo tow any  na jej przyjście.“ 

bowiem przychodzi zwyczajnie jak burza 
j:niesie ze sobą zamięszanie. Wówczas tedy bę- 
^  Irudno uporządkow ać  sumienie za wikłane i 

ojone. Powiesz m oże: kto wie, może i 
^  burzy naw rócę się do Boga, znajdę u Nie- 

i zbawię się.— Rzeczywiście jest to rzecz

ićCZ

'>ie

m ożebna. Ale kto się rzuca do studni głębokiej, 
m ówiąc: rzucę się do tej wody, poniew aż m ogę 
w niej um rzeć, a mogę też i życie swoje u ra to 
w ać?  Tak m oże mówić tylko ten, co rozum  po- 
stradał. Jakoż  to grzech zaślepia człow ieka! Gdy 
rozchodzi się o ciało, mówi grzesznik rozsądnie 
jak mędrzec, a gdy idzie o duszę, mówi jak sza
leniec. Ponieważ tedy Pan Bóg zakry ł przed oczy
ma naszemi dzień ostatni naszego życia, jeśliśmy 
jeszcze nie postradali rozum u, s tara jm y się ka
żdego dnia być przygotow ani na przejście szczę
śliwe do wieczności.

Zwyczajnie umierają tylko ci dobrą  śmiercią 
w stanie łaski poświęcającej, którzy prowadzili 
życie dobre. Jakie życie, taka śmierć. Naucza 
święty Hieronim (in epistoła Eusebii ad Dam.): 
„Jest rzeczą pewną i stwierdzoną doświadczeniem 
m ojego długiego życia, iż ci nie mieli dobrego  
końca, którzy złe życie prowadzili aż do sam ego 
k o ń ca“ . Bo jakież to zuchwalstwo i lekkom yślność 
odk ładać  spraw ę najważniejszą a oraz najtrudniejszą 
na czas bardzo krótki, może jedną lub dwie se
kundy trwającą. T ak  n. p. przed paru laty nie
szczęśliwi Włosi z okolic Messyny nie mieli więcej 
czasu podczas trzęsienia ziemi na pojednanie się 
z Panem  Bogiem, przenosząc się nagle do wie
czności. A przed kilkoma laty panowie z okolic 
S anoka  jadąc na pogrzeb swojego przyjaciela na 
noclegu zaczadziwszy się umarli, nie mając do 
przygotow ania się na śmierć, ani sekundy nawet. 
A choćby ten okres  ostatni w życiu naszem miał 
potrwać godzinę a nawet i dzień cały i jeszcze 
dłużej, to będzie on ,,uciskiem i trwogą na t rw ogę“ 
(Ezech. 7. 25.). ,,Będą umierający szukać p o k o ju “ 
,,a nie będzie“ . Najpierw sumienie ich obciążone 
grzechami licznymi szarpane będzie wyrzutami win 
popełn ionych jakby ukąszeniami żmij jadowitych. 
Szukać będą pokoju, a nie znajdą. Nasunie się 
im myśl iż wnet s taną przed stolicą sędziego J e 
zusa Chrystusa, kiórego przyjaźnią i zakonem  p o 
gardzali aż dotąd. O to  przyjdzie na nich trw oga 
na trwogę. A gdy usłyszą z ust najlau  tańszych 
osób  wiadomość, iż śmierć jest już blisko, wtedy 
zjawią się myśli straszne, iż wszystko co mają na 
ziemi, muszą opuścić i pozostaw ić innym; iż tyle 
czasu danego im przez O patrzność  zm arnow ali;  
iż już brakuje czasu, aby złe  odrobić, naprawić 
i jeszcze coś zarobić na żywot wieczny; iż sąd 
Boży będzie surowy: trzeba zdać spraw ę z d o b ro 
dziejstw i z talentów od Boga o trzym anych; iż 
otwiera się wieczność niepewna. O to  burza sza
lona, która mięsza i trwoży nieszczęśliwych grze
szników schodzących z tego świata. Nieraz nią 
miotani odchodzą od zm ysłów  i mówią s łow a
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niedorzeczne; zwłaszcza kiedy do tych cierpień 
duszy przyłączą się jeszcze boleści scho rza łego  
ciała, a osobliwie boleści śmiertelne, dojm ujące 
aż do  szpiku kości. Niekiedy taki n ieborak  się 
spowiada, obiecuje, płacze, prosi Boga o zlitowa
nie, a jednak nie wie co się z nim dzieje, i prze
chodzi wśród tych postrachów , udręczeń i boleści 
na drugi świat. A nieraz przyjdzie kapłan , aby 
zaopatrzyć chorego  na drogę do wieczności. 1 gdy 
chory  zacznie się spowiadać, schwycą go nagle 
kurcze i tak wielkie boleści, iż przeryw a wyznanie 
i wijąc się na łożu krzyczy żałośnie . W takich 
razach wychodziłem  z izby chorego , aby zaw ołać  
jego krewnych i przyjaciół z przyległych pokoji, 
iżby mu uśmierzyli cokolwiek nadm ierne bole je
go przez zastosow anie  pewnych zabiegów zale
conych przez lekarzy. Gdy ulga nastąpiła, wszedłem 
pow tórnie do izby chorego, lecz ledwo usłyszałem  
z ust cierpiącego parę grzechów, znow u p o w tó 
rzył się napad boleści i p rzerw ał wyznanie grze
chów, m usiałem  wezwać znow u tych sam ych ludzi, 
aby poratow ali nieszczęśliwego człowieka i u m o 
żliwili mu wyznanie wszystkich win jego, jakie 
obciążały jego sumienie. Wreszcie w śród najwię
kszych bólów o trzym ał chory  rozgrzeszenie, n a 
maszczenie Olejem świętym. Niestety nie m ogłem  
pozostać dłużej przy umierającym, ponieważ m u 
siałem spieszyć się do innych podobnie  chorych, 
aby nie umarli bez świętych sakram entów . Tak 
umierają ludzie podczas epidemii. Na polu bitwy 
i na pobojow iskach wojennych jest znacznie g o 
rzej, zwłaszcza odkąd padają nieraz jednego dnia 
setki tysięcy żołnierza. Dzisiejsze wojny z armiami 
milionowemi i z nadzwyczaj m orderczym i w yna
lazkami m ogą zatracić w przeciągu kilku dni n a 
wet całe narody. O kopy  o b ozow e, podziemne 
lochy, piwnice itp. skrytki nie ochron ią  nawet 
dzieci i niewiast przed wybuchowym i pociskami 
naszych czasów.

Powiesz m oże: Ja spodziew am  się, iż umrę 
kiedyś na łożu śmiertelnem, jak moi przodkowie 
pom arli ,  zaopatrzeni na drogę do wieczności 
wszystkiemi pociechami i środkam i naszej świętej 
wiary.

Dobrze. Pokażę ci teraz, jak to ludzie um ie
rają w zwyczajnych w arunkach na łożu  śm ier
telnem.

Przypatrzmy się więc spokojnie, jakto n iektó
rzy nasi przodkowie umierali i jak to dzisiaj ludzie 
zwyczajnie umierają. Ja przynajmniej nie chciałbym 
tak um ierać ani tobie tego nie życzę. I broń P a 
nie Boże, żebym przesądzał los nieboszczyków.

Opiszę ten sposób  umierania słow y wielkiego 
sługi Bożego, Alfonsa Ligourego, dok tora  Kościoła
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(se rm one  44.), o k tórym  papierze Grzegorz XV 
i Pius IX. orzekli, iż kto się trzym a jego zdanią 
ten dzierży się zasad świętego K ościo ła  katolickiego 
Nie będę tutaj m ówić o grzeszniku nałogowym, 
który zawsze trw ał w grzechach, ale o pospolityrrj 
człowieku zaw ikłanym  w różne k ło p o ty  i spraw; 
światowe, w sporty , zabawy, nieprzyjaźnie i umow 
a nie wiele o duszę sw ą dbającym. T o  raz wpa. 
dał  w grzechy śmiertelne, to  znow u po  upływi^ 
czasu znacznego z nich się dźw igał przez wyznanie|jz 
ich na świętej spowiedzi. U pada ł  i powstawał do 
tego s topnia, iż po  największej części żył w stanie 
grzechu śm ierte lnego  albo przynajmniej miał m 
sum ieniu sw ojem  ważne wątpliwości i różne zawi 
kłania. Rano wstaje z łóżka, wychodzi z domt 
za sp raw am i sw ojego  zaw odu. 1 w łaśnie  wś 
toku zajęcia zw ykłego ,  dostaje wielkiego bok 
głowy, dreszcz przechodzi go  po całem  ciele, 
drzą pod nim, czuje odbijanie ze żo łąd k a  i wiel 
kie osłab ien ie  we wszystkich cz łonkach  swoich; 
Ledwo zaw lekł się do  d o m u  i rzucił się na łóż' 
ko. Przybiegają doń krewni, żona, siostry i p| 
tają: „Czemuś tak rych ło  p o w ró c i ł?  co ci 
s t a ł o ? " — O dpow iada :  „Źle ze m ną, mam wielkij, 
ból g łow y; nie m ogę się u trzym ać na nogach 
„Czy m asz gorączkę?  — Czy ja w iem ? Jest 
dob n o ś ;  zawołajcie  mi lek a rza ."— Spiesznie bie
g n ą  po  lekarza. Tym czasem  kładzie się chory do 
łó żk a  i w tern chwyciła go na ca łem  ciele o: 
s tóp  aż do g łow y silna drżaw ka; przykrywają 
ko łd ram i i kocykami, lecz zimnica nie ustaje, ai 
dopiero  za dwie godziny m oże dostaje ogromne 
gorączki. Przychodzi doń lekarz, pyta, bada 
i znajduje silną gorączkę, ale aby nie przestraszy^, 
chorego, pow iada: „Jest g o rą c z k a ,  ale to 
nie wielka." —  Pyta: „Czy nie da ł  pan jakiego 
pow odu  do tej s łab o śc i?  —  O dpow iada  chory 
„Przed kilkoma dniami wyszedłszy z dom u w no
cy, zaziębiłem się ; byłem potem  na o biedzie« 
mego przyjaciela i jadłem  jak zwyczajnie.“-— Le
karz na to: „To d ro b n o s tk a  wszystko, niestraw
ność żo łądka  i nic więcej; m oże być cokolwiek 
influencyi, k tó ra  o tej porze roku nas nawiedza ^ 
Gdy pan zachow a dyetę przez cały dzień dzisiej
szy, a wieczorem napije się herbaty, nie 
złe przeminie; bądź pan dobrej myśli, do 
nia ju tro ."  — T ym czasem  sprawiedliw ość Bos^ 
tern zasłabnięciem daje znak, iż zbliża się śmie 
i czas pom sty  Bożej dla tego człowieka. Nadcho So 
dzi n o c ,  a chory ani oka  nie zm ru ży ł ,  braku! 
mu tchu, boleści się wzmagają, niepokoi się 
ce i nie m oże rana doczekać, co chwila p) 
k tóra jest g o d z in a , a sk o ro  św iatło  dzienne ^  
częło przezierać przez okno , zw ołuje wszystk'£
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(V
omowników. P rzychodzą  krewni i pytają: „Czy 

dobrze s p a ł o ? “ —  „Nie zm rużyłem  ani oka 
przez całą noc, czuję wielką ciężkość w piersiach, 
iłowa tak boli, o m a ło  się n ierozpadn ie;  poślij

c i e  zaraz po lek a rza /-— Przychodzi lekarz i znaj- 
iż gorączka  się w zm ogła ,  a jednak m imo 
A'iada: , Bądź pan dobrej m yśli,  to rzecz 

fnała: influenca m usi się wysilić, wreszcie z g o 
rączką ustanie.“ Przychodzi trzeciego dnia i znaj- 

chorego jeszcze w gorszym  stanie. Przycho- 
ini j |  dnia czw artego , znachodzi oznaki gorączki 

ostrej; język czarny, go rzkość  w u s tach ,  wielki 
ini!niepokój w całem  zachow an iu  chorego  i bredze- 

zarządza ś rodk i i lekarstw a silniejsze. Na 
osobności zaś rzecze J o  k re w n y c h : „C h o ro b a  jest 

miWzo groźna; ja nie chcę być sam ; zw oła jm y 
r(Monsilium lekarsk ie .“ D o ch o reg o  zaś mówi ina- 

ej: „Niech pan będzie spoko jny ,  wszystko pój- 
;ie dobrze."
Mówi się o lekarstw ach, o lekarzach i o n a 

radzie lekarskiej, a o świętych sakram entach  ani 
słowa. Nie w i e m , jak tacy lekarze się zbawią?

n gdy cho ry  już bredzi, na co mu się 
irzyda spowiedź? „Już jest p o tęp io n y “ (św. Alfons), 
'•śli więc, drogi bracie, jesteś ob łożn ie  chorym , 
e czekaj aż cię lekarz wezwie, abyś się spowia- 
I; zaproś k ap łan a  sam  z w łasnego  popędu ;  

lonieważ lekarze nie chcą się narazić chorem u 
'rzez przypominanie spowiedzi, chyba dopiero, 
Sty się znajduje w rozpaczliw em  po łożeniu . A za- 

ciężko ch o ry  pow inien  pierwej zaprosić  ka
lana lekarza duszy, a po tem  dop iero  lekarza 

Tak pos tępu ją  dobrzy chrześcijanie. Tutaj 
Ozchodzi się g łów nie  o duszę i o wieczność.

w tym razie zbłądzi, ten zbłądzi na zawsze 
êz nadziei napraw y złego.

Lekarz ukryw a przed chorym  niebezpieczeń- 
shvo życia, j a k ie m u  zagraża; krewni czynią jesz- 
:e gorzej, gdy go łudzą  kłam stwam i, iż mu lepiej 
ze lekarze czynią nadzieję wyzdrowienia. Tacy 
iewni są okrutni, są  zdrajcami i największymi 
"^przyjaciółmi chorego . Z am iast go  przestrzedz 

groźnem niebezpieczeństwie życia i poradzić 
aby pam ięta ł  o zbawieniu duszy, to oni go 

!ukują ob iecankam i wyzdrowienia i wyjazdu 
. kąpiel i tym sp o so b em  gotują mu potępienie 

iP&ńe. Atoli m im o to, iż lekarz i dom ow nicy  
% przed chorym  prawdę, on jednak już z do- 
S'kvosci i cierpień w łasnych  z milczenia i fra- 

jiJblijjych min osób , k tóre go nawiedzają, a oso- 
C e z łez, k tóre  niekiedy ronią krewni wobec 
lle§°! spostrzega, iż ch o ro b a  jego jest śmiertelna 
H^wia: mo  jakiż ja nieszczęśliwy, już zbliżyła 

mnie godzina śmierci, a otoczenie moje

i  Kto

°cz

'się

nie chcąc mnie zasmucić, nic mi nie mówi o gro- 
żącem niebezpieczeństwie“.

A często krewni nie m ówią chorem u nic o nie
bezpieczeństwie, ponieważ zbytnie myślą o w ła 
snym interesie. Przedewszystkiem naradzają się 
pom iędzy sobą, aby sprow adzić do chorego  no- 
taryusza, adw okata  albo przynajmniej jakiego pi
sarza, któryby um ia ł napisać dobrze ro z p o rzą 
dzenie ostatniej woli, póki chory  znajduje się 
jeszcze przy zdrowych zm ysłach. Nareszcie jawi 
się u łoża  chorego notaryusz. Chory  pyta: „Kto 
to przyszedł". —  Odpow iadają  krewni: „Przy
szedł tu pan notaryusz; czybyś nie chciał dla 
twojego większego uspokojen ia  zrobić testa
m en t“ . —  „A więc ze m ną źle, kiedy mi każecie 
robić tes tam en t“. —  „O nie, tak nie jest, o d p o 
wiadają krewni; ale raz przecież należy uczynić 
rozporządzenie ostatniej woli, a zwłaszcza kiedy 
czujesz się jeszcze dosyć na s i ła ch “ . —  „A no, 
kiedy już przyszedł pan notaryusz, a wy chcecie, 
abym zrob ił  testament, to niech tak będzie. Niech 
więc pan notaryusz p isze“. —  C hory m ów i: Ten 
ogród  wraz z dom em , daję m ojem u najstarszemu 
synowi; pole niech idzie do rów nego podziału 
pom iędzy resztę moich dzieci“. —  Z jakąż cięż
kością w ym ów ił chory  te słowa. Przez całe życie 
ubiegał się, p racow ał w pocie czoła na zdobycie 
tych cennych i miłych sercu swemu n ierucho
mości, a teraz nagle się ich pozbywa. To sprawia 
mu n iem ałą w ewnętrzną boleść, odrywa się b o 
wiem od tego, do czego się przywiązał sercem 
swojem przez całe życie. Potem  rozporządza re
sztą swojego majątku na rzecz innych krewnych. 
Wreszcie testam ent już z robiono . D opiero  ósm ego  
dnia trwania choroby  jeden z krewnych odzywa 
się: „A kiedyż przyprawim y mu kapłana , ażeby 
się przed nim w yspow iadał?  wiemy, że nie jest 
świętym; żył na świecie d łu g o “. Wszyscy zgodzili 
się na to, iż należy kap łana  do chorego  zaprosić; 
ale nikt nie chce się odważyć, aby chorem u tę 
myśl poddać. I stąd często wołają  plebana albo 
innego spowiednika, aby on mu sam to pow ie
dział, lecz dopiero  wtedy, gdy Chory jest już nie
przytom ny na umyśle, albo już m a ło  co wie
0 świecie.

Przyw ołany  kapłan udaje się najpierw do k re 
wnych i pyta ich o stan choroby  chorego  i o jego 
sp o só b  życia. I słyszy, że jest zawikłany nie m a ło
1 z okoliczności usłyszanych wnosząc, drzy o zba
wienie tej biednej duszy. A dowiedziawszy się, iż 
chory  jest blizkim zgonu, przedewszystkiem w y
dala krewnych z izby, przystępuje do ło ża  i p o 
zdrawia chorego. Chory pyta: „Kto wy jesteście?“—  
O dpow iada: „Jestem proboszcz. Ponieważ się d o 
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wiedziałem, iż pan jest ciężko chory, p rzychodzę 
pana odwiedzić; jestem do usług  Pańskich. Mogę 
wysłuchać pana spowiedzi. —  Ojcze drogi, dzię
kuję wam, żeście raczyli mnie odwiedzić, ale p ro 
szę was, zostawcie mnie teraz w spoko ju ;  chc ia ł
bym sobie spocząć, bom nie sp a ł  kilka nocy i nie 
zdo ła łbym  nawet mówić. Módlcie się za m ną 
i bądźcie zd row i“ . —  Na to o d pow iada  kap łan :  
„Panie mój, spodziew am  się, iż pan za łaską 
Bożą i za przyczyną Matki Boskiej jeszcze się 
dźwignie z tej s łabości;  ale raz trzeba umrzeć; 
ch o ro b a  Pańska jest ciężka, przeto w ypada się 
w yspowiadać; jeśli co cięży na sumieniu, jestem 
go tów  pom ódz. —  Ojcze mój, jabym rad o d p ra 
wić spowiedź dłuższą, ponieważ m am  na su m ie
niu większe trudności; ale dzisiaj nie czuję się 
do niej u sposob ionym , bo g łow a mi leci: nie 
m ogę jej p rosto  utrzymać, m am  wielką duszność: 
nie m ogę ani oddechać; ojcze, jutro  się zo b a 
czymy, dzisiaj mi się nie s k ła d a “. —  Ależ, panie 
mój, kto wie, co m oże jutro nastąpić; m oże 
przyjść omdlenie, iż będzie nie m ożebno  o d p ra 
wić spowiedzi. —  Ojcze, dajcie mi pokój, nie 
męczcie mnie, już wam powiedziałem, że nie m o 
g ę “. —

Spowiednik w przekonaniu, iż jest m a ło  n a 
dziei, aby nastąp iło  wyzdrowienie, rzecze w yraź
niej: „Ja panu mówię, że pańskie życie wisi na 
w łosku ; przeto radzę panu wyspowiadać się dzi
siaj, ponieważ jutro  m oże nie będziemy żyli“ . — 
„A dla czeg o ?“ —  „Ponieważ tak orzekli leka
rze“ . —  A wtedy chory  zaczyna wymyślać na 
lekarzy i na krewnych: „Zdrajcy, mnie o k ła m y 
wali; wiedzieli dobrze , a mnie nie przestrzegli 
zawczasu; o jakaż biedna m oja d o la “ . —  Wtedy 
rzecze spowiednik: „Niech się pan nie trapi zby
tnie spowiedzią, wystarczy bowiem wyznać rzeczy 
ważniejsze, które nasuną się na pamięć; a zresztą 
pom ogę  do zrobienia rachunku sumienia. Proszę 
zacząć spow iedź“ . (C. d. n.)

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych 
„Powściągliwości i Pracy” .

Ks. M. Tarnow ski Camden N. J . 50 k, Dzieci szkolne pa
rafii polskiej z A llegheny Ave Philadelphia- P a  5 8 3 3  k, p. 
Andrzej Jaw orski K ancas City 24%51 k, p. Jakób Goldberger 
P erth  Amboy, N. J . 44 k, ks Inf. Feliks Zabłocki Lwów 15 
k, G. S. Zator 5 k. p. Dr. W. Jaw orski Kraków 5 k, p. Aniela 
Kielanowska Jezupol 20 k, p. Jadw iga  M isiągiewicz Sam bor ze 
składek 10 k, p. 1. M alinka Andrychów 2 k, ks. A, Kieroński 
Lwów 2 k, ks. A ndrzej Św isterski Lwów 30 k, ks. Dr. F r. Gabryl

K raków 5 k, ks. Leon K w iatkowski B łażow a 8 k, p Dr. Adolf Wu 
K ałusz 3 k, A dm inistraeya „C zasu“ Kraków ze sk ładek  19'b8 k, k 
Zomanek Lipowa 10 k, p. Józef Zeńezak Lisow a 10 k, p. Anto 
M ączka Ja ro sław  4 k, ks W ojciech Mach Chyrów 10 k, p, 
M ikulińska Lwów 5 k, p. B ron isław  W ojnarow ski Jasło  2 
ks. W ł. Dobrowolski Nowe Rybno 10 k, p. W ojciech Brożka! 
Gać 15 k, ks. W ojae/yński K rzem ienica 5 k, p. D r. M. Bu 
zfjygąn k raków  5 k, 0 Íg a  Je łow icka Lwów 20 k, p. J a n  Tom 
Przem yśl 2 k, ks. P . Grębosz W oźniki 5 k, p. P io tr Rabczyńslj 
Osielec 2-40 k, p. Apolonia Szk larska  B iałobrzeg i 5 k, y. L. 
on tyna  Konratowiczowa Sanok 4 k, ks, S ta n is ła w  Niziołek Wy. 
soka 5 k. ks. J a n  Jak iel Osiek 10 k, p. W ędrychowska K 
m arno 15 k, ks. J a n  P iaskow y Ł ącko 4 k, p. Dr. Władysla 
K ohlberger K ulparków  0 k, p. F ran c iszek  Kum or Maków 3 4  ̂
ks. A. Siem ieński Szynw atd  10 k, p. Radoszew ski Stanisławo 
5 k. ks. B ryjski Dębica 4 k, p. F ran c iszek  B urzyński Stanisł 
wów 10 k, p. K arol K asińsk i Podgórze 4 k, p. Witold Pio- 
wski Kraków 10 k, p. W alenty  H ly ń  10 k, p Adolf Zenn 
Sam bor 5 k, ks, Szudarók N iep art 5 8t> k, M ag istra t mias 
Błażowej 30 k. p. Jakób  B rzęk B łażow a 5 k, p. M arya Mazur
kiewicz W ieliczka 2 k, ks. F r. W ąsowicz G rom nik 5 k, h  
A ntoni W iśniewski A ndrasialva  20 k, W ydział powiatowy Ńisks 
20 k, ks. Jankow ski Kottorz 30 54 k, p. A ndrzej Gąsiorowa 
Kraków 5 k, ks. Podolski Otfinów 10 k, p. K atarzyna  Kulez 
eka Sam bor ze sk ładek 3 ’20 k, p. A ndrzej Kośmider Przem 
20 k, ks. Prob. lsb ra n d t Kokosehken 3 ’5 l  k, p. B ilińska Wie 
bowce 5 k, p. J a n  H ydzik Sanok 5 k, d. J a n  Rybak Jasło 
k, M ichał Służew ski Lwów (5 k, ks, W ład y sław  Purzycki Bo
g u ch w ała  4 k. p. Ju lia n n a  D ubaj S zk lary  4 k, p. Zofia Mag- 
dów na Lwów 5 -8b k, p. Ś liw iński Dzurów 5 k, M a g is tra t miasta 
Biecza 10 k. S tefan N iem czyński Jasło  4 k, ks, W łazowski Sieniawa 
10 k, p. P au lin a  Stefanik  Łęki 5 k, ks. Emil Bielecki Jasień  5 k, Ka
sa Oszczędności w Drohobyczu 20 k. p. H elena M ikulee Gumniska 
10 k, p. A nna Siępniow a W itkowice 10 k, ks. S tan isław  Kwieciński 
Strzyżów 20 k, p. A nton ina  M arxen Czernichów 10 k, ks. Józef 
M aryański Szczepanów 5 k, p. M. P ie strak  K ańczuga 2 k, f. 
Kw itniowski Cieszanów lu  k, ks. Kłos Ja s ło  3 k . ks. R. Kini- 
cikiewicz Zaw adki 5 k, p. A. Jaw o rsk a  Lwów 6 k, p. B. Geisi- 
lenerow a Lwów 10 k, ks. W ojciech Sołtysik Szlęzaki 10 k 
W ydział powiatowy w Brzozowie 25 k, ks. Dr. Paw eł Ryte 
M iędzybrodzie 4 k, Gm ina Szczucin 20 k, p. H ironim  Płatek 
Niebocko 2 20 k, p. Seweryu Dom ański Szuparka  10 k, p. Lu
dwik F uss Kałusz 10 k, Ks. P iotrow ski M ogilany 4 k, ks. Mi- 
kuszewski W iśniowa 4 k, ks. F ran c iszek  W alczyński Tarnów 
20 k, W ydział powiatowy w Sam borze 200 k, p. Marya Kwa- 
śn icka Kraków 2 k, M agistrat m iasta  Starego Sninbora 5 k, p. 
Ks. E dm und D utschka 10 k, Ks. F ran c iszek  Stankiewicz So
kołów lu  k, p. S. K rzysiak Gniezno 4 k, G m ina m iasta Andry
chow a 10 k, Ks. J . M acak Krzyszkowiee 5 k. p. Włodzimien 
Górzecki l ‘5u k, p. S tefan Szczepanow ski 1 k, p. Modzelewski 
G ładczyń 15’23 k, p. W ładysław  K raw ecki D ąbrow a 10 k, p- 
Szymon K ołow aty Ciężkowice 5 k; p. Dr. F ie rick  Kraków 61 
Ks. Nawrocki M arzenin 10 m, p. B olesław  Lew ek Jasło  PIO t  
p. Z. Kochowa Kraków 3 k, p. A ugustyn  M roczek Kraków 5k 
p. Ja d w ig a  W eberowa Żywiec 2 k, Ks. W awrzyniec Materniak 
Przew orsk 6 k, ks. F r . Salezy Jen k n e r W ysoka 10 k, p. J |  
clrzej M adejski N iepołom ice 2 k. p. Kazim iera Kellermann Kań; 
ezuga 2 k, p. J a n  Żm uda Ja s ien ica  2 50 k, p. Ladomirsń 
M arkowee 20 k, p. J a n  Rom ankiew icz Ja ro s ław  4 k, p. Ber» 
Sołtyńska Lwów 20 k, p. Ju lia  Ł ukaczyńska  Ja s ło  3 k, p. £ 
Rylski Dąbrówki 5 k, p. F ran c iszek  W ęglowski Rogoźno iU  
p. Z ygm unt Z ieliński inżynier eyw. w Jaśle: wykonanie planów 
domu warsztatowego w raz z opisem technicznym , oraz plsl! 
sytuacyjnego wartości około 400 k.

P . T. Członkom i Dobrodziejom T ow arzystw a naszego nkM 
P a n  Jezus zapłaci stokrotnie w tern i drugiem  życiu za ^  
źone ofiary.

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ w Miejscu Piastowem. -  Za redakeyę odpowiedzialny Wojciech Lenik
Czcionkami drukarni W. Lenlka w Krośnie.
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Organ Towarzystwa

PowciągltoośćiPraca
W Y C H O D Z I R A Z  NA M IESIĄC.

W a ustro- w m&mki 
W Niip.mf-zeeh

P r e n u m e r a t a  ro c z n a  w y n o s i :
1 kor. 20 h.
1 mrk. 40 fen.

W Am eryce . . 
W innych krajach

l/a doJara. 
2 franki.

W Królestwie Polskiem  i Rosyi 75 kop.

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.
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m

a i

Św. M ic h a ł  A r c h .

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować: 

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ,
p. M ie jsce  P i a s t o w e  ( A u s t r y a ,  G alicya).

'Jadwiga, k ró lo w a  polska.
Żadna z niewiast nie przyczyniła się do pod

niesienia narodu polskiego, tyle, ile Jadwiga, 
córka Ludwika, króla polskiego i węgierskiego 
i Elżbiety Bośniaczki urodzona roku 1371. Już 
w czwartym roku życia swego dana jest na 
wychowanie na dwór cesarski we Wiedniu z prze
znaczeniem, aby się stała dozgonną towarzyszką 
Wilhelma, księcia austryackiego. Około roku 
1381 powróciła do W ęgier do domu rodziciel
skiego. Lecz już roku następnego umarł jej 
ojciec król Ludwik w Tyrnawie. W tedy pano
wie polscy udali się z prośbą do królowej El- 
żbiety, aby im przysłała Jadwigę, którą pra
gnęli mieć królowa. Elżbieta przyrzekła daćI o~v‘i rJLJiCU królową

I Jadwigę. Polakom, lecz zwlóczyła. Wreszcie na
Początku jesieni roku 1384 w licznym orszaku 
panów i rycerstwa, a mianowicie Dymitra kar
dynała, arcybiskupa Strygoiiskiego i J an a  bi
skupa Ozanadzkiego z wspaniałą królewską wy- 
Pr&wą w złocie, srebrze, naczyniach i szatach 
kosztownych, klejnotach, purpurach i jedwa
biach przybyła Jadw iga do Polski. „Na wieść 
iej przybycia, opowiada ojciec historyi polskiej 
długosz czerpiący z opowiadań i pism Zbigniewa 
^leśnickiego, ruszyli prałaci i panowie Polscy 

Pospieszywszy w zawody na jej spotkanie, 
P1 °wadzili ją  z wielką radością w uroczystej 

yi duchowieństwa i wszystkich stanów

do Krakowa. Taka zaś była prałatów i panów 
polskich ku niej przychylność, że zapominając 
prawie swojej męskiej powagi, nie mieli sobie 
za żadną ujmę podlegać tak zacnej i cnotliwej 
niewieście. Jakoż tą miłością serdeczną spowo
dowani, nie obmyśliwszy jej małżonka, jakoby 
sama bez męża wystarczała do rządzenia kró
lestwem polskiem, dnia piętnastego października 
w którym u Polaków obchodzi się uroczystość 
św. Jadwigi, w kościele krakowskim przez Bo- 
dzantę, arcybiskupa gnieźnieńskiego, tudzież 
Jana  krakowskiego, Jana  włocławskiego i Do- 
brogosta poznańskiego, biskupów, w obecności 
rzeczonego kardynała arcybiskupa Granu i licz-
nego zebrania panów i rycerstwa obu królestw

Procesi

polskiego i węgierskiego ukoronowali ją  i na
maścili na królowę polską, oddawszy jej władzę 
zupełną zarządzania królestwem, pókiby jej nie 
przydano sposobnego do rządów małżonka. I nie 
dziw; wiedzieli bowiem, że tak była wychowaną
i u kształconą, że w niej cnota urodę, skromność 
powaby, piękność przymioty serca, czystość dzie
wicza sławę, a łagodność i słodycz obyczajów — 
ród zacny przewyższała. Widzieli ją  rzadkimi 
na podziw wdziękami od przyrody ozdobioną, 
ćwiczoną w naukach, układną w obejściu, za
chowującą stateczność i powagę nie tylko uro
dzeniu swemu, ale i niewieście właściwą, a przy- 
tein umiarkowanie, skromność osobliwszą i wsty- 
dliwość. Bóg użyczył jej tak cudną i wdzięczną 
postać, jakiej żadne nie wydały wieki, a w niej
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zamieszkała skromność, jedyna i najzacniejsza 
niewiast ozdoba. Zdawało się, że wr kolebce 
wraz z mlekiem macierzyósliiem wpojone jej 
były wszystkie cnoty. Zaledwo wyszła z lat 
dziecięcych, taki już okazywała rozsądek i doj
rzałość, że cokolwiek mówiła albo czyniła, w y
daw ało 'jakby  wieku sędziwego pow agę“ .

„Jagiełło wielki książę litewski, dowiedziaw
szy się, że królowa Jadw iga sprowadzona z W ę
gier do Polski i ozdobiona królewską koroną, 
objęła w Królestwie Polskiem rząd i władzę 
i posłyszawszy z licznych doniesień, za któremi 
wysyłał, że pomieniona królowa była dzie
wicą tak przedziwnej piękności, iż podobnej 
wówczas świat cały nie miał, wyprawił do Kra
kowa dwóch książąt braci swoich, Skirgiełłę 
i Borysa, tudzież Hanula starostę wileńskiego, 
w poselstwie do królowej Jadwigi, oraz prała
tów i panów polskich z prośbą o jej rękę. Ci 
stanąwszy w licznem zebraniu zaszczyconem 
obecnością królowej Jadwigi i jej Rady przy
bocznej, złożyli jej najprzód od książęcia J a 
giełły wspaniałe i wielkiej ceny upominki, po
czerń w imieniu jego książę Skirgiełło temi 
słowy przemówił: Od dawnego już czasu po
ważni książęta i królowie nalegali na Jagiełłę, 
najpotężniejszego książęcia naszego i władcę 
Litwy, ażeby wyrzekłszy się swojej i od ojców 
przekazanej sobie "wiary, przyjął wiarę chrześci
jańską, nigdy jednak do tego nie zdołały go 
skłonić ani ich namowy, ani wojny wydawane 
mu tylekroć przez Krzyżaków Pruskich, gdy 
snać Bóg Najwyższy Tobie samej, chwalebna 
i najdostojniejsza królowo i Królestwu Polskiemu 
zachował ten zaszczyt, który trwać ma w wieki 
potomne. Jeżeli Wielmożność Twoja rzeczo
nego pana naszego, Jagiełłę, wielkiego książę
cia litewskiego poślubić raczy za małżonka, 
nie tylko te korzyści, które w przyjęciu przezeń 
wiary chrześcijańskiej usiłowali zdobyć inni 
królowie i książęta, ale i innych wiele i nader 
ważnych książę ten obiecuje. Jakoż przyrzeka 
przedewszystkiem wiarę katolicką rzymską, tę, 
którą Ty i Twoje Królestwo Polskie wyznawa, 
ze wszystkimi braćmi swymi książęty litewskimi, 
panami, starszyzną i całym narodem Litwy 
i Żmudzi przyjąć. Przyrzeka nadto wszystkich 
jeńców chrześcijańskich, a zwłaszcza z Króle
stwa Polskiego uprowadzonych uwolnić. P rzy 
rzeka wszystkie swoje kraje dziedziczne Litwy 
i Żmudzi i niektóre Ziemie Ruskie orężem pod
bite do Królestwa Polskiego wiecznym węzłem 
jedności przyłączyć i wcielić. Przyrzeka ziemie 
Pomorską, Chełmińską, Śląską, Dobrzyńską,

W ieluńską i inne od Królestwa Polskiego oder
wane, sprzedane, zamienione, lub mocą opano
wane odzyskać i Królestwu Polskiemu przy
wrócić. Przyrzeka skarby ojcowskie i zbiory 
przodków do Polski sprowadzić i na wyłączną 
Królestwa Polskiego korzyść i ozdobę odkażać. 
Przyrzeka nakoniec dwakroć sto tysięcy złotych, 
złożone jako zastaw i rękojmią na upewnienie 
przyszłego królewny Jadwigi z W ilhelmem ksią- 
żęciem Austryi małżeństwa zapłacić“. Tak mó
wił Litwin poganin. A poselstwo to, jakkolwiek 
Jadwidze królowej nie bardzo wdzięczne, pra
łatom jednak i panom polskim bardzo przypa
dało do serca. Zostawiono je wszelako woli 
i orzeczeniu Elżbiety królowej węgierskiej a ma
tki królowej Jadwigi. Rzeczonym więc posłom 
litewskim kazano jechać do W ęgier; a z nimi 
wybrali się także trzej panowie polscy, Włodko 
z Ogrodzińca podczaszy krakowski, Mikołaj Bo- 
gorya kasztelan Zawichostski i Krystyn z Ostro
wa starosta dzierżawny Kazimierski, aby rzecz 
snadniej ułatwić. Ci gdy stanęli przed królową 
węgierską w Budzie, opowiedzieli jej i przyto
mnemu zięciowi królowej Zygm untowi, mar
grabi brandeburskiemu poselstwo oznajmione 
w Krakowie. A lubo przez dni kilka toczyły 
się te namowy poselskie, nie trafiono jednak 
na pewną i skuteczną radę, gdy z jedaej strony 
mówiło za Jag ie łłą  rozszerzenie wiary chrześci
jańskiej i inne nastręczane korzyści, z drugiej 
stawała na przeszkodzie świętość umów z Wil
helmem księciem Austryi przez Ludw ika króla 
węgierskiego zawartych. Nareszcie królowa wę
gierska Elżbieta na przełożenia posłów polskich 
dowodzących: „że żądane związki i chrześcijań
stwu i Królestwu Polskiemu nader wielkie przy
niosłyby korzyści“, odpowiedziała: „że na wszyst
ko coby było z pożytkiem wiary i Królestwa 
Polskiego chętnie zezwoli, i na tem przestanie, 
co córka jej królowa Jadw iga, oraz prałaci 
i panowie polscy za dobre i zbawienne dla 
chrześcijaństwa i swojej rzeczypospolitej osądź? 
i uczynią“.

Łagodna i przychylności pełna odpowiedz 
Elżbiety Królowej węgierskiej przedłożona ra
dzie panów polskich zwróciła większość tejże 
uwagę na Jagiełłę  powodowana głównie wi
dokiem rozszerzenia wiary chrześcijańskiej i ubez
pieczenia Królestwa polskiego. Toż samo zdanie, 
mimo wstręt do Jagiełły, przeważało w umyśle 
Królowej Jadwigi. Natychmiast więc wybrano 
posłów, jako to: W łodka z Ogrodzińca, Kr)" 
styna z Ostrowa, starostę Kazimierskiego, Piotra 
Szafrańca z Łuczyc i Hińczka pana na Rosko*
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wicach z poleceniem, aby się udali do Litwy 
i Jagiełłę wielkiego Książęcia litewskiego, wzią- 
|szy od niego nowe zaręczenie obietnic Pola
kom uczynionych, sprowadzili do Krakowa, 
kody miał przyjąć Królestwo Polskie i Jadwigę 
królowę zaślubić. Tym czasem Wilhelm książę 
Austryi, dowiedzawszy się z licznych doniesień, 
co się działo w Polsce, żywo niemi dotknięty, 
z licznym pocztem rycerstwa i całym zasobem 
bogactw swoich ruszył do Polski i niespodzianie 
przybył do Krakowa, i stanał gospodą u Gnie
wosza z Dalewic.

A lubo przyjazd jego zmieszał nie pómału 
i zaniepokoił Dobiesława z Kurozwęk, naówczas 
kasztelana i wielkorządcę Krakowskiego, jako 
też innych panów polskich, ażeby układy z J a 
giełłą rozpoczęte nie spełzły bez skutku, pożą
danym jednak był królowej Jadwidze. Jadwiga 
bowiem pam iętna rozporządzenia ojcowskiego, 
a układnością i wdzięcznymi przymiotami mło
dzieńca ujęta znanego sobie dobrze bardziej 
pragnęła mieć za męża, niźli obcego poganina,

¡ którego nigdy nie widziała, a o którym ją fał
szywie uprzedzono, że nie tylko z postaci, ale 
i z obyczajów i całego układu okazywał się 
dzikim barbarzyńcem. Podniecali przytem jej 
życzenia niektórzy panowie polscy niechętni 
Jagielle. — A gdy Dobiesław z Kurozwęk ka
sztelan Krakowski, podówczas zamek Krakowski 
dzierżący w swojej straży i sprawujący wielko- 
rządy, Wilhelmowi • książęciu Austryi nie do
zwolił bywać w zamku i bronił do niego przy- 
slpu , królowa Jadw iga  często z drużyną swoich 
dworzan i panien służebnych, schodząc do kla
sztoru św. Franciszka leżącego pod zamkiem, 
w jadalni tegoż klasztoru z Wilhelmem zaba
wiała się jednak skromnie i z największą przy
zwoitością. A gdy potem Wilhelm wbiegł na 
zamek za królową, został z zamku sromotnie 
wypchnięty ku wielkiemu zmartwieniu Jadwigi. 
•'̂ e z miękczona prośbami rycerza Dymitra 
z Goraja Królowa się uspokoiła. Książę zaś 
Wilhelm obawiając się, aby go nie zabito, wym- 
^Hł się potajemnie z Krakowa i wrócił do 
Austryi.

Jagiełło wielki książę litewski, wybrawszy 
w celu objęcia rządów Królestwa Polskiego 

] zaślubienia królowej Jadw igi z braćmi swoimi 
1 licznym pocztem dworzan, prowadząc z sobą 
'Vozy naładowane skarbami i rozlicznymi sprzę- 

Przyjechał wreszcie do Polski. Prowadzili 
Posłowie polscy naprzód przez Lublin, gdzie 

z llmysłu kilka dni zabawił, aby wieść o jego 
)lzybyciu rozeszła się wprzódy między panami.

Z Lublina wolną jazdą zbliżał się ku Krakowu. 
Niewielu panów polskich wyjechało na jego 
spotkanie; powitał go jednak celniejszy między 
innymi Spytek z Melsztyna wojewoda Krako
wski, ale do Krakowa do królowej Jadwigi zgro
madziła się natychmiast wielka liczba prałatów 
i panów, którzy najusilniejszemi prośbami i na
mowy pracowali nad Jadwigą, aby z uwagi na 
tak wielką korzyść wiary chrześcijańskiej, któ
rej od Polaków oczekiwano, nie wzbraniała się 
małżeństwa z pogańskim książęciem. Długo 
i uporczywie Królowa opierała się temu mał
żeństwu z powodu związków dawniej już z Wil- 
hemem zawartych. Wysłała nareszcie jednego 
z zaufańszych dworzan Zawiszę z Oleśnicy do 
książęcia Jagiełły z poleceniem, aby go poznał, 
przypatrzył się jego twarzy i postawie a potem 
jak najspieszniej wróciwszy dał jej rzetelny 
obraz jego postaci i przymiotów. Zakazała przy
tem, aby się nie ważył od książęcia Jagiełły 
żadnego przyjmować podarunku. Jagiełło do
myśliwszy się, że wysłaniec królowej przybył 
dla poznania jego osoby, wiedział bowiem, jak 
fałszywe o nim rozgłoszono wieści, przyjął go 
bardzo uprzejmie. Ten zaś przyjrzawszy mu 
się do woli i z dokładnością, a odmówiwszy 
przyjęcia upominków, którymi chciał go obda
rzyć Jagiełło, wrócił do królowej Jadwigi i oznaj
mił: „że książę Jagiełło wzrostu średniego, szczu
płej postawy, budowę ciała miał składną i przy
stojną, wejrzenie wesołe, twarz ściągłą, bynaj
mniej nie szpetną, obyczaje poważne i książęcej 
godności odpowiednie“. I tak uspokoił Jadwigę 
z dawna stroskaną, bo uprzedzoną fałszywemi 
wieściami. W tedy wyjechało wielu panów pol
skich na powitanie Jagiełły i z większą już 
zgodą i jednością poczęto radzić o wszystkiem. 
Jagiełło nakoniec ruszywszy z Sandomierza, 
przybył dnia dwunastego lutego we wtorek do 
Krakowa i w licznem otoczeniu nie tak litewskich 
i ruskich, jako raczej polskich panów z wielką 
okazałością i przepychem odprawił wjazd do 
miasta; skąd potem odprowadzony na zamek, 
szedł prosto do królowej Jadwigi, która go 
w swych komnatach królewskich, w towarzy
stwie wielu panien dworskich i niewiast przy
jęła i powitała. Jagiełło przypatrzywszy się 
z wielkiem podziwieniem jej urodzie (nie było 
bowiem podówczas, jak mówiono, piękniejszej 
w całym świecie niewiasty), nazajutrz posłał 
jej przez książąt, Witolda, Borysa i Świdrygaiłę 
bardzo kosztowne upominki w złocie, srebrze, 
klejnotach i szatach. Jadwiga zaś na usilne 
prośby, rady zbawienne i namowy prałatów
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i panów polskich przekładających jej, że za
warte w wieku jej raałoletności z Wilhelmem 
śluby bynajmniej jej nie krępowały jako nie
ważne, zezwoliła na połączenie się z książęciem 
litewskiem Jagiełłą. Gdy więc uzyskano od niej 
to zezwolenie, we czwartek dnia czternastego 
lutego, w uroczystość św. W alentego, naprzód 
Jagiełło a potem bracia jego książęta, wyuczeni 
już należycie zasad wiary katolickiej, porzu
ciwszy błędy pogańskie, uczynili wyznanie wiary 
prawdziwej, i w kościele krakowskim na W a
welu przyjęli chrzest z rąk Bodzanty arcybi
skupa gnieźnieńskiego i towarzyszącego obrzę
dom Jan a  biskupa krakowskiego z wielką 
wszystkich radością.

Miasto dawnych imion pogańskich dano im 
wtedy nowe: Jagiełłę nazwano Władysławem, 
W igunta Aleksandrem, Korygiełłę Kazimierzem, 
Swidrygiełłę Bolesławem. A tak książę W ła
dysław przyjąwszy chrzest, tegoż samego dnia 
połączył się uroczystym ślubem małżeńskim z do
stojną i nadobną dziewicą Jadwigą, królową 
polską. Błogosławił małżeństwu Bodzanta ar
cybiskup gnieźnieński, poczem zaraz Jagiełło 
ziemie Litewskie, Ruskie, i Żmudzkie, które 
dzierżył dwojakiem prawem, dziedzicznem i na- 
bytem, do Królestwa Polskiego przyłączył i wcie
lił zapisem wieczystym, zlawszy je i spoiwszy 
nierozłącznie w jedną całość; a nadto zobowią
zał się przysięgą ludy ich ochrzcić i do wiary 
chrześcijańskiej nawrócić. Dnia czwartego potem, 
to jest dnia siedmnastego lutego, w którym 
przypadała niedziela tak zwanej pięćdziesiątnicy, 
na dopełnienie swej koronacyi namaszczenia, 
które samym tylko królom zwykło się udzielać, 
ruszył z pałacu z wielką okazałością i przepy
chem, i w licznem otoczeniu książąt, rycerstwa 
i ludu przybył do kościoła katedralnego, gdzie 
w obecności królowej Jadwigi nową koroną ze 
złota i drogich kamieni świeżo urobioną (dawną 
bowiem koronę był uwiózł król Ludwik do 
Węgier), przez arcybiskupa Bodzantę i towa
rzyszących obrzędowi biskupów, Jana  krako
wskiego i Dobrogosta poznańskiego na króla 
polskiego jest koronowany i namaszczony.

Około środopościa król Władysław wraz 
z nowo poślubioną królową Jadw igą wyjechał 
z Krakowa w okolice Wielkiej Polskiej w celu 
stłumienia rozruchów i wojen domowych a to 
na prośby usilne prałatów i panów wielkopol
skich. Grzeszna dzielnica niechętnie przyjęła 
króla. Jadąc do Gniezna, trafił na opór w do
starczaniu potrzeb podróżnych. Rozgniewany 
rozkazał zagrabić dobytek wieśniakom przez

nieporozumienie, nie znając stosunków polskich. 
Lecz gdy poznał błąd swój wskutek uwagi kró-1 
lowej, kazał biednym wieśniakom oddać zagra
biony dobytek. Na co patrząc szlachetna Ja- i 

dwiga odezwała się: „Któż im łzy powróci“. Ta 
podróż obojga Królestwa uspokoiła Wielkopol
ską i uczyniła ją  wzorowo wierną dla Jagiello
nów dynastyi.

W  roku 1387. król W ładysław Jagiełło wraz 
z królową w towarzystwie Bodzanty. arcybiskupa 
gnieźnieńskiego i wielu innych z Królestwa 
Polskiego mężów duchownych pobożnem i przy
kładu em życiem celujących wybrał się do Litwy. 
Przybywszy do Litwy, zwołał w dzień popiel- 
cowy zjazd walny w Wilnie. Na który gdy ze
brali się bracia królewscy, książęta i znaczna 
liczba rycerzy i ludu, król W ładysław z pomocą 
chrześcijańskich książąt, którzy wraz z nim przy
byli, pracował nad szlachtą i ludem, aby po
rzuciwszy fałszywych bogów, skłonili się do 
uznania i czci jednego prawdziwego Boga. 
A gdy temu sprzeciwiali się barbarzyńscy Li
twini, utrzymując, że byłoby bezbożnością, 
wbrew obyczajom i przekazanej wierze przod
ków, porzucać własne bóstwa (były zaś te u nich 
celniejsze: ogień, który uważali za wieczysty, 
a którego strzegli kapłani, dzień i noc przykła
dając drzewa do ogniska; gaje uważane za święte; 
tudzież węże i żmije, w których według ich 
mniemania zamieszkały bóstwa): Władysław Ja
giełło kazał ów ogień miany za wieczysty, 
w Wilnie głównem mieście i stolicy Litwy utrzy
mywany, a strzeżony przez kapłana w ich ję
zyku zwany „ Z n i c z “, który modlącym się 
i żądającym przepowiedni rzeczy przyszłych 
ogłaszał fałszywe wyrocznie i ciągiem drzewa 
przykładaniem podsycany, wobec przytomnych 
pogan zagasić, a świątynię i ołtarz, na którym 
czyniono mu ofiary, zburzyć; nadto gaje i ogrody 
uważane za święte powycinać: węże i żmije, 
które po domach nawet jakoby bóstwa domowe 
żywiono i czczono, pozabijać: przyczem barba
rzyńcy rozwodzili płacze i gorzkie żale n a d  
upadkiem i zelżeniem tych fałszywych bożyszcz, 
nie śmiejąc sarkać przeciw nakazom króla. P° 
zburzeniu i zniszczeniu bóstw pogańskich, gdy 
Litwini poznali naocznie ich fałszywość, którą 
się dotychczas łudzili, ulegli wreszcie i z pokorą 
skłonili się do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, 
wyrzekając się dawnych błędów. W dniach kil
kunastu wyuczeni od kapłanów polskich, a więcej 
jeszcze od króla Władysława, który umiał ich 
język i którego chętniej słuchali, głównych za
sad do wierzenia podanych, składu apostolskie“0
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i modlitwy Pańskiej, przystępowali do chrztu 
świętego; a W ładysław z Jadw igą  rozdawali 
ludowi odzież, koszule i nowe ubranie z sukna 
przywiezionego ku temu z Polski. Ta przezor
na szczodrota i łaskawość królewska sprawiła. 
|e gdy o niej rozgłosiły się wieści, lud ciemny 
a przytem chudobny dla samego uzyskania weł
nianej odzieży hurmem zewsząd się zbiegał 
do przyjęcia chrztu świętego. A ponieważ wielką 
byłoby pracą każdego z nowych wyznawców 
.chrzcić z osobna, przeto gromadzący się lud 
mnogi obojej płci z rozkazu króla dzielono na 
gminy i gromady i każdej gromadzie, a w szcze
gólności każdemu do tej gromady należącemu 
nadawano jedno z imion w chrześcijaństwie 
używanych w miejsce dawnych pogańskich; 
i tak pierwszej gromadzie dano imię ,.P io tra“, 
drugiej „Paw ła“, trzeciej „ Jan a“, czwartej „Ja- 
kóba“, piątej „S tanisław a“ i t. d. Niewiastom 
zaś, które tworzyły także osobne gromady, na
dawano stosowne imiona, Katarzyny, Małgorzaty, 
Doroty i t. d., ile było gromad nowo ochrzczo
nych. Atoli szlachcie i starszym w narodzie, 
udzielano chrzest święty z osobna. Papież Urban 
U oddał należną pochwałę za to królowi W ła
dysławowi Jagielle  w liście napisanym w Pe- 
rudżyi dnia 18. kwietnia. Potem na tern miejscu, 
kędy palił' się w Wilnie „Znicz“, postawił ko
ściół katedralny pod wezwaniem Trójcy prze- 
najświętszej i na cześć św. Stanisława biskupa. 
Nadto stawia król jeszcze siedm kościołów pa
rafialnych, które Jadw iga  hojnymi dary uposaża 

kielichy, monstrancye, krzyże, obrazy, ornaty 
1 >nne przybory. Nareszcie przy końcu roku 
odsyła Jadwigę do polski, a sam jeszcze przez 

drugi pozostaje na Litwie i chodząc po 
hastach i wsiach społem z książętami i kapła
nami naucza lud, chrzci go, wznosi kaplice 
'kościoły, które oraz wyposaża. '

Powróciwszy do Polski, zniechęca się Wła
dysław Jagiełło ku Jadwidze oczernionej ha- 
"'ebnie przez usta oszczercze, jakoby Wilhelm 
książę austryacki miał być potajemnie w Kra- 
°wie i ppzez czas pobytu swego skryte z kró- 

Jadwigą miewać schadzki. Dopiero za 
baniem się rozsądnem i gorliwem niektó- 

panów bolejących nad poróżnieniem mał- 
z°oków ustały wzajemne niechęci. Lecz niei 
^dłwgo potem znowu powstały poróżnienia 
"'iędzy Władysławem Jagiełłą  a Jadw igą z przy- 

haniebnych posądzać wzniecanych przez 
oszczerców. Nareszcie wykryto niecnego

bogacza w osobie podkomorzego krako

przed królem czystość i niewinność Jadwigi. 
Rzecznikiem królowej był Jan  z Tęczyna ka
sztelan wojnicki. Nieuczciwy oszczerca musiał 
za karę odszczekać swoje kłamstwo. Odtąd 
ustały wszelkie podejrzenia i.n iesnaki w stadle 
królewskiem.

Gdy zaś roku 1390 król Władysław był za
jęty  wyprawą litewską, Jadw iga królowa chcąc 
przyłożyć się do wzrostu i potęgi Królestwa 
Polskiego, zebrała z panów i z rycerstwa pol
skiego drugie wojsko i ruszyła zbrojno do Ziemi 
Ruskiej. Taką zaś rycerze polscy otaczali ją  
miłością i przywiązaniem, że jej jak mężowi 
ulegali i z największem posłuszeństwem wszyst
kie jej wykonywali rozkazy. Jakoż w krótkim 
czasie zamki Przemyśl, Jarosław, Gródek, H a
licz, Trembowlę, miasto Lwów ze zamkiem na 
górze i wszystkie inne zamki ruskie bądź prze
mocą zdobyła, bądź do ich poddania zmusiła 
rycerza węgierskiego Babaka. któremu przez 
ojca jej Ludwika, króla polskiego i węgier
skiego w straż i zarząd były zwierzone. A po- 
wypędzawszy z nich wszystkich Węgrzynów 
i Ślązaków, którzy je byli z rąk Ludwika króla 
polskiego i Władysława książęcia Opolskiego 
otrzymali, rzeczone zamki poruczyła przedniej- 
szym panom polskim, i Ziemie Ruskie niego
dziwym sposobem i z krzywdą Królestwa Pol
skiego niegdyś od kraju oderwane, temuż kró
lestwu przywróciła; za który czyn bohaterski 
pamięć jej we wdzięcznych sercach Polaków 
trwać będzie na zawsze.

Tegoż roku król Władysław z Jadw igą kró
lową chcąc za zwycięstwa w tym roku otrzy
mane wdzięczność Bogu okazać a oraz Pola
kom pragnąc dać zakosztować obrządków i na
bożeństwa w języku słowiańskim, pobudzeni 
wzorem klasztoru słowiańskiego, zakonu świę
tego Benedykta, jaki się znajdował w mieście 
Pradze, założyli i uposażyli podobnyż klasztor 
na Kleparzu w Krakowie, w którym przez lat 
kilkadziesiąt zakonnicy Benedyktyńscy mszą 
świętą, modlitwy i wszystkie obrządki głośnem 
śpiewaniem i czytaniem w języku starosłowiań
skim odprawiali.

Roku 1393 przy końcu września, jedzie król 
Władysław z królową Jadwigą znowu na Litwę, 
aby pogodzić książęta litewskie, Witolda i Skir- 
giełłę żyjących w zatargach. Za staraniem króla 
i królowej obaj książęta się pogodzili z posta
nowieniem, że gdyby pomiędzy nimi nowe po
wstały niesnaski, mieli się udać do królowej 
Jadwigi, którą sobie obrali za pośredniczkę ma-
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jącą stanowczo w ich sprawie rozstrzygać, do 
czego nawet piśmiennie się zobowiązali.

Roku 1395 król Władysław i Jadw iga zbu
dowali na przedmieściu Krakowa zwanem .P ia 
sek“ klasztor i kościół pod wezwaniem Nawie
dzenia Najśw. Maryi Panny, który oddali K ar
melitom.

Roku 1396. W adysław Jagiełło z królową 
Jadw igą  założyli i wyposażyli w kościele kra
kowskim kolegium psałterzystów składające się 
ze szesnastu kapłanów, którzyby kolejno, dwóch 
z prawej a dwóch z lewej strony chóru, po 
odśpiewaniu zwykłego nabożeństwa psalmy Da
widowe na podzielone między siebie głosy cią
gle wyśpiewywali.

W  roku 1397 Krzyżacy Pruscy opanowali 
Ziemię Dobrzyńską biorąc ją  w zastaw od W ła
dysława książęcia Opolskiego wbrew woli króla 
Władysława Jagiełły. Ażeby stąd uniknąć wojny, 
postanowili Krzyżacy i Jagiełło załatwić tę 
sprawę na zjeździe w Jnowrocławiu. Na ten 
zjazd wybrała się królowa Jadw iga, zamiast 
samego króla Władysława, z  obawy, aby ten 
oburzony wspomnieniem dawnych i świeżych 
najazdów Litwy nie uniósł się w zbyt zapal
czywej mowie i nie przyspieszył nią wojny. 
Gdy więc królowa w okazałym orszaku prała
tów i panów przybyła do Jnowrocławia, pro
wadzono przez dni kilka z wielkim mistrzem 
krzyżackim, Konradem von Jungingen i kom- 
turami pruskimi narady i rokowania, ale da
remne; mistrz bowiem i komturowie wszystkie 
żądania i warunki, acz na słuszności oparte, 
które Jadw iga królowa wraz z przytomnymi 
radcami polskimi przedstawiała, odrzucali i oby
czajem swoim, to tymi to owymi wybiegali się 
wykręty, w zamiarze, aby Ziemię Dobrzyńską 
przez siebie zagarnioną, jak najdłużej wytrzy
mując, podobnie jak Ziemię Pomorską i inne 
powiaty Królestwa Polskiego, prawem przeda
wnienia sobie przywdaszczyli. Skarciwszy zatem 
ostrymi wyrzutami mistrza i komturów, że z taką 
chciwością i łakomstwem sięgali po cudze 
własności, święta niewiasta, duchem Bożym 
natchniona dodała: .że wprawdzie za życia
swego wstrzyma tę srogą wojnę, która im grozi 
tak za obecne jako i dawne krzywdy Królestwu 
Polskiemu wyrządzone; ale po jej śmierci niech 
wiedzą, że z sprawiedliwych wyroków Bożych 
straszne czekają ich klęski, za to, że panom 
swoim, dobrodziejom i twórcom swojego bytu, 
których chlebem, jałmużną i nadaniami żyją, 
tak przeciwnymi stali się wrogami, i za otrzy
mane dobrodziejstwa, za udzielone sobie ziemie

i posiadłości, krzywdami im odpłacają; że nie* 
dość mając na zagarnieniu Ziemi Pomorskiej 
która należała od pierwszych początków 
Polski, chciwe i niesyte łupieży wyciągnęli ręce 
po Ziemię Dobrzyńską, acz i ta, podobnie jak 
Ziemie W ieluńska i Ostrzeszowska wrócić po
winna i złączyć się z całością Królestwa Pot 
skiego, czemu oni tylko chytrze i niesprawiedli
wie stawają na przeszkodzie“.

A lubo Konrad von Jung ingen  mistrz i jego 
komturowie na rzeczonym zjeździe wysłuchali 
z powolnością zarzutów czynionych im przez 
królową Jadw igę jako słusznych i na prawdzie 
opartych, i sami najuprzejmiej dziękowali kro 
lowej. że tyle okazała gorliwości o utrzymanie 
powszechnego pokoju, nie dali się wszelako 
nakłonić do wrócenia Ziemi Dobrzyńskiej, chyb 
pod warunkiem, z ich strony najniesłusznie]' 
szym, zapłacenia im wprzódy czterdzieści ty
sięcy złotych.

Roku 1398 we wrześniu królowa Jadwigi 
pragnąc nasiona prawej wiary chrześcijańskiej 
świeżo na Litwie staraniem pobożnem Włady
sława Jagiełły  zaszczepione rozkrzewió w Pra
dze, gdzie sławna podówczas kwitnęła szkolą, 
kupiła dom murowany, m ający obszerne izby, 
komnaty i przybudynki, przyległy kolegium 
św. W acława i ustanowiła w nim kolegium wy
łączne na pomieszczenie LiwinÓw pobierają
cych tamże nauki. Za zezwoleniem zaś Wacła
wa, naówczas króla czeskiego, uposażyła ten 
dom zapisem wieczystym, przykupiwszy w po
bliżu Pragi za znaczną ilość pieniędzy pewne 
wioski wolnościami nadane. Lud praski nazywa; 
w potocznej mowie to kolegium „domem kro 
lowej“.

Gdy roku 1399 Witold wielki książę litewski 
dożywotni zachęcony pierwszą na Tatarów p°‘ 
myślnie dokonaną wyprawą, zapowiedział noWit 
królowa Jadw iga usilnie mu ją  odradzała, wie
szczym duchem natchniona, przewidując wielką 
klęskę Witolda i wojsk chrześcijańskich a zwy
cięstwo barbarzyńców. Jednak  Witold widzenie 
prorocze Jadwigi i przepowiedz swej ktf§| 
uważając za urojone, żadnemi prośbami, ża 
radą i przełożeniem nie dał się od swego prze(*' 
sięwziecia odwieść. I mając wielkie i potgż*,f 
wojsko złożone z Polaków, Niemców, Litwin^ 
i Rusi, wkroczył do krainy Tatarów i dnia 
sierpnia wszedł na równinę około rzeki 
szeroko się rozciągającą i tam się spotkał z ii|Ł 
zmierną mnogością Tatarów, którzy chrzęści]^ 
otoczywszy na głowę pobili.

do Boni!
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@dy roku 1899 królowa Jadw iga  została 
brzemienną, król W ładysław zaprosił papieża 

dolllonifacego IX. i innych królów na chrzciny. 
¡Papież czyniąc zadość życzeniu króla zesłał 
w imieniu swojem na dopełnienie obrzędu chrztu 
ściętego W ojciecha Jas trzębca  scholastyka kra
kowskiego. A gdy się zbliżał czas rozwiązania 
królowej, król W ładysław  słał do Jadw igi pro- 
ly przez listy i posły, aby na nadchodzący 
połóg nie przepomniała łożnicy swojej przy
ozdobić oponami i okryciami od złota, pereł 
¡klejnotów'. Ale ona królowi odpisała: „że już 
od dawna wyrzekła się pychy i próżności tego 

a tern mniej mogłaby o niej myśleć 
chwili • śmierci, która często w ydarza się 
połogu. Nie blaskiem przeto pereł i złota 

pragnie się podobać Ojcu niebieskiemu, który 
¡oszczędziwszy jej sromoty niepłodności, raczy 
«błogosławić jej łono, ale cichością duszy 
i pokorą“.

W ozem zaiste pokazała się głęboka jej po
bożność i miłość ku Bogu, że bojąc się Go 

odrzuciła naw et tę godziwą i królewskiej 
jności ozdobę. Gdy zaś nadszedł dzień roz

wiązania, Jadw iga  królowa dnia dwunastego 
tzerwca 1899 w ydala na świat córkę, która 
w kościele krakowskim od Piotra  W ysza bi- 
jlupą krakowskiego ochrzczona otrzymała dwo- 

imię Elżbiety Bonifacyi. Po  jej urodzeniu 
bólowa Jadw iga popadła w ciężką niemoc, 
^iecina zaś po trzech dniach umarła. Je j  zgon 
1 samej chwili ostatecznej królowa oznajmiła 

p iastom , które jej pilnowały, acz te starały 
5l§ ukryć przed nią tę przygodę, aby żal nie 
PowiękSZył jej słabości. Później gdy się cho- 
joba znacznie wzmogła, opatrzona Najśw. Sa- 
raiuentem na drogę wieczności i Olejem św. 

^•uaszczona, pobożnie dnia 17. lipca w zamku 
fakowskim w samo południe rozstała się z tym 

fiatem i w kościele krakowskim po lewej stro- 
wielkiego ołtarza, niedaleko cymborium 

' Pochowana.
Oua szkolę g łów ną Królestwa, którą był po- 

Kazimierz Wielki na Kazimierzu odbudo
w i  uzupełniła. Ona założyła także w kościele 

l^d rak y m  krakowskim dwie altarye. W czasie 
W1 kiego postu i przez cały adwent odziane 

°sienicą ciało trapiła osobliwszą powściągli- 
Bla ubogich, wdów, przychodniów, piel- 
w i wszelkiego rodzaju nędzarzy wyda- 

a a szczodre jałmużny. Żadnej nie widziałeś 
lllej płochości, żadnego gniewu, nikomu nie 

Tazałą pychy zawiści i niechęci. Tlała w jej 
Uszy miłość ku Bogu bez granic. Wzgardziwszy

nie

próżnością i wszelakiemi marnościami świata, 
wszystek umysł swój zajmowała modlitwą, 
i czytaniem ksiąg świętych, jako to: pisma 
świętego, homilij czterech doktorów, żywotów 
świętych pańskich, kazań i dziejów męozeństw, 
modlitw i bogomyślności św. Bernarda, św. A m 
brożego, objawień św. Brygidy i wielu innych 
z łacińskiego języka na polski przełożonych. 
Wielu młodzieńców po szkołach utrzymywała. 
Wszystkie klejnoty swoje, szaty, pieniądze 
i wszystek sprzęt królewski na wsparcie dla 
nieszczęśliwych i na założenie naukowej wsze
chnicy w Krakowie wykonawcom swojej osta
tniej woli odkażała. W  całym świecie była 
znana jako wzór świątobliwości. Najlepszym 
dowodem na to list papieża Bonifacego do niej 
pisany. Świątobliwość jej poświadczają cuda wi
dziane po jej śmierci. Za jej przyczyną umarli 
wracają do życia, chromi chodzą, ślepi widzą, 
niemi odzyskują mowę, opętani od czarta z nie
mocy się wyzwalają, i chorzy nękani rozma- 
itemi cierpieniami zdrowie odzyskują. Tak pisze 
Długosz.

najważniejsza iii życiu
Ciąg dalszy.

A gdy chory  zmięszany plącze się w mowie, 
nie może dosłyszeć s łó w  kap łana  ani też z ro zu 
mieć go należycie, spowiednik dowiaduje się z ust 
jego o nałogach, o zawiłych wypadkach, o p o 
trzebie napraw y sławy, zw rócenia przyw łaszczo
nego majątku, o spowiedziach bez żalu i bez m o 
cnego postanow ienia odpraw ianych; pom aga  c h o 
remu, ile tylko może, a nareszcie po niemałych 
utarczkach rzecze w końcu: „Już będzie dosyć 
tej spowiedzi, teraz uczyńmy akt sk ru ch y “ . O Boże 
miłosierny, jakaż to nędza ludzka, wśród najwię
kszej niemocy ciała i um ysłu załatwiają spraw ę 
najważniejszą wiecznego zbawienia. Ale niech Pan 
Bóg broni, ażeby się w tej chwili to wydarzyło, 
co się s ta ło  w podobnym  wypadku kardynałowi 
Bellarminowi. Ten gdy chorem u pom agał do  o b u 
dzenia skruchy, usłyszał od niego s łow a: „Niech 
się ojciec na darm o nie trudzi, ponieważ te rze
czy, co do mnie mówicie, są za wysokie dla mnie; 
ja ich wcale nie ro zu m ię“. —  Nareszcie spow ie
dnik go rozgrzeszył, ale kto wie, czy i Pan Bóg 
go rozgrzeszył.

Potem rzecze spowiednik: „Teraz proszę się 
go tow ać na przyjęcie Pana Jezusa w Najśw. S a 
kramencie u ta jo n eg o “. „Ależ, ojcze, teraz jest g o 
dzina dziewiąta w ieczorem; jutro przyjmę K om u

'
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nię św ię tą“ . — „O nie, na ju tro  o d k ład ać  nie 
m ożna  ani Komunii ani też sakram entu  n am asz
czenia Olejem świętym, aby nie było  z a p ó ź n o “ . — 
Wtedy chory  z przerażeniem rzecze: „o jakiż ja 
nieszczęśliwy, teraz ostatnia chwila m ojego  życia; 
trzeba zaraz um ierać“ .

Nareszcie nadchodzi kap łan  z Najśw. S a k ra 
m entem. Chory na g ło s  dzw onka drzy. Jeszcze 
więcej się przeraża, gdy ujrzy k ap łan a  w chodzą
cego do izby z Panem  Jezusem  w towarzystwie 
o sób  pobożnych. Po  odm ów ieniu  ak tów  wiary, 
nadziei, miłości i żalu za grzechy, udziela kapłan  
chorem u Komunii świętej, m ów iąc: „przyjmij b ra 
cie, na podróż  do wieczności ciało  Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, k tóry niech cię strzeże od złego 
ducha i niech cię doprow adzi do żywota wie
cznego. A m en“ . I zaraz podaje mu trochę wody
do picia, bo usta ciężko chorego  są wyschłe od 
zbytniej gorączki.

P otem  udziela mu sakram entu  namaszczenia 
Olejem św. 1 zaczynając od namaszczenia powiek 
m ówi: „Przez to święte namaszczenie i Swoje naj
łaskaw sze miłosierdzie, niechaj ci przebaczy Pan, 
cokolwiek przewiniłeś w zrok iem “ . Następnie n a 
m aszcza inne zmysły, m ów iąc: „cokolw iek p rze
winiłeś słuchem , pow onieniem , sm akiem  i m ową, 
dotykaniem  i chodzen iem “ . I w łaśnie w tejże 
chwili szatan przypom ina  chorem u wszystkie grze
chy, które p o p e łn i ł  tymi zm ysłam i i mówi m u: 
„Jakoż tedy po tylu grzechach popełn ionych  m o 
żesz o trzym ać zbaw ienie“ . Strach przenika c h o 
rego na widok win, k tóre niedaw no nazyw ał „ u ło 
m nościam i ludzkiemi“ . 1 każdy grzech śmiertelny 
przenika trw ogą duszę jego jakby mieczem o b o 
siecznym.

Teraz przypatrzm y się samej śmierci. Po  udzie
leniu sak ram en tów  kap łan  odchodzi, i pozostaje  
sam  chory, który zaczyna sobą  trwożyć, iż o s ta 
tnie pociechy religijne przyjął z roztargnieniem, 
w wielkiem zamięszaniu i ze sumieniem zaniepoko- 
jonem . Nareszcie nadchodzą oznaki bliskiej śmierci: 
pot zimny, ciężki oddech, odebranie  mowy, czka
wka, zaćmienie w oczach, iż nie m oże rozeznać 
ludzi stojących przy łożu. I wśród tych ciemności 
śmierci mówi do siebie: „obym  przeżył jeszcze 
do drugiego dnia z um ysłem  zdrow ym ; chciałbym 
popraw ić spowiedź, bo nie wiem, czy m iałem  żal 
prawdziwy“. —  Lecz z każdą chwilą czuje się 
s łabszym  i jest przekonany, że już dlań „czasu 
nie będzie więcej“ (Obj. 10. 6.). (C. d. n.)

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych J 
„Powściągliwości i Pracy” .

P. H ipo lit Parasiow icz T arnów  4 k, ks. Teres/,kiewiczku 
niżów lu  k, p. F r. Sypowski A ndrychów  15 k, Urząd parafialni 
Lachowice 15 k. p. L. W odziczkowa Ja s io  10 k. ks. Lud w 
Jastrzęb sk i K om bornia 10 k, ks. M ichał Dobija T łuste  2 
ks. J .  Gryziecki W ola Zarcy.yeka 30 k, p. K asiński Stan i sta1 
Zakopane 2 k. p, J a n  L ew andow ski Urzejowiee 2 k, ki 
Paw łow ski Urzejowiee 4 k, p. M arya D ąbrow ska Nielepki 
wice 4 k, p. B a rb a ra  G eistlenerow a Lwów 10 k, p. Wojeiecł 
Sochacki Ja s ło  3 k, p. F lo ry an  A ndrosz  W oszezyee 8 M, ' 
Kazimierz Gołębski Szum lany 2 k, p. M arya G dulowa Manastei 
5 k, p. W incenty  H arm ata  Ja s ło  5 k, ks. J .  Sobierajski Ki 
ków 50 k, ks. W. B łażew ski R zepiennik  bisk. 20 k, p. kr. Mari 
T arnow ska Chorzelów 4 k, p. W ojciech H ałdzińsk i Tarnów a'
N. N. w S 1200 k, W ydział pow iatow y Sokal 25 k, p. 
W ojnarowie/, Kraków 20, J .  W P. k r. Szeptyeka Przy łb ice  40 
ks A ndrzej W ojcieszek Lęki g ó rn e  2 k, ks. J .  U rbański Td 
szów narodow y 5 k, J .  0 . P . P aw łow a Sapieżyna Siedliska 41 
p. Rolirad Bricsen 6 k, p. F r . N iem ezewski K raków  20 k, 
W alenty C hm ura Radomyśl 4 k, p. J a n  Pio trzkow ski Bytonii
29 37 k, p. L. W ielowiejska Olejów 10 k, ks. Stanisław  I-I 
zerski Borowa 10 k, p. M arya M arkiew iczow a Kraków 2-51| 
p. St. Zalasiński C ieszacinek 4 k, p. Szym on M alec Ujezna2 
p. S tan is ław  Przybyłow icz K raków 10 k, p. Józef Tretiak K 
ków 5 k, p. Józef Rogulla- Chorzów 8 22 k. K asa Oszczędno: 
m. P rzem yśla 50 k, p. Tomasz Fali Szezyrzyce 10 k, ks. Szwe- 
dowski Kijewo 20 k, p. Zofia Piątkiew iez Ja s ło  2 k, p Stani 
s ław a p. Pia/.za Ja s ło  10 k, p. H ipo lit C ieim irski Strzyżo*
2 k, p. Je rzy  Kraskowski Kraków 30 k, p. Tekla Baczyńsh 
S tary  Sącz 5 k, p. Ja d w ig a  W eberow a Żywiec 4 k, ks. Leji 
A lt Ziilz 9 98 Kor, p. B olesław  Lew ek Ja s ło  2 kor, p. 11 
Jan o w sk a  4 7 6  kor, p W.f. Sokołowski Kraków 2 kor,
Dr. Tadeusz Sokołowski K raków  5 5 k. p. A m elia Woli Prze
worsk 5, p. Ja d w ig a  M isiągiewiez Sam bor, ze składek 7.50 k 
Gm ina Radomyśl n ad  Sam em  5 k, ks. Dr. K napińsk i Erakó«
30 k, Ks. F r. Salezy Jen k n e r W ysoka 20 k, p. Leopold Mete 
Przemyśl 2 k, p. Jędrzej Kow alczyk Rym anów  20 k, p. Jędns 
L ab u d a  R zepiennik strzyżewski z k, Ks. L udw ik Ponewczynk 
W arszaw a 15 k, Ks. A ndrzej Ślisz Ostrów 5 k, p. TadeuszSs--‘Zego 
łab an  Komarno 4 k, p. W łodzim ierz G-órzecki Stanisławów li ¡rozw 
k 30 h, p Iren a  kr. M ichałow ska Dobrzechów 20 k, p. WoL 
eiech Czopek Sielec 10 k, p. Ju liu sz  Podlew ski Sanok 2 
In fu ła t S tach y rak  Przem yśl 100 k, p. A n ton ina  Marxen Czer- 
nichów  10 k, Kasa zaliczkowa rękodzielników  i rolników San-
bor 40 k, p. Feliks Gniewosz Jasionów  10 k, p. Zofia Kochom Zal 
Kraków 8 k, p. F ran c iszek  G um ołka W ieliczka 2 k, p: "1
D w ernicka Temeszów 10 k, p. Dr. Zdzisław  Lachowicz Rwo*
10 k, p. A nna  K uśnierska S tary  Sącz 12 k, p. Kazimiera k-Dgani
B anhidy Grodzisko 10 k, ks. Zalewski 126 k 96 h, p. i l l i o  
m irski M ar ko w ee 50 k, p. M arya F lappow a Żabie 3 k.
Ludw ik Ryś Rawa R uska 100 k, K onw ent 0 0 . Dominikanowzacy 
Borek S tary  20 k, Ks. J a n  Jak iel Osiek 10 k 60 h, p. 4®Mph n 
Baszer Głobikowa 1 k 40 h , p. J .  F ro ń  H orodenka 10 
M. N. Lwów 4 k, p. L eontyna K onratow iez Sanok 6 k, pN* 0zSz 
zef K alus Chorzów 7 04 k, Ks. Am elikowski Jodłów ka 
w ska 10 k, Ks. Tereszkiewiez R aniżów  7 k, Ks. Grobelski C* , 
nisław ów  6 k, Ks. B ronisław  W ojaczyński Krzemienica ó aiy r 
p. St. M iarkowska Cieszacinek wielki 4 k, p. A nna Górzt"|{g0 ^ 
Jzdebnik 5 k; p. M arya M orgenstern  Rzeszów 2 k, Ks.  ̂Aw L . 
B ran d t Maków 7 k 20 li, p. Dr. S tan is ław  Kozak Krakf Kiacli 
30 kor, ks. W incenty Czajkowski Złoczów 6 kor, L  ̂
księżna M arya L ubom irska W iedeń 400 kor, ks. A- i 
m ieński Szynw ałd 10 kor, ks. Szydłowski Hiżniów J PblW
k, ks. Tomasz Dąbrowski S tan isław ów  10 k,
Derzów 5 k, p. Ludwik Kocyan Maków 20 k, p. Feliks
ski Snia tyn 5 k, p. J .  Oużyłek Nowosielce 3 k, Wydział P .  JCII,
powiatowej Ropczyce 25 k, ks. Szczepan W awro Stupnica ^ 
ska 10 k, p. A n n a  F iem a Maków 4 k, p. P io tr  M a s z n e r^ i  
n itz  8 k, p Em eryka Nikorowiez Z akopane 5 k, P- EUr.   ̂ 1 
Kuhlowa Czernichów 10 k. p. M. Ż m uda W ąehabno 5 k c"- *2ie ą

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ w Miejscu Piastowem. — Za redakeyę odpowiedzialny Wojciech Leoik
Czcionkami drukarni W. Lenika w Krośnla. Wcz;
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Rok XIII. Maj 1910 r.

Organ Towarzystwa

Powściągliwość i Praca
W Y C H O D Z I  R A Z  N A  M I E S I Ą C .

W A ustro-W ęgrzech . 1 kor. 20 h.
W Niemczech . . .  1 mrk. 40 fen.

P r e n u m e r a t a  ro c z n a  w y n o s i
W Ameryce . . . .  
W innych  krajach

l/3 dolara. 
2 franki.

W Królestw ie Polskiem i Rosyi 75 kop.

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

Św. M ie l ia ł  A r c h .

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ,
p. M ie js c e  P ia s t o w e  ( A u s t r y a ,  G a lic y a ) .

Odezwa.
W styczniowym numerze, miesięcznika na- 

sego b. r., przedstawiliśmy historyę powstania 
[rozwoju naszego zakładu wychowawczego dla 

opuszczonych chłopców w Pawliko-
licach.

Zakład ten oparty na społeczno-gospodar- 
zasadzie samoutrzymania potrzebuje nie- 
ie dobroczynnej pomocy na opłacanie, 

J#olo  5000 Koron rocznie wynoszących ratamor- 
^pacyjnych z procentami od długów jzaciągnię- 

na kupno Pawlikowie i na urządzenie tam 
ozszerzenie zakładu wychowawczego. Datki 
zmniejszają się z każdym rokiem, a niepokry- 
'ly nigdy naw et i połowy tych  potrzeb, dla- 

\dts|̂ 0 Wznasta z każdym rokiem liczba długów 
Wadu i jego zaległość tak, iż w roku ubie- 
111 wynosił deficyt zakładu przeszło 10000 K. 
Prawdzie zwiększa się co roku liczba i war- 

Inwentarzy żywych i martwych gospodar
ek jak równie inwentarzy warsztatowych, 
wyda^d te do rozszerzenia i rozwoju za- 

róezbędnie potrzebne, nie zwiększają na 
T e dochodów, zaś liczba dzieci utrzymywa- 
y* w zakładzie wzrasta tak, iż z początkiem 

r°ku wynosiła 153.
zienne utrzymanie dziecka kosztuje prze- 

P ie  78 hal., co czyni rocznie 284 Kor. 30 hal. 
'^czasem Wydział krajowy płacił z funduszu

krajowego tylko po 180 Kor. rocznie od dzie
cka, a stowarzyszenie „Rady opiekuńczej“ umie
ściwszy w r. 1909 w zakładzie w Pawlikowi- 
cach 24 wychowanków, zapłaciło za ich utrzy
mywanie i wychowywanie w ciągu r. 1909 
tylko 400 koron. Mimo to nieodmówiono nigdy 
przyjęcia do zakładu dziecka opuszczonego i 
niebyło też w ypadku, iżby kiedy opuszczone 
dziecko z zakładu wydalono.

Spodziewaliśmy się, że z okazyi jubileuszu 
cesarskiego otrzymają zakłady nasze znaczniej
sze zasiłki, tymczasem nieotrzymaliśmy z tego 
tytułu ani od dobroczyńców, ani też z ogólnych 
datków państwowych żadnego wsparcia. Teraz 
cała nadzieja nasza otrzymania pomocy spo
czywa w uroczystości pięówiekowego jubileuszu 
grunwaldzkiego, mającej stwierdzić, że duch 
naszego narodu, będącego przedmurzem chrze
ścijaństwa, żyje we wszystkich jego warstwach. 
Jeżeli naród nasz ma pozostać przedmurzem 
chrześciaństwa, to pamiętajmy o tern. że dzieci 
naszego narodu, to kapitał i największa jego 
siła, że przeto pierwszym i najgłówniejszjnn 
naszym obowiązkiem godnego uczczenia tej 
uroczystości jubileuszowej będzie zapewnienie 
utrzymania w duchu narodowym i katolickim 
utworzonych zakładów wychowawczych dla bie
dnych opuszczonych dzieci i że takie przez nas 
utworzone i utrzymywane zakłady wychowaw
cze będą najświetniejszym pomnikiem tej uro
czystości narodowej.
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Takim zakładem jest zakład Towarzystwa 
powściągliwości i pracy w Pawlikowicach w po
bliżu Krakowa, uczy bowiem biedne opuszczo
ne dzieci obok rolnictwa i rzemiosł poprzesta
wania na skromnych dochodach, co przy prą
dach do używania i życia zbytkowego jest głó- 
wnem lekarstwem dla spaczonego społeczeń
stwa naszego. Tylko modlitwa, powściągliwość 
i praca czego uczą dzieci w tym zakładzie, 
może powstrzymać dalszy postęp zepsucia oby
czajów w narodzie naszym i uczynić go do 
końca wieków przedmurzem chrześcijaóstwa!

Licząc na pomoc całego naszego narodu, 
a przedewszystkiem Krakowa i jego okolicy, 
postanowiliśmy celem zebrania funduszów na 
zapłacenie uciążliwych długów zakładu naszego 
w Pawlikowicach, zaciągnąć na 40 koronowe 
w 10 latach przez losowanie spłacalne cztero- 
procentowe skrypciki pożyczkę w sumie 30.000 
Kor. Skrypta te można nabyć w Palikowicach, 
lub w Banku ziemskim w Krakowie Rynek Nr. 
25. piętro 2. i upraszamy wszystkie osoby i za
kłady dobroczynne w Galicyi a osobliwie w Kra
kowie o pomoc przy sprzedaży tych 40-koro- 
nowych w 10 latach spłacalnych 4°/o skrypcików.

W spraw ie  naszych  sierót  
i dzieci opuszczonych.

Czyja młodzież, tego przyszłość. Zrozumiał 
to i ocenił dobrze Ojciec św. Pius X., gdy 
w Encyklice z 15-go kwietnia 1905 roku poleca 
biskupom całego świata, ażeby szczególniej
szą uwagę zwrócili na wychowanie młodzieży, 
zajęli się jej katechizacyą i użyli całej swojej 
powagi, ażeby w paradach im podległych uczo
no dziatwę katechizmu, nie powierzchownie tylko 
i dla formy, ale z całą pilnością i przygoto
waniem. Zrozumieli to i biskupi nasi na Kon- 
cylium Baltimorskiem, polecając gorąco zakła
danie katolickich szkół parafialnych, ażeby cel 
prawdziwie chrześcijańskiego wychowania dzia
twy był tem łatwiej osiągnięty.

Zrozumieli i ocenili dzisiaj biskupi Francyi, 
potępiając publicznie system szkół rządowych 
i jego podręczniki bezbożne, zabraniając posy
łać dzieci do takich szkół pod grozą kar ko
ścielnych, chociaż z góry przekonani byli, że 
przez to wystawiają się na nowe szykany ze 
strony rządu masońskiego, na nowe prześlado
wania, procesa a może i więzienie.

Zrozumieli to wreszcie i protestanci. Coraz 
częściej słyszymy u nich dzisiaj utyskiwania

na obecne wychowanie bez religii. Jedni ra[ISf0  ̂
brać przykład z Kościoła katolickiego i zalda-ram 
dać szkoły parafialne; drudzy odzywają się '
wprowadzeniem .„jakiejś“ religii do szkół pu- , 
blicznych. Wielu nie podaje żadnych wniosków C0W 
ale wołają, że robić coś trzeba, bo inaczej r a l o - : 
dsze pokolenie będzie stracone raz na zawsze 20 '
dla idei Chrystyanizmu. Zrozumieli to i może ?,61

• I opionajlepiej bezbogowie dzisiejszych czasów w pła
szczykach masoneryi, socyalizmu i niepodległej

źemyśli. — Młodzież to ich ulubiona rola, na . 
której najchętniej pracują i z której najwięcejej najchętniej pracują i z której najwięcej 
zysku się spodziewają, a niestety i zbierają. 1

K westya więc wychowania młodzieży wy. 
sunęła się dzisiaj na pierwsze miejsce i zajęła! ctwi 
umysły wszystkich. A że Opatrzność Boża miala| swó 
ją  w szczególniejszy sposób na oku, przeto Bógj 
ustanawia małżeństwo już w raju, aby dziatki 
miały rodziców i opiekunów. Pan Jezus wynosi 
małżeństwo do godności Sakramentu i uroczy- ^  
ście ogłasza go nierozerwalnym, ażeby tę opie- ^  
kę nad dziatkami uczynić doskonalszą i ją  ̂
wzmocnić. Rodzice nowego zakonu mieli wy- w p 
chować nietylko człowieka ale i chrześcijanina jza 
i dlatego potrzebowali więcej łaski i ta  im zo- zaDj 
stała zagwarantowaną przez Sakrament. Ażeby wje. 
ta  opieka rodziców nad dziatkami była pewniej- SZy( 
szą, Bóg już z natury w serca rodziców 
taką miłość ku dziatkom, że nie potrzeba juil z ^ 
było na to osobnego przykazania, podobnegt w Q 
do tego, jakie np. dał dzieciom: „Czcij ojej DtWl 
i matkę tw oją“... Do rodziców nie powiedzie j ^ 
Pan  Bóg: kochajcie dzieci i miejcie nad niem| |jg( 
opiekę, bo to przykazanie wyrył głęboko wie! 
duszy. prz,

Ta jednak sama Opatrzność, która w tak 
sposób zabezpieczyła opiekę i wychowanie dl| rady 
dziatek, dopuszcza często z niezbadanych wjj 
roków swoich, że dziatki stają się sierotami wla 
tracą rodziców zanim ich poznali, zanim sta stal 
się zdolnemi do pracy na własne utrzymań^ stw

Nierzadko zdarza się także, iż zamiarom > 
miłościwej Opatrzności sprzeciwia się zła W0| 0rc 
rodziców. Ojciec puszcza się na bezdroża, o! 
daje się nałogowi pijaństwa i staje się me[ 
zbrodniarzem i kryminalistą. Matka zapom" 
na swe szczytne powołanie i święte obowt# 
rzuca się w wir życia swawolnego i nie tyl| 
zaniedbuje dom i dzieci, ale często opus® 
je i odbiega.

Nieraz także zamiarom tej świętej OpatrzJ 
ści staje na przeszkodzie nieporadność i nie 
łęstwo rodziców.
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Jeżeli jednak reguły mają swoje wyjątki, 
(o w y j ą t k i  znowu mają swoje prawidła i rozwią- 

i l i J L  Tak się dzieje w rządach Opatrzności 
Bożej. Jeżeli zachodzi wyjątek, że dziatki po- 

a z b a w i o n e  są potrzebnej opieki ze strony rodzi- 
ców, Opatrzność Boża zabezpiecza im tę opie- 
kę ze strony bliższych lub dalszych krewnych, 
ze strony gminy lub narodu, ze strony społe
c z e ń s t w a ,  a przedewszystkiem ze strony Ko- 

J  iciola, któremu Pan  Jezus w szczególniejszy 
, ;  sposób polecił wdowy i sieroty, zapewniając Go,
‘ źe cokolwiek by  uczynił dla jednego z tych 
. najmniejszych, poczyta jakby  to było uczynione 

Jemu samemu.

Czy społeczeństwo nasze polskie na wychodź- 
cłwie pojęło tę myśl Opatrzności czy zrozumiało 
swój obowiązek względem sierót dziatwy opuszczo- 

jej?
Zdaje się, że tak! W  niedługim stosunkowo 

czasie, w czasie dorobku w tej przybranej oj
czyźnie, powstały u nas obszerne zakłady, gdzie 
setki ubogich sierotek znalazło to, co najlepsi 
rodzice dać mogą: miłość, opiekę, wychowanie 
w karności i bojaźni Pańskiej, poznanie Boga 
i zasad wiary świętej, mowę ojczystą, przywią
zanie do narodu polskiego i Ojczyzny. Ale o ile 
wiemy czas wychowania w sierocińcach na
szych zwłaszcza dla chłopców jest ograniczony. 
Dzieci z pod skrzydeł dobrych sióstr zakonnych, 
z delikatnem sercem i duszą dostają się nieraz 
w opiekę ludzi zimnych i obojętnych, a czasem 

. nawet tajnie wrogo usposobionych do religii 
I > to w 12 i 14 roku życia, wtenczas właśnie, 

kiedy umysł dziecka staje się najwrażliwszym, 
kiedy rozpoczyna zakładać fundamenta pod 
Przyszłość swoją, przyswajać sobie stałe zasady, 
dowern, kiedy najwięcej potrzebuje zdrowej 
rady i wskazówek.

Do tych doliczyć musimy i tę dziatwę, która 
właśnie w tym samym wieku pozbawiona zo
stała opieki rodzicielskiej i zostawiona na pa
stwę losu.

Do tych społeczeństwo polskie tu w Ame- 
r}'ce nic dotąd jeszcze nie uczyniło. A byłby 
to już czas najwyższy. Wsz}^scy czujemy jakiś 
żal do przeszłości. — Żalimy się, że przod
kowie nasi nie pojęli prawdziwej myśli Jezusa 
Chrystusa, nie zrozumieli wielkiego przykazania 
Włości, że uciskali i zaniedbywali lud. Temu grze- 
chofi przodków przypisujemy klęski narodowe, 
a zwłaszcza jedną z największych klęsk rozbiór 
Ojczyzny i utratę bytu politycznego. Do tego 
Zresztą przyznawali się sami winowajcy. Gdy

za Jan a  Kazimierza Polska już była prawie 
zgubiona, król i stany przed obrazem Matki 
Boskiej wyznali, że lud ciężko byli krzywdzili 
i zobowiązali się ślubem do naprawienia złego. 
Ślub ten jednak poszedł w zapomnienie i aż do 
dziś obowiązek spełnienia go cięży na nas. 
Wprawdzie lud nasz uzyskał wolność i sam 
radzi sobie jak może, niema dzisiaj ucisku 
i wyzyskiwania jak dawniej, ale pozostają 
jeszcze legiony ubogich i opuszczonych dziatek 
tak w kraju jak i tu na obczyźnie, któremi za
jąć się nam wypada. Zwłaszcza starsi narodu 
polskiego w Ameryce powinni pamiętać, że nie 
budowanie kosztownych bazylik, pomników, nie 
obchody, sejmy, kongresy, zbawią nasz naród 
i zachowają go od wynarodowienia, ale wycho
wanie młodszego pokolenia, do którego mają 
prawo także nasze sieroty i dzieci opuszczone. 
Jakie sobie wychowamy dzieci, takie będziemy 
mieli społeczeństwo w niedalekiej przyszłości. 
To też jeden z najwybitniejszych pisarzy dzi
siejszej doby B. Prus, nie wachał się wypo
wiedzieć zdanie, że tylko przez wychowanie 
charakterów, przez zdrowe wychowanie młodzie
ży, staniemy w rzędzie pierwszych narodów. 
Wielkość i szlachetność narodu nie zależy od 
liczby wojska, armat, fortec i okrętów wojen
nych, ale od tego, jaką opieką otacza społe
czeństwo swą młodzież i jakie da jej wycho
wanie. Zresztą tego już Arystoteles kiedyś 
uczył „te zwierzęta są doskonalsze, które więcej 
dbają o swoje młodei*

My zrozumieliśmy to dobrze. Wielkim ko
sztem i nakładem buduje się u nas i utrzymuje 
szkoły parafialne, powstają zakłady wyższe, 
większe organizacye nasze wyznaczają fundu
sze na oświatę, wydają stypendya dla studen
tów i t. d. Uzupełnijmy tę pracę na polu w y
chowania zakładami dla naszych sierót i dzia
tek opuszszonych, a życie nasze religijne i na
rodowe ozdobi jeszcze jedna z tych koron, o 
których wspomina poeta Krasicki: 

Najpiękniejsze te korony 
Przelać ducha w miliony,
Głodnym ciałom rozdać chleba,
Głodnym duszom — myśli z nieba.

K s. W. M ichnika.

Chwila najważniejsza w życiu człowieha.
Ciąg dalszy.

W tedy zjawia się. jeszcze raz spowiednik 
u loża jego, poddając mu kruciuchne a gorące
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modlitewki, a wreszcie mówi: „Wynijdź duszo 
chrześcijańska z tego św iata“. A chory sobie 
pomyśli, stojąc na progu wieczności z lampą
dogorywającą: „O jakaż szkoda, iż tyle lat
w życiu mojem zmarnowałem! byłem głupi“.

Nakoniec oczy tracą blask, ciało się pochyla 
bezwładnie, kończyny jego ręce i nogi stawają 
się zimne i zaczyna się konanie. W tedy  um ie
rającemu kładą do rąk gromnicę zapaloną a k a 
płan społem ze zebranemi osobami odmawia 
modlitwy polecające duszę jego. Oddech ko
nającego staje się coraz słabszy i rzadszy a ka
płan rzecze doń: „Mów za mną: Boże mój, 
przybądź mi ku pomocy, zmiłuj się nademną. 
Jezu mój ukrzyżowany, zbaw mnie przez swoję 
mękę. Matko Boska, ratuj mnie. Sw. Michale 
Archaniele, święty Józefie i św. Aniele Stróżu 
przybądźcie mi ku pomocy. Wszyscy święci 
Pańscy módlcie się za raną. Jezu. Jezu, Jezu  
i Maryo, wam oddaję serce i duszę m oję“. 
I nareszcie okażą się ostatnie znaki skonania: 
konający łka, stacza się łza z oczu jego, w y
krzywia twarz, wywraca oczy, wyciąga się, a ro
zwarłszy usta, wydaje ostatnie tchnienie i umiera.

I wówczas zebrani odmawiają modlitwy za 
duszę zmarłego i mówią: „niech odpoczywa 
w pokoju“. A jeden z przyjaciół rodziny, zwró
cony ku pozostałym krewnym ku ich pocie
szeniu mawia nieraz w następujący sposób: 
„Umarł nasz kochany, już poszedł do nieba; 
tam jest mu lepiej, aniżeli nam na tym padole 
płaczu“. — Że umarł, to prawda. A jak umarł? 
Czy się zbawił, czy też poszedł na potępienie, 
nie wiemy. Spowiadał się wprawdzie przed 
śmiercią więcej razy i przyjmował wszystkie 
sakraraenta, ale kto wie, jak wypadły. Lecz 
wiemy, że umarł w wielkiem zaburzeniu. Tą 
zaś śmiercią umierają ci ludzie, którzy za ży
cia mało pamiętają na Pana  Boga. O nich to 
powiada Pismo św. (Job. 26. 14.): „Umrą, w za
burzeniu dusza ich“. Albowiem samo wyznanie 
grzechów na spowiedzi choćby najdokładniej
sze, a nawet zwrócenie wziątku jeszcze nie od
puszcza ich i nie daje zbawienia. Potrzeba jesz
cze nienawidzić grzechów i za nie szczerze ża
łować z pobudki nadprzyrodzonej i z mocnem 
postanowieniem poprawy. A jakoż to trudno 
odmienić człowiekowi w krótkiej chwili swoje 
usposobienie wewnętrzne: nienawidzić tego, co 
się kochało, a miłować to, czem się w życiu 
przeważnie pogardzało, to jest, nienawidzić grze
chów, a miłować Boga. Zmiana taka rdzenna 
w krótkiej chwili, a do tego wśród zaciemnie
nia i zamętu umysłowego, wśród osłabienia

i zatwardziałości woli, wśród trwogi na widok 
śmierci, a gorącego pragnienia wyzdrowienia 
i wśród cierpień i boleści ciała i duszy najwię. 
kszych jest prawie niemożliwa, po ludzku rzecz 
biorąc, chyba wskutek osobliwej łaski Bożej, 

A niech do tych ciężkości przyłączą się 
jeszcze pokusy czartowskie. Naucza bowiem 
Sobór Trydencki (14. 9.): „Wszystkie siły wy. 
tęża w godzinę śmierci chytry  czart i kusi cho 
rego jak najsilniej, a osobliwie, aby nie po 
kładał nadziei w miłosierdziu Bożem“ — sto
sownie do słów pisma świętego (Obj. 12. 12.): 
„Zstąpił dyabeł do was, mając wielki gniew.., 
wiedząc, iż mały czas m a“. A Jezajasz (13. $ 
mówi: „Napełnią się domy ich smokami“. Kto 
za życia ulegał pokusom zawsze, jakoż im nie 
ulegnie wśród najgwałtowniejszego natarcia? 
Widziałem przed laty, jak pewien chory w szpi
talu, który po zaopatrzeniu należytem sakra
mentami świętymi, straciwszy mowę zostawał 
w konaniu przytom ny na umyśle przez cztery 
dni i od czasu do czasu zrzucał ze siebie szka 
pierz i różaniec, twarz wykrzywiając. A skoro 
przystąpiłem do niego, dotykając się go wodą 
święconą i poddając mu akty żalu, uspokajał 
się, całował przedmioty poświęcone i odbierał 
odemnie rozgrzeszenie sakramentalne. Przycho 
dziłera doń przynajmniej trzykroć dziennie na 
wezwanie służby szpitalnej. Biedny ten chory, 
który w grzechu ciężkim kładzie się na łoże 
śmiertelne, albowiem twierdzi św. Alfons Lig. 
(sermone 38): „Kto żyje w grzechu aż do śmierci, 
ten w grzechu zwykle umiera; a kto kładzie 
się w łasce Bożej na łoże śmiertelne, ten umiera 
w łasce Bożej“. Czas bowiem śmierci nie jest 
czasem gotowania się na śmierć, aby urnrzed 
dobrze i w pokoju. Słusznie wzywa Jezajasz 
(55. 6.): „Szukajcie Pana, póki nalezion byó 
może“. P łaczą nieraz grzesznicy w ' g o dl 
śmierci na wzór króla Antyocha nie ze skruchy, 
ale z bo jaźń i przed sądem Bożym i karą pie
kielną, podobni do onego nieszczęśliwego, który 
się dostał pod nogi swego wroga. Okrutny wróg 
siedzi mu na piersiach i dusi go pełen gniewu 
i złości. Duszony jęczy, płacze, prosi i obiecuje 
wszystko, aby tylko przebłagać go: a jednak 
wróg mu nie wierzy, przekonany, iż obietnice 
nie pochodzą ze serca szczerego, ale z bojaźn' 
głównie. Je s t  tedy przynajmniej nieroztropno 
ścią wielką, rzecz najważniejszą i najtrudniej
szą, jakiem jest zbawienie, odkładać wbrew 
napomnieniom Bożym na chwilę najgorszą, naj 
krótszą i najniepewniejszą.
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A tym czasem większa połowa chrześcijan 
tak żyje lekkomyślnie, jakby śmierci wcale 
nie było, albo jakby  na tem nic nie zależało, 
czy kto umiera dobrze lub źle. Żyją więc ludzie 
źle, ponieważ nie myślą o śmierci. A zatem 
pierwszym środkiem do osiągnienia dobrej 
śmierci jest: myśleć o śmierci, stosownie do na
pomnienia zawartego w Piśmie świętem (Ekkl. 
7. 40.): „We wszystkich sprawach twoich pa
miętaj na ostatnie rzeczy twoje, a na wieki nie 
zgrzeszysz“. Kto bowiem myśli o śmierci, ten 
nie miłuje ziemi.

Potem należy stanowczo postawić zasadę, iż 
chwila śmierci nie jest czasem odpowiednim 
i właściwym do robienia rachunków ze życia 
swego, aby zabezpieczyć się, co do wielkiej 
sprawy swego zbawienia wiecznego. W  spra
wach doczesnych ludzie zawczasu sobie radzą, 
aby utrzymać np. posadę korzystną. Naprzód 
się uczą, a nie dopiero wtedy, kiedy posada 
się już otworzyła. K om endant fortecy zaopa
truje twierdzę nie w czasie wybuchnięcia wojny, 
ale w czasie pokoju itp. Stąd i chrześcijanin 
dobry oczyszcza swoje sumienie z ciężkich grze
chów naprzód, zanim stanie śmierć na progu, 
bo chwila śmierci jast mniej odpowiednią ku 
temu, stosownie do ostrzeżenia zawartego w P i
śmie świętem (przyp. 1. 27.): „Gdy przypadnie 
nagle nieszczęście i zginienie jako burza... tedy 
mnie wzywać będą, a nie wysłucham... a tak 
będą jeść owoce drogi swojej“. „Co zasiał czło
wiek, toż i zbierać będzie“. W tedy nie w ystar
cza przyjąć sakramenta; trzeba jeszcze niena- 
widzieć grzechu a Boga miłować nadewszystko. 
^ jakoż się będzie człowiek brzydzić rozkosza
mi niegodziwemi, jeśli dotąd w nich się kochał? 
jakoż Boga w tedy miłować będzie nadewszystko, 
m  dotychczas miłował stworzenia więcej ani- 
zcli Boga? Pan  Jezus nazwał te panny głu- 
Pienai, które chciały zapalać lampy wówczas, 
^edy już nadszedł oblubieniec. Wszyscy 
boimy się nagłej śmierci i pochwalamy świę
tych Pańskich, jako prawdziwych mędrców za

iż przed nadejściem śmierci przygotowali 
Sl§ na śmierć, a jednak ileż to chrześcijan na- 
raża si§ na niebezpieczeństwo groźne, chcąc się 
pować do dobrej śmierci, gdy śmierć już jest 
1'sko. O jakiż żal ściśnie wówczas serce ta- 
leg° chrześcijanina lekkomyślnego, iż tyle 

5Zasu zmarnował. Jakiż smutek go opanuje 
na głos wyrzutu sumienia: nie w porę zabie- 
fasz sig do pokuty, - do częstej spowiedzi, do 
; liąnia kazań, do nawiedzania Najśw. Sakra

mentu, do modłów; co się stało, już się nie 
odstanie. Potrzebaby ku temu umysłu więcej 
trzeźwego i zdrowego, czasu więcej spokojnego, 
ażeby rozwikłać niejedną zawiłość i uspokoić 
sumienie; ale już czasu ku temu nie ma.

Atoli mimo to, gdybyś dopiero na śmiertel
nej pościeli musiał pozbywać się grzechów 
ciężkich i uspokajać sumienie swoje, nie trać 
nadziei w Bogu, On bowiem mówi (Jan 6. 37.): 
kto przyjdzie do ranie skruszony za popełnione 
grzechy, nie odrzucę go. Rzuć się do stóp J e 
zusa ukrzyżowanego, podziękuj za czas, który 
ci udziela z miłosierdzia swego do uporządko
wania sumienia, poglądnij w myśli na wszyst
kie upadki swoje w życiu ubiegłem, a osobli
wie z młodości swojej; przejdź przykazania Boże, 
porachuj się, jakoś spełniał obowiązki swoje, 
rzuć okiem na stosunki z ludźmi miane i od
praw spowiedź z całego życia, jeśliś jej dotąd 
nie odprawił, pamiętając na to, iż te obrachunki 
twoje sięgną do wieczności. W yrzuć ze serca 
wszelkie uczucie niegodziwe, wszelkie zagnie
wanie; usuń wszelką wątpliwość co do własności 
cudzej, co do sławy drugiego, co do zgorszeń 
danych i postanów unikać tych sposobności, 
wśród których mógłbyś utracić Boga. A gdy 
jesteś przy zdrowiu czerstwem, pamiętaj dobrze 
iż co teraz wydaje się trudnem, to później w chwili 
śmierci wyda się niemożebnem.

Potem wprowadźcie w czyn corychlej wszyst
kie środki wiary naszej świętej, ażeby utrzymać 
się w łasce poświęcającej, to jest: słuchanie 
mszy świętej codziennie, rozmyślanie prawd 
wiecznych, uczęszczanie do spowiedzi i do Ko
munii świętej przynajmniej co 8 dni, codzienne 
nawiedzanie Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej; 
przystąpcie do jednego z bractw kościelnych, 
postanówcie odprawiać codziennie czytanie du
chowne, rachunek sumienia każdego wieczora, 
jakieś nabożeństwo na cześć Najśw. P. Maryi, 
zachować post w soboty, a przedewszystkiem 
polecać się często Bogu i Najśw. Maryi Pannie 
mówiąc: Jezus, M arła. Te środki mogą nam 
zjednać śmierć szczęśliwą, a potem zbawienie 
wieczne. Tak uczy św. Alfons. Kto używa tych 
środków, jest w posiadaniu dowodu i znaku 
wielkiego, iż umrze dobrze i że jest przezna
czony do szczęśliwej wieczności. A co się zaś 
tyczy grzesznej przeszłości, niech całą ufność 
położy w Krwi przenajdroższej Zbawiciela, który 
właśnie w tej chwili go oświeca, ponieważ pra
gnie go zbawić, i również niech zaufa w przy
czynie Najśw. Maryi Panny, odmawiając na 
cześć Je j pewne modlitwy.
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Nareszcie postanówmy starać się o to, abyś
my w każdej chwili byli takimi, jakimi chcemy być 
w godzinę śmierci. Albowiem ci umierają dobrze, 
których śmierć już zastanie umarłymi dla świa
ta, to jest oderwanymi od tych dóbr. od k tó
rych śmierć gwałtem odrywa. Należy więc już 
za życia zawczasu znosić z poddaniem się woli 
Bożej, a naw et ochotnie rozłąkę od krewnych, 
utratę majątku i sławy, niewygody, klęski i cier
pienia różnego rodzaju. Również sprawy ziem
skie należy zawczasu uporządkować, aby osta
tnie chwile życia wysoce drogie dla duszy ka
żdego, poświęcić tylko Bogu i niebu. Albowiem 
ostatnie chwile życia dają nam sposobność do 
zyskania największych zasług na żywot wie
czny, a to przez przyjęcie ochotne boleści 
śmiertelnych z miłości ku Bogu a nawet samej 
śmierci a przynajmniej z poddaniem się woli 
Bożej.

Jeśliś tedy dotąd nie wybrał sobie zawodu 
życia, to wybierz sobie teraz ten stan, w któ
rym stanie byś pragnął umierać. Tudzież roz
praw wszystkiem co posiadasz w ten sposób, 
w jaki sposób chciałbyś mieć wszystko urzą
dzone w ostatniej godzinie życia. Wielka sługa 
Boża, Katarzyna od świętego Alberta, córka 
duchowna świętej Teresy, rzekła przed śmier
cią: Siostry, ja  nie wzdycham z bojaźni śmierci, 
ponieważ od 25 lat jej oczekiwam; lecz moje 
westchnienia wydaję na widok tych ludzi uwie
dzionych, którzy żyją w grzechu a pragną 
pojednać się z Bogiem dopiero w chwili śmierci, 
kiedy ja imię Jezus mogę wymówić ledwo z w y
siłkiem.

Wreszcie pomni na to, iż śmierć jest dla nas 
bramą do wieczności, w której mamy się połączyć 
z celem naszym ostatecznym — Bogiem i Oj
cem naszym najlepszym, uczyńmy już dzisiaj 
akt następujący: „Panie Boże mój, już teraz 
przyjmuję z ręki Twej z poddaniem się i ochotą 
każdy rodzaj śmierci, jak Ci się spodoba na ranie 
zesłać, wraz ze wszystkimi jego uciskami, ka
rami i cierpieniami“. Ojciec święty Pius X. de
kretem św. Kongregacyi odpustów z d. 9. marca 
1904 nadał odpust zupełny na godzinę śmierci 
każdemu wiernemu, który w dniu dowolnie obra
nym, po należytem odprawieniu spowiedzi i przy
jęciu Komunii św. ze szczerem uczuciem miło
ści ku Bogu, odmówi powyższy akt poddania 
się i gotowości przyjęcia z ręki Boga każdego 
rodzaju śmierci. — Jes t  to odpust nadzwyczajny, 
który zachowanym będzie na chwilę śmierci, 
chociaż warunki jego wypełnione raz w życiu, 
dalekie jeszcze będą od tej ostatniej chwili.

Ten sam akt można codziennie odmawiać 
jako akt miłości bądź przy końcu rozmyślania, 
bądź po przyjęciu każdej Komunii św., bądź na 
końcu rachunku sumienia wieczorem, dodając 
jeszcze ofiarowanie:

Panie i Ojcze mój, przyjmij odemnie ofiarę 
mojego życia i śmierć moję jakiegokolwiek ro
dzaju i kiedykolwiek ona nastąpi na podzięko
wanie Ci za śmierć za nas na krzyżu dokonaną 
i w tej myśli, w jakiejś ją  ofiarował, potem za 
dusze zmarłych w czyścu i w duchu pokuty 
za moje grzechy i za winy innych ludzi. — Po
wie niejeden: Na co te postrachy o śmierci? — 
Owszem wszystko, co tutaj się pisze ku temu 
zmierza, abyśmy się nie bali śmierci.

Nie powinniśmy bać się śmierci, jeśli miłu
jem y Boga, jeśli żałujemy prawdziwie za grze
chy popełnione a pokładamy ufność w zasłu
gach Jezusa  Chrystusa, który przyszedł na tę 
ziemię, aby zbawić grzeszniki (Mat. 18. 11.) 
i swą Krew przenajdroższą za nich przelać. 
Nie mamy wprawdzie pewności nieomylnej, iż 
będziemy zbawieni, ale możemy nabyć pewność 
moralną, iż znajdujemy się w łasce poświęca
jącej i w przyjaźni Boga a zatem w razie 
śmierci dostaniemy się do przybytków niebie
skich. Znakami odpuszczenia grzechów przez 
nas popełnionych, są następujące objawy:

1. Nienawidzić grzechów, które się kiedyś 
popełniło, stosownie do słów Pisma świętego 
(Ps. 118. 163.):' „Nienawidziałem nieprawości, 
i brzydziłem się“;

2. Także znakiem pewnym odzyskania łaski 
poświęcającej jest trwanie w cnocie stateczne 
przez znaczny czas po popełnieniu grzechu;

3. Wielkim znakiem znajdowania się w ła
sce Bożej jest silne postanowienie, utracić raczej 
życie, aniżeli przyjaźń Boską;

4. Jakoteż wielkie pragnienie, aby miłować 
Go i widzieć Go umiłowanym od innych; a wre- 
szęie

5. odczuwanie smutku na widok obrazy 
Boskiej.

Kto posiada tedy znamiona znajdowanie 
się w łasce Bożej, powinien wedle nauki ŚW> 
Alfonsa Lig,*) pragnąć śmierci, ilekroć wymawie 
słowa w pacierzu: „przyjdź królestwo Twoje: 
i powinien radośnie przyjąć śmierć, skoro tylk° 
się zjawi, bądź aby się uwolnić od grzechó" 
nieodłącznych od życia ziemskiego, bądź ab) 
Boga oglądać twarzą w twarz i miłować 9° 
ze wszystkich sił w królestwie miłości. Świę-M

*) V ia dolla salu te p. II. §. 10.
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Lidwinie objawił anioł, iż uwieńczeniem jej 
zasług i uzupełnieniem jej chwaty, którą otrzyma 
w niebie, będą boleści, których dozna przed 
samą śmiercią. Toż samo można powiedzieć 
i o każdej duszy sprawiedliwej. Z pewnością 
wszystkie modlitwy są dobre w chwili zgonu 
a osobliwie poddanie się woli Bożej z przyję
ciem śmierci i boleści z nią połączonych po m y
śli Zbawicielowej ofiarowanych. Atoli także 
bardzo miłe będą Zbawicielowi w onej chwili 
następujące modlitewki:

Boże mój, ofiaruję Ci życie moje i jestem 
gotów umrzeć, kiedy się spodoba Twojej naj
świętszej woli. Bądź wola Twoja zawsze, zaw
sze niech się dzieje wola Twoja.

Panie, jeśli chcesz zatrzymać mnie jeszcze 
przez pewien czas na tej ziemi, bądź za to bło
gosławiony; ale nie pragnę życia, chyba aby 
je poświęcić całkowicie ku większej chwale 
Twojej. Jeśli zaś wola Twoja, Panie, jest, abym 
umarł na tę chorobę, także bądź za to pochwa
lony. Przyjm uję śmierć, aby spełnić wolę Twoją, 
Panie; i powtarzam: bądź wola Twoja, niech 
się dzieje wola Tw oja: tylko cię błagam, Boże, 
abyś raczył wspierać mnie łaskawie przez cały 
ten przeciąg czasu: „Zmiłuj się, Panie, nade- 
raną według wielkiego miłosierdzia Tw ego“. 
Jeśli więc, Panie, chcesz, abym opuścił tę zie
mię, oświadczam stanowczo, iż wolę umrzeć 
aniżeli żyć, ponieważ tak chcesz.

Chcę umrzeć dlatego także, ażeby uciskami 
i gorzkościami mojej śmierci zadośćuczynić Two
jej Boskiej sprawiedliwości za te wszystkie grze
chy, którem kiedykolwiek popełnił i za którem 
zasłużył na piekło.

Ukochany Zbawicielu i sędzio mój, kiedy 
mnie będziesz sądzić, błagam Cię pokornie na 
miłość Twoją, abyś ranie nie potępił na wie
czne męki w piekle, ponieważ w piekle już nie 
mógłbym Cię więcej miłować, ale musiałbym 
zawsze Cię. nienawidzić.

Chcę także umrzeć dlatego, aby już raz 
koniec położyć obrazie Boskiej na tej ziemi 
przezemnie dokonywanej.

Chcę także umrzeć i dlatego, aby Ci po
dziękować za wszystkie łaski i dobrodziejstwa 
^  niojem życiu mi udzielone bez zasług moich.

Chcę umrzeć i dlatego, iżby się okazało, że 
^ffiej miłuję wolę Twoję, aniżeli życie moje.

Chcę (jeśli taka wola Twoja) umrzeć tej 
godziny, kiedy mniemam, iż znajduję się w la
sce Bożej, ażeby się upewnić, iż będę Cię chwa- 
hć i błogosławić na wieki.

Chcę przedewszystkiem, Panie, umrzeć dla
tego, aby Cię miłować na wieki i ze wszyst
kich sił w niebie, gdzie spodziewam się przez 
Przenajdroższą Krew Twoją dostać się i tam 
z pewnością Cię miłować przez całą wieczność. 
Zbawicielu mój, Tyś z miłości mojej przyjął 
śmierć okrutną na krzyżu, ja  zaś przyjmuje 
śmierć i wszystkie cierpienia z nią złączone 
z miłości Twojej. Tymczasem oświadczam ze 
św. Franciszkiem: Niech umrę Panie, z miłości 
ku Tobie.

Proszę Cię, Panie mój, miłości moja, i je 
dyne Dobro moje przez Twoje święte Rany 
i bolesną śmierć Twoję, abym umarł w łasce 
i w miłości Twojej. Tyś mnie odkupił Krwią 
Swoją; nie dopuść, Panie, abym miał zginąć 
na wieki. Najsłodszy Jezu, nie dopuść, abym 
miał kiedyś odłączyć się od Ciebie.

Nie odrzucaj mnie, Panie, od oblicza Tw e
go. Wyznaję, iż przez grzechy moje zasłużyłem 
na piekło; lecz za nie żałuję nadewszystko złe 
i spodziewam się, iż pójdę do nieba, aby w y
chwalać na wieki wielkie zmiłowanie Twoje. 
„Zmiłowania Pańskie wysławiać będę na wieki“.

Cześć Ci oddaję, Boże mój, za to, żeś mnie 
stworzył. Wierzę w Cię, wieczna prawdo. P o
kładam ufność w nieskończonem miłosierdziu 
Twojem. Miłuję Cię, najwyższa dobroci, miłuję Cię 
nadewszystko; miłuję Cię więcej, aniżeli mnie 
samego, ponieważeś godzien, aby Cię miłować. 
A ponieważ Cię miłuję, przeto żałuję z całej 
duszy, żem wzgardził łaską Twoją. Przyrzekam 
przeto raczej ponieść wszelaką śmierć i tysiąc 
śmierci, aniżeli Cię więcej obrazić.

O Jezusie, Synu Boży, któryś umarł za mnie, 
miej litość nademną. Zbawicielu mój, zbaw mnie; 
a dostąpiwszy zbawienia będę miłować Cię na 
wieki. Matko Boża Maryo, módl się za mną; 
teraz pora najdogodniejsza, aby mnie wspierać. 
Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża 
Rodzicielko. Święta Maryo, Matko Boża módl 
się za nami grzesznymi. Święty Józefie ojcze 
mój, przybądź mi w tym czasie ku pomocy. 
Św. Michale archaniele, broń mnie od czartów, 
którzy czyhają na duszę moją. Święci patro
nowie moi i wszyscy święci niebiescy, módlcie 
się za mną do Boga.

O Jezu ukrzyżowany, przyjmij mnie w go
dzinę śmierci w ramiona Swoje. W  ręce Twoje 
polecam ducha mego. W Tobiem, Panie, miał 
nadzieję, nie będę zawstydzon na wieki. O Ma
ryo, Tyś nadzieją naszą. W  Tobiem ufność po
kładał, nie będę przeto zawstydzon na wieki.
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Trynitarze.
Każdy wiek ma swoje potrzeby. W czasach 

wojen krzyżackich tysiące chrześcian jęczało 
w niewoli niewiernych i było narażonych na 
utratę wiary. W tedy Bóg wzbudził osobny za
stęp mężów dzielnych a pobożnych Trynitarza- 
mi zwanych, ponieważ pod opieką Trójcy P rze
najświętszej (po łacinie Trójca „Trinitasu) zaj
mowali się wykupem i uwalnianiem chrześciań- 
skich jeńców i niewolników z rąk niewiernych 
z Afryki, Azyi, Indyi i Tartaryi. Założycielami 
tego bohaterskiego zakonu byli: święty Jan  de 
Matha i św. Feliks Walezyusz. Jan  de Matha 
urodził się w roku 1160 w miasteczku Francon 
w Prowancyi ze zamożnych i pobożnych rodzi
ców. Ojciec jego Eufemiusz wychował go s ta
rannie, wysłał do szkół do Aix, a następnie do 
Paryża, gdzie się uczył teologii. Arcybiskup 
paryski skłonił go do przyjęcia święceń kapłań
skich, chcąc mu powierzyć przewodnictwo nad 
uczącą się młodzieżą. Lecz gdy odprawiał pierw
szą Mszą św., po podniesieniu ujrzał anioła 
w postaci młodzieńca w białych szatach, z czer
wonym i niebieskim krzyżem na piersiach, w o- 
toczeniu dwóch niewolników w kajdanach; je 
den z niewolników zdawał się być chrześciani- 
nem, a drugi niewiernym. Jan  zrozumiał wtedy, 
że Bóg powołuje go do wykupywania niewol
ników z rąk bezbożnych. Aby zaś lepiej zba
dać powołanie swoje, udał się na pustynię nie
daleko od miasteczka Gandelu, w biskupstwie 
Meaux, gdzie we widzeniu nadprzyrodzonem 
otrzymał z nieba polecenie, aby szukać świę
tego Feliksa Walezyusza.— Feliks syn Raoula, 
hrabiego Valois urodził się 9. kwietnia 1127 r. 
w St. Quentin. Na chrzcie otrzymał imię Hugo. 
Matka jego Eleonora z hr. Szampanii i Blois 
pochodząca, zaniosła go zaraz do Olairvoux 
i ofiarowała go Bogu przez ręce św. Bernarda. 
Już  jako dziecię z wielką przyjemnością lubiał 
rozdawać ubogim jałmużnę. Z latami rósł w cno
cie. Gdy ojciec jego występny porzucił jego 
matkę, wtedy Hugo licząc lat 20 udał się do 
św. Bernarda. Lecz wkrótce czując się powo
łanym do życia jeszcze twardszego, opuścił 
Clairvoux i udał się do swego wuja Teobalda, 
hr. Szampanii celem wykształcenia się w nau
kach, potem zaś przeniósłszy się do Włoch, 
pozostawał tam pod kierunkiem jednego świą-

tobliwego mnicha, ćwicząc się w bogomyślności, 
i wtedy przybrał imię Feliksa. Gdy ów pustel
nik umarł, powrócił do Francyi i osiadł na pu- j 
szciy  „iOerfroid“ pod Meaux. Jednego dnia sły
szy głos, aby wyszedł na spotkanie J an a  de : 
Matha, który go szuka. Spotkawszy się obaj 
święci, lubo poprzednio się nie znali, jednak 
przy spotkaniu pozdrowili się wzajemnie po 
imieniu. Odtąd mieszkali obaj przez kilka lat 
społem, ćwicząc się w doskonałości według 
ustaw, które sami sobie ułożyli. Świątobliwość 
i cuda tych świętych mężów ściągnęła wkrótce 
do nich znaczną liczbę uczniów. Gdy raz przy 
studni rozmawiali o nieskończonej dobroci Boga, 
przybliżył się do nich jeleń, który pomiędzy 
rogami miał krzyż czerwony i niebieski. Gdy 
następnie trzy razy jeszcze we śnie otrzymali 
napomnienie, roku 1197 obaj święci, zaopatrzeni 
w świadectwa od arcybiskupa paryskiego, udali 
się do Rzymu. Papież Innocenty l i t  mile ich 
przyjął, zatwierdził ich ustaw y i za ubranie prze
znaczył biały habit z czerwonym i błękitnym 
krzyżem, oraz czarny płaszcz i okrągły kape
lusz. I natychm iast powrócili do Francyi i ro
zpoczęli działalność dobroczynną około wykupu 
niewolników z głównego klasztoru swego za
łożonego w Cerfroid w departamencie dzisiej
szym Aisne. (0. d. n.)

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych 
„Powściągliwości i Pracy” .

P . W iktorya K. Camclen N. Y. 25 k, p. Józef Czyżewski 
Stanisław ów , u b ran ia  w artości 20 k, G m ina U lan iea  3 k, p. 
W alenty W cisło Mikołów S k, p. Kom an W anatow iez Krużlo- 
wa o k, p. Szczepan Szezepanow ski S tanisław ów  5 k, Towa
rzystwo Zaliczkowe w R ym anow ie 25 k, p. Zoila Popielowa 
Ohołoniów 50 kor, p. M arya Gulez Camden 107 kor. 84 hal., 
p. P aw e ł Pe te la  Bizkowice 5 k, G m ina B lędow a k, 7*66, pani 
M arya Dymidowiczowa Ł ań c u t 20 k, p. St. 0 . Zagórz 3 k, To
warzystwo Zaliczkowe w Głogowie 50 k, ks. Józef Makłowicz 
Czortków 2 k, p. M arta  P ra n ia  Siem ianow itz 2 -92 k, p. W. 
Sokołowski Kraków 2 k, p. L. W odziezkowa Ja s ło  4 k, p. Le- 
on tyna K onratow iez w Sanoku 5 k, p. M arya G rab ara  Bauer- 
witz 45-25 k, p. J a n  B abczyszyn Łaszniów  2 k, p. Bolesław 
Lewek Ja s ło  1 k, p. Amelia G rodzińska Lw ów  15 k, p. J a' 
dw iga W eberowa Żywiec 2 k, ks. P r . Sal. Jen k n e r W ysoka 10 k, 
p. M arya Jachow icz K rużlowa n iżn a  2 k, p, Dominik Wisz
niewski Jaźw isk a  4 M, p. A nna Górzeeka Izdebnik  5 k, p- 
P ranciszek  Łepski Ż abno 2 ‘50 k, p. A ntoni T okarski Łukowicę 
74 k, ks. M arceli Krzeezowski Kety 50 k, p. P r .  Sypowski 
R adca  sądowy A ndrychów  10 k, Kasa Zaliczkowa Maryampol 
nad  Dniestrem  20 k, ks. R uszezyński w M iexstadt 5 86 k, p- 
P io tr Schołtys Świentoszlowice 2 k, p. W ędryehow ska Jarosław 
2 k, p. F ran c iszk a  Szm uc W ysoka 10 k, ks. W incenty Zbie- 
gniew iez Radeniee 6 k, ks. F e rd y n an d  M ajewski Kopyezyńco 
10 k, p. S tan isław  Daniec Tarnów  3 k, p. F ranc iszek  Woźniak 
K raków 5, p. N. N. z Korczyny lu  k, p. P . Świeezkowki W i* 
schowa 7 20 k, p. Szwedowski H ochstub lau  5 ‘86 k, p. W . Bar- 
tnikow ski Psków  8 k, p. Łuczyńska Równe 3*50 k.

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ w Miejscu Piastowem. — Za redakeyg odpowiedzialny Wojciech Lenik.
Czcionkami drukarni W. Lenlka w Krośnie.
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Rok XIII. Czerwiec 1910 r. Nr. 6.

Organ Towarzystwa

owściągliwość i Praca
W Y C H O D Z I R A Z  NA M IESIĄC.

W Austro-Węgrzech . 1 kor. 20 k.
>V Niemczech . . .  1 mrk. 40 fen

P r e n u m e r a t a  ro c z n a  w y n o s i
W Ameryce . . 
W innych krajach

‘ /a  dolara 
2 franki.

W Królestwie Polskiera i Rosyi 75 kop.

Św. M ic h a ł  A r c h .

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo,

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ,
p. M ie js c e  P ia s t o w e  ( A u s t r y a ,  G a lic y a ) . .

Trynitarze.
(Dokończenie).

Drugi klasztor otrzymali Trynitarze od pa
pieża Rzymie t. j. św. Tomasza della Novi- 
cella. Sw. Feliks pracował nad wewnętrznym 
ustrojem zakonu, a zaś św. Jan  jeździł do pół
nocnej Afryki i na brzegi Hiszpanii, gdzie wy
kupywał jeńców lub niewykupionych utwier
dzał we wierze. Skoro pierwsza podróż Tryni- 
iarzy została uwieńczona pomyślnym skutkiem, 
|° jest uwolnieniem 186 chrześcian z niewoli 
w Maroku, którzy z niewypowiedzianym zapa
łem byli witani w Paryżu, posypały się ofiary 
zewsząd. Szybko odtąd wzrastał nowy zakon. 
^ Tunisie r. 1209 uwolnił Jan  de Matha 120 
Sześcian ze srogiej niewoli. Roku 1210 udał 
Sl§ drugi raz do Tunisu, i tą razą niezmiernie 
Jderpiał wiele utrapień i w ciągiem był nie- 
ezpieczeństwie u traty  życia. Raz znaleziono 

8° zbitego batami i pokrwawionego. Jednak  
11111 się udało wraz z 120 niewolnikami powró- 

na okręcie do Europy. A gdy Seraceni ze- 
| Suk ster, złamali maszty, podarli żagle i pu- 

11 statek na pewną na morzu zatratę; Jan  
pękłszy się do modlitwy i z płaszczów swoich 
Orzyszy porobiwszy żagle, przy pomocy Bo- 

ZeJ szczęśliwie wylądował w Ostyi pod Rzy- 
em. Odbywszy wiele podróży we Włoszech, 
rancyi i Hiszpanii w celach zakizakonu, powołany

wreszcie przez papieża do Rzymu, ostatnie dwa 
lata swego życia spędzał na odwiedzaniu ubo
gich i chorych, i na głoszeniu słowa Bożego, 
zajmując się przytera przedewszystkiem kiero
wnictwem zakonu. Umarł 17 grudnia 1213 i po
chowany jest w kościele św. Tomasza, skąd 
ciało jego jest przeniesione do Hiszpanii. Feliks 
zaś założywszy wiele klasztorów we Francyi, 
umarł 4 listopada 1212 roku. Obu świętych po
liczył w poczet błogosławionych papież Urban
IV., który rządził Kościołem od roku 1261 do 
1264, a papież Innocenty XI, rozciągnął ich 
święto do całego Kościoła. Święto Jana  nazna
czone jest na S lutego, a zaś Feliksa na 20 li
stopada.

Trynitarze, ich synowie duchowni towarzy
szyli krzyżowcom do krajów niewiernych, udzie
lając im pomocy duchownej. Zapuszczali się 
zaś tak daleko, jak daleko znajdowali się jeńcy 
chrześciańscy, sami dawali się zakuwać w oko
wy, aby nieszczęśliwych wybawić, a nawet po
nosili męczeństwo. W edług historyka ich Tar- 
rizo od roku 1198 do 1622 umarło 7.215 Try- 
nitarzy śmiercią okrutną.

W  pierwszych czasach po założeniu zakonu 
wykupy wychodziły z klasztoru głównego Cer- 
froid, do których posyłały inne klasztory trze
cią część swoich dochodów. Następnie skutkiem 
szybkiego rozszerzenia się zakonu, stała się 
nieodzowną inna organizacya, albowiem prze
syłanie pieniędzy do głównego klasztoru oka
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zało się niepraktycznym. Każda prowincya za
tem otrzymała prawo w ciągu trzech lat przed
siębrać generalny wykup. A skoroby jej zasoby 
nie wystarczały, miała się złączyć z drugą pro- 
wincyą. Jeżeliby zaś więcej, niż 6 lat prowin
cya jaka nie wykonała wykupu, wtedy traciła 
prawo głosu na generalnej kapitule na 6 lat. 
Skutkiem tych zarządzeń poświęceniu i miło
sierdziu Trynitarzy od XIII. wieku do XVIII. 
zawdzięczało swą wolność przeszło 900.000 
chrześciańskich jeńców. Cena niewolnika była 
różna, zastosowana do wieku, sił, zdolności, 
oraz zależała od żądzy i potrzeby pieniędzy 
w posiadaczu niewolnika. W edług zapisków wy- 
kupicieli, niektórzy jeńcy kosztowali po 400 li- 
wrów, inni po 1200. W  urzędowych spisach od
nalezionych w Algierze niektórzy niewolnicy 
kosztowali od 5.000 do 10.000 liwrów. Za słyn
nego Cervantesa po jego 6 -letniej niewoli za
płacono 19. września 1580 roku 25 tysięcy li
wrów. A doliczyć do głównego wykupu, danego 
posiadaczowi niewolnika dodatkowe zapłaty 
i odszkodowania, które umówioną sumę często 
przewyższały w dwójnasób, oraz koszta podróży 
Trynitarzy i wykupionych jeńców, przeciętna 
cena za jeńca wypadnie po 6.000 franków. Do 
Polski sprowadził Trynitarzy kardynał Jan  K a
zimierz Denhof, którego król Jan  III. Sobieski 
po oswobodzeniu Wiednia dnia 12. września 1683 
wyprawił do Rzymu do Innocentego XI. z cho
rągwią zdobytą na Turkach. Król Jan  III. zgo
dził się na przyjęcie Trynitarzy. Pierwszymi 
ojcami w Polsce, których wyznaczała kapituła 
odprawiona w Madrycie, byli trzej Hiszpanie: 
O. Jan  od świętego Antoniego, przełożony k la
sztoru w Grenadzie, O. Franciszek od Niepo
kalanego Poczęcia i brat Jan. Wyjechali 7. li
stopada 1684 roku na Rzym. Denhof wyprawia
jąc ich ze Rzymu wyposażył ich w Rady czyli Mo- 
n itaw  7 artykułach: zaleca wystrzegać się wódki, 
umiarkowanie w pokarmach i w użyciu wina, 
jadania u obcych, bywania na dworze króle
wskim i na dworach pańskich, naśladowania 
narowów pańskich; zabrania wystawnych bu
dowli; każe starać się o fundacye w większych 
miastach; o jałmużnę zaleca prosić ostrożnie 
a cześć Najśw. Maryi Panny szerzyć; zakon
ników innych reguł każe szanować, choć nie 
we wszystkiem naśladować: aprzedewszystkiem 
zaleca szanować biskupów; uczy, jak mają po
zdrawiać panów i niewiasty; zachęca do mo
dlitwy za kraj; ostrzega przed politykowaniera. 
Zaopatrzeni w błogosławieństwo Ojca świętego 
i w nader liczne listy wysokich dostojników

kościelnych do króla i panów, i przybrawszy 
w Rzymie jeszcze jednego Trynitarza, O. Jana 
od św. Franciszka wymienieni ojcowie przybyli 
do Krakowa 7. maja, a do W arszawy 22. maja. 
Szczególnie przychylnymi Trynitarzom okazali 
się: Stanisław Witwicki, biskup łucki, Jan  Sta
nisław Zbązki, biskup przemyski, Jan  Mała
chowski, biskup krakowski, Ja n  Stanisław Ja
błonowski, wojewoda ruski, Marcin Kątski, wo
jewoda Kijowski i m atka biskupa Denkofa 
podkomorzyna koronna. Król i nuncyusz 
vicini obrali Lwów na pierwszą rezydencyę 
Trynitarzy, jako z położenia swego bliższ 
Turcyi i łatwiejszy do w ykupu niewolników, 
Na utrzymanie ich nuncyusz obiecał dawać 
corocznie 600 złotych polskich, biskup łuc 
także 600 złp., biskup przemyski po 300 zip 
a biskup krakowski po 1000 złp., a nadto obie 
cał wystarać się dla nich 9.000 złp. zapisanyci 
przez biskupów krakowskich. Kapituła krako 
wska również postanowiała złożyć ofiarę. Otrzy 
mawszy takie fundusze Trynitarze z listera 
nuncyusza do arcybiskupa Lipskiego i kapituły 
wyruszyli w podróż i przybyli do Lwowa 1; 
lipca 1685 roku. Początkowo zamieszkali Try- 
nitarze u OO. Teatynów. Arcybiskup wyda
5. listopada 1685 Trynitarzom pozwolenie zało 
żenią kościoła i klasztoru we Lwowie. Za sta 
ranieni J an a  III. kupili Trynitarze 
leżącą blizko bram y krakowskiej za 13 
Król dnia 15. marca 1686 kupno tej posiadłości 
zatwierdził i od czynszu ją  uwolnił. Ojciec Jan 
uporządkowawszy nabyte domy, urządził ka 
plicę, do czego mu pomogły ofiary pobożnych 
Kaplicę poświęcił 14. czerwca 1686 nuncyusz 
Palląyicini i pierwszą mszę świętą w niej od1 
prawił, a życzliwy Trynitarzom biskup 
administrator ormiańskiego arcybiskupstwa wy
głosił stosowne kazanie. Sejm polski zatwierdzi 
tę fundacyę roku 1690. Do zakonu Trynitarz; 
w Polsce wstąpił najpierwszy Białozor, a roku 
1687 Zacharyasz Michalewicz, ormianin, znawca 
języków wschodnich. A zaś 3. lipca 1689 wstą
pił Antoni Wielhorski kasztelanie W o ł y ń s k i  
który po odbytych studyach w Madrycie w roku 
1703 dnia 23. kwietnia został obrany przełoźc 
nym we Lwowie jako O. Antoni od św. JaflS 
Chrzciciela. On fundował wspaniały kościół ^ 
Lwowie, do którego budowy przyczyniła sif 
jego matka Anna z Ożgów i Joanna  z Potocki 
Wielhorska. Drugi klasztor mieli Trynita^ 
w Krakowie założony r. 1688 przez Michała0 
św. Maryi hiszpana w podarowanej kamieni0,' 
od Józefa Lubowieckiego. A gdy r. 1693
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szczanin krakowski R ynt darował im dwie przy
legle kamienice i skoro dokupili roku 1695 
jeszcze dwie kamienice, zbudowali dosyć obszer
ny kościół i klasztor. — Trzeci klasztor zbu
dował Trynitarzom w Stanisławowie r. 1690 
Andrzej Potocki kasztelan krakowski i zapisał

17.000 zip. Syn zaś Andrzeja Józef Potocki 
wojewoda kijowski zapisał im 20.000 złp. na 
dobrach Medyce. Czwarty klasztor założył dla 
Trynitarzy w Beresteczku na Wołyniu r. 1691 
Tomasz Karczewski, kasztelan halicki, zapisując 
im 15.000 złp., plac z ogrodem na przedmieściu, 
dwóch chłopów dla łowienia ryb w rzece, wolne 
mieliwo, i wyrąb drzewa w lesie. Piąty kla
sztor powstał roku 1688 w Warszawie. Szósty 
klasztor świętego Mikołaja na przedmieściu 
lialickiem we Lwowie r. 1698. Siódmy założono 
na Litwie na Antokolu blisko Wilna r. 1691 za 
dzielnem poparciem hetm ana w. litewskiego 
gna Kazimierza, który nie tylko dostarczał 
Trynitarzom potrzebnych rzeczy do życia i okry
cia. ale przykładem swoim pociągnął swoich 
podkomendnych oficerów, iż jednozgodnie ze 
żołdu swego złożyli na fundacyę wileńską 

zip. Ósmy klasztor powstał we W erkach 
założony przez biskupa wileńskiego Brzosto
wskiego r. 1700. Dziewiąty założo r. 1707 w K a
mieńcu Podolskim z ofiar drobnych ale licznych. 
Dziesiąty założył sędzia grodzki Adam Sakowicz 
w Orszy r. 1714. Jedynasty założył w Łucku 
r- 1717 skarbnik bracławski Paw eł Majkowski, 
dwunasty klasztor założył r. 1717 Józef Potocki 
wojewoda w Tomaszowie. Trzynasty klasztor 
założył r. 1717 Jan  Mikołaj Al. Radziwił, wo- 
Jewoda nowogrodzki w Brześciu litewskim. Czter
nasty ufundował książę Jerzy  Lubomirski w Lu- 
Mnie r. 1718. P iętnasty  założył r. 1731 w Kro- 
toszynle arcybiskup gnieźnieński Teodor Potocki, 
obowiązując Trynitarzy, aby co niedziela jeden 
1 mch miewał z powodu szerzącego się niedo
łę s tw a  apologetyczne kazanie po niemiecku 
 ̂ kościele parafialnym św. Jana, a u siebie aby 

Oprawiali nabożeństwo o godzinie 8 rano z ka
mieni polskiem. Szesnasty klasztor powstał 
 ̂Brahiłowie w województwie bracławskiem r. 

■̂ 9 za staraniem Franciszka Salezego Poto
wego. Dokończył zaś jego budJwy syn jego 

częsny. — Siedmnasty założyła roku 1740
°fia zeSieniawskich księżna Czartoryska w Bur- 
* -6.— Ośmnasty w mieście Czołhan na Wo- 

Mu założyła roku 1738 Teofila ze Sieniawskich 
Klonowska.

^  roku 1726 Trynitarze zebrani na kapitule 
fen®ralnej w Madrycie rozważywszy, że zakon

posiada w Polsce i Litwie wiele klasztorów, 
i ma tamże także swoje studya teologiczne we 
Lwowie; filozoficzne w Stanisławowie, w W il
nie na Antokolu i w Ł ucku , a kolegium teo
logii moralnej w Tomaszowie, ustanowili oso
bną polską prowincyę pod wezwaniem św. Jo a 
chima.

Trynitarze prowadzili życie surowe, nie mieli 
żadnej własności osobistej, żyli w wielkiem 
ubóstwie, obok pacierzy kapłańskich odprawiali 
rozmyślania i modlitwy przez półtrzeciej go
dziny, przestrzegali milczenia i pościli często. 
Zaraz po osiedlenia w Polsce wykupywali wię
źniów z niewoli tureckiej i tatarskiej, na co 
według ustaw swoich, odkładali trzecią częśó 
dochodów. Zbierali także jałmużnę na wykup 
jeńców. Już  we dwa lata po osiedleniu się 
w ojczyźnie naszej t. j. r. 1688 wykupili 8 wrię- 
źniów; w roku 1690 wykupili 13, w roku 1691 
wykupili 43, w r. 1694 wykupili 45, w r. 1695 
wykupili 25, w r. 1699 wykupili 43, między który
mi był jeden Franciszkanin, w r. 1706 wmieście 
Kilii nad Dunajem wykupili 36, w r. 1712 wy
kupili 56. w r. 1723 wykupili 49, w r. 1729 
wykupili 70, w r. 1743 wykupili w Konstanty
nopolu 33. Ojciec Michał od Najśw. Sakramentu 
jeździł trzykroć do Turcyi dla wykupu niewol
ników i sam był 9 miesięcy w niewoli. A zaś 
ojciec Michał od św. Józefa oddał się w trzech
letnią niewolę za wykup matki sześciorga dzieci 
Antoniny Błońskiej podolanki. Gdy podczas 
wojen szwedzkich panowało morowe powdetrze. 
wielu Trynitarzy umarło podczas posług ducho
wnych. Zasłużyli się jeszcze Trynitarze naszej 
ojczyźnie, wydawszy ze siebie wielu mężów 
nauki, teologów, kaznodziejów, historyków i pi
sarzy ascetycznych. Stąd Sejmy polskie, widząc 
publiczny pożytek z nich, wyrażały im swrnje 
uznanie.

W dzisiejszych czasach uciska nas jeszcze 
większa niedola: oto miliony dzieci opuszczo
nych nie odebrawszy żadnego wychowania, po
zbawione łaski poświęcającej, zdziczałe pusz
czają się na bezdroża i różnego rodzaju prze
stępstwa i chowają się na przyszłych burzy
cieli porządku społecznego. Stąd powstają teraz 
na świecie stowarzyszenia i towarzystwa ma
jące na celu niesienie pomocy nie tylko w gwał
townej potrzebie duszy i ciała zostającym ma
luczkim, ale oraz całemu społeczeństwu ludz
kiemu, któremu zagraża niechybny przewrót. 
Do tego rzędu instytucyi należy pomiędzy inne- 
mi także Towarzystwo „Powściągliwość i P raca“. 
Gdyby dzisiaj żył na świecie dzielny kardynał

m m
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Denkof, z pewnością wystosowałby do niego 
„Rady“ podobne do onych, jakie dał Trynita- 
rzora, ałbo jeszcze więcej zaostrzone; zwłaszcza, 
że obecnie liczba nieszczęśliwych jest liczniej
sza, i groza niebezpieczeństwa wiszącego nad 
ludzkością jest większa; albowiem tysiące dzia
tek osierociałych nie zna Syna Bożego, który 
przyszedł na świat, aby zbawił, co było zginęło; 
i jest niewiadomem, w którą stronę pójdą w pó
źniejszych latach swoich? czy zaliczą się do 
rzędu zwolenników Chrystusowych, czy też do 
nieprzyjaciół jego? czy będą użytecznymi człon
kami ojczyzny, czy też jej zakałą i przeszkodą 
na drodze jej rozwoju? czy pójdą do nieba czy 
też do piekła? — Odpowiedź na to pytanie za
leży od wypadku, czy społeczeństwo a wzglę
dnie towarzystwo jakie w niem obejmie nad 
tymi tysiącami czujną i troskliwą opiekę rodzi
cielską i wychowa je na zasadach zaparcia 
i krzyża Chrystusowego czy też pozostawi je 
w opuszczeniu. Los tych istot nieszczęśliwych 
i przysłośó kraju naszego zależy od nas. Jeśli 
te dzieci opuszczone wychowamy w powścią
gliwości i pracy, nie tylko zapobiegniemy wielu 
grzechom obrażającym Boga, uchylimy pożogi, 
kradzieże, rozboje, zabójstwa i inne zbrodnie, 
ale nadto sprawimy, iż dzięki naszej pracy 
i ofiarności okażą się na wszystkich polach 
działalności ludzkiej mężowie i niewiasty pełni 
umartwienia i cnoty chrześcijańskiej. Lecz cho
ciażby też żaden z tych maluczkich, których 
Opatrzność powierzyła opiece naszej, nie wzniósł 
się nad poziom zwyczajnej cnoty, to przynaj
mniej przekażą potomstwu swemu a to znowu 
następnemu pokoleniu zasady zdrowe i dobre 
obyczaje. I tym sposobem przyczynimy się, iż 
setki a może nawet tysiące ludzi wnijdzie do 
królestwa niebieskiego; zwłaszcza, że z grona 
takich maluczkich wychodzą niekiedy wielcy 
ludzie, jak św. Piotr Damiani, Sykstus V. i im 
podobni, którzy krocie tysięcy a nawet miliony 
pociągnęli za sobą do Boga i odmienili oblicze 
ziemi na lepsze.

Nie tylko ci, którzy wychowują w zakładach 
dzieci opuszczone, ale i ci, którzy wspie
rają zakłady datkami albo poparciem moral- 
nem mają uczestnictwo w najwyższej akcyi 
społecznej, zasługują się niezmiernie dla ojczy
zny, ale co najważniejsza, zyskują nagrodę 
w niebie na wieki trwającą.

Rozwiązanie kwestyi socyalnej zależy głó
wnie na tern, aby nauczyć słowy i przykładem 
ubogą warstwę ludu żyć pracowicie i oszczę
dnie, iżby pamiętała na to, iż ziemia jest pa

dołem pracy, płaczu i miejscem zasługiwania 
sobie na żywot wieczny, a nie miejscem rozko
szowania; że „jeśli mamy co jeść i czem się 
okryć, powinniśmy być z tego zadowoleni“.

Stąd Leon XIII. w okólniku swoim (Graves 
de communi) poleca, abyśmy zakładom takie 
zasady szerzącym dawali pierwszeństwo. Bardzo 
słusznie. Albowiem w dzisiejszych czasach, kie
dy rozkiełzana konkurencya zmusza przemysł 
do możliwie najtańszej wytwórczości, robotnik 
każdy, jeśli kiedy chce mieć rodzinę, musi być 
przyzwyczajonym do życia pracowitego, umar
twionego i oszczędnego. Musimy tedy nie tylko 
dzieci opuszczone nakarmić co do ciała i przy
odziać, ale jeszcze wychować na ludzi praco
witych i powściągliwych kosztem wygód wła
snych pod grozą utra ty  zbawienia wiecznego 
i spokoju doczesnego na tym świecie.

Aby poznać jak wielka niedola jest dzieci 
opuszczonych w naszych czasach, przypatrzmy 
się stosunkom miasta Wiednia, pod świetnymi 
rządami sławnego burmistrza Luegera a za 
szczęśliwego panowania cesarza Franciszka Jó
zefa tak idealnie usposobionego dla dziatwy 
opuszczonej, iż -wszystkie dary pochodzące z ju
bileuszu 60-letniego skierował na jej korzyść, 
Wszystkich dzieci do szkoły chodzących we Wie
dniu według najnowszych spisów*) jest 241.000. 
Pomiędzy niemi było 10.079 dzieci, których 
rodzice byli bez żadnego zajęcia. A zaś 17.000 
dzieci głodnych, to jest, 7°/o wszystkich dzieci 
szkolnych otrzymywało pożywienie z funduszów 
różnych towarzystw dobroczynnych. Z tych 
1500 dzieci cztery kroć na dzień dostawało po
karmy, a zaś reszta tylko obiad i to nie ka
żdego dnia; bo niektóre dzieci dostawały obiad 
trzy razy na tydzień, a niektóre tylko dwa razy 
na tydzień, ponieważ na większe wsparcie bra
kowało środków. W innych miastach państw 
austryackiego a osobliwie w Galicy i dziatwa 
głodna z pewnością miewa się gorzej.

Modlitwa.

Zanim do snu głowę złożę 
W noc samotną, zdała ludzi, 
Myślą do Cię wzlatam Boże, — 
Czyż mię jutro jeszcze zbudzi? 
Więc Ci dzięki składam Panie, 
Za spędzony dzień ten cały;
Jak  rozkażesz, tak się stanie —

*)  Z e i t s c l i r i f t  I'iir k i n d i i r s d u i U  W ie n ,  M ai 1 9 It) Nr- &
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Oczy moje oglądały,
Cudów Twoich i łask krocie,
Tyś mię chował lat już tyle,
Więc się tulę, garnę do Cię —
Przyjm dziękczynną pieśń mą mile, 
Śmieró czy życie, miej w Twej pieczy, 
Niech mię łaska Tw a obdarza 
I od złego ubezpieczy,
Miłosierdzie niech przeważa —
Na tej szali, co w Twej dłoni, 
Sprawiedliwość ludziom mierzy,
Niechaj błędy me zasłoni! —
Ozas ucieka, życie bieży,
Coraz, coraz go ubywa,
Dni, jak  listki, oblatują,
Wiatr jesienny, wciąż je zrywa —
Czyż się zliczą, porachują?
Tyle, tyle ich dokoła,
Posypały ziemię całą.
Pod stopy śmierci anioła, —
Co odziany szatą białą —
Czeka, aż ostatni wionie,
Ukołysze na swera łonie,
Otuli swera skrzydłem dziecię,
00 wodził długo, po świecie —
Stróżem aniołem nazwany,
Byt życia i śmierci gońcem,
W sen wieczny — nie przespany,
1 złączy początek z końcem. —

R. K. z T.

Co nas tu za oceanem  
najwięcej  poniża.

Jak każdy człowiek, tak i każdy naród, tak 
[ nasza emigracya w Ameryce ma swoje zalety 
1 wady.

Zalety naszego ludu przybywającego rok 
r°cznie na ziemię W aszyngtona są wielkie i po
siwiane od wszystkich. Przybywa on wpra
wdzie ubogi. Ubóstwo naszego emigranta od- 
Nja się w oczach, na twarzy, w ubraniu, wy- 
S^da z tobołka, który tuli przy sobie. Ale za 
D wiezie on z sobą po większej części serce 
Szlachetne, uczciwe, na którem głęboko wyryły 
Slę słowa: „Módl się i p racuj“. Chęć do pracy 
1 głębokie westchnienie do Boga, aby zaraia- 
r°m jego błogosławił, to skrzydła, które niosą 
naszego emigranta za morze.

Nic więc dziwnego, że emigracya złożona 
1 takiego ludu cudu dokazuje: organizuje się 
^ Parafie, buduje kościoły i zdobi je nieraz 
°gato; utrzymuje szkoły prywatne i popiera

zakłady narodowe wyższe; wykupuje ziemię 
i tworzy własne osady, którym nadaje imiona 
miast polskich; w miastach posiada własne dziel
nice i rzuca się do przemysłu i handlu; wydaje 
z pomiędzy siebie Biskupa, licznych kapłanów 
i spory zastęp inteligencyi, która na różnych 
polach pracy staje się prawdziwą chlubą nie 
tylko Polaków, ale i całego tutejszego kraju.

Nic więc dziwnego, że taka emigracya śle 
miliony swych oszczędności do starego kraju, 
ratuje ziemię polską z rąk żydowskich, podnosi 
tam dobrobyt, otrząsa zagon ojczysty z długów 
i wierzycieli, odnawia walącą się chatę i po
krywa ją blachą lub dachówką.

A na pochwałę jej składa się jeszcze i to, 
że żaden rząd jej nie popiera, żaden rząd nie 
broni jej interesów. Do rozwoju i dobrobytu 
dochodzi Em igracya nasza swą własną pracą, 
swym rozumem chłopskim, a gdzie tym rozu
mem kieruje wiara i roztropność chrześcijańska, 
lud nasz nietylko dorównuje w krótkim czasie 
innym narodowościom, ale staje się dla nich 
pod pewnymi względami wzorem i przykładem.

To też społeczeństwo tutejsze przypatrując 
się tej mrówczej pracy polskiego emigranta 
podziwia jego szlachetność, wytrwałość i otacza 
go coraz większym szacunkiem. Wie ono bo
wiem, że te przymioty ludu polskiego rodzą się 
z potęgi jego ducha, który gaszony przez sto 
lat z górą niewolą i uciskiem, nie mógł się 
wprawdzie rozwinąć jakby sobie tego życzyć 
można było, ale też nic na swej sprężystości 
nie stracił. Ci co nas otaczają wiedzą dobrze, 
że tu dopiero lud nasz począł oddychać swo
bodą i wolnością, o którą na darmo walczył 
tak długo, której nie mógł okupić krwią i ra
nami bohaterów z pod Racławic, Maciejowic, 
Grochowa, Ostrołęki, poświęceniem i ofiarą 
roku 1863.

Biurokracya gasiła tak długo, jak mogła ka
żdy swobodniejszy płomyk oświaty skierowany 
w stronę wsi i ludu, bo jak pięknie mówi nasz 
Henryk Sienkiewicz: nieprzyjaciele nasi oba
wiali się długo, ażeby lud nie zrozumiał krzy
wdy mu wyrządzonej.

Szkoda tylko, że poziom naszego życia na
rodowego tu na obczyźnie obniżają tak liczne 
wady nam samym właściwe, a zwłaszcza 
długie, huczne, pijackie, krzykliwe, a czasem 
wprost waryackie wesela i zabawy. — Bo czy 
to nie jest prostem szaleństwem, kochani czy
telnicy, ażeby człowiek pracujący tak ciężko 
przeciętnie na tego dolara i pól dziennie, który
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całe miesiące słońca Bożego nie widzi, bo p ra
cuje w kopalniach węgla, rudy żelaznej, łupku 
lub marmuru, który się piecze i praży przy 
topieniu żelaza, traci zdrowie i naraża się na 
suchoty po fabrykach wełnianych, ażeby ten 
człowiek, mówię, w ydawał całe swe oszczędno
ści na piwo, trunki, muzykę z okazyi ślubu, 
chrzcin itp.? Czy to nie jest szaleństwem, ażeby 
przy powyższych okazyach kupować 20 i więcej 
beczek piwa, nie wliczając w to wina, wódki... 
i to nieraz na rachunek albo za pożyczone pie
niądze? I jakie zwykle skutki tych hucznych 
wesel i zabaw? Szaleństwem się rozpoczyna, na 
waryactwie się kończy.

Pod działaniem trunków odzywają się w za
proszonych instynkta dzikie: zazdrość, gniew, 
zemsta; przypomina się, że ten lub ów kiedyś 
go obraził, „honor“ mu odebrał i dalej go za 
bary i dalej go szklanką w łeb i dalej za nóż 
lub rewolwer... Aż w końcu zjawiają się po- 
skramiacze tych zwierząt w ludzkich ciałach 
z pałkami w jednej ręce, a z łańcuszkami w dru
giej, wsadzają go do klatki i odwożą w bezpie
czne miejsce... Następnych dni dzienniki miej
scowe mają co opisywać, sędziowie ręce zacie
rają, adwokaci nawzajem sobie winszują pol
skiego wesela i życzą drugiego takiego, a obca 
narodowość kiwa głową i szepce między sobą: 
bądź co bądź w tych Polakach siedzi coś jesz
cze dzikiego.

Ażeby takie wesela, chrzciny, zabawy ustały, 
woła na nas Pan  Bóg, woła Kościół święty, 
woła Ojczyzna, woła wreszcie cywilizacya XX. 
stulecia.

Darujemy chętnie takie wesela i zabawy 
przodkom naszym. Oni byli gnębieni pańszczy
zną i w takich okazyach chcieli zapomnieć 
choćby na chwilę, co im dolegało i bolało. Oni 
nie umieli czytać ani pisać; nie istniały dla nich 
książki ani gazety, nie mieli się czera rozerwać. 
Ale dzisiaj, zwłaszcza tu  na obczyźnie, takie 
zabawy nie uchodzą; muszą one być szlache
tniejsze jak przystoi na naród ucywilizowany. 
Nie powołujcie się na zwyczaje krajowe.

W  kraju jeździło się do ślubu na wozie 
wysłanym słomą lub sianem: tu jeździ się ka
retą, a nawet automobilem. Zamieniliście, Ro
dacy, wóz na karetę i automobil, zamieńcie 
i dawne surowe zwyczaje wesel na zabawy 
ciche, spokojne, na gościnę szczerą, ale nie pi
jacką, na ucztę obfitą, — ale nie marnotrawną, — 
na zastosowaną do waszego stanu. Oszczędno
ści wasze obróćcie raczej na urządzenie sobie

pomieszkania zdrowego, czystego, gdzieby było 
miło odetchnąć po całodziennej ciężkiej pracy.

Przypatrzcie się narodowościom, które Was 
otaczają. Bawią się i oni, ale cicho, spokojnie, 
jak  przystoi na ludzi żyjących w 20-tym wie
ku ery chrześcijańskiej. A za to widzi się u nich 
większy dobrobyt.

Huczne zabawy, to ogólna wada Polaków, 
która nie mało się przyczyniła do zrujnowania 
kraju ojczystego. Ile to przez hulatykę i „życie 
wesołe“ przeszło dworów naszych w ręce ży
dowskie lub niemieckie. Nie wiem czy komisya 
kolonizacyjna w Prusach potrafiła swymi milio
nami dokazać tego, co hulaszcze lekkomyślne 
życie dokazało. A ile to drobnych majątków 
włościańskich idzie rok rocznie na licytacye 
i przechodzi często w ręce nam wrogie; ile to 
biedy i nędzy spotyka się na każdym kroku 
tak po wsiach jak i miastach. Zbożem Polski 
Europa się żywi, a właśni synowie kawałka 
chleba nieraz nie mają. A dlaczego? Są różne 
tego to y c z y n y :  taniość pracy, wysokie podatki 
itd., ale i dlatego, że za dużo hulano i dzisiaj 
się hula za dużo, piło się i dzisiaj się pije, za dłu
gie wesela wyprawiano i dzisiaj się wyprawia.

A kto nie chce wierzyć, niech się przypa
trzy, jakie stosunki panują pod tym  względem 
i w naszych osadach rozsianych w Ameryce. 
Często widzimy, że zarobki nie pozostawiają 
wiele do życzenia a mimo to bieda nie ust§- 
puje z domu. Skąd to? Ha, bo jej tam dobrze; 
tam bale i zabawy, hula tyka i pijatyka, a bieda 
takiego domu trzym a się rękami i nogami. I tak 
ten lub ów pracował tu lat pięć, dziesięć i dwa
dzieścia, zarabiał nie najgorzej, a do kraju w y 
jeżdża goły jak turecki święty, a nieraz przy
darza się i to, że rodacy z litości kolektę urzą
dzają na kartę okrętową.

Nad uszlachetnieniem wesel i zabaw naszego 
ludu musimy pracować wszyscy. Organizacye 
i jednostki, którym dobre imię naszego narodu 
na sercu leży, niech się starają wywierać wpty'v 
w tym kierunku, gdzie i kiedy tylko mogą- 
Przykład przedewszystkiem powinien wyj^ 
z Bractw kościelnych, z grup większych orga* 
nizacyi polskich, z Towarzystw wzajemnej p°’ 
mocy.

Będzie to aktem żywej wiary, aktem Pra* 
wdziwego patryotyzmu, którym Kościołowi i Oj
czyźnie się służy i na błogosławieństwo Boz« 
się zasługuje.

K s . W . Mir.hallca.
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Wpływ elkoliolu na potomstwo/)
Kto badał dokładniej stosunki panujące 

u nas pod względem alkoholizmu, zauważył 
niejednokotnie, że pijaństwo przechodzi w nie
których rodzinach jakoby w dziedzictwie z ojca 
na syna. F ak t  ten jest dobrze znany naszemu 
ludowi, gdyż nieraz słyszy się zdanie, że te lub 
owe rodziny stanowią „gatunek pijacki“.

Objaw ten stał się już dawno przedmiotem 
badań uczonych, a choć sprawa jest zbyt za
wiłą, aby można jakieś pewne reguły ustana
wiać, to nie u lega żadnej wątpliwości, że ro
dzice pijący pozostawiają dzieciom często jako 
straszliwe dziedzictwo nieprzeparty pociąg do 
alkoholu, z czego w młodym nieraz wieku w y
radza się nałogowe pijaństwo.

Zdarzają się wprawdzie dosyć liczne wyjątki, 
fc. j. że dzieci rodziców pijaków okazują wyraźny 
wstręt do alkoholu i w yrastają na ludzi trze
źwych. Niestety, dzieci trzeźwe w inny sposób 
pokutować nieraz muszą za winy ojców lub 
pijaństwu oddanych. Uczeni nazywają smutne 
skutki pijaństwa rodziców objawiające się w roz
maity sposób u potomstwa, zbiorową nazwą 
zwyrodnienia dziedzicznego.

Dziedziczne skutki pijaństwa są jednym 
z najważniejszych objawów w t. z. sprawie 
alkoholizmu. Gdyby każdy pijak sam odpowia
dał za swe pijaństwo i sam pokutę za nie po
nosił, byłoby pół biedy. Lecz w tern upatrywać 
trzeba właściwy tragizm i największe nieszczę
ście pijaństwa, że skutki tego nałogu nawet 
w dalszych pokoleniach są wprost nieobliczalne. 
Jeżeli gdzie, to właśnie tutaj sprawdza się zda
cie Pisma św., że Bóg karze za winy ojców 
Piąte i dziesiąte nieraz pokolenie.

Napisano już dużo traktatów o wpływie al- 
łizmu rodziców na potomstwo. Lecz w na- 

szem społeczeństwie nieliczne jednostki mają 
jakie takie pojęcie o tem ważnem zagadnieniu, 
a nawet u przeciwników alkoholu spotkać się 
można z wielkiem brakiem znajomości tej spra- 
wy- Dlatego podajemy tutaj w zarysie ważniej
sze szczegóły odnoszące się do skutków alko
holizmu pod względem potomstwa.

U ludu naszego dosyć rozpowszechnionem 
jest mniemanie, że dzieci spłodzone w stanie 
nietrzeźwym pozostają głupiemi.

Otóż badania uczonych dały naukową pod
stawę. tym mniemaniom.

W yjęto z „m iesięcznika d la  popierania  wstrzem iażli- 
Pleszew .

Uczony szwajcarski Bezzola stwierdził, że 
większa część idyotów (słabych umysłowo), 
umieszczonych w Zakładach szwajcarskich, zo
stała poczętą w czasie karnawału lub winobra
nia t. j. w okresie, w którym pijaństwo jest na 
porządku dziennym. Bezzola poddał badaniu
9.000 idyotów.

W  Bicetre, domu dla chorych umysłowo 
niedaleko Paryża, badano od r. 1880— 1890 
829 idyotów i wykazano, że u 75 na stu rodzice 
oddawali się nałogowemu pijaństwu.

Profesor Bunge badał 300 słabych umjfsło- 
slowo i przekonał się, że w 145 wypadkach ro
dzice byli pijakami.

Podobne rezultaty wydały dochodzenia, ja 
kie czyniono u dzieci szkolnych. Tak np. nie
dawno temu badał lekarz szkolny, dr. Schle
singer. pochodzenie 138 dzieci szkolnych tępych 
umysłowo i stwierdził co następuje: U większej 
części tych dzieci istniało dziedziczne osłabie
nie centralnego systemu nerwowego, z czego 
pod wptywem różnych czynników ujemnych 
powstało z czasem zupełne przytępienie umysłu. 
Liczba takich dzieci wynosiła 1, 1 proc. ogółu 
B ło iz ieży  szkolnej, przyczem było znacznie 
więcej chłopców', aniżeli dziewcząt (w stosunku 
128:100). Wśród przyczyn w7ywrołujących to smu
tne zjawisko, odgiywał naturalnie: alkohol zna
czną rolę. Okazało się, że na 100 dzieci tępych 
umysłowo 30 pochodziło z rodzin pijackich.

W rzeczywistości trzebaby tę liczbę znacznie 
powiększyć, gdyż wdadomo, że pijacy z reguły 
nie przyznają się do swej namiętności.

Zresztą każdy nauczyciel i katecheta wde, 
że wśród tępych i słabych umysłowo najwięcej 
trafia się dzieci pijaków.

Lecz alkoholizm rodziców wrywołuje u po
tomstwa jeszcze inne opłakane skutki. Na pod- 
stawde licznych zestawień doświadczalnych 
stwierdzono, że dzieci pochodzące z rodzin pi
jackich mają skłonność do zboczeń pod wzglę
dem moralnym. Z tych wdaśnie nieszczęśliwych 
rekrutuje się nieprzeliczona armia włóczęgów, 
prostytutek, pijaków, złodziei, rabusiów. Z mnó- 
stwua dochodzeń naukow7ych przytaczani}7 tu 
niektóre.

W r. 1895 badano w7 Stanie Massachusets 
w7 Ameryce Północnej stosunki rodzinne i po
chodzenie wszystkich więźniów, karanych za 
różne przestępstwa. Okazało się, że na ogólną 
liczbę 36.672 wdęźniów miało 15.440 czyli 57,89 
proc. ojców pijaków, a 5.464 matki pijaństwu 
oddane.
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W  zakładach wychowawczych w Chicago 
badano 284 dzieci oddanych na przymusowe 
wychowanie. Przekonano się, że 205 w ychow an
ków pochodziło z rodzin pijackich.

Podobne dochodzenia czyniono w wielkim 
zakładzie wychowawczym w Lichtenbergu p. 
Berlinem. Stwierdzono, że na 250 młodocianych 
przestępców 152 miało ojców pijaków, dw ana
ście matki pijanice, a czterech tak ojców jak 
matki pijaństwu oddanych.

W  Finlandyi udowodnił Kantele, że jedna 
trzecia złoczyńców pochodziła z rodzin pijackich,

W  Szwajcaryi okazało się, że 45 procent 
młodocianych przestępców umieszczonych w za
kładach wychowawczych miało rodziców pi
jaków.

Jedną  z najohydniejszych plam narodów 
cywilizowanych stanowi t. z. prostytucya. Otóż 
udowodniono, na podstawie dokładnych badań, 
że i tę plagę mamy w wielkiej mierze pijań
stwu do zawdzięczenia. Znaczna bowiem częśó 
dziewcząt upadłych pochodzi również z rodzin 
pijackich. Tak np. badał uczony Bonhoeffer 
stosunki rodzinne 190 prostytutek umieszczo
nych w więzieniu wrocławskiem i wykazał, że 
85 =  47,7 proc. było dziedzicznie obciążonych 
wskutek pijaństwa rodziców, przeważnie ojców. 
W  roku 1863 robiono podobne dochodzenia 
u 2000 prostytutek. Rezultat był następujący: 
596 miało ojców nałogowych pijaków, 347 matki 
nałogowe pijaczki, w 636 wypadkach byli oj
cowie pijakami, choć nie nałogowymi, a w 574 
podobnie matki.

Ciekawy raateryał zebrał prof. Pelman. Otóż 
w roku 1740 umarła niejaka Anna Jurke, pi
jaczka i prostytutka. Z niesłychanym nakładem 
pracy udało się uczonemu wyśledzić koleje ży
cia potomków owej pijaczki. Ogólna liczba 
całego potomstwa wynosiła 834. — Losy 709 
potomków udało się zbadać, reszta zaginęła bez 
śladu. Z powyższej liczby było 106 dzieci nie
prawego łoża, 142 żebraków i łazęgów, 64 mu
siały gminy na swój koszt utrzymywać; 181 
oddawało się prostytucyi; 76 skazano za różne 
zbrodnie, między któremi było 7 morderców. — 
Cały ten przeklęty ród przysporzył państwu 
wydatków na pięć milionów marek w przecią
gu 75 lat.

Powodem opóźnionego rozwoju umysłowego 
dzieci jest — według wykładu prof. dr. Len- 
buschera z Meimugen — 1) bliski stopień po

krewieństwa rodziców, 2) różne choroby n. p. 
kiła i gruźlica, oraz 3) alkoholizm przewlekły 
rodziców, który w Niemczech jest przyczyną 
40°/o wypadków. Na ogólną więc liczbę 120.000 
dzieci upośledzonych umysłowo w Niemczech,
48.000 zawdzięcza swoje upośledzenie alko
holizmowi rodziców. Matki, które chcą mieć 
zdrowe i zdolne dzieci, nie powinne same 
używać napojów alkoholowych, a przedewszy- 
stkiem nigdy nie powinny dawać ich dzieciom, 
dla których są one bezwarunkowo trucizną.

Zakład wychowawczy w Miejscu Piasto
wem wykończa budynek piątrowy, w którym 
mieścić się będzie młyn i wszystkie war
sztaty. Potrzeba nam, aby doprowadzić tę 
sprawę do końca, około 20 tysięcy Koron.

Prosimy tedy najuprzejmiej Szlachetnych 
Czytelników niniejszego pisma aby raczyli 
nas wesprzeć ważnej w tej sprawie.

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych 
„Powściągliwości i Pracy” .

X. Jan  G rabarski parafia Szczebrzewska 3 Ruble, p. Sta
nisław  Koza Roztoka 6 k, p. Menkowska Sieniawa 10 k, p. Anna 
Kuśnierska Stary Sącz 14 k, p. M aryaGedlowa Wadowice 5 k, 
X. Dr. Spis Kraków 50 k, p. Zofia Jabłonowska Kraków 24 k, 
Kółko rolnicze Dębowiec. 20 k, p. Wincenty Zogalla Kostuchna 
5 M, p. Michał Szary Kostuchna 3 M, p. Paw eł Żogalla Mi
kołów 5 M, p. Radoszewski N adworna 5 k, ks. Bronisław Wo- 
jaczyński Krzemienica 5 k, p. Dzianottowa Ropczyce 1*10 k, 
A. Kwaskowa Wrzawy 20 k, S. S. Służebniczki N. M. P. Ko- 
sieniee 4‘10 k, p. L. Bylica Lwów 5 k, X. Wójcik Buffalo N. J. 
250 k, p. R. Bartonkowa Zarzecze 15 k, p. Kazimierz Rejewski 
Siedlec 9*16 h, p. Ewa Chrapek Kraków 3 k, p. Aona Górzecka 
Izdebnik 5 k, p. Bolesław Lewek Jasło 1 k, p. Eugenia Kub
łowa Czernichów 20 k, ks. Marceli Krzeczowski Kęty 60 k, 
p. Märya Grabara Banewitz 10 M, ks. Seweryn Oleksy Zakli
czyn 20 k, p. Jan  Triczka Buczacz 5 k, k s .  A .  Pechnik Lwóff 
10 k, p. Tadeuszowa Piłatow a Lwów 15 k, ks. J . Koterbski 
Kamionka wielka 3 k, p. F . Natterowa Frysztak 10 k, p. Jnn 
Wcisło Ohocznia 1*60 k, ks. F r, Jenkner Wysoka 10 k, p. N°r* 
bert Potempa Seharley 8 k. p. Henryk Ochmann Domb 30 fen. 
p. Szemański Domb 2 M, p. Marya Szkopek Domb 2 M, P- 
Antonina Marxen Czerehów 10 k, p. Jakób Kras Breń 5 k, 
p. Marya Markiewiczowa Kraków 150 k, p. Kazimira Cr. Bau- 
hidy Grodzisko 40 k, p. W rońska Lwów 18 k, ks. J. Stafiej 
Staromieśeie 5 k, p. M. Duninowa Kopytowka 5 k, p. W. Bar* 
tuikowski Psków 8 k, p. Stefania Kręćka Stare Kiszewo 3 M. 
30 f, p. M arta Kinder Stare Kiszewo 5. M, ks. St. Zalewski 
Lipowiec 25 k. 40 h, p. Józef Kalus Chorzów 5*86 k, ks. Marcin 
Augustyn Milczyce 20 k, p. Jan  Iwański Sanok 3 k, p- Jan 
Kosma Imielin 3*50 k, ks. Jan  Czarnowski Canden N. J. 25 k, 
Administracya „Czasu“ Kraków ze składek 64*87 k.

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ w Miejscu Piastowem. — Za redakcyę odpowiedzialny Wojciech Lenik.
Czoionkaal drukarni W. Lenlka w Krośnie,
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Rok XIII. Lipiec 1910 r. Hr. 7.

Organ Tbwarzystwa

iwość i Praca
W Y C H O D Z I  R A Z  N A  M I E S I Ą C .

W A ustro-Węgrzech . 1 kor. 20 k. 
W Niemczech . . .  1 nirk. 40 fen.

P re n u m e ra ta  ro cz n a  w y n o s i:

W Królestw ie Polskiem  i Rosyi 75 kop.

W A m eryce ............................ \'5 dolara.
W innych krajach . 2 franki

L)la członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ, 
p. M ie jsce  P ia s to w e  ( A u s tr y a ,  G alicya).

lak zapnie dzieci io p p s in M

Nie ma ojca ani matki ani opiekuna, którzy 
N nie pragnęli, aby im dzieci były posłuszne; 
już dlatego samego, ponieważ one z braku do

świadczenia i rozsądku należytego same nie 
Nogą, sobie radzić a puszczone samopas mo
głyby nie tylko sobie samym, ale jeszcze 
innym ludziom w niejednej sprawie zaszkodzić 
'tak nieraz dzieci podpalają dom rodzicielski; 
a zresztą bez posłuszeństwa trudno dzieci czego 
nauczyć a osobliwie przysposobić je do pracy 

| bwodowej na starsze lata. A zatem tak wie
l c y  jak i niewierzący pragną mieć dzieci po
słuszne, gdyż tylko takie dadzą się wychować 
lla użytecznych członków społeczeństwa i mogą 
swoim rodzicom i opiekunom w wieku sędzi
wym być podporą; inaczej zaś stałyby się za
kałą rodzaju ludzkiego i nieszczęściem dla ro
dziny. A wierzący rodzice i opiekunowie obo
wiązani są jeszcze pod grozą utraty zbawienia 
Wychować dzieci sobie powierzone w posluszeń- 
st"'ie, które jest cnotą konieczną i jedyną dla 
każdego człowieka; albowiem jest naszem prze
baczeniem, abyśmy pełnili na każdym kroku 
w°lę Stwórcy i Pana naszego, a nie swoję wolę 
\ tym sposobem uszczęśliwili się w tern życiu 
1 ty drugiem na wieki. Stąd już w starym te- 
sbimencie (Syr. 30. 11.) napomina Pan  Bóg ro

dziców i opiekunów: „Nie-dawaj (synowi) swej 
woli za młodu... nachylaj szyję jego... póki jest 
dziecięciem, by snać nie zatwardział i niestałci 
się nieposłusznym“. A w nowym testamencie żąda 
Boski Zbawiciel (Mat. 16. 24.) wyraźnie „zapar
cia się“ woli własnej, jako warunku niezbę
dnego ku zbawieniu duszy. Kto tedy chce 
dostać się do nieba, musi być posłusznym Bo
gu i tyra wszystkim, którzy Go na ziemi za
stępują. Rodzimy się zaś z wolą osłabioną wsku- 
tok grzechu pierworodnego. Trzeba zatem przez 
wychowanie staranne sprawić, aby dziecko od 
zarania życia swego nie czyniło swej woli, ale 
wralę Bożą, i tym sposobem się zapierało przez 
posłuszeństwo. To łamanie woli własnej w dzie
cięciu jest sprawą najważniejszą a oraz najtru
dniejszą w wychowaniu. Tak się tworzą, wielkie 
charaktery; tak się wychowują dzieci dla Boga 
i dla nieba.

Dziecko już w kołysce leżąc, daje oznaki 
własnej woli płaczem. Należy więc zaraz zba
dać, dlaczego płacze? Jeśli płacze z ważnej 
przyczyny, np. iż mu się jeść chce, iż mu za 
gorąco lub. za zimno lub za mokro, iż mu coś 
dolega, powinni wychowawcy natychmiast usu
nąć powód cierpienia. Również i starszym dzie
ciom słusznie czegoś domagającym sic, np. pod
wieczorka, zeszytu, itp. należy rychło udzielić, 
albowiem odmowa wymagań usprawiedliwio
nych budzi w dzieciach upór, złośliwość i przy
gnębienie szkodliwe dla duszy i dla ciała. Albo
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wiem ze zasady dzieci o ile możnos'ci powinny 
być zawsze pogodne i wesołe. W e wychowaniu 
należy unikać surowości i pieszczenia. Jeśli zaś 
dziecko płacze bez słusznej przyczyny, to niech 
sobie płacze, aż się wypłacze. Ustępstwa wtedy 
żadnego być nie powinno. Znałem Antosia trzy
letniego, który wtedy drzwi otwierał, kiedy 
starszym dzieciom było nie na rękę, a znowu 
je zamykał, kiedy go proszono, aby pozostawił 
je otwarte. Ktokolwiek ośmielił się wbrew jego 
woli zamknąć lub otworzyć, wywoływał natych
miast płacz złośliwy u niego i zamięszanie w ca
łym domu. Babunia chcąc udobruchać malca, 
zapraszała go bardzo mile do swojej kawy. 
Tatuś zaś wołał z całą siłą na służącę: „Mary
siu otwóż Antosiowi drzwi; niech nie płacze“. 
Marysia drzwi otworzyła, a Antoś mimo to be
czał: „ja już nie potrzebuję“. — Mama w ystą
piła z cukierkiem a Antoś jednak grymasił, wo
łając: „niech mama sobie sama zje“. Nareszcie 
zakłopotana Mama wzywa tych, którzy Antosia 
obrazili, aby pocałowali go w rękę i przeprosili 
go za zniewagę dostojności jego wyrządzoną. 
I gdy Antoś nóżkami ze złości tupał i fikał 
odbierał pocałunki rąk od upokorzonych wino
wajców. I wtedy dopiero mały tyran sfolgował 
cokolwiek ze swojego gniewu i oparłszy głowę 
o ścianę szlochał od niechcenia. A znałem ta 
kże czteroletnią panienkę, która kubek w ku
bek codziennie podobne sceny ze swojem oto
czeniem wyprawiała.

Opisuje ksiądz Bosco (novelle e racconti) 
grymasy jednego panicza włoskiego, którego 
mama wszystko w okamgnieniu spełniała, co 
tylko zapragnął. Pewnego wieczora bawił się 
syn raamin w ogródku pod okiem służącej. Na
gle zaczyna płakać przeraźliwie. Skoro matka 
ten płacz usłyszała, w tej chwili okazuje się 
w oknie i woła do służącej: „Daj, dziecku, co 
ono chce“. — Służąca odpowiada: Pani moja, 
tą razą jest niepodobieństwem pragnienie jego 
zaspokoić. Na to krzyknie pani rozgniewana? 
„Jakto? co ty mówisz? Wynoś się zaraz, nie
godziwa sługo; idź precz z mojego domu“ . — 
„Niech pani się nie gniewa, odpowiada służąca, 
dziecko bowiem zobaczywszy księżyc w zbior
niku wody u wodotrysku, chce, ażeby mu go 
dać“. — Matka zarumieniła się aż po uszy, 
otrzymawszy porządną naukę na całe życie. 
Nie można tedy dzieciom wszystkiego dawać, 
co one chcą. Już  pominąwszy wypadki, kiedy 
żądają szkła, palącej świecy, noża itp. rzeczy 
niebezpiecznych, szkodliwych i niewłaściwych, 
można jeszcze niekiedy im odmówić z powodów

ważnych, np. aby ich ukarać za winę popeł 
nioną albo ćwiczyć w powściągliwości. Jeśli 
więc uznasz ojcze lub matko za dobre, aby coś 
dziecku odmówić, to trwaj niewzruszenie w sło
wie raz wypowiedzianem, choćby nawet dzie
cko się pogniewało na ciebie, bo inaczej ono 
zamiast cię słuchać będzie ci rozkazywać. Mo
żna mu tylko pofolgować czasem, jeśli za winę 
swoję przeprosi i obieca poprawę. Jeśli zaś mu 
okażesz słabość swoję i za lada grymasem mu 
ustąpisz, wychowasz sobie na całe życie swoje 
zamiast pociechy krzyż wielki.

A nic tak nie psuje dziecka i nie utwierdza 
go w uporze i samowoli, jak  gdy jedno z ro
dziców go chwali i popiera w jego zachceniach 
a drugie zaś go gani i nie przyznaje mu rze
czy żądanej. Nieraz na koszt dziecka rodzice 
żarty sobie stroją. Dziecko domaga się od ojca 
szybki z okna, m atka zaś żartem bije męża po 
plecach za to, iż szybki nie daje. A jeszcze 
gorzej, gdy rodzice albo w ychowawcy wobec 
dziecka na seryo się sprzeczają, czy dziecku 
rzecz żądaną dać lub nie.

Również szkodzi dziecku, gdy sługa lub kto 
z rodzeństwa lub z rodziny ujmuje się głośno 
za niem wobec rodziców. A ogromnym niero* 
zumem byłoby droczyć się z dzieckiem, raz mu 
dając jakąś rzecz mu miłą i zaraz znowu ją 
odbierając. Także jest nieroztropnością, pytad 
się dziecka: „Czy chcesz tego? Powiedz, jakto 
ma być? itp.“ Dziecka nie ma się co pytać, bo 
ono nie ma zupełnego rozeznania rozumu. Ma 
się tem zadawalniać, co mu starsi dadzą.

Nie należy też dopuszczać, aby dziecko roz
kazywało służącym. Ono może tylko ich pro
sić. A to z dwóch powodów: aby nie nabrało 
zgubnej chęci panowania nad innymi i nauczyło 
się mało o sobie trzymać i aby nie przeciążać 
służących, którzy już dość wielkie brzemię na 
swoich barkach dźwigają, jeśli są posłuszni 
rozkazom starszych a nękani nadto jeszcze nie
rozsądnymi rozkazami dzieci, gotowi ustać.

Jeśli zaś powstanie spór pomiędzy dziećmi, 
w tedy nie można bez zbadania sprawy rozstrzy- 
gać na korzyść najmniejszego, albo też najmil* 
szego. Dzieciom należy się najściślejsza sprawie
dliwość. Wola tedy starszych, na której się 
opierają słabe wole dzieci, musi stać zawsze 
niewzruszona i nie ulegać żadnej chwiejności- 
Przeto zawczasu należy dzieci do posłuszeństwa 
zaprawiać, a osobliwie aby wszystko, co iiu się 
poleci, spełnialiły rychło, dokładnie i bez szemra
nia. Nie mogą wychodzić z domu bez pozwo
lenia starszych, a wyszedłszy z domu nie p0'
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winny zatrzymywać się poza domem nad czas 
określony; nie powinny nic bez pozwolenia star
s z y c h  zabierać do siebie. Co zaś im się naka- 
zało, to mają, święcie spełnić. A gdyby się 
ociągały to uczynić, należy im przypomnieć 
słowami: „czy już zapomniałeś to co ci roz
kazałem?“ Jednakow oż nie należy żądać od dzieci 
rzeczy niemożliwych. A jeśliby się zaś kiedy 
im się poleciło coś takiego, należy cofnąć.

Kto zaś chce mieć dzieci posłuszne, powi- 
winien u nich mieć powagę i cześć. Nieraz ro
dzice ze sobą są w nieporozumieniu, i na złość 
jednó drugiemu czyniąc, wyseła matka dziecko 
do ojca, albo ojciec znowu do matki ze słowami 
lekceważącemi a naw et z obelgami, np.: mama 
kazała ci tatusiu powiedzieć, że nie masz rozu
mu. Tak dziecię nie powinno przemawiać do 
osoby, którą jako zastępcę P ana  Boga czcić 
powinno. Stąd z każdym uczynkiem i z każdem 
słowem wobec dzieci należy się liczyć. Prze- 
dewszystkiem należy dać im dobry przykład. 
Słowa z uczynkami powinny być zgodne. W tedy 
dopiero nauka o posłuszeństwie w yda owoce. 
Inaczej dzieci przyswoją sobie błędy rodziców 
i rodzicami zaczną pogardzać, ich wyśmiewać 
a nawet lżyć i nimi poniewierać. Gdy ojciec
1 matka nieustannie żyją w niezgodzie i kłótni 
pomiędzy, sobą wzajem obrzucając się wyrzu
tami, tam dzieci nie mają żadnego szacunku 
dla nich i ich nie słuchają.

Również tara dzieci nie m ają czci ku ro
dzicom, gdy ojciec lub m atka na głos wyrzu- 
|IJ§r sobie grzechy młodości. Jakoż dziecko 
m°że szanować ojca lub matkę, jeśli się dowie, 
20 oni już przed pobraniem się prowadzili życie 
niegodziwe. P o tem  pijaństwo, nieład w gospo
darstwie domowem, próżniactwo, kradzieże, roz- 
Wlozłość, żebranie, przeklinanie ujmują im po
sagi wobec dzieci do tego stopnia, iż dzieci 
Przemawiają do nich z pogardą przez „ ty “ albo
2 uśmiechem lekceważącem przyjmują ich po
cenia.

Jest przeto błędem ze strony rodziców, gdy 
wiele z dziećmi się śmieją i żartują. Mogą 

e(lnak czasami do dzieci powiedzieć coś żarto- 
rtiwego, byle tylko unikali lekkomyślnych dwo- 
r0Wań i błaznowania. Zastępcy Boga na ziemi 
n)e powinni być przedmiotem śmiechu, jeśli chcą 
toieć powagę u dziecka. Rozkazy ich powinny być 
Wprzód dobrze obmyślane i stanowcze, a nie 
Sienne i chwiejne. Rozważyć należy naprzód, 
c° I jak dzieciom polecić, aby to nie było nad 
Sl}y dziecięce i sprzeczne z obowiązkami szkol- 
tyuai i kościelnymi. Nie żądać od dzieci naraz

za wiele ani też nie wydawać rozkazów i po
leceń za częstych i drobiazgowych. Rozkaz po
winien być krótki a zwięzły. A małym dzieciom 
nie należy podawać powodów, dlaczego im się 
coś rozkazuje, bo one ich nie zrozumieją. S tar
szym można obiecać, iż później przy wolnym 
czasie dostaną bliższe pouczenie dotyczące po
wodów. Ani też nie wypada do rozkazów do
dawać długich pogróżek albo też obietnic po
chlebnych. A przedewszystkiem rozkazy prze
łożonych i rodziców powinny być „zgodne“. 
Zdanie ojca nie może się różnić od zdania ma
tki. Co ojciec każe dziecku czynić, to samo 
powinna matka mu rozkazywać. A kiedy ojciec 
woła z prawej strony a zaś matka z lewej po
lecając dziecku odmnienne posługi, wtedy dzie
cko nie nauczy się posłuszeńswa.

Potem  kto chce wychować sobie dzieci posłu
szne, musi okazywać im miłość prawdziwą, 
albowiem miłość wywołuje miłość wzajemną. 
Stąd należy się dzieciom niekiedy ciepłe słowo 
zachęty i pochwały a nawet pewna pieszczota. 
Zresztą z oczu rodziców wyczytają dzieci przy
chylność serca i będą się starały sprawić im 
radość przez gorliwe spełnianie ich poleceń 
a nawet ich życzeń godziwych. Przeto nie wy
pada narzekać wobec dzieci na trudy nieod
łączne od żywienia i pielęgnowania ich. Należy 
przyjąć każdy drobny dar ze strony dzieci, np., 
kwiatuszek polny, z wdzięcznością, a powra
cając z miasta lub z odpustu przynieść im wza
jem maleńki gościniec. A przedewszystkiem 
powinni rodzice i opiekunowie starać się sku
tecznie, aby dzieci im powierzone nie cierpiały 
niedostatku i uczyły się jakiej pracy zawodo
wej, z której mogłyby kiedyś i siebie i drugich 
jeszcze utrzymać. Jeśli dzieci zaniemogą albo 
poniosą jaką szkodę lub ranę, należy im natych
miast przyjść z pomocą, radą i pociechą, je 
dnak bez przesady, aby nie uczynić ich zbyt 
trwożliwemi i pieszczonemi. A gdy na rodziców 
przyjdzie jakie większe strapienie, niech znoszą 
je z poddaniem się woli Bożej spokojnie, nie 
okazując stąd dzieciom drażliwści niewczesnej 
ani mrukliwości ponurej. Tudzież okazujcie dzie
ciom zaufanie, nie posądzając ich niesłusznie 
bez podstawy o winy, których nie popełniły. 
W ydając zakazy, nie czyńcie uszczypliwych 
docinków, a karząc sprawki niedobre, nie do
dawajcie do kary pogardy złośliwej. Unikając 
zbytniej surowości a oraz pobłażania zbytniego 
usiłujcie względem dzieci połączyć sprawiedli
wość z miłosierdziem na wzór Boskiego Serca 
Jezusa. Staraniem ojca powinno być, aby dzieci
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matkę coraz więcej kochały, a zaś m atka dążyć 
usilnie powinna, aby dzieci ojca nie martwiły 
nigdy, ale owszem sprawiały mu pociechę jak 
największą. Gdy jedno z rodziców zachoruje, 
tedy dzieciom wskazać należy, aby się modliły 
o zdrowie chorego ojca lub matki a naw et 
w tym celu przystąpiły do Sakramentów świę
tych. Co jest wskazanem także w dzień imienin 
rodziców Mli opiekunów. Do wszystkich tych 
usiłowań cnotliwych rodzice, opiekunowie i w y
chowawcy powinni jeszcze dołączyć częstą a go
rącą modlitwę, aby Pan  Bóg dać im raczył 
dzieci posłuszne na wzór P ana  Jezusa  podda-
uego Maryi i Józefowi.

O sądzie szczegółowym .

Wszystko, co posiadam y, o trzym aliśm y w d a 
rze od P ana  Boga, Stworzyciela naszego. W szyst
kich tych dóbr  właścicielem jest Bóg, a my je 
steśmy tylko ich zarządcami. Sprawiedliwość w y
maga, ażebyśmy kiedyś zdali sp raw ę przed Nim 
z dóbr przyrodzonych i z ła sk  od Niego o d eb ra 
nych. „Wszyscy m usim y się okazać przed Stolicą 
C hrys tusow ą“ (2 Kor. 5. 10.) i oddać liczbę w ło- 
darstwa swego, aby każdy z nas o trzym ał nagrodę 
lub karę p od ług  uczynków swoich. „ P o s tan o w io n o  
ludziom raz umrzeć, a potem  są d “ (list do Żyd. 
9. 27.). Niechybnie każdy człowiek zaraz po 
śmierci będzie badany i osądzony. Panu Bogu 
jest bardzo ła tw o  w dzień śmierci wynagrodzić 
swoich wiernych a ukarać niewiernych, bo On 
jest wszystkowiedzący i wszechm ocny. W ypada 
aby każdy człowiek jako osobn ik  był s tawiony 
na sąd Boży zaraz po śmierci a potem  zaś jako 
cz łonek  spo łeczeństw a pow tórn ie  na końcu 
świata, kiedy w yrok zapadły  na sądzie szczegó
łow ym  będzie uzupełn iony  nie tylko na duszy 
ale nawet i na ciele. I to stwierdza ewangelia 
(Łuk. 16. 22.) mówiąc o niesprawiedliwym b o 
gaczu a pobożnym  żebraku: „U m arł  żebrak, 
a poniesion był od an io łów  na ło n o  A braham ow e. 
U m arł  też i bogacz, i pogrzebion jest w piekle“ . 
Wiemy także, co powiedział Pan Jezus z krzyża 
do dobrego  ło tra  (Łuk. 23.): „Dziś ze m ną bę
dziesz w ra ju“ .

1 ten sąd szczegółow y odbędzie się w tej s a 
mej chwili, kiedy nastąpi rozłączenie duszy od 
ciała, i na tem sam em  miejscu, kędy będzie leżało 
ciało  człowieka zm arłego. A zaś sędzią będzie 
sam Pan Jezus, jako Bóg i jako człowiek w edług

s łó w  P ism a świętego (Dzieje 10. 42.): „Który po. 
s tanow iony  jest od Boga sędzią żywych i umar
ł y c h “ . Pan Jezus  okaże się z temi samerni bli- 
znam i ran, z k tórem i w stąp ił  na niebiosa. A je 
ten Boski Sędzia siedzieć będzie na swojej Stolicy 
w niebie, nie zstępując wcale na ziemię do sądze
nia każdego człow ieka. Należy tutaj pamiętać, iż 
na sąd Boży staje dusza ro z łą czo n a  od ciała. 
I sk o ro  się zjawi w świecie duchow nym , będzie 
o św iecona  św iatłem  nadp rzy ro d zo n em , zapomocą 
k tórego  ujrzy sw ojego  Boskiego  Zbawiciela na 
Stolicy w niebie i ujrzy czarta, A nioła  Stróża 
i wszystkie spraw y swoje dobre  i wszystkie za
niedbania i błędy swoje a naw et w artość  swoich 
dobrych  uczynków. W idok P an a  Jezusa  napełni 
radością  sprawiedliwego, a zaś t rw ogą i wstydem 
grzesznika. I w ów czas będą „księgi otworzone“ 
(Dan. 7. 10.). Są to dwie księgi, jak wykłada św. 
Alfons d o k to r  Kościoła , to jest: ewangelia i su
mienie. W ewangelii będzie widać, co winowajca 
powinien był uczynić, a zaś w sum ieniu będzie 
m ożna  czytać, co uczynił rzeczywiście. 1 rozpo
cznie się rozp raw a  nie s ło w am i ludzkiemi, ale 
m ow ą duchow ną, zw łaszcza że na sądzie szcze
g ó ło w y m  sądzona  bywa tylko sam a  dusza. Jak 
naucza św. Augustyn (cont. jud.), wtedy zły duch 
pow stan ie  przeciw sądzonem u człowiekowi, zarzu
cając ,mu wszystko, co złego  uczynił, i przypo
m inając mu dzień i godzinę, kiedy co uczynił, 
a nakoniec  powie: ja, Panie, za tego człowieka 
nie byłem  biczowany ani zabity, a ten niewdzię
cznik pogardziwszy Tobą ,  k tóryś za niego poniósł 
śm ierć o k ru tn ą  na drzewie krzyżow em , służył mi 
jako  panu  i zbawicielowi sw em u; on przeto z pra
wa do mnie należy, a nie do Ciebie; Ciebie po
rzucił, a mnie się o d d a ł  w niewolę dobrowolnie 
na wieki.

Pow stanie też przeciw niesprawiedliwemu czło
wiekowi, jak nauczają O jcow ie święci, i Anioł 
Stróż, m ówiąc: Tyle lat s trzegłem  we dnie i w nocy 
człowieka tego, i poddaw ałem  mu rady zbawien
ne i oświecenia, a on wszystkiem tern wzgardził 
i u s łu ch a ł  raczej podszep tów  czarta i namowy 
ludzi światu służących, aniżeli mnie, a nadto gor
sząc innych swojem złem życiem, zasm u ca ł  jeszcze 
moich tow arzyszów  A nio łów . On już niejednego 
człow ieka do piekła p o s ła ł  przed sobą.

A najbardziej zaś oskarżać  go  będzie własne 
sumienie. Wszystkie grzechy, jakie kiedy kol wiek 
popełn ił ,  s taną mu przed oczym a i rzekną do 
niego: tyś nas uczynił, jesteśm y robo tą  rąk two
ich; już cię nie opuścim y nigdy. Jak  cień poste* 
puje za ciałem, tak my pójdziemy za tobą zawsze 
i wszędy aż do wieczności, i tam z tobą zawsze
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pozostaniemy. —  A nakoniec  sam  Boski Sędzia 
z twarzą zagn iew aną  pow stan ie  przeciw cz łow ie
kowi w grzechu śm iertelnym  zm ar łem u  i rzecze: 
Jak zapow iedziałem  przez p ro ro k a  (Sof. 1. 12.), 
iż rozświecę wszystkie kryjówki serca człow ieka 
w dzień zapalczyw ości i rozgniewania mojego, 
tak to ninie sp e łn iam : U m iłow ałem  cię przed wieki 
miłością n ieskończoną ,  s tw orzy łem  cię na obraz 
i na podo b ień s tw o  moje, abyś stawszy się p o d o 
bnym obrazow i m em u, p o łączy ł  się ze m ną w nie
bie na wieki, o d k up iłem  cię krwią m oją przez 
zbytek m iłości mojej, s tw orzyłem  cię na łon ie  
św. Kościoła , ośw iecałem  cię przez cały  szereg 
lat wewnętrznie natchnieniam i zbawiennem i, a zaś 
zewnętrznie w zniosłym i przykładam i świętych wy
branych m oich a przedewszystkiem własnym  przy
kładem i p rzykładam i najlepszej Matki mojej Maryi, 
zasilałem cię zdro jam i łask i w sakram entach  świę
tych, odpuśc iłem  ci tyle razy grzechy w sa k ra 
mencie pokuty, karm iłem  cię tak d ługo  w łasnem  
Ciałem i Krwiąj m oją  w Kom unii świętej, ku p o 
mocy i straży twojej da łem  ci A nio łów  i czeka
łem na twoje naw rócenie  lat tyle. Czyż więcej 
jeszcze m o g łem  dla ciebie uczynić? —  A tyś terni 
dobrodziejstwami i ła skam i m ojem i tylekroć p o 
gardziwszy i odstąpiwszy mnie Pana i Odkupiciela 
swojego, zw róciłeś  się ku największemu wrogowi 
mojemu czartowi i jem u za darm o  służyłeś  nie 
tylko sam w w łasnej osobie, aleś jeszcze wielu 
ludzi s łow y i przykładem  sw oim  odciągnąwszy 
odemnie, pociągną łeś  do niego, i zgubiwszy ich 
na wieki, sp raw iłeś  tyle sm utku Mnie, Matce m o 
jej, Aniołom i świętym moim. Sam osądź, czyż 
dłużej czekać m o g łem  na popraw ę twoję? P rze
cież wiedziałeś, że D osto jność  i Po tęga m oja jest 
nieskończona, za której zniewagę tylko raz p o 
pełnioną miliony an io łó w  i tysiące ludzi ponosi 
^arę wieczną w piekle. Nie wym ówisz się tern, 
lz zła sk ło n n o ść  p rzyrodzona  po p ch n ę ła  cię do 
Czechu. Nikt cię przecież do grzechu nie zm usza ł?  
Owszem gdybyś był w pokusach  m odlił  się, jak 
CR w Kościele nauczano, byłby cię Bóg łask ą  
^ v°ją pokrzepił  i p o m ó g ł  do ich pokonan ia ;  
łembardztej iż k rom  modlitwy m iałeś jeszcze ku 
Pomocy święte sakram enta . —  Również nie wy
mówisz się tern, że szatanie cię kusili. Wszak 
dyszałeś nieraz na kazaniach, iż szatani podo-
1),li są do psów  na uwięzi, którzy wprawdzie 
J1l0gą szczekać, ale ukąsić zdołają  tylko tych ludzi, 
tórzy sami dobrow oln ie  zbliżają się do nich. —

‘ ni też się nie wymówisz, iż zaciągnąwszy zły 
grzechowy, nie znalazłeś w sobie dosyć 

% , aby go  pokonać .  Jest wprawdzie nie m ała 
w zapasach  z nałogiem  grzechowym,

ale zap o m o cą  modlitwy i sak ram en tów  świętych 
m ożna  nabyć siły do zwalczenia nałogu  choćby 
największego; gdyż Bóg nie dopuszcza na n ikogo 
pokus  ponad  jego siły (1 Kor. 10. 13.). —  A w re
szcie słyszałeś nieraz, iż sądzić będę każdego cz ło 
wieka nie tylko ze wszystkich myśli, pragnień, 
s łów  i uczynków jego a osobliwie za spełniania  
obow iązków  stanu, z użycia zdrowia, urody, zdol
ności, majątku, godności, ś rodków , s to sunków  
i czasu, ale nawet ze sprawiedliwości jego. O w óż 
rzeczywiście zdzia łałeś wiele dobrych w oczach 
ludzkich uczynków i zyskałeś za nie uznanie i n a 
g rodę  na świecie, ale jednak te w oczach moich 
nie mają żadnej wartości i za nie ci nie zapłacę 
we wieczności; a to dla tego, boś ich nie sp e ł 
n iał dla mnie, ale dla w idoków  osobistych i dla 
ludzi, którzy ci już za nie zapłacili; a co naj
smutniejsza, iż wykonyw ałeś je po największej czę
ści w stanie grzechu śmiertelnego, kiedy dusza 
twoja była martwą. U ciebie bożyszczem najwię- 
kszem była ojczyzna. A przecież ona  cię nie s tw o
rzyła ani nie odkupiła :  tylko ja cię stworzyłem 
dla Siebie i ja cię odkupiłem . Krwią moją naj
świętszą, aż do przelania ostatniej kropli, u k o 
chawszy cię miłością nieskończoną. Mnie tedy 
słusznie należała się od ciebie m iłość nadewszystko 
ponad  ojczyznę i ponad najdroższych sercu twemu 
bliźnich. A tyś ukocha ł  więcej siebie sam ego 
i s tworzenia ziemskie, aniżeli Mnie, najwyższe 
D o b ro  twoje. A zatem cię nie znam, bo nie Mnie 
służyłeś, ale światu.

Wobec tak silnych i jasnych dow odów  każdy 
grzesznik musi uznać winę swoje i zamilknąć.
1 w tej chwili największego swego opuszczenia, 
poniżenia i zawstydzenia usłyszy grzesznik wyrok 
z ust najwyższego Sędziego zagniewanego: „Idź 
precz, przeklęty, w ogień wieczny“. 1 ten wyrok 
jak piorun spad ły  z nieba porazi nędznego g rze
sznika i wtrąci go w czeluście piekielne. Gdy Fi
lip II, król hiszpański wyrzekł rozgniewany do 
dw orzanina swego, który go o k łam a ł ,  s łow a: 
„Tak mnie o k łam u jesz?“ —  Ten sk o ro  pow rócił  
do domu, natychmiast u m arł  z bolu, zawstydzenia 
i strachu wskutek tego zarzutu usłyszanego. P o 
dobnie straszliwy w yrok wychodzący z ust B o
skiego Sędziego będzie tak przerażającym dla wi
nowajcy, iż gdyby przedtem był nie umarł, um arłby  
pow tórnie z pewnością teraz. Tymczasem większa 
po łow a ludzi, gdy słyszy m ow ę o sądzie Bożym, 
okazuje obojętność, jakby kto inny, a nie on 
miałby być sądzony. Jakiż to nierozum w sprawie 
tak niebezpiecznej być zupełnie bez troski o wy
nik! Obecnie jest w naszej mocy rozstrzygnąć 
jakość wyniku sądu Bożego. Wypada więc przed

___________________
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d okonan iem  obrachunku  na sądzie Bożym obli
czyć się ściśle z w łasnem  sum ien iem , n a jd o k ła 
dniej oczyścić je z grzechów  przez spow iedź szczerą 
i ża łosną , a m oże naw et z ca łego  życia, zwłaszcza 
gdy się takiej dotąd nie odpraw ia ło .  Sędzia przed 
wydaniem wyroku da się jeszcze ubłagać, a o s o 
bliwie gdy jeszcze żyjemy w czasie miłosierdzia, 
jakim właśnie jest czas naszego życia śm iertelnego 
na ziemi; po śmierci bowiem pozostan ie  dla nas 
tylko ścisła sprawiedliwość, a miłosierdzia  już 
więcej nie będzie. Teraz na ziemi żyjąc, m ożem y 
odzyskawszy łaskę  poświęcającą, na zadośćuczy
nienie za nasze winy w duchu poku ty  ponosić  
różnego rodzaju prace i cierpienia, a co więcej 
m ożem y na przebłaganie zagniewanego Boga 
ofiarować Mu nawet przenajdroższą Krew Z b a 
wiciela i przem ożne zasługi Świętych Pańskich, 
a osobliwie Najświętszej Maryi Panny.

A jakaż zaś będzie wielka radość  duszy s p ra 
wiedliwej, kiedy Pan Jezus do niej rzecze: „ D o 
brzeć sfugo dobry  i wierny: gdyżeś był wiernym 
nad m ałem , nad wielą cię pos tanow ię :  wnidź do 
wesela P ana  tw eg o “ . A właśnie sprawiedliwi, którzy 
przygotow ują się lata ca łe  na sąd Boży, czyniąc 
pokutę, m odląc się bez ustanku i spełniając uczynki 
dobre, a osobliwie obowiązki s tanu swego, będą 
się na sądzie Bożym radowali.

Dziesipć bardzo ważnych islazówel
które każda dobra matka pamiętać i wykonywać powinna.

1) Strzedz małe dzieci od wypadnięcia z ko
łyski lub z łóżka, od upuszczenia z rąk, gdyż 
od wstrząśnięcia mózgu skutkiem upadku dzie
cko łatwo może dostaó drgawek, zostać głucho- 
niemem lub kaleką, albo kulawem. Dlatego nie 
pozwalać małym kilkoletnim dzieciom, aby no
siły niemowlęta, szczególnie powinięte.

2) Przez cały czas przed narodzeniem dzie
cka jako też podczas karmienia matka nie po
winna pić wódki, piwa, wina, wogóle żadnych 
trunków, gdyż alkohol w krew dziecka prze
chodzi i powoduje bezsenność i różne choroby, 
a co najgorsze, dziecko nabywa pociągu do trun
ków. Niejeden pijak niebacznej i niewstrzemię- 
źliwej matce zawdzięcza, że oddał się temu 
obrzydliwemu nałogowi pijaństwa, który ona 
wszczepiła w niego w pierwszych chwilach 
życia.

8) Starać się, aby dziecko sypiało dużo i do
brze. Sen jest dla dziecka jeszcze potrzebniejszy, 
niż pokarm, mniej dziecku zaszkodzi brak do

statecznego i zdrowego pokarmu, niż brak snu 
Niemowlę w pierwszym roku powinno spać kilka 
godzin w dzień i 12 godzin w nocy np. od 7 wie
czór do 7 rano. W  drugim, trzecim i czwartym 
roku wystarcza jedna do dwóch godzin snu 
w dzień, a 12 w nocy. Od 5 do 10 roku życia 
powinno dziecko spać od 8 wieczorem do 6 
rano, ale nie potrzeba mu już snu w dzieit 
Nie przyzwyczajać dzieci do kołysania, ale od 
pierwszej chwili kłaść do snu równo na łóżku 
czy w kołysce i zostawić w spokoju. Nie dawać 
żadnych środków usypiających, np. makówek 
pod głowę lub odwaru z maku, bo przez to 
dziecię głupieje i staje się bezmyślne i nie
zdolne. Aby dziecko spało dobrze, trzeba dbać, 
aby miało czystą i suchą bieliznę i pościel, 
którą trzeba codzień przewietrzać a łóżko lub 
kołyskę oczyszczać z owadów. Dzieci małe po 
winąć do snu, ale niezbyt ciasno, by mogły 
swobodnie oddychać i nie rozgrzewały się za 
nadto; starsze kłaść równo na wznak i okryć 
lekko. Główka dziecka małego czy starszego 
nie powinna leżeć wysoko na poduszkach, lecz 
nisko na równi z całem ciałem; ręce przyzwycza
jać od początku trzyma na kołdrze na wierzchu 
aby dziecko nie nabrało złego nałogu bawienia 
się swojem ciałem, co jest zgubne i straszne 
w skutkach, tak  dla duszy, jak dla umysłu 
i zdrowia.

4) Nie nosić dziecka niepotrzebnie na rę
kach gdy już zaczyna chodzić; nie bawić go 
i nie zadawać mu wciąż pytań, gdy zaczyna 
mówić. W tedy bowiem mózg dziecka bardzo 
jest słaby, a przy samem mówieniu i pozna
waniu przedmiotów pracuje i męczy się. Naj
lepiej, gdy dziecko samo się bawi i mówi, kiedy 
chce. Nie męczyć dziecka uczeniem na pamięć 
wierszyków lub pacierza.

Wystarczy, gdy dziecko małe od 2 lat prze
żegna się przy pomocy matki rano i wieczór 
i za m atką odmówi, powtarzając słowo po sło
wie: Ojciec nasz i Zdrowaś, a gdy starsze 4 do 
5 lat: Wierzę i inne krótkie modlitewki, np' 
do Anioła Stróża i za umarłych. Powtarzaniem 
codzień za matką, dziecko prędko się naucz)' 
pacierza i polubi go; a przeciwnie znudzi g° 
i zmęczy gdyby mu kazano kilka lub kilkana- 
ście razy powtarzać raz po raz to samo, by sl* 
prędzej nauczyło na pamięć. Pilnować, 
dziecko prędko się ubierało i rozbierało i zaraz 
zrana po ubraniu odmówić z niem pacierz, Je' 
żeli się go razem nie odmawia z całą rodzin*!' 
co zawsze najlepsze.

5) Nie dawać dzieciom nigdy wódki
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ani piwa. Spirytus jest dla dziecka silną tru 
cizną. Najzdrowszy napój to woda i mleko.

6) Do dwóch lat nie dawać dzieciom wcale 
mięsa, później jak  najmniej. Za to nie żałować 
im mleka, jarzyn i dojrzałych owoców, kaszy 
i chleba. Dziecko nie powinno jeść, gdy nie 
głodne, ale też nie powinno być długo bez po
żywienia, bo dłuższe przegładzanie osłabia dzie
cięcy organizm znacznie więcej, niż starszego 
człowieka, gdyż dziecko rośnie i rozwija się. 
Dawać dzieciom jeść w pewnej stałej porze, 
cztery albo pięć razy na dzień, obficiej rano
1 w południe, mniej pod wieczór. Przed samem 
spaniem dzieci nie powinny jeść, bo śpią wtedy 
niespokojnie i chorują.

7) Nie pozwalać dzieci straszyć, np. przez 
krzyknięcie, opowiadanie strasznych i okro
pnych rzeczy, a szczególne przez przebieranie 
się za dziwy lub strachy, Przestraszone dzieci 
dostają nieraz drgawek, które męczą je potem 
całe życie, lub też stają się niespokojne, bardzo 
wrażliwe na wszystko. Od pierwszych miesięcy 
życia trzeba dziecko przyzwyczajać, żeby się 
nie bało pozostawać w ciemnej izbie.

8) Nie pozwalać dzieciom znęcać się nad 
zwięrzętami, gdyż to wytwarza w nich dzikość

chęć do okrucieństwa.
9) W  postępowaniu z dziećmi zachować 

zawsze cierpliwość i wyrozumiałość. Zostawić 
dzieciom swobodę, nie bronić tego, co nie złe, 
a możliwe do wykonania, zakazywać tylko tego, 
Co złe, szkodliwe, niebezpieczne.

Nie łajać dziecka, gdy się nic nie wie, czy 
świniło, nie bić dzieci, chyba za bardzo wielkie 
Przewinienie, np. za nałogowe kłamstwo, gdy 
1Qnekary nie pomagają, za krnąbrność, zuchwal
stwo i wielki opór, za kradzież i nieobyczajność 
Echować przytem spokój, a bicia używać zawsze
2 kiełkiem umiarkowaniem i jak  najrzadziej. 
•Z dzieci ła janych nieustannie i bitych wyra-

źli ludzie; niejedna matka nieoględnera 
dem w złości okaleczyła dziecko na całe ży- 

Cle* Najlepsza matka, to taka, która dobrocią 
roztropnością prowadzi dzieci, a nigdy nie 

'"K a pewien mądry i doświadczony pisarz 
Zwiedział, że na dziesięć uderzeń, króre wy- 
jhowawca dał dziecku, dziewięć sam powinien 
byi otrzymać za to, że nie umiał znaleść innych 
^osobów i kar, tylko bicie. Dzieci łagodnie 
Powadzone same są łagodne, dobre, ciche, 
Wolniejsze i pilniejsze w nauce, wytrwalsze 
, Pracy. Chcesz matko mieć dobre, łagodne 
'kochające dzieci, kochaj je sama, bądź dla 
|'oh dobra, łagodna, i cierpliwa, wyrozumiała.

Nie łajać, ani nie karać dziecka, gdy czegoś 
zrobić nie umie lub nie może, ale je cierpliwie 
pouczyć lub dopomódz. Nie straszyć dzieci 
biciem bez potrzeby; nie mówić nigdy: nie rób 
tego, bo cię zabiję, Zdarzało się, że po takiej 
groźbie dziecko nie wróciło do domu, lecz ucie
kło lub odebrało sobie życie.

10) Modlić się codzień o dobre wychowanie 
swych dzieci.

Ze wspomnień historycznych.

Na dzień 8. września mamy wspomnienie 
zgonu w roku 1528 uwielbianego w swoim cza
sie ziomka, którego imię nie ma już teraz tyle 
rozgłosu, jakby należało.

Był nim Maciej Miechowita, słynny lekarz, 
profesor, rektor, podkanclerzy uniwersytetu kra
kowskiego, historyk; lecz co większa, pamiętny 
wielką miłością bliźniego i założyciel licznych 
szkół dla ludu.

Dziecię miasta Miechowa w teraźniejszej 
gubernii Kieleckiej, wyniósł się własną jedynie 
pracą i nauką; ze szlachetnych zaś czynów po
zostawił po sobie wdzięczną pamięć długo 
trwającą.

Zacząwszy z miłosierdzia publicznego nauki, 
zdołał na tej drodze ukończyć wyższe szkoły 
w kraju, potem zjednał możnych orędowników, 
za pomocą których doskonalił się w medycynie 
na uniwersytetach niemieckich i włoskich.

Za powrotem do ojczyzny został profesorem 
akademii i wziętym lekarzem. Wkrótce też po
wołany na nadwornego medyka królów: Jana  
Olbrachta, Władysława Jagiellończyka czeskie
go, w końcu Zygmunta I. polskiego, dorobił 
się znacznego majątku.

Poczem opuścił obowiązki dworskie, wrócił 
na swoją katedrę profesorską, wstąpił do stanu 
duchownego i był przytem kanonikiem krako
wskim.

Odtąd stał się opatrznościowym dla akademii 
i całego miasta, siedem razy wybierany rektorem, 
z własnych funduszów ustanowił osobną posadę 
profesora lekarza, którego obowiązkiem było 
oprócz nauczania, „iżby co tydzień jednemu 
ubogiemu dopomógł radą bezpłatnie i przepisał 
receptę, a miał wszelkie staranie około jego 
zdrowia“, jak się wyraża własnoręczny jego 
zapis. Zakładał szkoły początkowe, podnosił 
biblioteki, uposażał szpitale dla chorych i ubo
gich. Wspierał hojnie uczącą się młodzież, sło
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wem, podawał rękę wszystkiemu, co się tyczyło 
ogólnego dobra.

Chcąc rozpowszechnić znajomość dziejów 
w narodzie, zabrał się do napisania Historyi 
polskiej, którą pierwszą ogłosił drukiem 1519 r. 
Stąd wpływ jego na dziejopisarstwo był wię
kszy aniżeli poprzedników, bo dzieła tychże 
znajdowały się jeszcze tylko w rękopismach.

Odpierając obelgi rzucane na kraj przez nie
przyjaznych cudzoziemców, skreślił pierwszą 
bez baśni geografię naszej ziemi, drukowaną 
w r. 1517. Dzieło wyborne na swoje czasy, tłó- 
maezone na języki: włoski, francuski i niemiecki.

Nie mniejsze zasługi położył i w piśmien
nictwie lekarskiem.

Ż y ł lat 67.

Śmierć jego wycisnęła łzy ubogich. Żało
wali go też wszyscy ludzie zacni.

Następnie przez kilka jeszcze wieków po 
rozmaitych aktach uniwersyteckich i miejskich 
robiono zaszczytne wzmianki o jego pożyte
cznych zakładach i hojnych dla dobra ludzkości 
zapisach.

Czwarta m m  zaborcza— najgroźniejsza.
Gdy pisma niektóre zwracają uwagę na g ro 

żący w Polsce zalew żydowski i naw ołu ją  do żw a
wszej o b rony  swych interesów, niektórzy z czy
telników wzruszają ram ionam i i m ów ią:

Przesada! Nas —  tysiące, ich — setki!
Niestety, zaprzecza temu najlepszy w dziedzi

nie statystyki rzecznik: cyfra. Leży przed nami 
w łaśnie urzędowy wykaz ludności miasta W ar
szawy w dniu 14-tym stycznia br.; w wykazie tym 
liczba m ieszkańców -katolików  okreś lona  jest cyfrą 
417.942 a Żydów  306.061, czyli, ze Żydzi stmoioią  
39 2°/o ogólu ludności.

Sm utne to zestawienie staje się tern sm utn ie j
sze, gdy przypom inam y, że- z Kijowa następuje 
m asow e wydalanie Żydów; przewidywane jest ono  
i w innych miastach Cesarstwa.

Jak  w iadom o, Polska zawsze była i jest dla 
Żydów „ziemią o b iecan ą“ . D obrow oln ie , lub wy
rzucani zkądinąd, jak żarłoczna szarańcza spadają 
oni na naszą ziemię. Nie jest więc „przesądem “, 
gdy prasa  katolicka zwraca uwagę na zalew ży
dowski i naw ołuje o g ó ł  chrześcijański do ob rony  
swych interesów.

Są one  tembardziej zagrożone , że Żydzi wciąż 
wzrastają w siłę m ateryalną  w calem  państwie.

W czasopiśm ie Jciurejskaja Ż izń , w miastach 
i w miasteczkach, znajdujących się w granicy  osie
dlenia Ż ydów  w Rosy i, p o w s ta ło  w 1909 roku 
89 nowych pożyczkow o^oszczędnościow ych towa
rzystw, tak, że razem  do  dnia 1. stycznia rok] 
bieżącego liczba tow arzystw  w ynosiła  548 (pod
czas gdy miejscowości, w których w iększość sta
nowią Żydzi, jest w Rosyi 1.701). —  Najwięcej 
tow arzystw  znajduje się na Litwie i B iałorusi (219), 
następnie w gub. p o łu d n io w o -zach o d n ich  (132), 
w po łudn iow ych  (98), w Królestwie Polskiem  ( 
i gub. nadbałtyckich (15). 257 towarzystw, o któ-' 
rych w iadom e są bliższe dane, liczą o g ó łem  130.769 
cz łonków . —  z których 120.389 Żydów . W sto
sunku do roku  poprzedn iego  liczba członków 
w zros ła  o 1892% . O gólny  o b ró t  roczny wszyst
kich tow arzystw  w ynosił  za rok 1909 przeszło 7 
m ilionów  rubli i w s tosunku  do ro k u  1908 wzrósł 
o 37*96%. Pożyczek w ydano  na sum ę 6,537.600 
rubli. (D ok. n.)

O b ligaeye po 40 Koron z kuponami 
4-ro procentowymi, zwrotne przez wyloso
wanie, jako dług zakładu wychowawczego 
w Pawlikowicach, wydane na kwotę 30.000 
Koron, z przeznaczeniem na rozszerzenie 
tegoż zakładu, są do nabycia w Banku ziem
skim w Krakowie, Rynek Nr. 25 II. piątro 
i w zakładzie wychowawczym w Pawliko
wicach p. Wieliczka.
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Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych
„Powściągliwości i Pracy” .

Ks. P rób . Belakowicz 41 k; p. J a n in a  M ańkowska: 
się w miłym obowiązku donieść, że P . Bóg w ysłuchał modło* 
naszych i dopom ógł dzieciom moim do dobrego ukończenia leg0' 
rocznych nau k : N a jstarsza  córka o trzym ała  dyplom mag. jar' 
m acyi, dwóch synów zdało m aturę, n a s tęp n a  córka z ło ży %  
egzamin została przy ję ta  do sem inaryum ," m łodszy syn, 1%  
roku zeszłego p ad ł przy egzam inie do gim nazyum , teraz zło/-) 
w stępny egzamin do 2. klasy g im n ..a  reszta dzieci przeszła * 
klas następnych. U w ażając to powodzenie za łasko miłosierni. 
Bożego za przyczyną M atki Boskiej otrzym aną, śmiem ProS' 
o jej ogłoszenie i o mszę św. dziękczynna. Posyłam 10 k<% 
K siężna M arya L ubom irska 100 k; J a n  -Błaszczyk z p %  
K okanin pod Kaliszem 3 ruble; p. Kazim iera Banihidy O j  
dzisko 140 k; p. E m ilia  Gołębiowska W iśniow a 2 k; p. ..hm %  
szczyk Kokanin 3 ruble; p. Cecylia K aszubska Domaradz »;* , 
20 h; p. W ędrychow ska Komarno 15 k; ks. F ranciszek  Lipi1KB 
B ochnia 10 k; ks. J . Kozak Lachow ice 20 k.

N akładem  Tow arzystw a „Powściągliwość i P ra c a “ w Miejscu Piastow em . — Za redakeyę odpowiedzialny W ojciech Lenili
Czcionkami drukarni W. Lenlka w Krośnlo.
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Rok XIII. Sierpień 1910 r. Nr. 8.

Organ Towarzystwa

Powściągliwość i Praca
WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC.

W A ustro -W ęgrzech . 1 kor. 20 h. 
W Niemczech . . .  1 mrk. 40 fen.

P renum erata  roczna w y n o s i:
W Ameryce . . 
W innych krajach

ł/a dolara. 
2 franki

W Królestw ie Polskiem  i Rosyi 75 kop.

Św. M ich a ł A rch

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ,
p. M iejsce P ia s to w e  (A u stry a , G alicya).
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0  śmierci wiecznej.
Istnieje piekło i męki w nim są wieczne.
1 powiada katechizm Soboru Trydenckiego 

(p> i. c. VI.): „piekło jest to więzienie ciemne 
'niezmiernie srogie, w którem dusze potępio
nych społem z duchami nieczystymi ponoszą 
Kki w ogniu nieugaszonym i wiecznie trwa
jącym“; albowiem „jest rzeczą słuszną i zgodną 
20 sprawiedliwością Bożą, aby sprawiedliwi uży- 
ffali życia błogosławionego zawsze, a zaś źli 
c'0rpieli męki zawsze trwające, aby szukali 
’mierci, a jej nie znaleźli, aby życzyli sobie 
wierci, a ona od nich uciekała“ (p. I. c. 12.). 
^  całkiem słusznie. Jeśli Pan  Bóg jest nie- 
kończenie sprawiedliwy, to karze grzech ciężki 
? ten sposób, jak  on na to zasługuje. A po
dważ grzech śmiertelny o ile jest ciężką obra- 
j| Istoty najwyższej i zawiera pogardę rozmy-

Dostojności Bożej, je s t  wykroczeniem nie- 
'kończonem, to zasługuje też w pewneni zna- 
Cz0niu na karę nieskończoną; a ponieważ ta kara 
*°bec stworzenia skończonego nie może być 
^skończoną co do natężenia, musi być nie- 
kończoną co do trwania, czyli musi być wie- 

Że Pan Bóg wszystko stworzył i wszystkiem 
P z i ,  jest to prawda, której nikt nie zaprzecza, 
pyha ludzie bezbożni i przewrotni, którzy aby 
Chylić się od kary za swoje zbrodnie, radziby 
*y nie było Istoty mogącej karać ich grzechy.

Ogół tedy ludzkości będąc przekonany o prawdzie, 
iż Bóg dobre nagradza a złe karze, i widząc 
na tym świecie wiele grzeszników opływających 
w szczęściu, a zaś z drugiej strony wiele osób 
cnotliwych w pogardzie i w niedoli żyjących, 
uznaje za pewnik, iż po tem życiu śmiertelnem 
będzie inny świat i inne życie, gdzie występek 
odbierze zasłużoną karę, a zaś cnota słuszną 
nagrodę; a więc musi być miejsce, kędy Stw ór
ca i Pan wszech stworzeń wymierzy niespra
wiedliwym karę sprawiedliwą. A nadto Bóg 
raczył ludziom wielokrotnie objawić, iż poza 
grobem jest przyszłe życie, a w niera istnieje 
nie tylko wiekuista nagroda, ale i wiekuista 
kara — „ogień wieczny“. Wiarę w piekło wy
znawali i wyznają nie tylko narody wykształ
cone, ale i ludy dzikie, które żyją po lasach 
bez dachu nad głową. Tę wiarę nabyli z obja
wienia pierwotnego. I tak pisze Plato najwię
kszy z filozofów greckich w swoim „Fedrusie“: 
„Źli będą strąceni do piekła (tartaros), skąd 
nigdy nie wyjdą, albowiem tam są męki stra
szliwe i na wieki trwające“. A zaś w swojem 
dzieło „Gorgias“ twierdzi', iż mniemanie o piekle 
jest zgodne z rozumem, z mądrością i z prawdą. 
A Ksenofont znakomity uczony grecki podaje, 
iż sławny filozof Sokrates naucza ł: „Nagroda 
czeka w drugiein życiu tych ludzi, którzy w ży
ciu ziemskiem starali się Bogu podobać, a zaś 
kara czeka tych, którzy Go obrażali“. A zaś 
słynny mędrzec rzymski Cycero w dziele swo-



jem (de araic.) prawi: „Nie zgadzam się na 
zdanie tych, którzy w teraźniejszym czasie za
czynają twierdzić, iż z ciałami umierają oraz 
i dusze nasze, i że wszystko ulega śmierci. 
Więcej mi przypada do rozumu zdanie staro
żytnych pisarzy i podanie naszych przodków, 
którzy umarłym oddawali cześó religijną... iż 
każdy człowiek dobry i sprawiedliwy dostanie 
się do nieba“ — zaś na innem miejscu (quest. 
Tuscul.) pisze: „Sprawieliwych czeka niebieska 
szczęśliwość“ (justis reditum patere ad super
mini felicitatera), a zaś niezbożnych wyklucze
nie od uczestnicwa w wiecu bogów (improbis 
vero devium quoddam iter esse seclusum a con
cilio Deorum).

Poeci zaś greccy i łacińscy przedstawiają 
wierzenia ogółu swoich ludów, opisując barwnie 
rozkosze pól elizyjskieh, a oraz kary srogie 
piekła, rzeki płynące w podziemiach: Acherunt, 
Lete i Kocyt, płacze i jęki potępieńców ska
zanych na ciemnicę wiecznie trwającą; sądy 
Miñosa i Radam anta karzące grzechy wszelakie; 
męki potępieńca Tantala stojącego wśród fali 
wody, a nie mogącego ani kroplą jej zwilżyć 
swojego języka wyschłego od pragnienia; i po
tępieńca Syzyfa usiłującego daremnie kamień 
spadający z góry wynieść na swoje miejsce. 
A zaś sławny poeta rzymski Wirgiliusz opi
sawszy w trzeciej księdze swojej „E ne idy“ pie
kło ze wszystkiemi jego katuszami a osobliwie 
potępieńca Tezeusza nie mogącego się ruszyć 
z miejsca zajmowanego, nareszcie dodaje: Gdy
bym miał sto języków nie zdołałbym wyliczyć 
wszystkich mąk, jakie dotykają nieszczęśliwych 
ludzi w piekle“ .

W edług zdania św. Hieronima i św. Alfonsa 
doktora Kościoła piekło znajduje się w ziemi 
stosownie do słów pisma świętego (Księga liczb 
Mojżesza rozdz. 16): „Wstał Mojżesz, i szedł 
do Datan i Abiron. A gdy szli za nim starsi Izrae
lowi, rzekł do ludu: odstąpcie od namiotów 
ludzi niezbożnych, a nie dotykajcie się co do 
nich należy, abyście nie byli zagarnieni w grze
chach ich. A gdy odstąpili od namiotów ich 
wokoło, Datan i Abiron wyszedłszy stali w w ej
ściu namiotów swoich z żonami i z dziećmi 
i ze wszystkim zborem (rodziną i czeladzią). 
I rzekł Mojżesz:... Jeśli otworzywszy ziemia pa- 
szczekę swą i pożre je i wszystko co do nich 
należy, i zstąpią żywi do piekła, poznacie że 
zbluźnfji Pana. Natychmiast tedy skoro prze
stał mówić, rozstąpiła się ziemia pod nogami 
ich i otworzywszy paszczekę swą pożarła je 
z namioty ich i ze wszystką majętnością ich.
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I zstąpili żywo do piekła, okryci ziemią i zgi. 
nęli z pośrodku zgromadzenia. Ale i wszystek 
Izrael, który stał około, uciekł na krzyk giną. 
cych, mówiąc: by snać i nas ziemia nie pożar- 
Lecz i ogień: wyszedłszy od P an a  zabił dwie 
ście pięćdziesiąt mężów, którzy ofiarowali ka
dzenie“. A zaś w czwartej księdze Mojżesza 
rozdz. 32. i 22. mówi D uch święty: „Ogi 
palił się w zapalczywości mojej i będzie gorza 
aż do spodku piekła“. A znowu u J o b a '(20 
26.): „pożre go ogień, którego nie podniecają 
to jest, nie zasilany żadnym przedmiotem pa 
nym, ale raz przez Boga wzniecony gorzeć bę 
dzie na wieki. A Pan  Jezus powiedział (Mai
24. 46.), iż potępieni na Sądzie Bożym 
na mękę wieczną“. A zaś m ęka w piekle jes 
taką:

Naucza św. Alfons doktor Kościoła (appar, 
alla morte consid. 26.), iż człowiek, gdy grzeszy, 
popełnia naraz „dwie złości“: opuszcza 
źródło wszelakiego dobra, który mógłby go 
uszczęśliwić, a zwraca się ku stworzeniom, które 
nie mogą zaspokoić jego pragnień. Ponieważ 
grzesznik zwraca się ku stworzeniom z obraz? 
Pana Boga, słusznie należy mu się męka w pie
kle od stworzeń; a osobliwie od ognia i ot 
czartów, a ponieważ zaś odw raca się od Pana 
Boga plecyma, przeto będzie karany w piekle 
karą największą, to jest, karą utraty samego 
Pana Boga.

I na tej ziemi kara ognia jest ze wszystkich 
najgroźniejszą. Ogień w piekle wedle nauki św. 
Tomasza z Akwinu i innych doktorów Kościol 
jest rzeczywisty tylko więcej dojmujący aniże 
ogień ziemski. Palić będzie nie tylko ciało 
i duszę potępieńców. Jednak  jak pisze św. M 
zelm: „o ile ogień ziemski przewyższa co 
żaru ogień malowany, o tyle ogień piekif 
przewyższa ziemski, albowiem Pan Bóg stwo
rzył ogień ziemski ku naszemu pożytkowi, a z3' 
ogień piekielny na ukaranie grzesznych stwc 
rzeń. I tak powiada ewangielia (Łuk. 16-, 
„umarł bogacz i pogrzebion jest w piekle' 
jest dostał się do przepaści pełnej ognia: o 
nad nim, ogień pod nim, ogień naokoło nieg° 
Dotyka się ognia, widzi naokoło siebie ty^c 
ogień, oddycha nawet ogniem. Ja k  r y b a w ^ lak 
dzie ogarniona jest wodą, tak zewsząd otao*1 jjsz; 
potępieńca tylko sam ogień. Stąd bogacz eW3“ 
gieliczny oskarża się przedewszystkiem na 
ognia, mówiąc: „cierpię męki w tym pło^1' 
niu“. Powiada św. Alfons Ligouri (sernio111 
dom. V. dopo Epiph.): „Ogień piekielny 
taką siłę, iż tylko jedna iskra jego zdolna ) !es4
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laby stopić całą górę kruszcową. Razu jednego 
okazał się pewien potępieniec jednemu zakon
nikowi, kładąc rękę swoję do naczynia z wodą, 
w którą włożony przez zakonnika lichtarz krusz
cowy, natychm iast się stopił“. Ogień piekielny 
palić będzie potępieńca zewnątrz, ale i wewnątrz 
krew jego, serce jego, mózg jego i aż do szpiku 
kości jego. J a k  się wyraża Dawid (ps. 20. 10.): 
„Położysz je  jako piec ognisty“. A zaś mówi 
prorok Izajasz (33. 14.): „ogień ten nie tylko 
pali, ale i pożera“ mieszkańców piekła, podo
bnie jak dziki zwierz pożera koźlątka, lecz po
żera tak, iż nie umierają, męcząc je śmiercią 
nigdy nieustającą. Mówi św. Piotr Damiani (ep. 
6,): „Głupi wszeteczniku nie przestajesz doga
dzać Sprośnym chuciom swoim, nie pomny na 
to, iż kiedyś przyjdzie dzień a raczej noc wie
kuista, kiedy sprosności twoje staną się jakby 
smołą, która będzie podsycała ogień we wnę
trznościach tw oich“. Dodaje św. Oypryan, iż nie
czyści smażyć się będą we własnym tłuszczu 
wychodzącym z ich ciał nieszczęsnych. Twier
dzi święty Hieronim (ep. ad Pamach.), iż grze
sznicy cierpieć będą w tym ogniu nie tylko 
żar ognia, ale oraz wszelakie boleści jakie 
istnieją na ziemi. Nawet zimno będzie obok 
upału ognistego równocześnie męczyć potępio
nych bez żadnej ochłody i ulgi ani na chwilę. 
Job (24. 19.) mówi: „Niech przejdzie do wiel
kiego gorąca z wód śnieżnych“.

W piekle panować będą nieustanne ciemno
ści, które Job  (10. 22. opisuje: „w ziemi ciemnej 
’okrytej mgłą śmierci, ziemi nędzy i ciemności, 
M y cień śmierci i niemasz rządu, a wieczny 
strach przebyw a“. Święty apostoł Tadeusz (w. 
13.): dodaje: „którym burza ciemności na wieki 
jest zachowana“, to znaczy iż potępionych 
°garnią ciemości zdwojone. Dym wychodzący 
1 ognia piekielnego spowoduje tę burzę cie
mności. A jak naucza św. Tomasz (Suppl. q. 
F- a- 7.): r dla większej ich katuszy dodany 
Mzie pewien przebłysk światła przykry i mę- 
Cz$cy, w którym ujrzą rzeczy ich trapiące a oso
bliwie brzydotę straszliwą innych potępieńców 
’Potworne postacie czartów. Św. Augustyn nau- 
Cz&, iż widok sam potworów piekielnych jest 
*ak przerażający, iż mógłby spowodować śmierć 

¡ii J^szystkich potępieńców, gdyby mogli umierać.
0 tych mąk przyłączy się zwłaszcza po sądzie 

statecznym także kara niemożności poruszania 
8’? stosownie do słów Ewangelii (Mat. 22. 13.): 

iązawszy ręce i nogi jego, wrzućcie go w cię
to ś c i  zew nętrzne“. Lubo przepaść piekielna 
’St dosyć przestrona, mimo to stanie się szczu

płą wobec milionów potępieńców, którzy według 
słów Pisma św. (ps. 48. 15.): „jako owce w pie
kle są położeni. Śmierć je trawić będzie“. I będą 
tak ściśnieni, jak jagody winne pod prasą (Obj. 
19. 15.) i „staną się nieruchomi jako kam ień“ 
(księga wyjścia 15. 16.). Jak  w dzień sądu osta
tecznego padnie potępieniec do piekła czy na 
nogi, czy głową na dół, czy bokiem, tak pozo
stanie na zawsze, nie mogąc zmienić swojego 
położenia i nie mogąc ruszyć ani ręką, ani nogą, 
ani nawet palcem dotąd, póki Bóg będzie Bo
giem. Będzie w piekle taki ścisk, iż trudno 
będzie tam oddychać. Wprawdzie pisze św. 
Grzegorz wielki, Beda i najnowsi poważni 
pisarze kościelni, iż Pan Bóg po wszystkie czasy 
pozwalał potępieńcom przychodzić czasami do 
ludzi żyjących na ziemi, jednak mimo to mó
wili ci nieszczęśliwi, że nawet w chwili zja
wienia się na ziemi ponosili te same kary, co 
w piekle.

W  piekle jest wielkie cuchnienie. To cu
chniecie powstaje od ciał potępieńców. P o 
wiada Izajasz prorok (34. 3.): „Z trupów ich 
wynidzie smród“. Przeto potępieni nazywają się 
trupami, nie dlatego iż pomarli, ponieważ żyją 
i żyć będą na wieki, ale dlatego, iż wydają ze 
siebie cuchnienie trupów. Jakaż to byłaby kara, 
gdyby kto został skazany na przebywanie w je 
dnej izbie z zgniłym trupem! Powiada św. Bo
nawentura: Gdyby ciało jednego z potępieńców 
przynieść na ziemię, toby swojem zgniłem cu- 
chnieniem przeprawił wszystkich ludzi żyjących 
na ziemi o śmierć. A cóż dopiero będzie, gdy 
grzesznik dostanie się do niezmiernego mnó
stwa potępieńców? Prawią niektórzy ludzie 
miałkiego rozumu: „Gdy dostanę się do piekła, 
to sam tara nie będę“. — Jakaż to ciemnota: 
przecież gdy więcej będzie uczestników kary 
w piekle, tem gorzej będzie. Towarzystwo złych 
nie słodzić ale pogarszać będzie los uczestni
ków kary piekielnej; każdy bowiem potępie
niec będzie katuszą dla innych. Im więcej tedy 
będzie potępionych, tem większe będą ich męki. 
Każdy będzie jakby cierniem nieustannie kolą
cym drugiego towarzysza.

W  piekle nie ma wesela, ale tylko płacz 
i zgrzytanie zębów. Naucza św. Tomasz: P ła 
czu łzami w piekle nie będzie, ponieważ po 
sądzie ostatecznym nie będzie płynów, które 
są żywiołem łez, ale będzie tylko „wewnętrzne 
zaburzenie“, które będzie trapić potępionych.
A zaś pod „zgrzytaniem zębów“ rozumie się 
ból niewymownie dojmujący, podobny do onego, 
wśród którego zgrzytamy zębami.
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Będzie w piekle ogromne pragnienie doku
czać a nie będzie tam ani kropli wody. P o 
dróżni po długiej podróży szukają źródła, aby 
niem się pokrzepić i pragnienie zaspokoić, a gdy 
go nie znajdą, omdlewają z pragnienia. Powiada 
święty Alfons doktor Kościoła (loco citato): 
w piekle jest takie pragnienie, iż gdyby potę
pieńcowi ofiarowano wodę ze wszystkich rzek 
i mórz, powiedziałby: „nie wystarcza dla mnie 
ta mnogość wody, aby zagasić moje niezmierne 
pragnienie“ . Tymczasem bogacz ewangieliczny 
nie znalazł w piekle ani kropli wody na ug a
szenie swego pragnienia, nie otrzymał jej i nie 
otrzyma nigdy.

Również panuje w piekle głód wilczy w e
dług Pisma św. (Ps. 58. 15.): „I będą mieć głód 
jako psi“. A nie będzie tam ani odrobiny chleba.

Tudzież słuch potępionego jest w nieusta
jącej męczarni. Ciągle dają się słyszeć straszne 
jęki, wycia, narzekania i bluźnierstwa potępio
nych przeciw Panu  Bogu, Jego  świętym i świę- 
tościom, a oraz krzyki i hałasy wzniecane przez 
czartów. Jak  się wyraża Job. (15. 21.): „Szum stra
chu zawżdy w uszach jego“. Gdy w nocy, kiedy 
chcemy sobie spocząć, słyszymy stękanie cho
rego, kwilenie dziecka albo ujadanie psa, tru 
dno nam zasnąć. Tymczasem potępieni nie je- 
dnę noc, ani tysiące nocy, ale przez nieskoń
czoną wieczność będą musieli słuchać niezno
śnych i straszliwych ryków i szumów piekiel
nych.

Nie tylko wszystkie zmysły potępionego 
będą wystawione na katusze, ale i władze du
szy jego. Będzie męczona jego pamięć, przy
pominając sobie na lata, których mu użyczył 
Pan  Bóg do zbawienia się, a on ich użył na 
potępienie swoje i przypominając sobie tyle 
łask i oświeceń otrzymanych od Boga, które 
zmarnował. Będzie męczona jego wola, widząc, 
iż będzie mu odmówionem wszystko, o cokol
wiek prosić i pragnąć będzie, stosownie do słów 
Pisma św. (Ps. 111. 10.): „Żądza niezbożnych 
zaginie“. Nigdy nie osiągnie tego, czego dusza 
jego pragnie a zawsze będzie musiał cierpieć 
wszystko, ku czemu wstręt czuje i czego nie 
chce.

W yrzuty sumienia, powiada św. Grzegorz W., 
będą jedną z największych męczarni potępio
nych. Jak  się wyraża Jezajasz prorok: „Robak 
ich nigdy nie um rze“. Naucza św. Bazyli, iż 
to zamieszanie wewnętrzne jest straszniejsze, 
aniżeli sam ogień i ciemności piekielne, powta
rzając nieustannie słowa Mądrości (5. 7.): „Na
pracowaliśmy się na drodze nieprawości i za

tracenia i chodziliśmy drogami trudnemi; drogi 
Pańskiej nie znaleźliśmy. Cóż nam pomogła 
pycha? albo chluba bogactw co nam przyniosła? 
Przeminęło ono wszystko jako cień i jako okręt, 
który przechodzi przez burzącącą się wodę, 
którego, gdy przyjdzie, ślad się naleść nie może, 
ani ścieżka dna jego między nawałnościarai; 
albo jak ptak, który leci przez powietrze, ża
dnego znaku po sobie nie zostawiając, albo jak 
strzała wypuszczona do celu pewnego, która 
rozbiwszy powietrze nie zostawiła żadnego śladu 
przejścia swego. Takżeć i m y narodziwszy się 
wneteśmy być przestali, a cnoty żadnego znaku 
nie mogliśmy po sobie pokazać; aleśmy zni
szczeli we złości naszej. Takieć rzeczy mówili 
ci, którzy zgrzeszyli“.

Do wyrzutów sumienia przyłączą się jeszcze 
wymówki i naigrawanie szatanów. Gdy kto po
pełni błąd znaczny, czuje stąd potem żal nie 
mały, ale gdy mu inny w yrzuca na oczy 
jeszcze ten grzech popełniony, to boleść jego 
staje się nie do zniesienia. Powiada św. Alfons 
(dissertatio XIII.), iż djabli bez ustanku wy
rzucają grzechy popełnione potępionym; zwła
szcza, że Pan  Bóg dopuszcza im już na tej 
ziemi, aby ludziom dokuczali, według słów 
św. Paw ła  (z Efez. 6. 12): „Albowiem nie 
mamy walki przeciw ludziom, ale przeciwko 
książętom, władzom, rządcom świata tych cie
mności, przeciw duchowym złościom przebywa
jącym w powietrzu“. Mówią tedy czarci do po
tępieńców: „Palicie się, cierpicie i rozpaczacie; 
wyście sami się zgubili. Samiście sobie winni. 
Słusznie więc ponosicie męki. Za nas nie umarł 
Chrystus: was odkupił i za was dał się przybić 
do Krzyża. I nie skorzystaliście z jego niezwy
kłej dla was przychylności“.

Może choć Pan  Bóg, Matka Boża i Święci 
Pańscy okazują potępionym jakie spółczucie? 
Wszak Pan  Bóg nazywa się ojcem miłosierdzia? 
Nie, święci nie tylko nie okazują im spółczucie 
ale radują się, iż krzywdy i zniewagi Bogu wy* 
rządzone są karane na nich. — Może Matka 
Boska zlituje się nad nimi? — Nie może tego 
uczynić, ponieważ nie nawidzą Je j Boskiego 
Syna. — Może Pan Jezus, który umarł z ml* 
łości ku nim, ma spółczucie dla nich? — Aó' 
Pan Jezus nie może litować się nad nimi, p0’ 
nieważ pogardzili Jego  miłością i sami dobro* 
wolnie chcieli się zgubić. — A jednakże wszysb 
kie kary są niczera wobec kary utraty Bogj1' 

'A  więc nie ogień ani ciemości, ani cuchnienie 
trupie, ani głód, ani płacz, ani zgrzytanie 
bów z robakiem sumienia stanowią piekło,
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głównie kara ponoszona za utratę P an a  Boga. 
Św. Augustyn (1. 9. de trip. hab.) naucza: „Gdy
by potępieni oglądali Boga, nie czuliby wtedy 
żadnej kary, mimo przebywania ich w piekle 
a piekło zamieniłoby się dla nich w niebo“. 
Ażeby poznać wielkość kary u traty  Boga, za
stanówmy się nad różnemi stratami: Gdyby kto 
zgubił 100 koron, doznawa na duszy wielkiego 
żalu z tej s traty ; gdyby zgubił 200 koron, do
znawałby dwakroć większej boleści w duszy; 
a gdyby zgubił 400 koron, zasmuciłby się je
szcze więcej: ogółem im więcej rośnie wartość 
przedmiotu zgubionego, tern większy ból czu
jemy w sercu. Potępiony zaś utraciwszy Boga 
co utracił? — Potępiony utracił dobro nieskoń- 
czono. Stąd kara za utratę Boga powinna być 
nieskończona. Pow iada pismo św. (Dent. 25. 2.) 
„Według miary grzechu, będzie i razów miara“. 
Stąd w piekle jest płacz nieustanny a głównym 
przedmiotem płaczu tego jest myśl o popełnio
nej winie u tra ty  P an a  Boga. Nie dobra tego 
świata są celem naszego przebywania na świę
cie, ale celem i końcem naszego stworzenia 
jest „żywot w ieczny“, (do Rzym. 6. 22.). Życie 
zaś wieczne zasadza się na miłowaniu Boga 
i posiadania Go. Kto tedy osiągnie ten cel, 
będzie szczęśliwy na wieki, a zaś kto go przez 
swoją winę nie osiągnie, będzie zawsze nie
szczęśliwy, mówiąc z płaczem: „Zginął koniec 
mój“ (Treny 3. 18.) W szystkie inne kary wobec 
kary utraty  są drobnostką.

Naucza św. Jan  Chryzostom (hom. 49. ad 
Pop.): „Choćbyś tysiąc piekieł ponosił, niczem

0Qe wobec kary  ponoszonej za utratę Boga“. 
Bóg bowiem ma takie doskonałości, iż zasługuje 
na miłość nieskończoną. On jest tak  miły, iż 
święci w niebie pełni radości zachwyceni są 
Jego doskonałością, iż czego innego nie pragną 
aQi o czem innem nie myślą, jak tylko aby Go 
Miłować ze wszystkich sił swoich; miłość Boga 
lch pochłania. Owoż potępieńcy pojmują nale
jc ie  wartość pełną miłości Bożej i w miarę 
tego poznania żałują, iż ją  niepowrotnie utra- 
ClB- Żyjąc zaś na tej ziemi olśnieni zwodniczym 
blaskiem dóbr doczesnych za niemi się uganiali 
Neważnie a zamykali oczy na Boga i na mi-

na którą zasługuje. A w piekle, jak pismo 
^v- (ps. 9. 17.) mówi: „poznany będzie Pan sądy 
Czyniący“. Na ziemi żyjąc grzesznik ugrzęźnio- 
j  w rozkoszach zmysłowych i w nałogach jak- 
y w ciemnościach grubych ledwo poznaje Boga, 

P°znaje Go jakby przez mgłę i przeto mało 
s°bie waży Jego  utratę. Dopiero w godzinę

śmierci poznaje nieskończone dobro, które traci. 
Powiada św. Antonin (1. 2. qu. 89.), iż dusza w y
chodząc z ciała, nagle poznaje z największą ja 
snością, iż Bóg jest dobrem najwyższem i że 
stworzona jest dla Niego. Przeto natychmiast 
z natury  czując pociąg ku Niemu, usiłuje po
łączyć się ze wszystkich sił z Nim jak naściślej, 
atoli kiedy znajduje się w grzechu śmiertelnym, 
bywa odrzucona od Boga. I sprawdzają się na 
niej słowa pisma św. (Izaj. 59. 2.): „Nieprawości 
wasze jakby mur jaki niezmiernej wysokości 
uczyniły rozdział między wami a między Bo
giem“. — Gdy wyżeł trzymany na łańcuchu 
obaczy zająca, wytęża wszystkie siły, aby się 
zerwać z łańcucha i rzucić się na zwierzynę, 
a nie może dla uwięzi. Coś podobnego dzieje 
się z potępieńcem skrępowanym łańcuchami 
piekielnymi. Dusza odrzucona od Boga jednak 
nie traci skłonności przyrodzonej, aby się połą
czyć z Nim. I to będzie dla niej piekłem, widząc 
się pociąganą wiecznie, a wiecznie odrzuconą. 
A tembardziej wpiekle poznaje go wyraźniej przez 
karę ponoszoną. I ta myśl, iż dobrowolnie postra
dała to najwyższe dobro, męczyć ją  będzie najpo- 
tężniej przez całe wieki. Pewien uczony człowiek 
w Paryżu okazał się swojemu biskupowi i po
wiedział mu, iż jest potępiony. Pyta  go biskup, 
czy w piekle przypomina sobie na umiejętności, 
w których celował. Odpowiedział, iż w piekle 
o niczem się nie myśli, jak tylko o karze po
chodzącej z utraty Pana Boga. Tak pisze św. 
Alfons doktor Kościoła. Słowa Pańskie (Mat.
25.) „Idźcie precz odemnie, przeklęci, w ogień 
wieczny“, odłączcie się odemnie, wyście nie 
moi i J a  już nigdy nie będę waszym, grzmią 
nieustannie w uszach potępionego. Ta męka 
trwoży głównie miłujących Boga, a nie trwoży 
grzeszników, którzy zanurzeni są w ciemno
ściach grzechu i dopiero w piekle im oczy 
się otworzą, kiedy z daleka stojąc od Boga, 
płakać będą i wołać: gdzież jest Bóg mój? 
a szatani powtórzą: nędznicy, gdzież jest Bóg 
wasz? już go nigdy nie zobaczycie. Gdy Dawid 
król za karę zakazał swojemu występnemu sy
nowi Absalonowi pokazywać mu się na oczy, 
wtedy zbolały młodzieniec prosił hetmana Joaba, 
aby powiedział ojcu, iż wolałby raczej go ska
rać na śmierć, aniżeli odsuwać go ód widzenia 
oblicza swego. Gdy razu jednego jeden z dwo
rzan Filipa Ii. króla hiszpańskiego źle się za
chował w kościele, rzecze mu król z surową 
twarzą: „nie pokazuj mi się w ięcej“. Dworza
nin ze zmartwienia zaraz się rozchorował i wnet 
umarł. Coś podobnego dzieje się z potępionymi,
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którym Zbawiciel powie na sądzie: „idźcie precz 
odemnie, niech was nie widzę w ięcej“.

Św. Tomasz (de mało a. 2. ad 8.) naucza: 
„Kara istotna w piekle zależy na odłączeniu 
się od Boga i na boleści stąd w ynikającej“. 
I wielkość tej kary u traty  Boga będzie mniej
sza lub większa według udary win i według 
poznania, jakie potępiony w piekle mieć będzie, 
iż utracił Pana  Boga. W iększą boleść ten czuć 
będzie, co stokroć Boga obraził, aniżeli ten co 
obraził Go tylko raz. Więcej cierpieć będzie, 
ten co przez rok trwał w grzechu, aniżeli ten, 
co w nim trwał tylko dzień. Ten więcej cier
pieć będzie w piekle, co więcej Boga obrażał, 
aniżeli ten, co Go mniej obrażał. Ten co za 
życia więcej nie chciał o Bogu myśleć, aby 
mógł łatwiej wylać się na nieprawość, ten 
w piekle będzie zmuszony o Nim więcej m y
śleć i więcej boleć. Albowiem powiada Pismo 
św. (Ps. 111. 10.): „Grzesznik ujrzy i będzie 
się gniewał i będzie zgrzytał zębami swymi“. 
Św. Alfons wykłada: „Ujźrzy“ wszystkie do
brodziejstwa mu wyświadczone od P ana  Boga, 
wszystkie oświecenia mu dane, wszystkie na
tchnienia mu udzielone i nieskwapliwość Bożą, 
ktćra czekała na jego nawrócenie dziesiątki 
lat. A przedewszystkiem „ujźrzy“, jak go Pan 
Jezus miłował, ile z miłości ku niemu wycier
piał a oraz „ujźrzy“, iż go więcej teraz nie 
kocha ale nienawidzi w miarę jego błędów 
i niewdzięczności“. W tedy powie potępien iec: 
Mój Zbawiciel, który z miłości ku mnie pocił 
się potem krwawym, który konał i umarł od 
wszystkich opuszczony bez żadnej pociechy, 
teraz nie ma żadnej litości nademną. J a  płaczę 
i krzyczę, a on nie patrzy nawet na ranie; 
zapomniał o mnie zupełnie. Kiedyś, był czas, 
mnie kochał, a teraz mnie nienawidzi, a nie
nawidzi mnie słusznie, ponieważ ja niewdzię
czny nie chciałem Go miłować.

A jakiż ja  niemądry: Pan Bóg zasługuje 
aby Go kochać miłością nieskończoną, a ja 
z własnej winy nie mogę Go miłować. Św. K a
tarzyna napastowana dnia jednego od czarta, 
zapytała go, kim jest, odpowiedział płacząc: 
„Jestem tym niegodziwcem, który nie może 
miłować Boga“ . A potępieniec nie tylko nie 
może miłować Boga, ale trwając w grzechach 
swoich, jest zniewolony, aby Go nienawidzić. 
I w tem głównie zawiera się istota jego piekła, 
iż nienawidzi Boga swego w tej samej chwili, 
kiedy uznaje Go za godnego nieskończonej 
miłości; ceni Go sobie jako dobro najwyższe, 
a oraz nienawidzi Go jako karciciela swojego

grzechu. Miłość przyrodzona nieustannie go cią
gnie do Boga, a nienawiść odłącza go od Niego 
gwałtownie. Te dwie namiętności są jakoby 
dwa zwierzęta dzikie, które w każdej chwili 
rozdzierają nędzne serca potępionego, przezco 
powstaje u niego nieustanne konanie trwające 
przez całą wieczność. W skutek  czego potępiony 
będzie zawsze nienawidzić Boga i Mu złorze
czyć, a nienawidząc Boga, będzie nienawidzić 
i przeklinać wszystkie Jego  dobrodziejstwa mu 
wyświadczone, jako to: stworzenie, odkupienie 
i sakramenta święte, a osobliwie sakrament 
chrztu świętego, przez który  stał się najbar
dziej winnym wobec Boga dla swoich grzechów; 
a potem sakram ent pokuty, przez który mógłby 
zbawić się z wielką łatwością, gdyby był chciał; 
a przedewszystkiem Sakram ent ołtarza, w któ
rym Bóg oddawał mu samego siebie całkowicie. 
Następnie będzie nienawidzić wszystkie inne 
środki dane mu do zbawienia, a zatem niena
widzić i przeklinać będzie wszystkich aniołów 
i świętych patronów swoich a najbardziej Naj
świętszą Maryę Pannę, a wreszcie złorzeczyć 
będzie Trzem Osobom Boskim, Ojcu, Synowi 
i Duchowi świętemu, a z nich najwięcej zło
rzeczyć będzie Panu Jezusowi, Słowu wcielo
nemu, który kiedyś ty le  wycierpiał i umarł dla 
naszego zbawienia, przeklinając Rany Jego 
najświętsze, Krew Jego  przenajdroższą i śmierć 
Jego  okrutną.

Oto do czego doprowadza grzech przeklęty 
dusze ludzkie odkupione od P ana  Jezusa takim 
nakładem. Oto oraz dowód, jak ogromnie wielka 
jest złość jednego grzechu śmiertelnego.

Te wszystkie męki piekielne są wieczne. 
Gdyby piekło nie było wieczne, nie byłoby piß* 
kłem. Kara która nie trwa długo, nie jest wielką. 
Jeśli jakie cierpienie trwa długo, choćby było 
lekkie np. bolenie ócz, staje się jednak niezno
śne. Ba nie tylko cierpienie, ale naw et zabawa 
przedługa, np. przedstawienie dramatyczne, mu
zyka itp. gdyby trwały dzień cały, znużą ludzi. 
A cóż dopiero gdyby trwały miesiąc albo rok 
cały. A jeszcze gorzej rzecz się przedstawia co 
do piekła, które nie tylko trwa wiecznie, lecZ 
nadto zawiera wszystkie męki i wszystkie bo.- 
leści możliwe. Wieczność piekła jest nieomyh]ił 
prawdą wiary naszej.

Byłoby głupotą niewymownie wielką, gdyb) 
kto za przyjemność trwającą tylko jeden dzie> 
wybrał więzienie w podziemiach ciemnych u& 
lat 20 lub 30.

Gdyby piekło ze swojemi mękami trw^° 
tylko jeden rok, za chwilę miłej rozrywki gr2e j

szn
nie
trw
ale

zavi
będ
chu
i w
WS5
kar
świ

mn
szy
ode
pot

dlh
tyli
odp
dla
n p
nie
win
dne
jed
kar
za
kar
hyc
nie
■pop
o t;
sko
mu
che
teg
wie

dzii
szn
gni

u s t 
an 
Spo 
i Ol



by

63

sznej narażać się na nie, byłoby nierozuraera 
nie do darowania a cóż tedy mówić, gdy ono 
trwać będzie nie tylko lat sto, tysiąc, milion, 
ale przez całą wieczność.

Póki człowiek grzeszny żyje na tej ziemi, 
zawsze może pocieszać się nadzieją, iż kiedyś 
będzie mu lepiej, ale skoro raz umrze w grze
chu, wtedy się skoliozy dlań wszelka nadzieja 
i wówczas potępieniec ponosi nietylko męki 
wszystkie, jakie są w piekle, ale nadto jeszcze 
karę wieczności mąk, przeto módlmy się ze 
świętym A ugustynem : „Tu mnie pal, tu mnie 
karz, tu mnie siecz, tu nieprzepuszczaj, byłeś 
ranie tylko na wieki nie karał.“ Sędzia Najwyż
szy skoro w yda wyrok mówiąc: „Idźcie precz 
odemnie, przeklęci, w ogień wieczny,“ już go 
potem nie odwoła.

Mógłby grzesznik zarzucić: czyżto sprawie
dliwa rzecz, aby Bóg za grzech, który trwał 
tylko chwilę, karał karą na wieki trwającą? — 
odpowiadam: A ty  jakim czołem, grzeszniku 
dla chwilki rozkoszy odważasz się obrażać Boga 
nieskończonej dostojności? Kara wymierza się 
nie wedle trwania czasu, ale według jakości 
winy. Czyż zabójstwo, które spełnia się w je 
dnej chwili, byw a karane także karą trwającą 
jedną chwilę. Dla ukarania grzechu ciężkiego, 
kara piekła wieczna jest jeszcze za mała. Obra
za bowiem Istoty nieskończonej, w ym aga także 
kary nieskończonej. Kara za grzech ciężki musi 
być wieczną, ponieważ nędzny grzesznik nigdy 
nie może zadosyć uczynić Panu Bogu za grzech 
popełniony. W  życiu ziemskiem może tylko
0 tyle zadosyćuczynić Panu  Bogu. o ile nie
skończone zasługi Chrystusa Pana przychodzą 
mu ku pomocy. Potępieńcom zaś już nie wy
chodzą na pożytek zasługi Chrystusowe. I dla 
tego winy ich trwać będą na wieki i przez całą 
wieczność będą srogą karę odbierały w piekle.

śmierć w tem życiu jest niepożądaną lu
dziom i najwięcej strachem przejmującą grze
szników, a zaś w piekle jest najbardziej upra
gnioną stosownie do słów pisma świętego (obj.

6.): „Szukać będą ludzie śmierci, a nie naj- 
d% je j“, __________

Największy wróg nasz obecny.
Kiedy minęły już uroczystości grunwaldzkie, 

Ustały pochody, ucichły śpiewy, deklamacye, 
& mówcy upojeni oklaskami odetchnęli wreszcie 
spokojniej i powrócili do zwyczajnych zajęć
1 obowiązków codziennych, warto teraz zwrócić

uwagę na wroga, który jak niegdyś dawniejsi 
Krzyżacy gnębi nasz lud, wydziera mu ziemię, — 
pieniądze, dobytek, pozbawia go nieraz domu, 
sprowadza nań nędzę, różne choroby i śmierć 
przedwczesną. — A wrogiem tym jest pijaństwo.

Pijaństwo to najcięższa choroba nasza od 
lat całych, to największy nasz nieprzyjaciel. 
Ono to podkopuje stale nasz dobrobyt, wydziera 
nam majątek, a sieje nędzę; zabiera zdrowie, 
a sieje chorobę i śmierć; burzy pokój, a rodzi 
kłótnie i swary; unosi z pośród nas szczęście, 
a zostawia zgryzotę i łzy. Ono to zabiera zdro
we umysły, a daje idyotów, ogłupia uczonych, — 
a mnoży wykolejonych; wydziera nam dobre 
imię, a pozostawia hańbę; zmniejsza liczbę ludzi 
uczciwych, a mnoży złodziei, nicponiów, włó
częgów i różnego rodzaju wyrzutków społe
czeństwa.— Pieniądze zamiast na szkoły obraca 
na kryminały, zamiast budować zakłady dla ubo
gich sierót, buduje domy dla obłąkanych. Czy 
drewnianą chatę, czy dom murowany i pałac, czy 
wązki zagon chłopski, czy szerokie obszary dwor
skie, — wszystko potrafi zburzyć, zrujnować, 
zlicytować, albo z wolnej ręki za półdarmo 
sprzedać innoplernieńcom.

A na emigracyi komu głównie zawdzięczyć 
mamy, że Polacy zawsze prawie poślednie miej
sce zajmują, że mają najcięższą pracę, a naj
gorszą płacę, że w najlichszych domach mie
szkają, że w pomyślnych nawet czasach mamy 
nędzarzy, widzimy obdarte i głodne dzieci, że 
spotykamy bose kobiety za węglem po torach 
kolejowych błądzące, że lud nasz idzie po arty
kuły spożywcze do sklepów, z których brud 
i niechlujstwo wygląda drzwiami i oknami? 
Winno temu pijaństwo.

Kapitalista, kompanista, chlebodawca ame
rykański uszanowałby nasze ubóstwo, naszą 
prostotę, naszą nieporadność z braku języka, 
gdyby nie pijaństwo.

Traktowanoby nas inaczej w pracy, w za- 
kupnie, w sprzedaży, w sądzie i wogóle we 
wszystkich stosunkach życiowych, gdyby nie 
te prostackie krzyki, śpiewy, tańce, wesela, 
chrzciny, które aż nazbyt często kończą się 
rozbiciem głowy, utratą zębów, krwią i kalec
twem, a w końcu sądem, grzywnami lub kry
minałem.

Jeżeli chcemy, ażeby nas inni szanowali, 
szanujmy przedewszystkiem samych siebie — 
bądźmy trzeźwymi. Tylko społeczeństwo trze
źwe, oszczędne zasługuje na szacunek. Dla pi
jaków ma każdy tylko słowa pogardy. Nawet



salunista, choć niby uśmiecha się do pijaka 
i mile go pozdrawia: hello John! hello Joe! 
potem odwraca się i spluwa, a ile to razy — 
drzwi nim otwiera...

I słusznie ta pogarda dla pijaków. Pijaństwo 
jest bagnem, z którego się rodzą te liczne skan
dale publiczne, napady kryminalne, walki bra
tobójcze, z którego pochodzi upadek wiary i mo
ralności.

Kto stale kościół zaniedbuje, do Sakram en
tów św. nie uczęszcza — religię sobie lekce
waży, żony cudze uwodzi, albo żonę swą zdra
dza? Kto nocami tłucze się po norach niemo
ralnych, kto zapomina o żonie i dzieciach po
zostałych w kraju, kto żonę katuje, kto okrada 
współtowarzyszy albo gospodarzy, którzy go 
miesiące całe żywili i opierali, kto ucieka z miej
sca na miejsce nie zapłaciwszy za chleb, mięso 
i wiktuały?

Pijaki i prawie tylko pijaki.
Stąd św. Paw eł Apostoł woła: „Nie mylcie 

się... pijanice nie posiędą królestwa Bożego“ 
(I. Kor. 6, 9 — 10. Nie posiędą, bo depczą prawa 
boskie i ludzkie, bo niebo przeznaczone jest 
dla istot rozumnych a nie dla bydląt. Pijanica 
pozbawiając się rozumu i wolnej woli, bezcze
ści w sobie obraz Boży i poniża się do rzędu 
zwierząt.

Tak  więc ze względu na dobro nasze wie
czne jak i na powodzenie doczesne, powinniśmy 
zwalczać pijaństwo.

Wśród naszej emigracyi było ono przez lata 
całe bardzo pobłażane. Używano go nieraz i do 
dobrych celów — nie wprost wprawdzie, ale 
ubocznie. Bale, zabawy, pikniki urządzane na 
dochód kościołów, szkół itp. nie obeszły się bez 
trunków, których niejeden nadużył, a co gorsza, 
że w ten sposób reklamowano pijaństwo z naj
lepszym skutkiem. — Niech podobne zabawy 
z trunkami przejdą do przeszłości. Będzie to 
wielki krok w zwalczaniu pijaństwa.

Nie oszczędzajmy pijaństwa na ambonie. 
Przecież to jeden z grzechów głównych, któ
remu się należy chłosta jak  i pysze, nieczy
stości, zazdrości i większa jeszcze. Tego do
magają się wszyscy uczciwi ludzie, tego ocze
kują żony i dziatki, które mają męża, ojca pi
jakiem. O kazanie przeciw pijaństwu modli się 
matka staruszka, której syn pijaczyna, zatruwa 
ostatnie chwile życia. To nam wskazuje nasz 
obowiązek. Uczciwym, sumiennym salunistom —

których może mamy w parafii, kazanie o pijań
stwie krzywdy nie wyrządzi. Mniej zarobią, ale 
zarobią uczciwie, a Bóg uczciwą pracę, uczci
wy interes zawsze błogosławi. To co przyjdzie 
za cenę zdeptanej krwi Chrystusowej, czy to 
w ręce salunisty czy kogokolwiek, zginie wraz 
z podłą duszą takich dorobkiewiczów bezwzglę. 
dnych. Nietylko śladu nie pozostanie po ich 
dorobku, majątku, ale w dodatku głód i nęci 
im dokuczą, a gdy nie im, to za grzechy ich j 
dzieciom i potomkom. Tego uczy doświadczenie.

Na zebraniach towarzystw naszych, obcho
dach patryotycznych i różnych tego rodzą 
zgromadzeniach, gdzie tyle razy się powtarza: 
„Ojczyzno kochana“, „Matko um ęczona“ „Swię 
ta ziemio Po lsk i“ róbmy nacisk na to, że ta 
„matka um ęczona“ potrzebuje synów trzeźwych, 
że ta  „święta ziemia Polsk i“ stanie się żydo' 
wską, jeżeli emigranci nasi przepijać będą całe 
swoje zarobki, a do kraju powrócą, ażeby tylko 
powiększyć liczbę dziadów; że tym, którzy się 
tu na stałe osiedlają, grozi prędzej zwyrodnie
nie, niż wynarodowienie, jeżeli i nadal truć 
będą organizmy, serca i umysły alkoholizmem,

Tylko naród trzeźwy przeżyje klęski swoje, 
zagoi rany, odzyska siłę i dawną chwałę swoją.

Ks. W. Michulka, 
proboszcz z West-Rutland.

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych 
„Powściągliwości i Pracy” .

P . A nna  G órzeeka Izdebnik  3 k. R ym anow ska Kasa ka
tolicka d la  rzem ieślników i rolników  w R ym anow ie 25 k, P- 
W ładysław  M ichalik  Z ator 2 k, p. B olesław  Lew ek Jasło  1 k, 
p. P aw eł K ostur P osad a  Jaćm iersk a  4 k, p. Jad w ig a  Webero- 
wa Żywiec 2 k, Ks. Je n k n e r W ysoka 10 k, p. F ranciszek Po- 
m azański Rzeszów 5 k, Ks. W ojaezyński K rzem ienica 10 k, p* 
Dr. J .  Rostafiński, prof. U niw . Jag iell. K raków  10 k, Ks. Zja- 
w in R osoehw aeiec 3 '70  k, p. W iktor Geyer Lwów 25 k, p- 
E w a C hrapek K raków  3 k, p. W ojciech K uś W ysoka 4 k, %  
Józef Janiszew ski Seret 10 k, p. H elena  H aw rylinkow a Sam
bor 2 k, p. Ja n  Buczek Sanok 3 k ,  p. J a n  Szczygieł Stare 
Sioło 3 k, p. Jad w ig a  M isiągiew icz Sam bor 5 k, p. S. Ober- 
tyńska  S tronibaby 10 k, Ks. Józef A dam czyk L ipn ica  wielka 
20 k , p. K atarzyna  H arch a l a Chłopy 5 k, U rząd  gm inny Harta 
10 k, Ks. F r .  B aliński Uście Solne 20 k, p. Ja n  Surówka 
R udki 10 k, p. K arol T alen ta  R udki 2, p. Tomasz Wojnarow
ski 2 k, p. M atylda M anasterska R udki 2 k, p. Wgdrychowska 
Grybów 4 k, p. J .  W ojnarow ski Kołom yja 2 k, p. Józef P°* 
droń Tarnów  6 k.

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ w Miejscu Piastowem. -  Za redakeyę odpowiedzialny Wojciech Lenik
Czolonkasnl drukarni W, Lenlka w Kroónii.



Rok XIII. Wrzesień 1910 r. \ 9.

Organ Towarzystwa

owściągliwość i Praca
WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC.

W A ustro-W ęgrzech 
W Niemczech . .

P renum erata  roczna w y n o s i:
. 1 kor. 20 h. W AmeryftP . . ,
. 1 m rk. 40 fen. W  innych  k rajach
W K rólestw ie Polskiem  i Rosyi 75 kop.

*/, dolara. 
2 franki.

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

św . M ic h a ł  Aeli.

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ, 
p. M iejsce P ia s to w e  (A u stry a , G alicya).

0 sądzie ostatecznym.
świat teraz mało sobie waży P ana  Boga. 

Nawet uczeni w rozprawach swoich ustnych 
'pisemnych o Nim nie wspominają, jakby wcale 
D'e istniał. Także ludzie pospolicy przekraczają 
Przykazania Jego, jakby On nie mógł pocią- 

winnych do odpowiedzialności. Już  Job 
sprawiedliwy narzeka (22. 17.) na tego rodzaju 

zi: „Mówią Bogu: idź precz od nas, jakoby 
n'e mógł nic uczynić W szechm ogący“. Tym- 
"zasem Pan  Bóg niechybnie sądzić będzie 
iszystkich ludzi bez wyjątku, a naw et panów 
"czonych i najpotężniejszych władców ziemskich, 
ńgień przed Nim uprzedzi“ (Ps. 96. 3.). „Dzień 
Bilski przyjdzie jako złodziej, w który niebiosa
1 wielkim szumem przeminą, a żywioły od go- 
filca rozpuszczą się, a ziemia i dzieła, która na 
lel s3> popalone b ęd ą“ (2 Piotr 3. 10.). „Przyj

dę dzień Pański wielki, dzień gniewu, dzień 
^szczęścia i nędzy“ (Sofoniasz 1. 14.). Wsie, 
"»asta, kościoły, pałace i wszystkie skarby 
^niskie obrócą się w perzynę.

1 w on czas „zatrąbi trąba, a umarli po- 
janą“ (K0r. 15. 52.). To jest, na rozkaz Pana 

'ezusa zawoła święty Michał Archanioł: „Po
rańcie  umarli i pójdźcie na sąd“. Ten glos 

^ie miał moc podobną do słów sakramen- 
nych, iż umarli zmartwychwstaną (1 Tess. 
15.). Na głos tej trąby zstąpią dusze święte

ludzi sprawiedliwych i połączą się z ciałami 
swemi, w których służyły Bogu na tej ziemi; 
a zaś dusze nędzne potępieńców wynidą z pie
kła, aby się połączyć z ciałami przeklętymi, 
z którerai obrażały Boga. „Wtedy sprawiedliwi 
świecić będą jako słońce“ (Mat. 13. 43.). Kto 
więcej w tem życiu umartwiał ciało swoje, kto 
więcej powściągał swoje zmysły i kto więcej 
odmawiał sobie przyjemności nawet dozwolo
nych, ten będzie więcej jaśnieć i doznawać 
rozkoszy większej. I mówić będą święci: „O bło
gosławiona pokuto, iżeś nam zasłużyła tak wielką 
chwałę“. — A zaś dusze potępieńców ze wstrę
tem niewymownym łączyć się będą z ciałami 
swemi, które będą niezmiernie brzydkie i cu
chnące. Powiada św. Alfons Ligouri: Dusza po
tępieńca odezwie się wted}^ do swego cielska: 
obyś przepadło i szczezło na wieki; przez cie
bie jestem zgubiona na zawsze; nieszczęsna 
przenosiłam cię ponad Boga i starałam cię 
zawsze zadowolnić. A cielsko na to rzeknie: 
A od czegoś miała rozum? czemuś mi pozwa
lała na wszelakiego rodzaju rozkosze i tym 
sposobem zgubiłaś mnie i siebie na wieki? — 

A skoro wszyscy zmartwychwstaną, otrzy
mają polecenie od Aniołów, aby udali się na 
sąd na dolinę Jozafata, według słów Pisma 
świętego (Joel 3. 12.): „Niech powstaną i przy
ciągną narodowie na dolinę Jozafat, bo tam sie
dzieć będę, abym sądził wszystkie narody oko
liczne... a poznacie, żem ja  Pan Bóg wasz“.
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Na dolinie Józefata  położonej pod miastem J e 
ruzalem pomiędzy górą Kalwaryjską a Oliwną 
odbędzie się sąd ostateczny dla tego, ponieważ 
Pan  Jezus głównie tam dokonał dzieła odkupie
nia rodzaju ludzkiego. W prawdzie ogromna 
liczba zebranych ludzi na sąd nie pomieści się na 
tej dolinie, ale Pan  Jezus nad przyległą górą Oli
wną, z której wstąpił na niebiosa dnia czter
dziestego po swojem zmartwychwstaniu, zasię- 
dzie na tronie z obłoków jasnych przecudnie 
pięknych utworzonym, a ludzie otoczą go z pra
wej i z lewej strony, wybrani unosząc się w po
wietrzu, a potępieńcy stojąc na ziemi.

„A na on ezas okaże się znak Syna czło
wieczego na niebie“ (Mat. 24. 30.). Kościół Boży 
w dzień podwyższenia Krzyża świętego śpiewa: 
„Ten znak Krzyża okaże się na niebie, kiedy 
Pan przyjdzie na sąd“.

Potem  Aniołowie zaczną odłączać złych od 
sprawiedliwych; przezco potępieni doznają nie
wymownego zawstydzenia i boleści, boć odłączą 
brata od brata, syna od ojca, małżonka od żony 
itp. Już  ta  kara sama stanie się dla nich piekłem.

A wtedy otworzą się niebiosa, i z nich wy- 
nijdzie nieprzeliczony poczet Aniołów, aby ucze
stniczyć w wielkiej sprawie sądu ostatecznego. 
Ja k  naucza św. Tomasz, doktor anielski, Anio
łowie poniosą krzyż i wszystkie narzędzia męki 
Pańskiej, jako to: gwoździe, bicze, koronę cier
niową itd. Na widok krzyża i narzędzi męki 
wspomnionych zapłaczą nieprzyjaciele krzyża 
Chrystusowego, grzesznicy, ponieważ one ich 
będą oskarżać, stosownie do przepowiedni (Mat. 
24. 30.): „Okaże się znak Syna człowieczego 
na niebie, i tedy będą narzekać wszystkie po
kolenia ziemi“.

Potem okaże się Królowa Świętych i Anio
łów, Najświętsza Panna Marya. A wreszcie oka
że się Sędzia przedwieczny w ciele ludzkiera 
jaśniejszem od słońca z bliznami Ran Jego pro- 
mieniejącemi; otoczony Świętymi, którzy mieli 
przywilej dostania się do nieba zaraz po śmierci 
z ciałami swemi, jako to: Enoch, Eliasz, święty 
Józef, św. Jan  apostoł itd. Jednak  potępieni 
nie ujrzą Go w tym kształcie chwały, w którym 
równa się Ojcu Niebieskiemu. „Przed obliczem 
Jego struchleją narodowie“ (Joel 2. 6.). Widok 
Zbawiciela sprawi im dotkliwsze cierpienie, 
aniżeli piekło. I wtedy zawołają (Obj. 6. 16.): 
„Góry i skały upadnijcie na nas i zakryjcie nas 
od oblicza siedzącego na stolicy i od gniewu 
barankowego“. Społem z P. Jezusem zasiędą 
do sądzenia święci, którzy się odznaczali dosko
nałością życia, jako to: apostołowie, mężowie
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apostolscy, którzy opuściwszy wszystko, poszli 
za Chrystusem, męczennicy, dziewice, nauczy
ciele Kościoła, którzy nie tylko uczyli słowy, 
ale i przykładem, biskupi i prałaci, którzy nie 
mieli przywiązania do dostojeństw a mieli za
miłowanie ubóstwa. Tak pisze św. Alfons.

I nareszcie nastąpi zagajenie sądu. „Zasiadł 
sąd: (tj. sędziowie) i księgi otworzono“ (Dan,
7. 10.). Otworzono księgi sumień. W  świetle 
nadprzyrodzonem obaczymy w tedy wszystkie 
skrytości serc ludzkich. „Pan oświeci zakrycia 
ciemności“ (1 Kor. 4. 5. ).Sąd ten wywoła po
strach u grzeszników, a zaś radość i wesele 
u sprawiedliwych. Święci podniosą się ponad 
obłoki i zajmą stanowiska obok Aniołów ota
czających Najwyższego Sędziego. W tedy ludzie 
światowi, którzy teraz śmieją się i drwią sobie 
z postępków ludzi pobożnych, wyznają swó, 
nierozum i mówić będą: My głupi, mieliśmy 
żywot ich za szaleństwo i za sromotne ich do
kończenie: Oto jako policzeni są między syny 
Boże i między świętymi dział ich jest. (Madr.
5. 4.) Na tym  świecie bogaci uważani są za szczg 
śliwych i za zacnych, tymczasem prawdziwe 
szczęście zasadza się na świętości żywota. Bło 
gosławieni tedy są ci, którzy obecnie ponoszą 
różnego rodzaju uciski, albowiem smutek ich 
obróci się w radość. Na dolinie Józefata zaja- 
ścieją w chwale. Potępieńcy zaś stać będą po 
lewicy podobni do kozłów przeznaczonych na 
rzeź, oczekując wyroku ostatecznego potępienia; 
tam bowiem już nie będzie miłosierdzia 
grzeszników, którzy obecnie żyją w stanie grze
chu, nie pomni na bojaźń Pańską  i Sąd Boży 
„według zatwardziałości swej i serca niepoku- 
tującego skarbiąc sobie gniew w dzień obja
wienia sprawiedliwego sądu Bożego“
2. 5.). Wówczas nie będą mogli grzesznicy 
ukryć się, muszą stanąć na sąd z n i e w y m o w n e j  

zawstydzeniem. Czarci będą ich uskarżali, mó
wiąc do Pana: „nie chciał być twoim, osądź go, 
aby się stał moim“.

Świadkami zaś przeciw grzesznikom powsta
ną: 1. własne ich sumienia, 2. stworzenia i ścian)' 
ich domów, w obrębie których Boga obraźahi 
wołać będą, 3. sam sędzia powie: Jara j e s t  sę
dzia a oraz świadek. Szczególniej do chrześcia» 
powie (Mat. 11. 21.): Biada tobie Korozaim, biada j(,) 0 
tobie Betsajdo; bo gdyby się były w Tyrz6 
i w Sydonie cuda stały, które się stały u # s': 
dawnoby byli w Włosienicy i w popiele po^' 
tę czyniły“. Gdybym był te łaski, jakie wafl 
dałem, użyczył Turkom lub poganom, z pewno 
ścią oni czyniliby pokutę za grzechy po
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wy zaś aż do śmierci obrażaliście mnie bez 
przerwy różnego rodzaju grzechami. I wtedy 
wykryje wobec wszystkich ludzi ich niecne po
stępki nieznane światu: ich sprosności, okru
cieństwa i zdzierstwa. Każdemu potępieńcy 
wypisze na czole wszystkie jego grzechy. Szcze
gólniej zaś wyrzucać im będzie niewdzięczność 
za mękę i śmierć za nich poniesioną. Tak na
ucza (diziertasione teologiche morali VI.) św. 
Alfons, doktor Kościoła. Albowiem Pan Jezus 
właśnie w tym  celu ustanowił Najświętszy Sa
krament, ażeby ludzie mieli nieustannie w pa
mięci Jego  miłość nieskończoną, którą nam 
okazał ofiarując się na krzyżu dla zbawienia 
naszego. Toć właśnie zalecał uczniom swoim 
w nocy -poprzedzającej śmierć Swoją, dawszy 
im Ciało Swoje Najświętsze na pokarm a Krew 
Swoją najdroższą za napój według słów św. 
Pawła (Kor. 11. 26.). „Albowiem ilekroć bę
dziecie ten chleb jedli, i kielich pili, śmierć 
Pańską będziecie opowiadać“. Z tegoż powodu 
Kościół Boży zarządził, aby kapłani podczas 
każdej Mszy świętej mawiali w imę Jezusowe: 
.Ilekroć będziecie to czynili, czyńcie to na p a 
miątkę m oję“. I właśnie w tym celu Pan Bóg 
nakazał, ażeby Msza święta wszędzie się od
prawiała na kuli ziemskiej, ażeby wszędzie lu
dzie w duszach swoich odnawiali pamięć na 
Mękę Jego. Również w tyra celu sprawił, aby 
wszyscy czterej ewangielistowie szczegółowo 
opisywali boleść, którą poniósł Pan  Jezus pod
paś męki Swojej. I dla tej przyczyny wszyscy 

.ci uprzytomniali sobie mękę Pana  Jezusa. 
Dosyć im było popatrzeć na znak Krzyża świę- 

o, aby zyskać tyle siły i męstwa, iżby mo
li ochotnie ponosić tortury i męczarnie jakie
kolwiek z miłości dla Pana  Boga, który raczył 
Oroie dać za nich. Atoli ludzie mało sobie mę- 

Pana Jezusa. Jakież bowiem wrażenie czyni 
nich czytanie męki P ana  Jezusa? np.. iż 

^rystus był przywiązali do słupa i biczo
wany a potem przybity na wzgardzonem drzewie 
Pomiędzy dwoma łotrami — żadnego, jakoby 
Fystus P an  nie był wcale ich Bogiem ani 

Sędzią, który kiedyś ich będzie sądzić.
 ̂ Św. Mateusz pisze w swojej Ewangelii (r. 26.

J|>) o urągowiskach jakie wyprawiali mu żydzi 
koro arcykapłan Kailasz z radą najwyższą wydal 

wyrok śmierci, iż się czynił Synem Bożym: 
y plwali na oblicze Jego  i bili Go kułakami, 

dzy policzki twarzy Jego  zadawali, mo
ll0: prorokuj nam Chrystusie; Kto jest, który 
jUderzył? Św. Hioronim zaś naucza, iż wszyst- 

inne zelżywości i męki, jakie wycierpiał

Pan Jezus onej nocy oprócz podanych przez 
św. ewangielistę wyjawi Zbawiciel wszystkim 
ludziom na sądzie ostatecznym. I również w y
kryje wszystkie smutki swoje, jakich doznawał 
w ogrodzie Getsemańskim, wszystkie boleści, 
jakie poniósł podczas biczowania, cierniem uko
ronowania, w pochodzie na górę Kalwaryjską 
i podczas ukrzyżowania Swego aż do skonania. 
Wprawdzie wiele się pisze od świętych bogo- 
myślności oddanych o boleściach, jakie wycier
piał Pan Jezus podczas męki Swojej, ale o nich 
nie mamy pewności zupełnej. W  dzień zaś sądu 
Bożego objawi sam Zbawiciel nie tylko wszyst
kie czyny ludzkie, ale także wszystkie czyny 
Boże, Jego  ukryte rządy sprawiedliwości, Jego 
niezbadane drogi opatrzności tak w kierowaniu 
pojedyńczych jednostek, jak całych narodów 
i ludzkości. On objawi wszystkie boleści swoje 
kiedykolwiek za nas poniesione, a osobliwie 
boleści poniesione podczas trzech godzin swo
jego konania na krzyżu. Wyjawi wtedy także 
wszystkie swoje modlitwy, westchnienia i łzy, 
jakie w on czas ofiarował Ojcu Niebieskiemu 
i przez które zjednał wybranym zbawienie wie
czne według słów św. Pawła apostoła (do Żyd. 
5. 7.): „Który za dni ciała swego (tj. życia 
śmiertelnego) modlitwy i pokorne prośby temu, 
który Go mógł wybawić od śmierci, z woła
niem potężnem i łzami ofiarowawszy, był wy- 
słuchan dla swej uczciwości (tj. dla posłuszeń
stwa Ojcu oddanego). I właśnie ta wiadomość 
będzie dla zbawionych nieustanną podnietą do 
składania podzięki niewymownie radosnej Bogu 
trwającej przez całe wieki, a zaś dla potępień
ców będzie wiecznie trwającem zawstydzeniem.
0  jakież to niepojęte sądy Boże! Dzisiaj grze
sznicy nie chcą wcale myśleć o męce Pana 
Jezusa poniesionej za nich; a zaś w piekle stać 
im będzie nieustannie przed oczyma męka Jego
1 wszystko to, co dla nich raczył uczynić. W ów 
czas uznają, iż oni sami są jedyny przyczyną 
swego potępienia. A tem samem męka Pana 
Jezusa będzie dla nich przez całą wieczność 
większą katuszą, aniżeli sam ogień piekielny.

To co mówić będzie Boski Sędzia do ka
żdego z ludzi, będzie to mowa duchowna.
I rychło się odprawi. Wymówek nie będzie 
wcale, gdyż sędzia będzie oraz świadkiem 
a każdy będzie miał winy swoje wypisane na 
własnera czole. Grzechy widoczne zatkają im 
usta (Ps. 106. 42.). Nie będą tedy mieli odwagi 
potępieni, aby się wymawiać. Sami się więc 
potępią.

Tylko wyrok ostateczny ogólny będzie wy-
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głoszony słowy zraysłowemi; i najpierw wzglę
dem wybranych; dlatego ażeby potępieńcy 
większą karę poczuli na widok tego, co u tra 
cili. Pan  Jezus więc najpierw zwróci się ku 
wybranym i z obliczem pogodnem rzecze do 
nich (Mat. 25. 34): „Pójdźcie błogosławieni Ojca 
mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane 
od założenia świata“. Pobłogosławi wszystkie 
ich łzy przez nich wylane, błogosławić będzie 
dobre ich uczynki, modlitwy, spowiedzi i Ko
munie święte; a przedewszystkiem uzna za 
szczęśliwe i w ychwalać będzie ich łzy wylane 
nad m ęką Jego  i nad boleściami Najświętszej 
Maryi Panny. Sw. Franciszek w Assyżu skoro 
usłyszał, iż Bóg przeznaczył go do nieba, nie 
posiadał się z nadzwyczajnej radości. Jakąż 
tedy radość uczują wybrani, gdy usłyszą we
zwanie Boże, aby weszli do królestwa niebie
skiego. Uradują się wielce, iż odtąd nie będą 
doznawali żadnych cierpień, iż nie będzie wię
cej żadnej bojaźni, ani łez, iż na wieki z Bo
giem królować będą w niebie. Tudzież N aj
świętsza Marya Panna błogosławić będzie swoim 
sługom pobożnym i zaprosi ich, aby społem 
z Nią wstąpili do nieba. I tak wybrani śpie
wając alleluja wnijdą do nieba, aby na wieki 
wychwalać i miłować Pana  Boga.

A wtedy potępieni zwrócą się do Pana  J e 
zusa, rzekąc: a my nieszczęśni, co mamy czy
n ić ? — Rzecze Boski Sędzia: ponieważeście po
gardzili łaską moją, „idźcie odemnie precz, 
przeklęci, w ogień wieczny“ (Mat. 25.). Dokąd, 
Panie, mają iść ci grzesznicy? — „W ogień“ 
do piekła, aby w nim gorzeli na duszy i na 
ciele. — A przez ile lat i wieków? — Przez 
całą wieczność, póki Bóg będzie Bogiem. — 
Potem wyroku wygłoszonym otworzy się prze
paść straszliwa, która pochłonie potępionych 
ludzi i czartów i zamknie się nad nimi na wieki 
wieków.

grzechDo takiego końca prowadzi ludzi 
przeklęty.

My jednak dziękujmy Panu  Bogu. że jeszcze 
żyjemy na ziemi i że możemy za grzechy po
pełnione pokutować. I cieszmy się, że Pan Jezus 
dla nas jest jeszcze najdobrotliwszyra Ojcem 
a nie Sędzią i gotów nam przebaczyć, skoro 
przystąpimy do pokuty szczerej. Znośmy więc 
wszelakie cierpienia i krzywdy w cichości z pod
daniem się woli Bożej, ofiarując je na zadosyć- 
uczynienia za nasze grzechy i spełniajmy wszyst
kie nasze obowiązki jak najwierniej. A wtedy 
z otuchą oczekiwać będziemy drugiego przyj

ścia Zbawiciela na sąd, spodziewając się stanąć 
przy nim po Jego  prawicy.

O wielkiem zadaniu
szkół wyznaniowych,

Ten naród wierzy w swą przyszłość i bu
duje ją, k tóry  dba o swoją młodzież i stara 
się ją  dobrze wychować, k tóry  buduje i utrzy
muje dobre szkoły i zakłady wychowawcze, 
ażeby zdrową oświatą, zdrowemi zasadami wy
posażyć i przygotować młode pokolenie na twar
dą pielgrzymkę życia.

W iarę tę, dzięki Bogu, widzimy w każdym 
zaborze Polski, widzimy ją  na emigracyi na
szej. Szkoła polska, to największa troska na
szych duszpasterzy, to największe życzenie na
szego ludu i tylko tam, gdzie parafie zbyt małe, 
lub obciążone znacznymi długami, trudno się 
na nie zdobyć.

My tu na obczyźnie mamy jeszcze drugą 
ważniejszą przyczynę do budowania szkół poi- 
skich-parafialnych. Szkoły publiczne nie wycho
wują dzieci naszych na Polaków, ale jeszcze 
bardziej nie w ychow ują ich na chrześcijan ka
tolików.

Tymczasem religia, to fundam ent oświaty:- 
„a bojaźń Boża początkiem mądrości“ mówi 
Pismo św. Tylko oświata oparta na religii staje 
się kluczem do prawdziwego szczęścia, pokoju 
i dobrobytu narodów.

Budując więc szkoły własne, parafialne, bu
dujemy nietylko przyszłą Polskę, ale i Kró
lestwo Boże, o które modlimy się codziennie 
w pacierzu, które o tyle wyższe od królestwa 
świata tego, o ile niebo od ziemi, a dusza od 
ciała. — W  szkole parafialnej poznają dzieci 
nasze Boga, cel swego życia, poznają Jego wolę, 
Jego  prawa; nauczą się kochać cnotę a chronić 
grzechu; poznają środki prowadzące do zba
wienia i przyzwyczają się z nich korzystać. Sło
wem, otrzymują gruntowne wychowanie reli
gijne, jakiego domaga się czas, stosunki i oko
liczności.

Dopóki lud nasz nie opuszczał swej zagród)' 

rodzinnej, swej wioski, swej parafii, dopóki prz0Z 
całe życie zostawał pod okiem swych duszpa
sterzy; dopóki gazety i książki bezbożne me 
znały drogi do jego chaty, nie wiele było p°' 
trzeba, ażeby żyć i umrzeć d o b r y m  katolikiem.-" 
Dziś czasy się zmieniły. Lud ten, puściwszy 
się w świat za chlebem, został wystawiony 
liczne pokusy, a smutne doświadczenie mo^t
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źe nie wszędzie wytrwał. Synowie Polski zawsze 
wiernej Bogu i Kościołowi stali się heretykami 
i pobudowali „kościoły niezależne“. W iara za
sadzająca się na znajomości sześciu prawd na 
pamięć, okazała się tak słabą i powierzchowną, 
że wystarczyło kilku warchołów o spodlałych 
duszach, kilku kapłanów upadłych — których 
sam naczelnik niezależnych, ks. Hodur, schara
kteryzował w swojej broszurze „Nowe drogi“ 
jako pijaków, rozpustników, złodziei... — aby 
ją obalić.

Główną przyczyną „niezależnego kościoła“, 
to nie upadli księża: Hodur, Kozłowski itp., to 
nie nadużycia i zła gospodarka proboszczów, 
to nie zaburzenia i bunty parafialne, ale brak 
dostatecznej wiadomości w rzeczach wiary. Tej 
niewiadomości przypisuje św. Paw eł swoje nie
dowiarstwo, swe bluźnierstwa, prześladowania 
i gwałty, jakich dopuszczał się na wyznawcach 
nauki Chrystusowej, zanim go Bóg oświecił 
i powołał na Apostoła swego. Tego naucza 
wielki Doktor Kościoła św. Tomasz z Akwinu 
I. II. 9. 85: „Niewiadomość rzeczy potrzebnych 
do zbawienia jest główną przyczyną wielu zdro- 
żności, równie jak dla podróżnych noc jest przy
czyną wielu pobłądzeń“.

Wprawdzie w odstępstwach od wiary odgry
wa zawsze wielką rolę pycha i zarozumiałość, 
złośliwość i chęć zemsty, złe i niegodziwe ży
cie, ale i te choroby duszy wypływają często 
z braku poznania Boga, jak Duch św. przez 
usta Ozeasza proroka wyraźnie powiada: „Nie- 
uiasz znajomości Boga na ziemi: złorzeczeństwo, 
kłamstwo — cudzołóstwo wylało się z brzegów“.

Otóż tej niewiadomości religijnej mają za
pobiegać nasze szkoły polskie parafialne. — 
Jeżeli kiedy, to w dzisiejszych czasach musimy 
uiieó lampy zapalone w rękach naszych. Świat 
dzisiejszy ma się coś jakby  ku wieczorowi i łódź 
Piotrowa. Kościół katolicki, będzie zmuszony 
Płynąć naprzód nietylko po bałwanach jak 
zawsze, ale i wśród ciemności niewiary, w które 
zwolna pogrążają się narody, państwa i kraje.

Cała ziemia zdaje się odwracać od słońca 
prawdy Bożej i pogrąża się w noc czarną, zło- 

i straszną. Rządy wypowiadają jeden po 
im walkę Kościołowi św., a „w tajemnych 

Stachach“ radzi się nieustannie, w jaki sposób 
dałoby się jak najprędzej odebrać Bogu prawo 
^ywatelstwa ziemskiego i skazać Go na bani
ty? zupełną. Niema wątpliwości, że najkrótszą 
r̂°g% do tego są szkoły bezwyznaniowe. Dla- 
go widzimy dzisiaj taki ruch nerwowy w pro-te

pagowaniu tych szkół pogańskich i tyle złości 
szatańskiej w zwalczaniu szkół katolickich.

Gdyby nam nie wystarczyły inne dowody 
na potwierdzenie wielkiej doniosłości i potrzeby 
szkół religijnych, to już ta sama gorączka z jaką 
krzyczy się w kołach nam wrogich za szkołami 
bezwyznaniowemi, a przeciw szkołom katolickim, 
powinno nas dostatecznie przekonać, że szkoły 
te są jednym z najpotężniejszych środków do 
rozbudzania życia katolickiego, jedną z najsku
teczniejszych misyi, która nie naprawia, ale 
buduje od gruntu gmach głębokiej wiary i p ra
wdziwie religijnego życia w duszy człowieka.

To wielkie zadanie szkół parafialnych po
winno nam być zachętą do wielkich ofiar i po
święcenia, jakiego się domaga ich budowa 
i utrzymanie. Każdy grosz złożony na nie, to 
ofiara na ołtarzu wiary i ojczyzny, to ofiara 
za zbawienie naszego młodszego pokolenia i ludz
kości. Z dzieci wychowanych religijnie powsta
nie przyszłe społeczeństwo katolickie, które wo
bec świata liberalnego odegra rolę miłosiernego 
Samarytanina. Wychowanie bez Boga obedrze 
ludzkość z cnót moralnych, obywatelskich i spo
łecznych i zada jej takie rany, że tylko miłość 
Chrystusowa ją  uleczy i wskrzesi do życia. 
Świat liberalny, który tak zaciekle burzy dzi
siaj gmach chrześcijaństwa, wyciągnie kiedyś 
do niego błagalne ręce i czepiać się będzie 
z całą siłą opoki Piotrowej, bo rozbije się na 
własnem morzu swojem. Zwalczając religię nie 
wie, że słońca zaćmić nie może, jak tylko czar- 
nemi chmurami, z których prędzej czy później 
spadną pioruny na własną, głowę jego.

Stąd to najwyższy Pasterz Pius X. patrząc 
na co się zanosi na świecie, woła w Encyklice 
z dnia 15. kwietnia roku 1905 do biskupów ca
łego świata: „uczcie dziatki katechizmu, a grun
townie!“ — Do gruntownego zaś wychowania 
religijnego potrzebne są szkoły parafialne.

Ks. W. Michnika.

$w. Bazyli Wielki.
Św. Bazyli Wielki urodził się w roku 319 

w Cezarei Kappadockiej z rodziny znakomitej, 
w której pobożność była prawie dziedziczną. 
Ojciec jego, również Bazyli miany jest za świę
tego, matka jego Emilia nazwana jest świętą, 
a osobliwie babka jego Makryna czczona jest 
jako święta. Właśnie święci, ojciec, matka a szcze
gólniej babka wytężyli wszystkie swoje siły,
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ażeby Bazylego jako najstarszego z rodzeństwa 
wychować na mądrego i świętego człowieka. 
Zasady pobożności, pokory i czystości zaszcze
pione Bazylemu w młodocianych latach, a ro
zwinięty na żywych przykładach w rodzinie 
własnej utkwiły mu głęboko w sercu i zosta
wiły w jego duszy niezatarte wrażenia na całe 
jego życie. Początków wiedzy udzielał mu sam 
ojciec, który był starostą w Nowej Cezarei, 
w prowincyi Pontus. A gdy Bazyli posiadł 
wszystko czego mógł nauczyć się w mieście 
rodzinnem, udał się na dalsze nauki do Konstan
tynopola, a następnie do Aten. W  Atenach 
spotkał się ze św. Grzegorzem Nazyańzeńskim 
pochodzącym również z Kappadocyi, którego 
znał już z Cezarei. Między obu świętymi za
wiązała się serdeczna przyjaźń na cnocie 
oparta. Do nich przyłączył się brat św. Bazy
lego św. Grzegorz, który później został bisku
pem Nyssy. Ci trzej święci z Kappadocyi po
chodzący wspierając się wrzajemnie wyrobili się 
na potężne filary Kościoła świętego, których 
skuteczność natężonej pracy podziś dzień do
znajemy. Oni ukazywali się w Atenach tylko na 
dwóch ulicach: na prowadzącej do kościoła 
i na prowadzącej do szkoły. Wiedzieli dobrze, 
że próżniactwo nauczyło wiele występków, a że 
złe towarzystwa przyprowadziły do upadku na
wet Salomona i jemu podobnych mędrców. 
Pracą tedy usilną i nieustanną czujnością po
konali z łatwością wszystkie wady a osobliwie 
pokusy najniebezpieczniejsze pochodzące od 
ciała własnego. A zaś wzajemnie słowy i przy
kładem się wspierając, czynili szybkie postępy 
w naukach: w gramatyce, wymowie i filozofii, a 
szczególniej w umiejętności świętych; albowiem 
pismo święte przestrzega (Kor. 6. 14. Ekkl. 13. 
37. 15.): Nie ciągnijcie jarzma z niewiernymi... 
z pośrodka ich oddzielcie się albowiem, co za 
uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? 
Kto się smoły dotknie, pomaże się od niej, 
a kto ma z pysznym towarzystwo, oblecze się 
w pychę; a zaś z mężem świętym bądź usta
wicznym, któregolwiek poznasz, iż zachowywa 
bojaźń Bożą, którego dusza jest według twojej, 
a który się użali ciebie, gdy się potkniesz 
w ciemności“.

W trzydziestym roku życia św. Bazyli po
wrócił do Pontu. Przyjaciele i krewni po
znawszy jego wielką wiedzę, radzili mu, aby 
poświęcił się zawodowi nauczycielskiemu, lecz 
serce jego było zwrócone całkowicie ku służbie 
Bożej. Poznawszy mędrców pogańskich, chciał 
poznać teraz mędrców chrześciańskich. W ybrał

się tedy w podróż na zwiedzanie osad mnichów 
chrześciańskich żyjących w Syryi, Palestynie, 
i w Mezopotami, a skoro należycie im się przy. 
patrzył i ich poznał, pełen podziwu i uwielbienia 
dla ich życia powrócił do Pontu  i zaczął ich 
naśladować. Cały swój majątek rozdawszy 
ubogim, osiadł na pustyni w prowincyi Pontu 
w pobliżu rzeki Iris i miasteczka Ibora, gdzie 
już jego matka Emilia z jego siostrą Makryną 
w klasztorze przez siebie założonym prowadziły 
życie mnisze. W krótce potem r. 301 przybył 
do niego serdeczny przyjaciel Grzegorz Nazyaó- 
żeński i wielu bogobojnych mężów odgłosem 
świętości Bazylego pociągnionych. Dla nich 
zbudował naprzeciw klasztoru żeńskiego kla
sztor męski. Tutaj żyli jego uczniowie w przedzi
wnej miłości i zgodzie, oddani pracy nad wła- 
snem udoskonaleniem a oraz pracy cielesnej 
i umysłowej. Św. Bazyli prawił im codziennie 
żarliwe nauki, zapalając ich serca gorącą mi
łością Boga.

To życie zdała od świata prowadzone na 
samotności nie dało się długo ukryć. Ludzie 
z pobliskich miast i wiosek przychodzili do obu 
klasztorów z każdym dniem coraz więcej a wielu 
naw et pozostawało w nich, poświęcając się na 
całe życie bogomyślności. I tym sposobem po

w sta ło  wkrótce wiele klasztorów męskich i żeń
skich a dzikie puszcze zamieniły się zwolna na 
uprawną i żyzną ziemię; zwłaszcza że zwolen
nicy świętego Bazylego nie tylko umieli się 
modlić i pisać, ale jeszcze ręcznie pracować nie 
tylko na własne utrzymanie, lecz i na utrzy
manie innych bliźnich zwłaszcza ubogich, opu
szczonych, zniedołęźniałych i chorych.

Dla utrzymania porządku i ładu w klaszto
rach napisał Bazyli pewne „ustawy“, z których 
55 stanowi tak zwaną „regułę b ia łą“, a 31B „re- 
gułę wielką“ . Reguła wielka zawiera przepisy, 
które dotyczą tylko zakonników, „reguła11 zas 
„m ała“ jest zbiorem najwyższych praw moral
nych i ma na celu jedność ćwiczeń duchownych. 
Obie reguły papież Li bery u sz zatwierdził rolui 
803. Damazy r. 306 a Leon r. 456. Znaczenie 
tych obu reguł jest wielkie, ponieważ są one 
podstawą wszystkich innych ustaw zakonnych- 
Jasno przedstawione są w nich warunki pifi 
wdziwego życia zakonnego, a mianowicie ubóstwo 
przy wspólności użycia rzeczy koniecznych do 
życia; czystość, stanowiąca szlachectwo duszy 
i posłuszeństwo nieodzowne dla utrzymania ży- 
cia wspólnego. Także wielką ma Bazyli zasług§  
za to, że do każdego klasztoru przeznaczył kilim 
kapłanów, którzyby uczyli braciszków i nim1
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kierowali, gdy tymczasem święty Pachomiusz 
stanowczo zakazał swoim mnichom przyjmować 
święcenia kapłańskie.

Reguła św. Bazylego tak  dalece podobała 
sig mnichom wschodnim, że ją  wszyscy przyjmo
wali, pomijając reguły dawniej ułożone. Tym 
sposobem zakon św. Bazylego tak szybko się 
rozszerzył, że już za życia swojego założyciela 
liczył przeszło 80.000 osób. Zakon św. Bazylego 
miał klasztory nie tylko na wschodzie, ale i na 
zachodzie. W  naszych zaś stronach Bazylianie 
zakwitugli dopiero około roku 1613 i zasłynęli 
nie tylko głęboką wiedzą i pisaniem dzieł po
żytecznych, ale znakomitem nauczaniem i wy- 
chowaniem młodzieży w szkołach, a nadto dali 
Kościołowi wielu dzielnych biskupów a nawet 
jednego świętego. Stąd kędy kol wiek założyli 
swój klasztor, zaraz też podźwignęła się naokoło 
nich pobożność ludu. Zakon ich przed 140 laty 
posiadał u nas 100 klasztorów, z których naj
mniejsze mieściły u siebie przynajmniej 8 ka
płanów. Oby P an  Bóg i w czasach dzisiejszych 
(lał im wielkie łaski, ku większej chwale Swojej
1 pożytkowi wielce skołatanego społeczeństwa.

Na puszczy Pontskiej przebywał święty Ba
zyli aż do roku 364, w którym idąc za radą 
biskupa Cezarei Euzebiusza, opuścił klasztor 
* przyjął z rąk jego święcenia kapłańskie. 
Lecz gdy zdawało mu się, iż jest swojemu 
zwierzchnikowi nie na rękę, cofnął się natych
miast do klasztoru. Dopiero gdy wybuchło wiel
kie prześladowanie Kościoła Bożego wszczęte 
przez aryanina cesarza Walensa, zjawił się zno
wu w Cezarei św. Bazyli i stał się powiernikiem 
' nieodstępnym doradcą biskupa a po śmierci 
Euzebiusza roku 370 jego następcą. Święcenie 
biskupie dodało nowej siły jego duszy. Zająwszy 
stolicę biskupią w Cezarei, został oraz metro
politą rozległej prowincyi Pontu. Łagodnem 
a pełuem powagi postępowaniem zjednał sobie
2 czasem dotychczasowychprzeciwników swoich, 
którzy przy objęciu biskupstwa stawili mu nie 
oiało trudności. Tymczasem aryanie uderzyli 
z całą siłą na świętego Bazylego. Roku 372 ce
sarz Walens posłał do Kappadocyi wielkorządcę 
Podesta, aby zaprowadził w niej herezyę ary
jską, podobnie jak tego już dokonał w Bitynii 
' Galicyi. W ielkorządca zuchwale wyrzucał Ba
biemu, jak śmie odstępywać od nauki, która 
jest wiarą W alensa i groził mu grabieżą ma
jątku kościelnego, wygnaniem, katuszami a na- 
*et śmiercią. Bazyli groźbami nieprzestraszony 
Orzekł z największym spokojem: „I nic więcej 
Oli nie zrobicie? Kto nic nie posiada, temu nie ma

co zabierać. W ygnania się nie boję, gdyż zie
mia jest Pańska i wszędzie jestem u siebie. 
Męczarnie krótko tylko mogą mnie dokuczać 
na lichutkiem ciele, którego już prawie nie mam. 
Śmierć zaś jest mi pożądaną, gdyż mnie rychlej 
połączy z Panem  Bogiem, jest tedy dla mnie 
zyskiem, a zresztą już dawno umarłem światu 
i zdążam od dawna do grobu.

Wreszcie przybył do Cezarei sam cesarz 
Walens i podjudzony od aryanów zaczął się 
srożyć na świętego biskupa. Wobec czego św. 
Bazyli zachował najwyższy spokój i powagę 
niewzruszoną. Nareszcie Walens zniecierpliwio
ny siada na krzesło i bierze do ręki pióro, 
ażeby podpisać wyrok wygnania na św. biskupa, 
wtedy łamie się krzesło pod nim a pióro roz
pada się w kawałki; bierze drugie pióro, i to 
rozlatuje się w jego ręku; bierze po trzeci raz 
nowe pióro, i to również zamienia się w drzazgi. 
A gdy dalej trwał cesarz w swojem postano
wieniu niegodziwera, dostaje w ręku niezwykłą 
drzączkę i równocześnie otrzymuje wiadomość, 
iż cesarzowa i syn jego śmiertelnie zachoro
wali. Tymi wypadkami cesarz niezmiernie do
tknięty uznaje swoję nieprawość i prosi św. 
Bazylego o pomoc w swoim smutku. I w tejże 
chwili wyzdrowieli żona i syn Walensa. Odtąd 
św. Bazyli ze strony urzędników cesarskich już 
nie doznawał więcej żadnej przykrości. A je 
dnak, gdy mimo to wszystko co zaszło, cesarz 
wezwał aryanów, aby mu ochrzcili syna, na
tychmiast umarło mu biedne dziecko.

Św. Bazyli pracował gorliwie także, ażeby 
chrześcijanie na wschodzie mieszkający zacho
wali najściślejszą jedność ze Stolicą Piotrową 
w Rzymie.

On odznaczał się również w sposób niepo
spolity na polu miłości bliźniego. P raca dla 
szczęścia bliźnich wypełniała całe jego życie. 
Był istnym ojcem ubogich wdów i sierot. Co
kolwiek kiedy posiadał, uważał nie za swoją 
własność, ale za własność ubogich i niedosta
tek cierpiących. Wystawił olbrzymi szpital w Ce
zarei. Szczególniej rok 368 wykazał pełne mi
łości usposobienie duszy Bazylego najdobitniej. 
Wówczas głód srożył się z całą siłą w całej 
jego prowincyi a chciwość lichwiarzy wyzy
skująca okrutnie niedolę głodnych potęgowała 
jeszcze grozę smutnego położenia. Wówczas 
zaczął prawić kazania Bazyli pełne miłości 
chrześcijańskiej z takim skutkiem, iż ubodzy 
podnieśli się na duchu a bogaci rozdawali skarby 
i majątki swoje, a nawet lichwiarze zmiękli. 
W tym czasie właśnie dostaje Bazyli do rąk
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spadek znaczny po matce swojej, który bez 
zwłoki rozdał między ubogich. Codziennie ja 
dało u niego mnóstwo głodnych nędzarzy przy
byłych ze wszystkich stron kraju. Dochody zaś 
z obszernych włości należących do metropolii 
cezarejskiej obracał zgodnie z duchem przepi
sów kościelnych na korzyść ubogich.

Mimo prac apostolskich św. Bazyli napisał 
wiele dzieł wysokiej wartości. I tak dla mło
dzieży uczącej się napisał cenne wskazówki, jak 
należy czytać pisarzy pogańskich, aby z nich 
odnieść pożytek. Potem  napisał „wykład o sze
ściu dniach stworzenia“ wielce ceniony przez 
spółczesnych; 13 homilij na psalmy — dzieło 
bardzo pożyteczne; wykład 16 rozdziałów pro
roka Izajasza; listów 366 pisanych do różnych 
osób; dzieła moralne a wreszcie liturgię czyli 
sposób odprawiania mszy świętej i nabożeństwa 
publicznego.

Surowy żywot Bazylego posty, prace 
i umartwienia nieustające wyczerpały na
reszcie siły ciała jego do tego stopnia, iż słu
sznie mógł powiedzieć do wielkorządcy Modesta, 
iż ciała prawie już nie posiada. Nakoniec w y
cieńczoną powłokę ziemską opuścił potężny 
duch Bazylego 1. stycznia 379 roku i poszedł 
po zapłatę zasłużoną do nieba.

Do Szlachetnych Rodaków.

Lew Tołstoj w liście do Polki słusznie w y
powiedział, iż jedynym ratunkiem dla wszyst
kich narodów, a osobliwie dla ujarzmionych, 
jak Naród Polski jest miłość. Ona bowiem jest 
największym skarbem ludzkości. Kościół święty 
nazywa ją złotem duchownem. Członkowie To
warzystwa „Powściągliwość i P raca“ przekonani
0 nieskończonem znaczeniu miłości, głoszą od 
lat kilkunastu słowy i przykładem pod hasłem 
powściągliwości i pracy, bez których nie ma 
miłości, iż podniesienie narodu naszego i całego 
świata zawisło od uczynków miłosierdzia, a oso
bliwie od wychowania młodzieży opuszczonej.
1 dzięki pomocy moralnej i materyalnej otrzy
manej od Szlachetnych Rodaków wychowują 
obecnie w Miejscu Piastowem 260 dzieci ubo
gich i opuszczonych, a w Pawlikowicach 160. 
Dotąd z tych zakładów wyszło około 1.400 
młodzieńców, nie tylko rzemieślników, rolników,

ogrodników i robotników, ale 20 kapłanów i kil 
kunastu prawników i nauczycieli szkół ludo
wych i średnich.

W  obu wspomnianych zakładach młodzież 
żyje skromnie na wzór włościan okolicznych 
i zarabia na życie swoje pracą rąk. Jednak 
większa połowa dzieci nie może jeszcze na sie
bie zarobić dla braku sił; mamy bowiem nawet ni
żej 6 lat liczące, dziatki które pielęgnować trze
ba. Potrzebujem y więc koniecznie pomocy Szla
chetnych Rodaków zwłaszcza wobec nadcho
dzącej zimy. Dzieci nasze są bose a wychowa
wcy tylko w trepkach. Mamy warsztaty szewskie, 
ale często nie mamy skór. Mamy warsztaty 
krawieckie, ale brakuje nam płótna, a niestety 
nie zapłaciliśmy jeszcze wszystkiego za pobrane 
skóry, płótna i sukna. Tudzież potrzeba nam 
kilka wagonów węgla, kilka fur drzewa, kilka 
wagonów zboża i wiktuałów. A nadto potrze
bujemy kilka tysięcy koron na wykończenie 
domu, w którym się mieszczą warsztaty.

Przyjm iem y tedy  z wdzięcznością wszelką 
ofiarę choćby najdrobniejszą tak w naturze jak 
w monecie. Ta pomoc połączona z czynną pracą 
wychowawców jest rozumną siejbą na niwie 
narodowej, która wydaje obfity i rzetelny plon 
tworzący lepszą przyszłość doczesną a sięga
jący nawet do nieskończonej wieczności.

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych 
„Powściągliwości i Pracy” .

Towarzystwo Zaliczkowe w Strzyżow ie 100 k, p. Stanisław 
P in terkoffer Żm igród 20 k, p. M arya M orgenstern  Rzeszów 2 k 
40 h, p. Teodor G łówezewski K aszuby  108 k 13 k, X. Szenker 
Nozdrzec 100 k, p. T. K om arnieka Zborów 5 k, p. Julianna 
M ańkowska z Am eryki 10 k, ks. B eiakow icz Ostrowitt 41 k, 
p. P io tr C zerwiński Ś w ią tn ik i górne 3 k, p. E . Staniszewska 
S tudzianki 25 k 40 k, X. Sobczak Ja g ie ln iea  15 k, p. -En18' 
nuel W oliny R okitsch 17 k 62 k, p. S tan is ław  Kozioł z Tar' 
gowisk 4 k, p. K atarzyna  W ilk M anekester, Am eryka; posyłam 
na  biedne dzieci 2 dolary, p. S traszew ska Rym anów 4 k, p- 
B azan K uty 2 k, p. W. B ańkow ski dyr. gim n. w Sanoku 5 k, 
p. Dr. S tan is ław  Kozak K raków  20 k, X. Rom an Bauer Nie- 
bieszczany 20 k, p. K la ra  Miejsce 2 k, p. Bolesław  Lewan
dowski Rzeszów 2 k, p. M ikulski Podm ickale  2 k, p. M. Śei- 
sław ski T arnów  10 k, Pow iatow a k asa  d la  ekoryck w Jaśk 
3 k 50 k, p. H ipolit Cioimirski Strzyżów 1 k, p. Pilat°wa 
Lwów 5 k, X. Ignacy  K ędra Żm igród nowy 6 k, p. Józef BtO' 
m irski Kossów 3 k, p, Tadeusz Rokitow ski Rokietnica 5 k, P‘ 
Ja n in a  i Jad w isia  Boruckie Nowy Sącz 5 k, p. M arya Mad®)' 
ska Tyczyn 2 k, p. W. Górzeeka S tan isław ów  10 k, p- Bran 
ciszka Czapragow a Rzeszów 2 k, X. R ym ar Ja s ło  5 k, p. 
n is ław a  Piazzow a i Ju lia  L u  kaszy ń ska Ja s ło  5 k.

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i p ra cau w Miejscu Piastowem. — Za redakeyę odpowiedzialny Wojcieck Lenik-
Czcionkami drukarni W. Lenika w Krośnic.



Zarządzenie Ojea św iętego  
co do pierwszej Komunii św.

„Acta Sedis Apostolicae“ z dnia 15. sierpnia 
br. zawierają dekret Kongregacyi św. Sakram en
tów, ustanawiający wiek, w którym dzieci po raz 
pierwszy przystępować mają do Komunii św., 
na lat siedem. Dekret, rozpoczynający się od 
słów: „Quam sigulari Christus“, zaznacza na 
wstępie, że do XIII. stulecia podawano niemo
wlętom Komunię św. pod postacią wina. Później 
przyjął się w łacińskim Kościele zwyczaj, że 
dzieci przypuszczano do Komunii św. dopiero 
wtedy, gdy doszły wieku rozeznania. Praktykę 
tę przyjęły sobory lateraneński i trydencki. De
kret stwierdza w dalszym ciągu, że sobory nie 
miały jednak na myśli zniesienia zwyczaju, by 
dzieci i przedtem przypuszczać do Komunii św. 
Ody chodziło o ustalenie wieku zakradły się 
do praktyki błędne niekiedy zwyczaje. Rozró
żniano nieraz, bez należytego uprawnienia, mię
dzy wiekiem rozeznania do spowiedzi i do Ko
munii św. i wymagano do przyjmowania Ko
munii św. gruntownego przygotowania i głębszej 
znajomości tajemnic wiary. Ustanawiano samo
wolnie wiek lat 10, 12 a nawet 14 dla pierw
szej Komunii św. i odmawiano młodszym dzie
ciom jej przyjmowania.

Dekret oświadcza następnie, że według ko
mentarzy soboru lateraneńskiego, wiek roze

znania uważany ma być za osiągnięty, gdy 
dziecko potrafi rozróżnić chleb eucharystyczny 
od chleba zwykłego. W  myśl tego Kongrega- 
cya św. Sakramentów na posiedzeniu general- 
nera z dnia 15. lipca 1910 r. wydała następu
jące przepisy:

1) Wiek rozeznania zarówno do spowiedzi, 
jak  Komunii św. rozpoczyna się około 7 roku 
mniej lub więcej, z zaznaczeniem, że może się 
on zacząć i przed siódmym rokiem. Z wiekiem 
rozeznania rozpoczyna się także obowiązek przy
stępowania do spowiedzi i Komunii św.

2) Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Ko
munii św. nie jest wymaganą zupełna znajo
mość chrześcijańskiej nauki. Dziecko może 
i później, stosownie do rozwoju swych um y
słowych zdolności, rozszerzać swe religijne po
znanie.

3) W ym agana do pierwszej Komunii św. jest 
zastosowana do pojęć dziecka wiadomość o naj
niezbędniejszych tajemnicach wiary (necessarii 
necessitate medii) i rozróżnianie świętej Eucha- 
rystyi od zwykłego pokarmu.

4) Zobowiązanie dziecka uczęszczania do 
spowiedzi i Komunii św. przypada tym, którym 
powierzone jest wychowanie dziecka: rodzicom, 
spowiednikom, nauczycielom, proboszczom. W e
dług rzymskiego katechizmu rzeczą ojca (albo 
jego zastępcy) i spowiednika jest przypuścić 
dziecko do pierwszej Komunii św.

Św . M ic h a ł A re h .

WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC.

W A ustro-W ęgrzech 
W Niemczech . .

P r e n u m e ra ta  ro c z n a  w y n o si
1 kor. 20 h.
1 mrk. 40 fen.

W Ameryce . . 
W  innych krajach

Va dolara. 
2 franki

W Królestwie Polskiem  i Rosyi 75 kop.

Dla członków Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ za darmo.

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować:

Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ,
p. M iejsce P ia s to w e  (A u stry a , G alicya).
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5) Proboszczowie starać się winni, by co 
rocznie raz albo dwa razy odbywała się jene- 
ralna Komunia św. dzieci. Jenera lną  Komunię 
poprzedzać winno kilkudniowe przygotowanie.

6) Duszpasterze i wychowawcy winni się 
starać, by dzieci po pierwszej Komunii św. czę
sto, o ile możności co dzień, komunikowały 
i uczestniczyły w publicznej nauce religii.

7) Zwyczaj niedopuszczania dzieci po latach 
rozeznania do spowiedzi, albo nie udzielania 
im absulucyi, bezwarunkowo się potępia.

7) Odmawianie dzieciom po latach rozezna
nia Komunii św., albo Olejem św. namaszcze
nia, albo pogrzebu według obrządku, przepi
sanego dla dzieci, jest godnem potępienia nad
użyciem.

Dekret podpisał Papież Pius X. 7. sierpnia 
1910 roku. Wszyscy biskupi zakomunikować 
go mają nie tylko swemu klerowi, ale i wier
nym. W czasie zaś wielkanocnym odczytywany 
ma być co rok z ambony.

Z Kongresu Eucharystycznego w Montreal.
Na kongresie Eucharystycznym  w Montreal, 

Oanada, na pierwszej sesyi księży zebranyeh 
na hali kościoła Najsł. Serca Jezusa, wygłosił 
prześliczną mowę o wychowaniu katolickiem 
młodszego pokolenia Generalny Wikaryusz 
arch.-dyecezyi Nowo-Yorskiej, ks. Józef Mooney. 
Aczkolwiek mówił on o wychowaniu wogóle 
a przedewszystkiem o nauce religii, kilkakrotnie 
jednak z szczególniejszym naciskiem nawoływał 
swych współbraci kapłanów, ażeby zwłaszcza 
po większych miastach zwrócili uwagę na tę 
biedną dziatwę, która nie ma w czem przyjść 
na katechizm do kościoła; która obdarta, bosa, 
a może i głodna żyje w piwnicach lub na pod
daszach, bojąc się niejako w swojem ubóstwie 
zetknąć bliżej ze społeczeństwem lepiej odzia- 
nem.

Na miłość Boga wołał dostojny mówca, 
przyszedł czas, że nam nie wolno oczekiwać 
na dzieci w kościele tylko; przyszedł czas, że 
musimy być „prawdziwymi rybakam i“. Musimy 
się uwijać po całem obszarze parafii naszych, 
zaglądać do najciemniejszych kątów i ustroni 
i tam zapuszczać sieć miłości, sieć życzliwego 
słowa, a gdzie potrzeba to i sieć miłosierdzia 
chrześciańskiego. Nieraz trzeba pokryć i na
karmić ciało, ażeby pozyskać zaufanie i wstęp 
do serca tak starszych jak i młodszych; trzeba

najprzód stwierdzić przykładem dobroć nauki 
Chrystusowej, ażeby uwierzono naszym słowom 
i przyjęto je jako monetę prawdziwą. Zresztą 
tak postępował Zbawiciel: czynił dobrze i na
uczał. Tej metody trzymali się święci Aposto
łowie. W  ich ślady i my wstępować musimy,

Na nas patrzy  świat niewierny, patrzą pro
testanci i nie z nauki nas sądzą, ale z czynów. 
Ci ostatni zrozumieli także myśl Chrystusową 
i poznali wielki błąd daw nych reformatorów. 
Naprawili go i to ich ocaliło — zachowało aż 
do dzisiaj. Pierwsi reformatorzy mówili: wierz, 
a będziesz zbawiony; dzisiaj zaś powszechne po
między nimi zdanie: Czyń dobrze a pójdziesz 
do nieba. Stąd widzimy tę tolerancyę na całym 
obszarze Stanów Zjednoczonych. — Katolicy 
imponują im uczynkami miłosierdzia. Rozdmu
chajmy w pośród nas ten ogień miłości Jezu
sowej, a zwłaszcza względem ubogich i nieszczę
śliwych, a protestantyzm stopnieje przy nim 
jak śnieg.

Dziś znowu mamy socyalizm a raczej dusze 
rozgoryczone, napełnione żółcią nienawiści 
do bogaczów — a wcale niesłusznie do Kościoła 
katolickiego. A czy wiele potrzeba, ażeby byś 
socyalistą? W ystarczy nie znać Boga, nie znaó 
nauki Chrystowej, a równocześnie usiąść po 
ciężkiej pracy na progu lub przy oknie ubogiej 
izdebki swojej, w której i ciemno i chłodno i 
głodno — i patrzeć na pyszne automobile 
pędzące co chwila jeden za drugim, na 
bogate toalety aksamitne, na biesiadników 
w restauracyi po drugiej stronie ulicy, ażeby 
się zrodziła nienawiść do stanów. — Kościół 
katolicki ma roztwarte podwoje dla biednych 
i bogatych, zdrowych i chorych, sprawiedliwych 
i grzeszników; jeżeli socyalizm go nienawidzi, 
to głównie dlatego, że go nie zna, że nie zna 
zasad wiary świętej, nie zna ducha Chrystu
sowego.

Dwa zatem wielkie dzieła mamy przed sobćp 
uczyć prawd wiary św. i to wszystkich. Jeżeli 
którzy nie mogą przybyć, do nas, starajmy się 
dotrzeć do nich. Bądźmy „głodnymi dusz“ a 
znajdziemy czas i sposoby na to .  —  P o w tó re  
okażmy tyra biednym, jak  wygląda serce prft' 
wdziwie chrześciańskie, jak  czułe na niedolę 
ludzką, jaki duch je ożywia.

Przytulmy do tego serca i ogrzejmy ubogie 
dziecię, a ojciec opuści prędko szeregi wrogie 
Kościołowi. Zabierzmy to dziecię do „ogrodu 
dla dzieci“ (ochronki) lub do zakładu, jeśli bie* 
da wielka, a już w najbliższą niedzielę ojcie° 
socyalista przyjdzie do kościoła na Mszę ów,
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j kazanie. Nienawiść stopnieje pod promienia
mi miłości.

Zgoda i harmonia między stanami zapanuje 
dopiero wtedy, gdy zrozumieją, że stan ich 
jest wolą Bożą: „ubogich zawsze mieć będziecie“; 
gdy zrozumieją gruntownie znaczenie słćw Chry
stusowych: „Błogosławieni ubodzy duchem,
albowiem ich jest królestwo niebieskie“ — a 
bogatsi poznają raz wolę Bożą — że Bóg chce 
mieć ubogich ale nie nędzarzy; cierpiących, ale 
nie opuszczonych.

My kapłani mamy przeprowadzić to wielkie 
dzieło zlania się stanów — braterstwa. Ono 
rozpoczęte zostało 19. set la t temu na polach 
palestyńskich, a ma się dokończyć na całym 
obszarze globu ziemskiego. Czy przyjdzie do 
tego? Przyjdzie: Mamy obietnicę: „będzie jeden 
pasterz i jedna owczarnia“ czyli innerai słowy 
ludzkość pogodzona“.

Zacznijmy nad tem dziełem pracować dzi
siaj, bo jutro już będzie trudniej. Kójmy ból 
starszych ale przedewszystkiem zwróćmy uwagę 
na pokolenie młodsze.

Dzieci wzrastające w cieple nauki Chrystu
sowej pokochają ją  — pokochają Kościół ka
tolicki. — Każdy z nas kocha dom ciepły, gdy 
zimno, słota i burza naokoło nas. Taka słota 
bije nieraz dzieci od kolebki.

Niech znajdą w nas tych, o których Zba
wiciel powiedział: byłem głodny a nakarmiliście 
®ię; byłem nagi a odzialiście mię; byłem po
dróżny a przyjęliście mię w domu. — Dzieci 
ubogie opuszczone, to prawdziwi podróżni. Cały 
dzień podróżują po zaułkach, śmieciskach, a no- 
°ują... chcecie wiedzieć gdzie? Przejdźcie się 
lóznym wieczorem na ustronie miast, zajrzyjcie 
}od mosty kolejowe i tym podobne kryjówki, 
a spłoszycie całe stada tych ptasząt Gospo
darza niebieskiego. Jeżeli miłość nie wyłowi je 

nie osadzi w klatce miłosierdzia chrześciań- 
sbiego, wyrodzą się z nich jastrzębie o tyle 
drapieżniejsze, o ile mniej zrozumieją, że ubó
stwo nie jest przekleństwem, ale stanem uprzy- 
wilejowanem od Boga.

Mówcę nagrodzono hucznymi oklaska
mi. — A ja w tedy myślałem o Miejscu P ia
stowem o gromadzie dziatek u b o g ic h , nie- 
raz bosych, ale wesołych, zadowolonych, szczę
śliwych, karnych, — bo poznały Boga, cel swego 
tycia, bo poznały ubogiego Jezusa; — nieraz 
bez chleba, ale za to po Komunnii św. po nie- 
°grodzonem podwórzu wesoło hałasujących... 
Patrzyłem w duchu, jak w pracy od młodości 
swojej, z modlitwą na ustach a z wdzięcznością

w sercu wzrastają te „ptaszęta“ w serdecznym 
cieple swego najdroższego ojca ks. Rektora 
swych wychowawców i dobrodziejów... I mimo 
woli chciało się zawołać do zgromadzonych 
biskupów, kapłanów i zakonników: u nas w Pol
sce już to dzieło rozpoczęto w Miejscu P iasto
wem i Pawlikowicach.

Ks. W. MichułJca, 
wychowanek Zakładu.

Drożyzna środków spożywczych.
Drożyzna — oto jeden z najsmutniejszych 

problemów społecznych w życiu ludów Austryi.
Drożyzna środków żywności — oto tłumio

ny głodem okrzyk, dochodzący z każdego za
kątku kraju i pochodzący nietylko z piersi pro- 
letaryatu, ale także ze sfer średnich, które prócz 
tego więcej go odczuwają przez wzgląd na 
swoje stanowisko, bo ono głodu cierpieć nie 
dopuszcza bo to nie wypada. W eźmy życie 
niższego urzędnika, nauczyciela, funkcyona- 
ryusza prywatnego, handlowca lub tym podo
bnych, a przekonamy się, że nie stać ich zaw
sze na prawdziwie posilny obiad, a o drugich 
śniadaniach lub ciepłej kolacyi, gdy posiadają 
rodzinę, mowy nie ma. O głodzeniu się ciężko 
pracującego robotnika mówić wprost nie podo
bna, by nie odczuć w tych warstwach ludności 
zaniku ogólno ludzkiej godności człowieczej, 
która dopuściła, by w dzisiejszem społeczeń
stwie tysiące jednostek wiodło życie w wege- 
tacyi a miliony cierpiały głód i nędzę.

Nie jest to winą ani dziełem jakichś klęsk 
elementarnych lub kar Bożych czy też dziełem 
ewolucyjnem przyrody.

Najwybitniejsi ekonomiści na podstawie fa
któw i danych statystycznych udowodnili, że 
to przyczyna wadliwej gospodarki społecznej 
spowodowała drożynę, że to niesumienny wy
zysk jednej klasy, popełniany na drugiej, tworzy 
u tej ostatniej nędzę i głód.

Wartoby się zastanowić, jakie straty moralne 
lub materyalne ponosi stan kupiecki z powodu 
drożyzny.

Wiemy, że drożyzna nie daje się odczuwać 
wielkim kupcom ale natomiast bezsprzecznie 
dotyka ona najniższy stan kupiecki, który licze
bnością przewyższa dziesięć krotnie magnatów 
handlowych.

Kupiec drobny, opłacający podatki, wygó
rowany czynsz sklepowy i inne rozmaite wy

^ ■ n a n n H i
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datki, z pewnością tak samo odczuwa drożyznę 
środków żywności w swojera gospodarstwie 
domowem i sklepowera.

Zmuszony bywa czynić takie oszczędności, 
o których szerszy ogół nie ma najmniejszego 
pojęcia. Oszczędzać musi nietylko na pożywie
niu swojem i swej rodziny, ale i także na swo- 
jem personalu a to wszystko, by swe szczupłe 
dochody powiązać w zgodzie z rozchodami, 
którym wiernie sekunduje ciągle wzrastająca 
drożyzna środków utrzymania.

Podwyższyć cenę za towar, a znajdą się 
większe dochody, tak rozstrzygnie tę kwestyę 
pierwszy lepszy laik lub jakiś wielki magnat 
kupiecki; ale kupiec detailista korzennik lub 
inny, stykający się z tysięczną drobiazgową 
klientelą, od której cały dzień innych słów nie 
słyszy, jak tylko „strasznie drogo — już po
drożało — ciągle drożeje — a dlaczego dro
ż e j e — a dlaczego drożeje?“ — i tym podobnie, 
to nie jak klientela kupca pereł, brylantów, 
atłasów, futer, koronek itp., k tóry nic więcej, 
prócz wyrazów zachwytu nie słyszy od swej 
klienteli, niepytającej się o cenę.

Kupiec wystawiony dzień cały na stykanie 
się z klientelą ubogą, która najwięcej odczuwa 
drożyznę, nie może sobie pozwolić tak łatwo 
na podwyżkę ceny towaru. On wie, jaki lament 
ludności wywołuje każdy halerz podwyżki i ra
czej sam woli mniej zarobić, by tylko się uwol
nić od narzekań i tłumaczeń powodów droży
zny. których sam czasami nie zna.

Handlow iec (Lwów) Nr. 8.

W ydatki Polaków w Stan. Zjedn. 
Ameryki na cele religijne.

Niejaki p. K. Ii. obliczył w ostatnim czasie 
wartość majątku polskich kościołów, plebanij, 
szkół, domów, dla Sióstr zakonnych i wogóle 
wszystkiego co należy do jakiejkolwiek polsko- 
katolickiej parafii w Ameryce, na 190 milionów 
dolarów. Policzył także roczne wydatki na księży, 
Biskupów, Ojca św., Misye katolickie, Siostry 
zakonne, służbę kościelną i t. p., i te mają wy
nosić rocznie 40 milionów dolarów. Aczkolwiek 
cała ta  statystyka jest tylko zgrzytem zębów 
i złośliwą wymówką społeczeństwu polskiemu, 
że tyle pieniędzy wydaje na propagowanie Ko
ścioła Rzymskiego, szkół katolickich, na księży, 
Biskupów, Papieża, zakonnice; chociaż umyślnie

przesadzono liczbę Polaków aż do 4 milionów, 
opodatkowawszy każdego od najmniejszego dzie
cka do ostatniego socyalisty, pijaka, włóczęgi, 
który nigdy do kościoła nie chodzi i na kościół 
nie płaci, — mimo to m am y w tej stytystyce 
piękne świadectwo głębokiej i żywej wiary na
szego ludu. Bo przypuśćmy, że jest w tych 
obliczeniach choćby tylko połowa prawdy, że 
wartość polskich parafii w Ameryce wynosi 
95 milionów dolarów, a roczne wydatki 20 mi
lionów, to i tak  będzie to suma ogromna, na 
k tórą dla idei tak wzniosłej jak  kościół, szkoła, 
wychowanie religijne, misye katolickie, mógł 
się zdobyć z własnego popędu tylko lud głę
boko wierzący, lud, który zrozumiał wyższy 
cel swego życia, który odczuł niejako instyn
ktownie, że religia i kościół to jedyne dwa 
niepodcięte korzenie zasilające zdrowymi sokami 
jego ducha — podtrzym ujące jego byt naro
dowy.

I dzięki Bogu, że w dniach próby i doświad
czenia zachował nam taką wiarę. Ona to gwa
rantując nam zbawienie wieczne, jest zarazem 
tą dobroczynną gwiazdą, k tóra na morzu tylu 
przeciwności i ucisku krzepi nas nadzieją le
pszej przyszłości, rozpędza widmo rozpaczy 
i zachęca do dalszego borykania się ze złośli
wym losem. — Ona przeniesiona za ocean 
w sercu biednego ludu koi od la t całych jego 
ból i tęsknotę, uszlachetnia jego zwyczaje i oby
czaje, łączy go i skupia i staje się główną pod
stawą jego dobrobytu i rozwoju.

W  cieniu kościoła katolickiego wzrosły tu 
nasze kolonie i rozrosły się dzielnice polskie, 
a miliony stroskanych o lepszy by t emigrantów 
znalazło w jego murach odpoczynek, wytchnie
nie i wskazówki, jak  i gdzie szukać prawdzi
wego szczęścia i spokoju duszy, jak urządzić 
tu życie swoje, ażeby zyskać szacunek i sym- 
patyę u tych, którzy nas otaczają.

Kościół katolicki jak niegdyś Polskę, tak 
dzisiaj emigracyę naszą wykołysał, że tak po
wiem na kolanach swoich, a zszeregowawszy 
ją na całym obszarze Stanów Zjednoczonych, 
doprowadził ją  do znaczenia, o jakiem nikt nie 
marzył. I cóż dziwnego, że lud nasz zaufał ca
lem sercem temu Kościołowi, że mu powierzył 
swe majątki kościelne, oddał pod straż i opiekę 
jego wiernych biskupów swe świątynie, ołtarze, 
szkoły i inne zabudowania parafialne. Kościół 
stał mu się matką i pocieszycielką w najwię- 
kszem jego opuszczeniu, to też jak  matce mu 
zaufał i oddał mu w opiekę swój dorobek na
poili religijnem, będąc pewny, że prędzej świat
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¡skończy, aniżeli biskup katolicki jakiejkol- 

narodowości sprzeda jego kościół, szkołę, 
ibanią i to wszystko co do chwały Boga i 
¡go rozwoju potrafił tu stworzyć.
Nadarmo zam askowany p. K. H. biada od 
rodni całych nad „zaprzepaszczonym“ ma- 
iem „kościelno-polskim“: nadarmo obraca 
majątki na wszystkie strony i przedstawia 
ludowi przez szkła powiększające. — Myśmy 
lżyli nasze majątki u tych samych stóp, co 
p s i  chrześcijanie — u stóp Apostołów — 
¡kupów kościoła katolickiego. Myśmy je zło- 
li w ofierze tej samej wierze, za którą pier
si ckrześcianie kładli swe życie, swą wolność, 
te mienie — myśmy uczynili to co czyniły 
czynią po wszystkie czasy narody katolickie. 
My wiemy, że majątki kościelne, a nawet 

ota, kielichy, raonstrancye zrabował liberalny 
]d francuski; rabowali je dawniej Turcy, 
lizmatycy, heretycy i różnego rodzaju bez- 
żnicy. Ale żeby Biskupi katoliccy to czynili, 
gdzie o tem nie czytamy. Jeżeli kiedy Bi- 

a sprzedawali kosztowności kościołów ja- 
!i to chyba tylko w czasie głodu, wojny, 

klęsk ogólnych, aby mieć za co kupić 
eba dla głodnych owieczek swoich. Tak 

nas historya.
Ks. W. MichulJca.

seźwośe i pracowitość Bułgarów.

“0 wszystkich narodów słowiańskich odzna- 
% się Bułgarzy największą trzeźwością. Pe- 
® podróżujący pisze: Prawdziwy Bułgar jest 
-zwym i spokojnym człowiekiem. Bułgarzy 
toają. zamiłowania do kieliszka. Chłop buł- 

iski nie traci czasu w szynkowni i kawiarni.
widać u niego nie tylko tej pożałowania 

N i  skłonności do pijaństwa, którą grzeszą 
'danie północni, lecz ani też gadulstwa przy 
'ance wody Hellenów. Bułgar jest pracowity 
le usuwa się od najcięższych robót. W Ru- 

Serbii, na W ęgrzech wszędzie garną się 
ji&rzy do robót, którymi gardzą inni Słowia- 
^ groszem zaoszczędzonym wracają nastę- 
do ojczyzny. Przy tem ich odżywianie się 

"Wykle proste i więcej zastosowane do praw 
Tody: w niektórych okolicach bułgarskich 
,Qiacy jedzą mięso tylko 3 lub 4 razy 
p l .  Dlatego to — mimo niektórych wiel- 
11 braków w urządzeniach hygienicznych — 
Hułgaryi napotykamy stosunkowo najwię

kszą liczbą osób nadstoletnich. Otóż pomiędzy 
tylko 4-ro milionową ludnością znajdujemy tam 
3800 takich osób, gdy tymczasem np. w Niem
czech, liczących 61 milionów mieszkańców, 
znajdujemy tylko 78 osobników stoletnich. — 
Dlatego też do Bułgarów należy przyszłość na 
Bałkanie.

lii* Grzegorz ” . _T", dihfor Kościoła.
Św. Grzegorz nazwany od miasteczka w Kap- 

padocyi Nazyanzu „Nazyanzeńskim“, albowiem 
tara większą część życia przepędził, a zaś dla 
głębokiej wiedzy nazwany „Teologiem“, uro
dził się około roku 328. Ojciec jego także 
„Grzegorz“ z początku poganin, ale czczący 
tylko jednego Boga sprawował w Nazyanzie 
przedniejsze urzędy obywatelskie z wielką su
miennością. Matka zaś św. Grzegorza Nonna 
będąc gorliwą chrześcijanką, wpłynęła na męża, 
iż przyjął chrzest święty. Odtąd stary Grzegorz 
odznaczał się budującem życiem chrześcijań- 
skiem. W  kilka lat po przyjęciu wiary świętej 
wyświęcił go biskup miejscowy na kapłana, 
a w cztery lata potem biskupi jadący na sobór 
nicejski wyświęcili go na biskupa Nazyanzu.

Św. Grzegorz mając tak bogobojnych i za
cnych rodziców, już od pierwszej młodości za
prawiał się do życia cnotliwego i umartwionego. 
Czytywał pilnie pismo święte od lat młodocia
nych. Ażeby utwierdzić go w najtrudniejszej 
cnocie, jaką jest powściągliwość, zesłał mu Pan 
Bóg następujące widzenie: „Dnia pewnego, opo
wiada sam o sobie, widzę we śnie dwie dzie
wice w jednakowym wieku i jednakowej pię- 
piękności ubrane schludnie, jak przystoi na pa
nienki chrześcijańskie. Suknie białe ściśnione 
przepaską okrywając ich postacie spadały, aż 
ku ich stopom. Oczy miały spuszczone a obli
cze zakryte zasłonami. Usta ich zamknięte 
wskazywały, iż miłują milczenie. Uścisnęły 
mnie jako dziecinę serdecznie. Zapytane prze
żeranie, zacz są, odpowiedziały, iż są „czysto
ścią“ i „wstrzemięźliwością“, towarzyszkami 
Pana Jezusa a przyjaciółkami tych osób, które 
się poświęcają Bogu przez zachowanie powścią
gliwości. Te dziewice wzywały ranie, abym 
szedł za niemi, mówiąc: „Pójdź z nami, a pod
niesiemy cię do światłości Trójcy nieśmiertelnej“ 

W tedy zapalony tą cnotą, prawi, nie wie
działem, jak nogi stawiać po ziemi, ponieważ 
chciałem z całej dusz)7- chodzić społem z tymi 
najczystszemi istotami niebiańskiemu Odtąd

00312714



-  78

nie przypadały mi do smaku żadne biesiady, 
żadne piękne ubrania, ani też kędziory włosów 
a tera mniej rozmowy nieprzyzwoite, które w y
dawały rai się jakby zarazą wychodzącą z gniją
cego ciała“. I pod wrażeniem tego widzenia 
ślubował czystość wieczystą. I niebawem udał 
się na naukę do szkół istniejących w Cezarei 
Kappadockiej, potem kształcił się w Cezarei 
Palestyńskiej u mówcy Thespezyusza. nastę
pnie w Aleksandryi egipskiej, gdzie zaprzyja
źnił się ze świętym Atanazym, wreszcie prze
niósł się do Aten społem z serdecznym przyja
cielem swoim św. Bazylim i przez lat piętnaście 
oddawał się tam gorliwie wyższym naukom, 
gdzie poznał także Juliana, późniejszego cesa
rza rzymskiego i odstępcę od wiary.

Obaj uczyli się razem w Atenach wymowy, 
gramatyki, filozofii, muzyki i medycyny. Lubo 
byli otoczeni poganami, nie przestali prowadzić 
życia iście chrześcijańskiego i znali tylko dwie 
drogi: jednę prowadzącą do Kościoła a drugą 
zaś do szkoły. Z Aten udał się do K onstanty
nopola, gdzie brat jego Cezary był lekarzem 
cesarza Konstansa. Po niejakim czasie wraz 
z bratem powrócił do Nazyanzu i przyjął chrzest 
święty. Lecz wkrótce udał się na ustronie do 
Pontu nad rzekę Iris, gdzie mieszkając społem 
ze św. Bazylim, modlił się wiele, rozmyślał, 
czytał Pismo święte i dzieła Orygenesa i zaj
mował się pracą ręczną w ogrodzie i około 
domu.

Roku 361 wezwany od ojca do Nazyanzu, 
został niespodziewanie wyświęcony na kapłana; 
albowiem w czasie mszy świętej ojciec przy
stąpiwszy do niego, zaczął spełniać nad nim 
obrzęd święcenia kapłańskiego. Św. Grzegorz 
zdumiony nie śmiał się sprzeciwiać powadze 
ojcowskiej i biskupiej, zgodził się na przyjęcie 
godności kapłańskiej.

Jednak  w kilka dni potem uważając się za 
niegodnego do sprawowania tego świętego urzę
du, udał się do św. Bazylego, pozostawiając 
po sobie pismo do ojca skierowane, w którem 
usprawiedliwiał się z ucieczki swojej; atoli przez 
św. Bazylego ukrzepiony już w kilka tygodni 
powrócił do ojca, któremu pomagał w winnicy 
Pańskiej, ponosząc społem z ojcem wielkie 
prześladowanie od Juliana cesarza odpadłego 
od wiary, który wyzuł duchowieństwo ze wszel
kiego majątku, nałożył na nie podatki na bu
dowę świątyń pogańskich i zakazał im zajmo
wać się nauczaniem młodzieży. A gdy r. 370 
św. Bazyli został biskupem i metropolitą Kap- 
padocyi, wyświęcił św. Grzegorza mimo oporu
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na biskupa miasteczka Sozymu, którego jednak 
biskupstwa nie objął dla sprzeciwu metropolity 
z Tyany, roszczącego sobie prawo do 
nad niem. W tedy św. Grzegorz schronił 
znowu na ustronie. Dopiero na żądanie ojca 
przybył do Nazyanzu, gdzie mu pomagał w za 
rządzie dyecezyą. A gdy ojciec jego umarł, 
św. Grzegorz udał się do Selencyi. 0  czera 
dowiedziawszy się cesarz Teodozyusz, wezwał 
go do Konstantynopola, gdzie właśnie arcybi 
skup umarł. Po długim oporze objął Grzegorz 
rządy dyecezyi, ale nie przyjął biskupstwa 
konstantynopolitańskiego.

Jednak  na początku ogół mieszkańców sto
licy cesarskiej przyjął go dość chłodno. Spo
dziewano się powszechnie, iż ujrzą w nim mę
ża okazałego, wytwornego w ułożeniu i ruchach, 
a tymczasem spotkali się ze staruszkiem ni
skiego wzrostu, pochylonym, łysym nadzwyczaj 
skromnie ubranym w yglądającym  raczej na 
mnicha, aniżeli na biskupa pierwszego miasta 
w państwie. Atoli wkrótce ten człowieczek nie- 
pokaźny obudził powszechny podziw swoją 
wńelce skuteczną działalnością. Gdy przybył do 
stolicy zastał wszystkie kościoły w rękach he
retyckich i odprawiał nabożeństwo w malej 
prywatnej kaplicy urządzonej w domu jednego 
ze swoich krewnych. Później w miejscu tej 
kaplicy stanął wspaniały kościół świętej Ana- 
stazyi. Kazaniami swemi wkrótce przywrócił Sozy 
jedność i zgodę między katolikami rozdwojo
nymi przez odszczepieństwo melecyańskie. A 
z szczególną siłą bronił Bóstwa Pana Jezusa 
i Ducha świętego przeciw heretykom  w 
snym. Nie tylko kazał ustami, ale i 
Tym sposobem rozjątrzył nieprzyjaciół wiary 
przeciw sobie do tego stopnia, iż nie tylko lży*1 
go na każdym kroku jako człowieka marnego 
i nieokrzesanego, ale jeszcze kilkakrotnie uczy
nili zamach na jego życie. Razu jednego o f>$‘ 
nocy wtargnęli w czasie nabożeństwa do ka
plicy św. Anastazyi i zbezcześcili ołtarz i naj
świętszą ofiarę mszy św. Św. Grzegorz, któfJ 
bez szwanku wyszedł z tego wypadku, 
jednak dnia następnego stawać dó sądu, gd21 
się łatwo usprawiedliwił. A mimo to nie donra 
gał się kary na swoich wrogów. Tak p;oŜ  
pując nawrócił prawie wszystkich Aryan 
i Macedonianów w mieście. Niebawem imi§ 
Grzegorza rozsławiło się po całem rozległ^ 
państwie tak, iż z dalekich stron zbiegano
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bido Konstantynopola, aby widzieć świętego 
skupa i kazań jego słuchać. Pomiędzy inny ci
przybył do stolicy także i św. Hieronim, który
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poznawszy osobiście świętego Grzegorza, zawsze 
wspominał o nim z największą czcią. A cesarz 
eodozyusz przybywszy 24. grudnia 380 roku 

stolicy, nakazał zwrócić katolikom wszystkie 
kościoły zabrane przez Aryanów wraz z ma
jętnością kościelną. Gdy potem lud ujrzał ce
sarza, głośno domagał się od niego Grzegorza 
oa biskupa, do czego Teodozyusz chętnie się 
przychylał, ale Grzegorz opierał się stanowczo, 
mając silny pociąg do samotności i do życia 
|pgomyślnego. Ale mimo to trwał na swojera sta
nowisku i prawił częste a dzielne kazania, wy- 
występując z apostolską odwagą przeciw nad
użyciom wszystkich stanów, czem pobudził nie
których występnych ludzi do usiłowania zama
chów na jego życie. Gdy tak świetnie rzą- 

owczarnią sobie powierzoną święty biskup, 
cesarz spowodował r. 381 zwołanie soboru po
wszechnego do Konstantynopolu, na którym 
potępiono heretyków  ówczesnych i wybrano 
Grzegorza na biskupa Konstantynopolitańskiego. 
Grzegorz zniewolony prośbami biskupów i ce
sarza, został uroczyście wprowadzony na sto
licę biskupią. Lecz nie zadługo potem niespo
dziewanie zjawili się na soborze biskupi z E g i
ptu i z Macedonii, którzy opierając się na 
uchwale soboru nicejskiego zabraniającej prze
chodzenia z jednego biskupstwa na inne, zga- 

wyniesienie Grzegorza na biskupstwo Kon
stantynopolitańskie, skoro był on już biskupem 
Sozymy. W tedy  oświadczył św. Grzegorz, że 
irzeka się ochotnie tej nowej godności i wtedy 
obrano w jego miejsce Nektaryusza, który był 
dotąd senatorem i pretorem, człowieka zacnego 

poważnego, lecz jeszcze nie ochrzczonego. 
Święty zaś Grzegorz wyjechał do Nazyanzu 
a stamtąd w krótce do m ajątku rodzicielskiego 
* Aryanzie, gdzie oddawał się bogorayślności, 
Pisał listy i układał udatne poezye i pieśni re- 

sjne w języku greckim. Tylko na pewien 
*8, kiedy heretycy apollinaryści zagrażali 

ciastu Nazyanzowi, powrócił do niego; ale 
poro wybrano na biskupa jego krewnego En- 
piusza (r. 383), usadowił się na stałe w Aryan- 

i tam modlił się i pisał aż do śmierci, która 
s tąp iła  około roku 390. Cesarz Konstanty Por- 
r̂ogenita kazał przenieść jego zwłoki do Kon
stantynopola a dzisiaj one się znajdują po czę- 
1 w Rzymie a po części w Wenecyi. Pozo- 

V i ł  po sobie następujące utwory pióra: 45 
pomiędzy któremi znajduje się pięć sła

bych kazań napisanych w obronie Bóstwa 
fyna Bożego i Ducha świętego, 342 listów bar- 
Zo ciekawych napisanych z wdziękiem i zwię

złością, 38 utworów nadobnych dogmatyczno- 
biblijnych, 40 moralnych, 99 odnoszących się 
do samego Grzegorza a 231 do innych osób, 
129 epitafiów i 94 epigramatów.

Kilka słów do kształcącej się 
młodzieży i jej rodzieów.

Człowiek, który wierzy w Boga, wierzy 
także w Jego Opatrzność, wierzy, że ta Opa
trzność wytyczyła mu drogę życia i naznaczyła 
stan, w którym ma się zbawić i znaleźć pokój i za
dowolenie duszy w ciągu swego życia doczesnego.

Z wiary tej wypływa równocześnie obowią
zek poznania tego stanu, tej drogi, zajęcia, 
urzędu, jaki Bóg mu wyznaczył, jak również 
obowiązek ścisłego zastosowania się do powo
łania swego, bo inaczej niepodobna, albo przy
najmniej bardzo trudno będzie mu się zbawić. 
Tylko w stanie od Boga wyznaczonym znaj
dzie człowiek tę obfitość łask i środków, które 
uczynią go szczęśliwym docześnie i pokierują 
jego życiem tak, aby napewno cel swój osta
teczny osięgnął.

Wielu jednak lekceważy sobie poznanie 
woli Bożej względem swego życia i stanu i jak 
mówi Seneka, błąka się bez postanowienia 
umysłu, szukając nie tego coby czynić powinni, 
ale co im się trafi. Stąd mamy pełno ludzi nie
szczęśliwych, wykolejonych, którzy i sobie 
i społeczeństwu są ciężarem, a często i zgor
szeniem. Życie ich bywa pełne błędów i uste
rek, goryczy i zwątpienia, pełne wyrzutów su
mienia z powodu sprzeniewierzenia się swym 
obowiązkom, do których Pan  Bóg nie dał im 
sił, talentów i skłonności, do których nie zo
stali powołani — ale się wdarli.

A gdy nadto obrali stan, który zmienić się 
nie da, jak n. p. stan kapłański, wtenczas na
stępstwa fatalnej pomyłki są nieobliczalne, jak 
nieobliczalne są skutki, gdy pociąg wpadnie 
nie na swoje tory. W każdej chwili grozi im 
rozbicie się, katastrofa, nieszczęście, a nie tylko 
im samym, ale i tym, którzy im powierzyli du
sze swoje.

Dlatego Ojcowie Kościoła zachęcają ludzi 
młodych, przedewszystkiem tych, którzy się na
ukom oddają, ażeby szli za radą Mędrca P ań 
skiego, i starali się każdy „zrozumieć drogę 
swoją“. U ludzi zwyczajnych same nieraz oko
liczności o przyszłem ich powołaniu rozstrzy
gają. Ale ci, którzy otrzymali od Boga większe



zdolności i środki do rozwinięcia tychże, mają 
się pytać P ana  o zajęcie i wołać z Psalmistą: 
„Drogi Twoje okaż mi Panie, a ścieżek Twoich 
naucz mię“. W  żywotach Świętych czytamy, 
że każdy Święty gorąco prosił Boga o wska
zanie mu stanu, i o zrozumienie powołania swe
go. — Odgadnąć powołanie, to trafić na drogę 
uświątobliwienia i przyszłej chwały.

Mówiąc o powołaniu wogóle nie mogę się 
powstrzymać, ażeby nie wspomnieć o najwię- 
kszem, a zarazem najdelikatniejszem powołaniu, 
jakiem jest bezwątpienia powołanie kapłańskie.

O tem powołaniu powinniśmy najpierw wie
dzieć, że nie można go nabyć własną siłą i spry
tem, bo całe jest łaską Bożą, jak św. Paweł 
wyraźnie powiada: ra żaden sobie czci (kapłań
skiej) nie bierze: jedno, który bywa wezwań 
od Boga, jak A ron“. Żyd. V, 4, 5. d_ n x

Do Szlachetnych Rodaków.
Lew Tołstoj w liście do Polki słusznie w y

powiedział, iż jedynym ratunkiem dla wszyst
kich narodów, a osobliwie dla ujarzmionych, 
jak Naród Polski jest miłość. Ona bowiem jest 
największym skarbem ludzkości. Kościół święty 
nazywa ją złotem duchownem. Członkowie To
warzystwa „Powściągliwość i P raca“ przekonani
0 nieskończonem znaczeniu miłości, głoszą od 
lat kilkunastu słowy i przykładem pod hasłem 
powściągliwości i pracy, bez których nie ma 
miłości, iż podniesienie narodu naszego i całego 
świata zawisło od uczynków miłosierdzia, a oso
bliwie od wychowania młodzieży opuszczonej.
1 dzięki pomocy moralnej i materyalnej otrzy
manej od Szlachetnych Rodaków wychowują 
obecnie w Miejscu Piastowem 260 dzieci ubo
gich i opuszczonych, a w Pawlikowiach 160. 
Dotąd z tych zakładów wyszło około 1.400 
młodzieńców, nie tylko rzemieślników, rolników, 
ogrodników i robotników, ale 20 kapłanów i kil
kunastu prawników i nauczycieli szkół ludo
wych i średnich.

W  obu wspomnianych zakładach młodzież 
żyje skromnie na wzór włościan okolicznych 
i zarabia na życie swoje pracą rąk. Jednak  
większa połowa dzieci nie może jeszcze na sie
bie zarobić dla braku sił; mamy bowiem nawet 
niżej 6 lat liczące dziatki, które pielęgnować

trzeba. Najmłodszy Jasio liczy i y 2 roku. 
trzebujemy więc koniecznie pomocy 
tnych Rodaków zwłaszcza wobec nadchodzą 
zimy. Dzieci nasze są bose. Mamy warszi 
szewskie, ale często nie mamy skór 
warsztaty krawieckie, ale brakuje nam płófcnj 
a niestety nie zapłaciliśmy jeszcze wszystkiej 
za pobrane skóry, płótna i sukna. Tudzież pi 
trzeba nam kilka wagonów węgla, kilka fi 
drzewa, kilka wagonów zboża i wiktuałów, 
nadto potrzebujemy kilka tysięcy koron na 
kończenie domu w którym się mieszczą wi 
sztaty.

Przyjm ujem y tedy  z wdzięcznością wszel 
ofiarę choćby najdrobniejszą tak w naturze ja 
w monecie. T a  pomoc połączona z czynną pn 
wychowawców jest rozumną siejbą na ni 
narodowej, która w ydaje obfity i rzetelny 
tworzący lepszą przyszłość doczesną a si 
jący naw et do nieskończonej wieczności.

Ofiary na zakłady dzieci opuszczonych 
„Powściągliwości i Pracy” .
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P . F r . G um ółka W ieliczka 4 k, X. W ojciech Harm ata I 
24 k, p. Tomasz Gromek Szczaw nica  4 k, X. Sulatyeki & 
śeiatyn  40 k, X. M aterna  Krosno 5 k, X. Jen k n e r Wysoka ^  
p. B. Lewek Ja s ło  2 k, p. M arya A ndreasików na Brzeziny 10 
p. J a n  B iałek  Nowodworze 2 k 40 h , p. W iesława Sobir? 
W iedeń 10 k, p. Maciej T ylny Ja g ie ln ica  4 k 34 h, p. f i  
M orgenstern  Rrzeszów 2 k, p. F ran c iszek  Sypowski Andryek 
20 k, p. A m alia W oli Przew orsk  5 k, p. Antoni Bąbow 
K raków  10 k, X. Y. N. M yślenice 10 k, p. Karolina Si» 
Drohobycz 1 k, p. Teofil G ębarow iez B uezaez 2 k, p. Zdzisi! 
Kuzian B ełehówka 6 k, p S tefan  Szczepanow ski Stanisław 
ze składki 8 k 25 h, p. A. Górzeeka Stróże 2 k, p. BI* 
B oraw a Dębniki 3 k, X. A ndrzej G onet Nowosielce 10 f  
J a n  M arek K raków  4 k, M ag istra t m iasta  Przemyśla 10' 
p. M arcin Nogaj Bliznę 10 k, p. P io tr  Szabatowski Cieszą» zez 
2 k, p. W. B artn ikow ski 8 k, p. A dam  W ąsaez Nowość 
2 k, X. J a n  G robelski S tan isław ów  6 k, X. Marceli Z®; 
Tarnow iec 10 k, p. M arya G rab ara  B anerw itz  23 k. p A  ( 
zwadow ska Złoczów 18 k, p. J a n  D rożak Doruchów o b 
Roman W anatow iez K rużlow a 10 k, ks. Jankowski Bel .
30 55 k, ks. Dr. A ndrzej Macko T arnów  10 k, ks. Andrzej ,( J t 
kasiew iez Tyczyn 6 k, K siężna A. L ubom irska Wiedeń 4 
p. F . N ikorowiczowa Z akopane 5 k, p. P a u lin a  Stefanik ,
5 k, U rząd gm inny w B achorzu 10 k, p. W ojciech Samary 
2 -34 k, p. F ran c iszk a  P o tu licka  Ż m igród 50 k, p. Pi°(f 7\  
tys 2*34 k, p. Józef R żąca Jasło  3 k, ks Michał 1°». 
Rzeszów 3 k, p. Józef Hołdziński Ja s ło  5 k, P- t 
Kossak Lwów 5 k, p. Klemens Torosiewicz Rusiłów ly A  !?yTi 
F ranciszek  Żeleński K raków  20 k, p. Andrzej Ko i 
Przem yśl 20 k, W incenty  P ix a  K raków  10 k, ks. Sta ‘ 
Grom nicki B uezaez 10 k, p. i. S ikorski P o rą b ka  j  uB\vi 
2 k, p F ranciszek  Kowal z R adłow a 10 k, ks. A.^Siei f,

OToW 1 fł 1.' Ir o rnmciłłbiAmirtf» Xi oly^ilrAtrr Ir O. .

¡one
ir

jary;
’erel

Szynw ałd  10 k, ks. Tereszkiewiez K alników  5 k,
M arxen Czernichów 10 k, p. Ja d w ig a  Misiągiewiez
składek 7-50 k, p. Józef Kalus Chorzów ST 9 k, 1’ała
Obra 25 k, ks. W .P. K raków  100 k, p. A nna Nowa 
5 k p. E u gen ia  K ubłow a C zernichów 5 k.

Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i P raca“ w Miejscu Piastowem. — Za redakeyę odpowiedzialny Wojciech Ben*
Czcionkami drukarni W. Lenika w Krośnie.
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P rem im erata  roczna w y n osi;
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Dla członków I owarzystwa „Powściągliwość i Praca" za darmo.

Św. Michał Arch.

Wszelkie przesyłki i listy pieniężne prosimy adresować: 
K s. BRONISŁAW  MARKIEWICZ, 

p. M i e j s c e  P i a s t o w e  ( A u s t r y a ,  G a l i c y  a).
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P I U S  I X ,

i r z p ie l ,  wychowawca i ojciec dzieci opuszczonych.
Wielcy święci bywali często przepowiadani, 

iównież Pius IX., jak  podaje wielebny sługa 
ks. Jan  Bosco *), był przepowiedziany 

fez Annę Maryę Taigi tercyarkę Tryuitarską, 
?rzez świątobliwą Dominikankę ze Sant’ Albina 
przez Piusa VIL, który um arł na wygnaniu 

| J ‘ Fontainebleau. Pius IX. pochodził z rodu 
febiów M astai- Feretti. Miejscem jego urodze- 

było miasteczko Sinigaglia w Rotnanii poło
żne tuż nad brzegiem AdryStyk u. Urodził się 
8* maja r. 1792. Na chrzcie dano mu imię Jan 
buyan. Ojciec jego Hieronim hrabia Mastai-

, bleretti, mąż światły i prawy był gonfalonierem
tyli burmistrzem w Sinigagiii. Umarł r. 1833. 
tatką jego była Katarzyna z hrabiów Solazzi, 
Iw iftta  niezwykłej świątobliwości. Umarła

H f  1842.
Nad pierwszymi latami Jana Maryana czu- 

Fla zacna m atka; jej modlitwom i pMcy za- 
p i ę Ł f t  on tę głęboką — prawdziwą poboż- 

jaką się odznaczał już w dziecięctwie, 
iwa matka odmawiała codziennie z Ja- 

fon swoim nie tylko pacierz zwyczajny, ale

4) Patii am onl de lta  v ita  di P io IX. C. II. i C. Ul.

jeszcze często nadto po 2 Ojcże nasz i po 2 
Zdrowaś za Ojca świętego Piusa VI., który 
wówczas był uwięzionym, albo za inne ważne 
sprawy. Ona w nim wyrobiła gorącą miłość 
ku ludziom ubogim i opuszczonym.

Pierwsze nauki pobierał od matki i od za
cnego kapłana, który był domowym jego nau
czycielem. Oni go też przygotowali do pierw-szej 
Komunii świętej.

W jedynastym roku życia (w październiku 
1803 r.) oddano go do szkoły Pijarów w Yolterra 
w Toskanie, gdzie uczył się języków łacińskiego 
i greckiego, historyi. matematyki, nauk przyro
dniczych, filozofii i literatury wdoskiej.

W r. 1808. doznawszy gwałtownych napa- 
dówr choroby nerwowej, musiał przerwać nauki. 
A wiaśnie ta przerwa przyczyniła się u niego 
do większego skupienia, które wyrobiło w nim 
pragnienie oddania się na służbę Bożą, do tego 
stopnia, iż już 26. września 1809 roku przyjął 
tonzurę z rąk Biskupa yolterańskiego.

Tego samego roku powrócił do stroskanych 
rodziców, lecz już w miesiąc potem wyjechał 
do Rzymu, aby się tamże poświęcić studyum 
wyższym w Kwiryn ale w pałacu papieskim 
u stryja swego Paulina Mastaja, kanonika ba
zyliki świętego Piotra, a zaś chodził na wykłady 
filozofii i matematyki do Collegium Romanum. 
znowu na wykłady teologii i prawa, kanoni
cznego do seminaryum św. Apollinarego a wrresz-

B n n n H H n n i
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cié na wykłady ekonomii państwowej do Aka
demii duchownej. Lecz te study a rzymskie 
trwały ledwie parę miesięcy. Albowiem Fran
cuzi zająwszy Rzym, uprowadzili Piusa VII. do 
Savony. W tedy Jan Mastaj, nie chcąc być świad
kiem bezprawia, jakiego się dopuszczali najezd- 
nicy, wrócił do Sinigaglii.

A gdy roku 1814 Pius VIL powrócił z nie
woli, wtedy kleryk Jan Mastaj pospieszył znowu 
do Rzymu, aby na nowo oddać się naukom 
teologicznym. Wolne chwile od pracy spędzał 
w znakomitych domach zaprzyjaźnionych z ro
dziną swroją, a najwięcej zaś w zakładzie do
broczynnym zwanym „Tata Giovanni“ założonym 
przez ubogiego a pobożnego majstra m urar
skiego Jana Borgi (ur. 1732, urn. 1798).

Ksiądz Biskup Pelczar w Swojem dziele: 
„Pius IX. i jego wiek“ *) opisuje ten zakład 
w sposób następujący: „Kiedy Jan Borgi za 
Piusa W. pracował przy budowie wspaniałej 
zakrystyi św. Piotra, zamiast spoczywać w cza
sie południowej siesty, biegał codziennie do 
szpitala św. Ducha, by  tamże usługiwać cho
rym. Straciwszy ukochaną jedynaczkę, posta
nowił być ojcem sierot i opuszczonych dzieci, 
które zbierał po ulicach, tulił w swym domu, 
karmił, odziewał, uczył katechizmu i prowadził 
do kościoła, a gdy dorastały, umieszczał w rze
miośle, nie spuszczając i później ich z oka.

Dwaj zacni kapłani Pinchetti i Michał di 
Pietro, późniejszy kardynał, przyszli mu w po
moc groszem radą i pracą, tak że mógł utwo
rzyć dom przytułku dla czterdziestu chłopców; 
powstało też w tym celu osobne stowarzysze
nie zasilajatce go miesięcznymi datkami. Z łaski 
ks. di Pietro i Piusa VI. (1784) nabył stary pa
łac „Ruggia“ na ulicy via Giulia, skąd r. 1815, 
już po śmierci Borgiego, cały ten zakład prze
niesiony został do dawnego klasztoru obok 
kościoła „Santa Anna dei Falegnami“.

W tern miejscu istnieje on dotąd, a obej
muje sześć wielkich sal noszących nazwę: sali 
św. Józefa, św, Filipa, św. Piotra, św. Pawła, 
św. Stanisława, św. Kamila i św. Ludwika. 
W salach tych zbierają się dzieci co wieczór 
na naukę, której im udzielają gorliwi kapłani 
lub świeccy, w dzień zaś rozchodzą się po 
warsztatach, zostając zawsze pod okiem kie
rowników, z których jeden nadzoruje bez prze
stanku ich postępowanie. Również i po wyjściu 
z zakładu, a dzieje się to po ukończeniu lat 
dwudziestu, nie bywają wypuszczani z opieki.

W dni świąteczne miejsce prący zajmuje wspólne 
nabożeństwo, katechizm i godzina rozrywki. 
Tak trafnie urządzony zakład wydaje zdolnych 
rzemieślników, a co ważniejsza, dobrych chrzęś
ci an.

W pierwszych zawiązkach duszą jego byl 
Jan Borgi,"który prostym swym rozumem odgadł, 
że wychowanie ubogiej dziatwy jest dziełem 
Bogu nader miłem a społeczeństwu bardzo po- 
żytecznem. Trzeba go było widzieć, jak po ca
łodziennym znoju, rzuciwszy w kąt kielnię i far
tuch, zasiadał wśród hałaśliwej rzeszy i jednego 
pogłaskał, drugiego wyburczał, wszystkich po
uczył; wszyscy też lgnęli do niego, nazywając
go poufale tatuniem Janem  „Tata Giovanni".

*) T om  I. r. 2.

skąd i zakład cały otrzymał tę nazwę.
Po piętnastu lat tak szlachetnego poświęcenia 

się poszedł po nagrodę do „Ojca ubogich (28. 
czerwca 1798), lecz zakład nie upadł, bo mial 
już swoich opiekunów i kierowników duchow
nych. Z jednym z nich, z księdzem kanonikiem 
Cezarem Storace, zaznajomił się nasz Jan Ma
ryan, a odtąd był częstym gościem w „Tata 
Giovanni“. Dom miłego przyjaciela i wykwintny 
salon Orsinich nie miał dla niego tyle uroku, 
ile skromna sala zakładu, gdzie usiadłszy na 
prostem krześle, uczył z powagą dzieci czyta
nia, pisania, rachunków i geometry i. Kiedy zas 
nadszedł dzień świąteczny, prowadził całą gro
madkę na Aventin lub Monte Testacio i tam 
dzielił niewinne ich rozrywki, zawsze pełen 
dobroci i świętej wesołości, istny obraz Tego, 
którego miał zostać namiestnikiem, a 
powiedział: „Dopuśćcie dziatkom prz 
do mnie“.

Tak minęły trzy lata, Jan  Maryan uczęszcza! 
w sukniach świeckich na wykłady teologiczne, 
nie miał atoli jasnej wskazówki, że go Bóg 
powołuje do stanu duchownego, i był nawet 
czas, że chciał wstąpić do „Guardia nobile, 
to jest do gwardyi papieskiej, z szlachty rzyiu- 
skiej złożonej. Dowódca tejże gwardyi, książę 
Barberini nie upatrywał snać w bladym i W<T 
tłym młodzieńcu wiele animuszu rycerskiego 
bo wahał się, czy go przedstawić papieżow>< 
wreszcie wpisał go na listę, gdy w tym nagle 
zaszła zmiana. Pewnego wieczora, gdy 
zakładu „Tata Giovanni“ przejeżdżał powóz 
kardynała Fontana, zobaczył woźnica przy blask11 
latarni jakiegoś młodzieńca wijącego się w ko*1'- 
wulsyach na ziemi. Był to młody Mastaj, 
właśnie atakiem epileptycznym. Wniesiono g° 
do zakładu, gdzie wkrótce przyszedł do siebie 
ale cios ten był jakby gromem druzgocący111

w sz  
sko’ 
k n ię  
P iu s  
ze ł
|)0C5

s y m  
w sz  
s ie b  
u  a j í
J e j

j a w  
W 1 
z a to  
)ok< 
c lio i 
M at:
kozu
T w e
kola

1
a i u  
c ie li 
n ie  
n ia  i 
z r ; 
G e n

nym 
zam  
Giov 
go F 
żył

I
otrz;
pał
je sz c
le p b

kwit
>'ó\vi
ku!
kapł

przy
kość
Czy
•e,

talê
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wszystkie jego nadzieje; droga do służby woj
skowej i do służby kapłańskiej była dlań zam
knięta. Przygnębiony smutkiem, biegnie do 
Piusa VIL i rzuciwszy mu się do stóp, pyta 
ze łzami w oczach: „Ojcze Święty, cóż teraz 
pocznę?“ — Usłyszał odpowiedź: „Uspokój się, 
synu, kto wie, czy nie na to zagrodził ci Bóg 
wszelką drogę, aby cię całkiem pociągnąć do 
siebie, ufaj Jego dobroci. Ufaj też sercu Matki 
■najmiłościwszej, której imię nosisz i polecaj się 
Jej wielowładnej przyczynie“.

Słowy tę mi pokrzepiony młody Mastaj nie
bawem podążył do Domku N. Panny w Lorecie. 
W tymto domku widzimy w r. 1816 młodzieńca 
zatopionego w gorącej modlitwie i błagającego 
pokornie Maryi urywanemi s łow y: „Uzdrowienie 
chorych, wyproś mi zdrowie, ulituj się nademną, 
Matko moja najdroższa, bym się poświęcił cał
kowicie na chwałę Pana mojego i na służbę 

ją. Codziennie ku czci Twojej odmówię na 
kolanach twój psałterz“.

Pełen ufności wrócił Jan Maryan do Rzymu, 
a nazajutrz ukazał się w salach Akademii koś
cielnej, ale już w sukni duchownej. Teraz już 
nie było w nim żadnej niepewności ani waha
nia się. Niebawem otrzymał święcenia mniejsze 
i rąk kardynała wikarego Hannibala della 

, późniejszego papieża Leona XII., i z po- 
jnym zapałem oddał się naukom teologicz

nym i aby być dalszym od zgiełku świata, 
zamieszkał od roku 1817 w zakładzie „Tata 
Giovanni“, którego współdyrektoreni mianował 

Pius VII. na prośby kanonika Storace. Odtąd 
%ł w swojem zaciszu, oddany całkowicie mo- 

ie, nauce i pieczy o dzieciach.
Po złożeniu egzaminów z teologii Jan Marya 

otrzymał 18. grudnia 1818. święcenie na sub- 
tyakona, lecz nie bez dyspensy papieskiej, bo 
jeszcze czasem pojawiały się napady epi
leptyczne, lubo nie tak silne jak przedtem. 
Szóstego marca 1819. został dyakonem, a 10. 
kwietnia w samą wielką sobotę kapłanem, 
również za pozwoleniem papieskiem i pod wa
rnikiem, by zawsze w towarzystwie innego 
kapłana odprawiał Mszę świętą.

Nazajutrz, a było to w wielką niedzielę 
Przystąpił po raz pierwszy do ołtarza, i jakiż 
kościół wybrał na tę chwilę najdroższą w życiu? 
Gzy jedną ze wspaniałych bazylik rzymskich? — 
‘̂¡e, ale skromniutką kaplicę „Santa Anna dei 
Stegnami“ ; za to brak świetnych marmurów 
ps tą piły łZy niewinnych dziatek okrążających oł- 
a>’z kościoła“, powiada ksiądz biskup Pelczar.— 
Gzemu ks. Jan Maryan Mastaj nie udał się do

rodzinnej Sinigaglii, gdzie mieszkali jego prze- 
zacni rodzice i rodzeństwo ukochane? — Od
powiada Ksiądz Jan Bosco: w dziełku powyż 
w spom nionem : „Ponieważ zupełnie pochło
nięty myślą o doskonałem spełnianiu obo
wiązków swoich, jakie nałożyło nań kapłaństwo 
święte, zapomniał o własnej rodzinie“. Gdyby 
świątobliwi jego rodzice mu czynili wyrzuty: 
Synu, cóżeś nam uczynił? oto spodziewaliśmy 
się, iż z pierwszą Mszą przyjedziesz do Sini
gaglii, aby nam sprawić wielką "radość; tym
czasem doznaliśmy przykrego zawodu ? — 
Byłby im odpowiedział ks. Jan Mastaj: „Czyś
cie nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są 
Ojca Niebieskiego, muszę być? Stąd ani z drugą 
nawet Mszą świętą, ani z trzecią ani z czwartą 
do was nie przybyłem“.

Młody kapłan podczas pierwszej mszy swo
jej był głęboko wzruszony i tak przejęty wiel
kością tajemnicy, iż asystujący mu stryj ks. 
Paulin musiał często przerywać jego bogo- 
myślne zachwyty.

Dzień pierwszej mszy świętej przeminął ra 
dośnie. Jedna tylko myśl mąciła jego pogodę, — 
to rozkaz papieski, by tylko w towarzystwie 
drugiego kapłana przystępował do ołtarza. 
Westchnął znowm do Najśw. Maryi Panny i 
udał się do Ojca świętego, aby prosić o zwol
nienie z tego warunku. Papież przyjąwrszy go 
mile, w yrzekł: „Synu ufam w Bogu, iż napady 
choroby już więcej się nie powtórzą; daję ci tedy 
i to pozwolenie, byś sam odprawiał Mszą świę
t ą “. — Słowa te były proroctwem — choroba 
ustała na zawsze.

Teraz ksiądz Jan Mastaj służył Panu Bogu 
całem sercem. Pierwszą zaś widownią jego 
pracy był zakład „Tata Giovanni“. Mianowany 
przez papieża rzeczywistym tegoż dyrektorem — 
tytularnym pozostał nadal kanonik Storace — 
nie tylko wsparł go swym groszem, ale pod
niósł i rozwinął swą roztropnością. Przede- 
w'szystkiem przywrócił dawmy regulamin przez 
Borgiego nadany, według którego posyłano 
chłopców na cały dzień do prawych i biegłych 
rzemieślników^, by się tam ćwiczyli w rzemiośle, a 
tylko wieczorem zgromadzano ich w zakładzie 
na naukę i rozrywkę. Rozciągnął też ściślejszą 
opiekę nad wychodzącymi z zakładu po ukoń
czeniu lat dwudziestu i wyprowadził znaczne 
ulepszenia tak w zarządzie wewnętrznym, jak 
i w udzielaniu nauki; mianowicie dołączył wy
kład początków' geometry! jak ot Iz rysunków, 
rzeźbiarstwa i rytowania na miedzi, na czem 
zakład bardzo wiele zyskał. Słowem, młody
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jeszcze kapłan pokazał się zarówno światłym 
kierownikiem, jak troskliwym ojcem dzieci. Jak 
zaś te dzieci kochał i jak był od nich kochany, 
niech one same opowiedzą.

luż za rządów Piusa IX. Franciszek Cleve, 
jeden z literatów francuzkich wyszukał w Rzy
mie ubogiego szewca, nazwiskiem Angelo Tocca- 
celli, który właśnie wtenczas był w zakładzie, 
kiedy ksiądz Mastaj - Feretti nim zarządzał.
Z tym tedy kulawym szewcem wszedł Cleve i 
i kilka innych osób do zakładu. Wstępując w 
jego progi, zamyślił się Toceacelli i rzeki 
z westchnieniem: „Tu w tym domu byłem
szczęśliwym i zdaje mi się. jakobym się urodził. 
Tu bowiem wyuczyłem się rzemiosła, które mię 
żywi; tu też, dodał z wyrazem dumy — przed 
wszystkimi Rzymianami, przed światem całym 
poznałem i pokochałem tego wielkiego męża, 
który teraz rządzi Kościołem".

Poczem zaprowadził gości do kaplicy nie 
zbyt obszernej i nie bogatej, której całą ozdobą 
skromny ołtarz i dwa rzędy ławek. Toceacelli 
ukląkł i pomodlił się chwileczkę, a potem rzekł: 
„Na tym oto ołtarzu odprawiał dla nas codzien
nie Mszę świętą i stąd też co niedziela i święto 
miewał do nas nauki, a słowa jego trafiały nie 
tylko do naszych uszu, ale i do serc, bo je 
popierał swoim przykładem. Kiedy został arcy
biskupem spoletańskim. pierwszą Mszą pontyfi- 
kalną odprawił pośród swoich dziatek, z któ- 
remi jedno miał serce i jedną duszę. 11. kwie
tnia 1869 r. chciał w tej samej kaplicy odpra
wić sekundycye, gdy jednak mnóstwo pielgrzy
mów napłynęło na ten dzień do Rzymu, wy
padło Mszę św. odprawić w bazylice św. Pio
tra. Za to podczas tej Mszy dał Komunię świętą 
deputacyi chłopców' wysłanej na jego życzenie 
z zakładu „Tata Giovanni“.

Z kaplicy przeszli do sali jadalnej. „Tu oto 
siadywałem przez lat ośm — rzekł Angelo — 
wskazując na róg jednego stołu — a że nie 
należałem wcale do spokojnych i chędogich, 
ks. Mastaj przechodząc około mnie, potargał 
mię nieraz za ucho, ale nigdy nie bił rózgą. 
U starego Tata Giovanni stała rózga zawsze 
w kącie pokoju. Ksiądz Mastaj jadał razem 
z innymi duchownymi zakładu; tylko w czasie 
świąt wielkanocnych i w październiku prowa
dzi: nas za bramę św. Sebastyana, i tam usiadł
szy pośród nas na murawie, rozdawał nam 
chleb, wino, owoce, a potem sam pożywał z tej 
samej flaszki“.

Sala wykładowa nie zmieniła się od czasów 
księdza Mastaja. Pobielone ściany zdobił z je

dnej strony Krucyfiks, z drugiej portret Jana 
Borgiego, naokoło zaś ciągnęły się napisy za. 
wierające zdania moralne. Do ścian przypierały 
ławki idące amfiteatralnie, wśród których 
stół po kapany atramentem i troje staroświec
kich krzeseł wybitych pożółkłą już skórą, 
środkowem krześle siadywał zwykle ks. 
i tu przepędzał wieczory, jużto ucząc 
jużto bawiąc się z nią.

Również i w mieszkaniu ks. Mastaja nic si 
nie zmieniło — to samo łóżko, ten sam stół. 
to samo krzesło. „Tu — rzekł Angelo — Pius 
IX. mieszkał blisko siedm lat. Widzicie Pano
wie, że tu nie ma wcale zby tku“. I rzeczywiś
cie byta to bardzo skromna, prawdziwie za
konna izdebka, a przecież ks. Mastaj pochodzi 
z rodziny hrabiowskiej, która lubo nie tak bar
dzo bogata, zabezpieczyła mu odpowiednie u- 
trzymanie. Ale ks. Mastaj wszystek grosz, co 
płynął z Sinigallii, obracał na zakład, ma
wiając z słodkim uśmiechem: „Czy tu już do
syć się czyni dla tych biednych dzieci 
wionych pieszczot macierzyńskich i wszelkich 
przyjemności życia, gdy się zaspokoi ich ko
nieczne potrzeby? — Nie jestże ten kapitał 
dobrze umieszczony, który właścicielowi przy
nosi w odsetkach cichy zachwyt lub głośną 
radość tych nieszczęśliwych, od kolebki do nę
dzy i do boleści przyzwyczajonych istot?“

Miłość tale szlachetna, tak tkliwa, tak ujm11; 
jąca musiała sobie podbić serca dzieci, jakoż 
nie było pomiędzy niemi ani jednego, 
go nie kochało jako ojca. Pokazało się w 
rozstania; lecz niech tę scenę opowie san 
Toceacelli.

Było to pewnego wieczora letniego 
Mastaj siedział z nami przy stole, ale podczfl 
wieczerzy nie przemówił ani słowa. Kiedy Pi 
modlitwie wstaliśmy od stołu, kazał nam jesZ 
cze usiąść i oznajmił nam smutną nowinę 
Z piersi wszystkich wyrwał się jeden 
boleści i rozległ się po sali. Było nas wtencz  ̂
stu dwudziestu i dwuch, a niebyło ani j 
coby głośno nie płakał. Porwaliśmy się z IT11®j 
sca i obstąpiliśmy go do koła; jedni 
mu ręce, inni chwytali go za suknie, a 
błagali gorąco, aby został z nami. 
do głębi zalał się łzami, a przyciskając ki 1 
najbliższych do serca, rzekł: „Nie myślak1" 
że nasze rozstanie się będzie tak b( 
Poczem wydarł się z naszych objęć, i P°s^  
szył do swego pokoju, lecz my podąży'1 ' 
nim. Nocy onej nikt nie spał w zakłady 
przepędziliśmy ją  z ks. Mastaj em, który 1
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przestawał nas cieszyć i uczyć. Kiedy dzień 
zaświtał, zajechał powóz przed bramę, a za 
chwilę zóMaliśliy sierotami“.

Ksiądz Mastąj na rozkaz papieża Piusa VII. 
wyjechał trzeciego lipca 1823 r. wraz z innymi 
kapłanami do Chile w Ameryce południowej 
w sprawie kościelnej, skąd wrócił do Rzymu 
dopiero 7. lipca 1825. Tymczasem umarł Pius 
VII. a nastąpił po nim Leon XII. Ojciec święty 
mianował wtedy ks. Mastaja kanonikiem kapi
tuły Najśw. Maryi Panny na via lata a oraz 
prałatem swoim. Pisze ks. Bosco, iż ks. Mastaj 
otrzymawszy te dwie godności posmutniał, 
jakby tęsknił za czemś. Skoro zaś kanonicy 
jego towarzysze poznali, iż ma nieustannie na 
myśli ubogich i opuszczonych, wstawili się do 
Ojca świętego, aby temu raczył zaradzić. Leon 

en XII. mianował wtedy „ks. Mastaja naczelnikiem 
zarządu wielkiego zakładu dobroczynnego św. 
Michała na R ipa -grande na brzegu Tybru tam, 

przybijają statki z Ostyi i Fi u mci no. Jest to 
ogromna budowla założona r. 1686 przez pra
łata Karola Tomasza Odescalchiego, krewnego 
Innocentego XI. a rozszerzona przez kilku póź
niejszych papieży, wspaniały zaiste pomnik 
dobroczynności papieży. Pierwszem jej zada
niem było dać schronienie i naukę opuszczo- 

| nym dzieciom, zwłaszcza młodym włóczęgom; 
później dołączono inne cele, mianowicie jedno 
skrzydło przeznaczono na ochronę dla dziew
cząt, inne na dom poprawy dla przestępców 
młodocianych i upadłych kobiet, inne na dom 
przytułku dla starców. — Było to zatem wiel
kie przytulisko mieszczące w sobie przeszło 
1200 osób.

Ks. Mastaj objąwszy zarząd tego zakładu, 
usunął zaraz wiele nadużyć, pooddalał niesu
miennych urzędników i przywrócił równowagę, 
tak że wkrótce pokryto długi, które poprzednik 
jego zaciągnął. Podniósł też szkołę przemysłową 
i udoskonalił pracownie zakładu, które odtąd 
zasłynęły wyrobem pięknych dywanów, wybor
nego sukna i doskonałych druków. Aby zaś 

| obudzić w młodzieży większy zapał do pracy, 
wprowadził bardzo korzystną reformę, iż każdy 
z pracujących został przypuszczony do udziału 
w zarobku. Tym sposobem młodzi wychowańcy 
mogli sobie uzbierać znaczną sumkę, którą aż 
do opuszczenia przez nich zakładu umieszczano 
w bankach.

Tylko dwadzieścia miesięcy zarządzał ks. 
Mastaj zakładem św. Michała, atoli w tym cza
sie tyle rozwinął świetnych talentów, tyle ob
jawił gorliwości, że go Leon XII. osądził zdol
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nym do zarządzania diecezyą. Jakoż na kon- 
systorzu 21. maja 1827 prekonizował go na 
arcybiskupa spoi etan ski ego. Objąwszy zarząd 
swojej owczarni, założył zakład podobny do 
rzymskiego „Tata Giovanni“, i zajął się troskli
wie wychowaniem opuszczonych dzieci.

A gdy roku 1832 dnia 16. lutego papież Grze
gorz XVI. przeniósł go na biskupstwo w Jmoli, 
ks. Mastaj założył w teinże mieście dla opusz
czonych chłopców i dziewcząt dom sierot, nad 
którym opiekę powierzył siedmiu kapłanom i 
tyluż Siostrom Miłosierdzia, sprowadzonym z 
Neapolu. Jego też groszem stanął dom pod
rzutków i ochrona dla dzieci.

W roku 1840 ks. biskup Mastaj został kar
dynałem a zaś 16. czerwca r. 1846 wybrany 
jest na papieża i przyjął imię Piusa IX.

Będąc głową Kościoła odwiedzał i w szcze
gólniejszy sposób popierał zakłady wychowaw
cze dla dzieci opuszczonych.

O d roku zaś 1864 zacząw szy przez lat 10 
zu chwilach zuolnych poprazuial „ustawy“ prze
znaczone clla zuychozuazucózu dzieci opuszczonych, 
aż nareszcie 3. kzuietnia r. 1874 je  ostatecznie 
zatwierdził.

W ł a ś n i e  t e  „ u s t a w y “  stan ow ią  pod 
s t a w ę  i  p r a w i d ł o  d z i a ł a n i a  w y c h o w a w 
c ó w  p r a c u j ą c y c h  w  z a k ł a d a c h  T o w a 
r z y s t w a  „ P o w ś c i ą g l i w o ś ć  i P r a c a “ e

MU słów do Kształcącej sio młoizieży i jej radiów.
(D ok o ń czen ie).

Chodzi więc tylko o to. ażeby poznać, że 
Bóg mimo wielkiej niegodności człowieka pra
gnie mu tę łaskę ofiarować. — Pamiętać znowu 
musimy, że tylko wyjątkowo Bóg objawia wolę 
Swoją w tym względzie wprost lub przez znaki 
szczególne.

Powszechnie uczą Ojcowie Kościoła, że ko
mu Bóg daje zdolności, naukę, chęć i czystą 
inlencyę zostać kapłanem, ten niech pielęgnuje 
ten dar Boży w sercu swojem i utrwala go 
modlitwą, częstą komunią św., a przedewszyst- 
kiem ezystem i świątobliwem życiem. Powoła
nie do tego stanu to rzecz bardzo delikatna i 
można je w jednej godzinie stracić. A kto je 
traci z własnej winy, ten już nie jest na właś
ciwej drodze; życie jego będzie, jak ten zega
rek, w którym główne kółko zepsute.

Z tego wynika, że kto nie ma chęci zostać 
kapłanem, a zwłaszcza po pewnej próbie, to 
znak, że Bóg go nie powołuje. Niech wtenczas



— 86 —

zbierze się na odwagę taki młodzieniec i po
kornie, ale stanowczo powie rodzicom lub prze
łożonym: ja nie powołany do stanu kapłań
skiego, ja nie mogę być szczęśliwym w tym 
stanie. — Aż nazbyt często młodzieńcy słabego 
charakteru przyjmują święcenia kapłańskie, 
ażeby nie zasmucić rodziców, zapominając, że 
zasmucają przez to Boga i Kościół św.

Nieraz znowu ktoś ma chęć wstąpić do 
stanu kapłańskiego ale nie ma czystej intencyi. 
Chce zostać kapłanem dla wygodnego życia, 
urzędu, godności. Taki również powołania niema. 
Stan kapłański to całopański, to całopalna ofiara, 
z życia, wygód i mienia tego, który mu się 
poświęca. Którzy z wypaczoną intencyą, przyj
mują kiedykolwiek święcenia kapłańskie, stają 
się prawie zawsze plagą Kościoła i wstyd mu 
tylko przynoszą.

Trafia się także, że ktoś ma chęć i intencyę 
czystą, ale niema odpowiednich zdolności i na
uki ku temu. Taki też nie jest powołany. — 
Kierować duszami to sztuka nad sztukami. — 
Na sternika okrętu wybiera się człowieka bie
głego, mądrego, bo inaczej rozbiłby okręt o 
skałę albo na mieliznę zaprowadził. Tern bar
dziej można to zastosować do kapłana.

Wreszcie lekceważenie sobie grzechu śmier
telnego stawia w podejrzenie powołanie do 
stanu kapłańskiego. — Jak woda z natury  gasi 
ogień i zalewa pożary, tak powołanie kapłań
skie z natury swojej tłumi i zwalcza każdy 
grzech ciężki i nigdy z nim w parze nie cho
dzi. Młodzieniec, który nic sobie nie robi z grze
chu ciężkiego, a zarazem gotuje się do świę
ceń kapłańskich, podobny jest do awanturnika, 
który na rozbity, dziurawy okręt chce zabie
rać skarb wielki i podróżników pierwszej klasy, 
aby je przewieść przez burzliwe i niebezpie
czne morze.

Niestety, i takich młodych szaleńców spo
tyka się dzisiaj na świecie. Stąd mamy potem 
rozbitków, odszczepieńców i gorszycieli.

Kilka tych słów o powołaniu kapłańskiem 
przyda się więcej rodzicom, aniżeli samej mło
dzieży. W seminaryum i w ogóle w zakładach 
wychowawczych mówi się o tern często. Ale 
ileż to rodziców nie rozumie tej sprawy Bożej 
i dręczą siebie i dzieci swoje usiłując przeciw 
ich woli skłonić do kapłaństwa?

Miłość Boga i miłość bliźniego domaga się 
od nich, ażeby uważali na znaki powołania lub 
niepowołania, pilnie śledzili obyczaje swych 
dzieci — i gdy te nie zgadzają się z świętością 
powołania kapłańskiego, nigdy ich do kapłań

stwa nie namawiali, a tern bardziej nie żrrnl 
szali. Inaczej spełniłoby się na nich, co powie
dział Pan Jezus: „l będą nieprzyjaciele czło
wieka domownicy jego“. Tę krótką radość jaką 
im sprawi widok syna przy ołtarzu, mogą za
płacić drogo, może nawet zbawieniem jego i 
swojem.

Pod taką samą grozą nie wolno również 
przeszkadzać dzieciom, gdy ich Bóg do stanu 
kapłańskiego albo zakonnego powołuje. — Dzieci 
powołane przez Boga do stanu doskonalszego 
mają już coś z natury, że rodzice kochają je 
nad inne. Taką szczególniejszą miłością kochał 
Jakób syna swego Józefa. Oddać to dziecię do 
klasztoru tub seminaryum rozdziera serce ro
dzicom.

Powinni jednak  w tym w ypadku być męż
nymi, jak niegdyś Abraham, który z uciśnio- 
nem sercem i konającą z bólu duszą szedł od
ważnie na górę, budował ołtarz i był gotów 
zabić jedynaka, byłe się podobać Bogu. Bóg 
zawsze taką ofiarę wynagradza bogato. -  
Wtenczas gdy zdawało się, że już wszystko 
stracone, Abraham zyskuje napowrót żywego 
syna i wielkie błogosławieństwo Boże. Tak 
samo i rodzice, którzy chętnie i mężnie pozwa
lają swym dzieciom iść za powołaniem Bożem 
do stanu duchownego: na kapłana, zakonnika 
lub zakonnicę, nie tracą ich, ale zachowują na 
wieki, a dla siebie i całej rodziny, zyskują 
szczególniejsze błogosławieństwo.

Cóż zresztą można życzyć lepszego synowi 
lub córce, jak zostać sługą Boga żywego- 
Wprawdzie, wszyscy ludzie są sługami Tego, 
który ich stworzył. Bóg jednak po wszystkie 

czasy ma szczególniejszych wybranych swoich 
których powołał do bliższego naśladowania 
życia i cnót Syna Swego na ziemi, a temsamem 
do uświęcenia ludzkości, państwa, ojczyzny, 
rodziny i każdego pojedyńczego człowieka. "  
Tymi właśnie są kapłani, zakonnicy i zakon*
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ze świata. Ale fakt pozostanie faktem, że jak 
deszcz ożywia ziemię, pokrywa ją  piękną zie
lenią i urodzajem ludzkość obdarza, ta l  ka
płaństwo Chrystusowe i zakony ożywiają świat 
pokrywają go kwieciem cnót chrześcijańskich j 
dobrych obyczajów, które jak chleb powszedni 
konieczne są do zachowania, wzrostu i szczę

ścia społeczeństwa ludzkiego.
Poświęcić dziecię swoje na służbę Bogu? 1° 

nietylko wspaniałomyślny akt miłości wzgk 
dem Stwórcy, ale także ofiara za zbawię11'6
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bliźnich, najpiękniejszy akt patiyotyczny. Ka- 
)tanom i Zakonnikom zawdzięczają kraje po 
wszystkie czasy dobrych i uczciwych obywu- 
wateli, — zdrowych, rozumnych i czynnych 
patryotów.

Ile więc razy zauważą rodzice u swych 
dzieci chęć i popęd do życia doskonalszego: 
do zakonu lub kapłaństwa, niech nie stłumiają 
lej iskierki Bożej już to wprost przez odmowę, 
gniew i groźby, jużto ubocznie przez miękkie 
wychowanie, pieszczoty i pobłażliwość. — To 
drugie więcej szkodliwe niż pierwsze. Powoła
nie do stanu duchownego to roślina, która nie 
znosi klimatu zbyt gorącego. Udaje się prędzej 
w zimnym, ale najlepiej rozwija się w umiarko
wanym, mianowicie, gdy miłość rodzicielską 
roztropna karność chłodzi. A karność ta nie 
powinna ustawać i wtedy, gdy syn z kolegium 
jako student powraca, nawet i wtedy, gdy 
z dyplomem w ręku na progu rodzicielskim 
stanie. Ma ona kontrolować jego życie, wy
datki, towarzystwo, wycieczki i zabawy i ma 

uczyć szanować każdy grosz ojca, ma go 
przyzwyczaić do oszczędności i życia skrom
nego.

Tylko pod taką kontrolą i dozorem wycho
wują się wielkie charaktery, dojrzewają naj
piękniejsze powołania i rodzą się pełni ducha 
Bożego kapłani. Zezwalać młodzieży na wałę
sanie się podczas wakacyi bez zajęcia i dawać 
jej pieniądze na różne zachcianki, zbytki, roz- 

.vki; schlebiać jej próżniactwu, a do tego 
traktować ją  jako coś lepszego w rodzeństwie, 
to największy błąd rodziców i opiekunów, który 
spycha młode umysły z drogi wyższego powo
łania, a przedewszystkiem z drogi do kapłań
stwa. — W takiej atmosferze energia ciucha 
mdleje na pół drogi i w żaden sposób nie 
mogą się rozwinąć ta len la większe, za którymi 
°gląda się każdy naród, każde społeczeństwo, 
których osobliwie potrzebuje Kościół Boży.

Ażeby nie rozciągać zbytnio niniejszego 
mtykułu, na zakończenie powtórzę tylko słowa 
św. Dyonizego: „Pomiędzy sprawami Bożymi, 
P ’awą przedewszystkiem świętą jest pomagać 
Banu Bogu wr zbawieniu ludzi“.

Takimi pomocnikami są nie tylko sami ka- 
fe i i  ale i ci, którzy kapłanów wychowują, a 
'dęc rodzice, opiekunowie, starsze rodzeństwo 
'krewni, którzy, łożąc na szkołę swe oszczę- 

)ści, umieją zarazem ćwiczyć swe dzieci 
* cnocie zaparcia się, powściągliwości i pracy.

Ks. W. Michuika.

I szkDdliwycii ikiikicli papierosów.
Rozpisał się przed kilku laty eh. Breiting 

w pewnem piśmie lekarskiem, opierając się na 
swych długoletnich doświadczeniach i Spostrze
żeniach. Przedewszystkiem w ostatnich latach 
poznał on dokładnie papieros i nauczył się 
badać jego złe skutki. Niebezpieczeństwo za
wiera się w tęm, że choć pojedynczy papieros 
nie przedstawia żadnego niebezpieczeństwa, sil
nie pobudza palącego do nadużywania. Pala
cze — mężczyźni jak i kobiety — palą zwykle 
przez cały dzień, są stygmatyzowani; można 
ich natychmiast poznać, skoro wzrok tylko co
kolwiek wyćwiczony, po osobliwem żółtawem 
zabarwieniu paznokci. Kto ma sposobność ob
cowania z rosyjską arystokracyą, to może zro
bić pod tym względem ciekawe spostrzeżenia. 
U Rosyan doszedł papieros do wszechstronnego 
panowania i dziwnym sposobem właśnie rosyj
skie papierosy zdają się oddziaływać najsilniej. 
U palaczy zauważyć można prawie bez wyjątku 
słabe, a bardzo często nie regularne bicie 
serca jakoteż skłonność do bezsenności, dalej 
zaburzenia w trawieniu, a niekiedy także i 
przewłoczny nieżyt nosowo gardłowy, nieżyt 
spojówdd i osłabiony wzrok. Jakże często na 
pytanie: „pali p a n ? “ otrzymuje się odpowiedź: 
„owszem, ale tylko papierosy“. Dla Breitinga 
jest prawdą nie do obalenia, że każdy papie
ros a szczególnie rosyjski niszczy jedno włó- 
kienko sercówce. — Podobno cesarzow*a rosyj
ska palenia wzbroniła damom dworskim.

Trzeba bowiem wiedzieć, że w Rosyi pa
lenie u kobiet w tym samym stopniu jest roz
powszechnione, co i u mężczyzn. Palenie bo
wiem nie jest tam tylko przywilejem dam z 
arystokraty i, bo w Rosyi pali żona tak doroż
karza, jak muzyka i kupca, pali żona urzę
dnika jakoteż lekarza i adwokata — jednem 
słowem, wszystkie kobiety palą. —

Szkodliwie oddziałują papierosy w każdym 
wypadku, przedewszystkiem u dzieci i u mło
dych ludzi — męskiej młodzieży i u dziewcząt!

Do Szlachetnych Rodaków.
Dzięki pomocy moralnej i materyalnej otrzy

manej od Szlachetnych Rodaków wychowujemy 
obecnie w Miejscu Piastowem 260 dzieci ubo
gich i opuszczonych, a w Pawlikow-icach 160. 
Dotąd z tych zakładów wyszło około 1400

" ’   '
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młodzieńców, nie tylko rzemieślników, rolni
ków, ogrodników i robotników, ale 25 kapła
nów i kilkunastu prawników i nauczycieli szkół 
ludowych i średnich.

W obu wspomnionych zakładach młodzież 
żyje skromnie na wzór włościan okolicznych 
i zarabia na życie swoje pracą rąk. Jednak 
większa połowa dzieci nie może jeszcze na sie
bie zarobić dla braku sił: mamy bowiem na
wet niżej 6 lat liczące dziatki, które pielęgno
wać trzeba. Najmłodszy Jasio liczy półtora roku. 
Potrzebujemy więc koniecznie pomocy Szla
chetnych Rodaków zwłaszcza wobec nadcho
dzącej zimy. Dzieci nasze są bose. Mamy war
sztaty krawieckie, ale brakuje nam płótna, a 
niestety nie zapłaciliśmy jeszcze wszystkiego 
za pobrane skóry, płótna i sukna. Tudzież po
trzeba nam kilka wagonów węgla, kilka fur 
drzewa, kilka wagonów zboża i wiktuałów. A 
nadto potrzebujemy kilka tysięcy koron na wy
kończenie domu, w którym się mieszczą war
sztaty.

Przyjmujemy tedy  z wdzięcznością wszelką 
ofiarę choćby najdrobniejszą tak w naturze jak 
w monecie. Ta pomoc połączona z czynną 
pracą wychowawców jest rozumną siejbą na 
niwie narodowej, która wydaje obfity i rzetelny 
plon tworzący lepszą przyszłość doczesną a 
sięgający nawet do nieskończonej wieczności.

UPOMINEK DLA SROGIEJ  M ł O B Z I E M
W  M I E J S C U  P I A S T O W E M

I ICH

R E K T O R A  K S .  B R O N I S Ł A W A  M A R K I E W I C Z A
słozua i mel. uł. ks. Fr. Sal. Jenkner.

Na jasnem niebie gwiazd błyszczy rój; 
Północ rozściela czarny płaszcz swój.
W tem z Panny świętej, wolnej od win, 
Boga wiecznego rodzi się Syn.

Ciesz się, świecie, ciesz,
Do dzieciny sp iesz!
To twój Bóg i Pan — weń wierz.

Wierzy lud Polski tysiące lat 
Składa Ci w dani miłości kwiat;
A nawet w czasach najcięższych prób 
Do Twoich świętych tuli się stóp. 

Zewsząd smutku to ń ! . .
Cierń rozrania s k ro ń ! . .
Podaj Jezu nam — Swą d ło ń !

Silnie wierzymy, żeś Ty — Bóg nasz,
Że tym nagrodę zbawienia dasz,
Co żyją z wiary i z wiankiem cnót,
U Twego nieba zjawią się wrót.

Więc prosimy wraz:
Przez dni ziemskich czas
Wspieraj, a w ów dzień — zbaw n a s !

Spojrzyj, o Jezu, na dziatki swe!
Pociesz ich serca, otrzyj ich łzę.
W Tobie swą matkę i ojca czczą.

Podaj im swą dłoń,
Serce ku nim skłoń,
Niech rozniosą w świat — cnót woń.

O f i a r y  na  zak łady  dzieci opuszczonych 
„Pow ściągliw ości i P racy “ .

P . J a n  O tto  B uk  20 k . 56 h ., p. J a n  G a łu szk a  Po
rą b k a  2 k ., p. H enrylc  M a c h e r  L w ó w  25 k ., p . S. i A. 
S o ity sc y  M ła źn iea  5 k ., p. P io tr  S o łty s  S eh  w i sutoschwilz
2 k. 34  h .. p. A. H o ffm an n  D z u ró w  4  k ., p . Kuczyńska 
K ra k ó w  100 k .. p . T o m a sz  C ie sz y ń sk i H a n d z ló w k a  62 k. 
p . K a z im ie ra  K e lle rm a n n  K a ń c z u g a  50 k ., p. Ju l ia  Woj
to w icz  z A m e ry k i 24 k., p. A n to n in a  M a rx en  Czernichów 
10 k ., p. D r. T a d e u sz  S o k o ło w sk i K ra k ó w  6 k. 10 h., % 
J ó z e f  M acak  K rz y sz k o w e e  10 k.. X. F r . B a liń sk i Ujście 
S o ln e  10 k ., p. B o le s ła w  L e w e k  J a s ło  1 k.. p. Maryn 
M o rg e n s te rn  R zeszó w  2 k .,  p . W o jc ie c h  S o c h a ck i Jasio
3 k . 00 h ., X . F r. J e n k n e r  W y so k a  30 k .. p. J .  Gondro 
< Iio szów  4 k. 68 h ., X. J a n  Z a c h a ra  D ą b ro w a  8 k.. p- 
M ary a  J ę d rz e jo w s k a  D ą b ro w a  4 k., p. G e n o w e fa  Turnau- 
o w a  U rz e jo w ic e  10 k.. X. F le is c h e r  B e s tw in a  3 k., P- 
J a d w ig a  G e y e ro w a  L w ó w  20 k.. p. B. S a b in a  Lwów 10 k., 
X. J .  S te cz k o  P o la n k a  2 k. 50.. p. S z c z e p a n o w sk i Stani
s ła w ó w  2 k.. X. P ro ro k  O s tró w  5 k ., X . -I. S tafie j 
szó w  5 k.. X. R. O lk isz ew sk i J a ć m ie rz  10 k .. p. L. Cjffi* 
ty n ie c k i R o zd ó ł 10 k\. p. G ó re c k a  K ra k ó w  ze składek 
10Q k.. .1. O. K s iężn a  L u b o m irsk a  W ie d eń  100 k., p- Z. 
H o lzer S trz y żó w  10 k . , '  X . J .  S z e w cz y k  T łu c za ń  5 k„ P- 
W ę d ry c h o w sk a  K o m u n io  6 k., p. T o m a k a  Trzebowiskn 
3 k.. p., K arol D z iu ra  B o c h n ia  10 k ., p. Z. Podlewskjt 
C z e rn ic h ó w  3 k., p. T o m a sz e w sk i M a rsz a lk i 18 k., X. 4  
K. 25 K.. p .  F ra n c is z e k  U rb a n e k  S p o rn e  4 k., p. 
rz y n a  Ł a d o m irśk a  S z u m la n y  2 k ., K ó łk o  z ie m ia n e k  ® '0' 
s ł a w s k o - p r z e m y s k ie  23 k ., X. J a n  K łos O sobn ica  3 
X. W . J a c h n a  O le śn ic a  6 k.. p. A. C h o rsz c z y k  Dhigosioa*0 
38 k . 10 h., p .  H elen a  S e rw a o k a  L w ó w  5 k.. p.,
r a ta  W o lsk a  B lizn ę  10 k., p. L ity ń s k a  2 k., p. A n n a  
sk a  45 k., p. R. G łó w c ze w sk i L eśn o  117 k. 51

n u n » »  » .
r.-.i I , X. A'i i iw 111 i\. ■>’’ 1 *•» .

p. Stanisław Stroiński Suinęm e lik o w sk i J o d łó w k a  10 k.,     . r  ¡e.
22 k., p. S ta n is ła w  L a ta rp  K ra k ó w  6 k., p. A niela j 
w o sz  K e iily  10 k., p. L u d w ik a  W o d z iczk o  10 k., KS. 
P io tro w icz  10 k.

Z oczu Dzieciny łez spływa zdrój.
Serce owłada smutek i ból,
Bo Go nie przyjmie wybrany lud,
Nie uzna Jego pracy, ni cnót.

Nie płacz, Dziecię, nie!
Jest lud, co czci Cię,
Jezusem on swym — Cię zwie.

zo~.zrr.<uy:
C z c io n k a m i  D r u k a r n i  T o w a r z y s tw a  „ p o w ś c i ą g l i w o ś ć  i P r a c a “ w Miejscu Piastowem1, 

Zarządca Drukarni i odpowiedzialny za redakcyę Stanisław Trojan.
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miłości ku ludziom mówi: Ja nie chcę śmierci 
ich, byle tylko się znalazł Odkupiciel, k tóryby 
zechciał zadosyć uczynić sprawiedliwości mojej 
za zniewagę mi wyrządzoną przez grzechy ludz
kie. — Na to zaś rzecze sprawiedliwość Boża: 
Jestem zgubiona, jeśli człowiek grzeszny nie 
umrze. — A zaś odpowiada miłosierdzie Boże: 
Zginę, jeśli człowiek nie znajdzie przebaczenia. 
— Na to mówi Bóg: Ażeby zbawić człowieka, 
który godzien jest śmierci, koniecznie potrzeba, 
aby zań umarł niewinny. A ponieważ między 
łudźmi nie ma takiego niewinnego, proszę: 
może kto inny się znajdzie, któryby chciał od
kupić ludzi? — Gdy milczeli Aniołowie, rzecze 
tedy Słowo Przedwieczne: „Otom jest, poślij 
m nie“. Ojcze niebieski, Twoja dostojność i po
tęga jest nieskończona, którą obrażoną przez 
człowieka nie może przebłagać żadne stworze
nie, nawet Aniołowie, a choćbyś nawet przyjął 
zadosyć uczynienie anielskie, jednak ludzie nie 
okazaliby Ci za to miłości. Potrzeba tedy, ażeby 
ich do miłości niejako zniewolić; potrzeba by 
na ziemię zstąpił sam Syn Boży, przyjął postać 
człowieka i zapłacił śmiercią swoją za karę 
zasłużoną przez ludzi; zaspokoił tern zadosyć- 
uczynieniem Twoją sprawiedliwość, a człowiek 
tym sposobem by przekonał się o naszej miłości.

Odpowiada na to Ojciec: Rozważ sobie do
brze, iż przyjąwszy na się grzechy ludzkie, 
musiałbyś całe życie ponosić wielkie cierpienia 
i upokarzać się nieskończenie. — To nic nie 
znaczy, „otom jest, Ojcze, poślij mnie“. — Uważ, 
iż będziesz musiał urodzić się w stajni wśród 
bydląt i będziesz musiał uciekać przed Hero
dem do Egiptu. — To nic nie znaczy, odpo
wiada Syn Boży. — Potem powróciwszy do 
ziemi palestyńskiej, będziesz musiał wystawić 
się na wielką pogardę ludzką i pracować w 
nędznym warsztacie ubogiego rzemieślnika. — 
Nic nie znaczy, „otom jest, poślij m nie“. — 
Uważ, gdy zaczniesz nauczać w Ojczyźnie swo
jej i powiesz, ldm jesteś, tylko garstka pójdzie 
za Tobą; większość zaś pogardzi Tobą, zowiąc 
cię oszustem, czarnoksiężnikiem, głupcem, nie
wiernym samarytaninem, a wreszcie prześla
dować cię będzie tak dalece, iż zabiją Cię na 
drzewie sromotnern krzyża. — Nic nie znaczy, 
„otom jest, poślij mnie“.

Zapadła tedy uchwała na Radzie Bożej, 
ażeby Syn Boży zbawił ludzkość; gdzie oraz 
postanowiono, aby Archanioł Gabryel był wy
słany do Najświętszej Maryi Panny mieszka
jącej w miasteczku Nazarecie z poselstwem, 
czy się zgodzi na przyjęcie macierzyństwa Bo

żego i na wszystkie następstwa z tą godności 
złączone. — Poseł ją  pozdrawia, nazywając ją 
łaski pełną i błogosławioną pomiędzy niewias 
tami. — Dziewica w ybrana na Matkę Synj 
Bożego, słysząc pochwały głoszone przez Ar
chanioła, trwoży się dla wielkiej pokory swo
jej. — Lecz Poseł niebieski dodaje jej odwagi 
rzekąc, iż znalazła łaskę u Boga, to jest, 
łaskę, która sprowadzi pokój między Bogiem a 
ludźmi i naprawę upadku przez grzech zrzą
dzonego. Potem oznajmia jej imię Zbawiciela, 
które ma dać swojemu Synowi: „Nazwiesz imię 
jego Jezus“ ; i że ten jej Syn będzie oraz Sy
nem  Bożym, który ma odkupić świat, i tali 
zapanować nad sercami ludzkiemi. A to wszystko 
sprawi Duch Święty. — Marya zgadza się na 
to, aby się stała Matką takiego Syna i rzecze: 
„Niech mi się stanie według słowa twego“. -  
I w tej chwili Słowo Przedwieczne staje się 
człowiekiem, przyjmując ciało ludzkiej „A 
wo stało się ciałem“. — I oto Syn Boży zstą
piwszy do żywota Maryi rzecze najpokor
niej do Ojca Niebieskiego: Ojcze mój
imieniu Swojem jako człowiek i w imieniu 
wszystkich ludzi, braci moich, jacy żyli, jacy 
żyją i jacy żyć będą i w imieniu wsz 
stworzeń składam Ci pokłon, cześć, 
nienie, przebłaganie i prośbę, abyś się zmiło
wał nad Swojem stworzeniem. — Jest to naj
ważniejsze wydarzenie, jakie się stało na świę
cie od Stworzenia świata, Bóg bowiem 
odbiera należną cześć, dziękczynienie i przebh' 
ganię godne Swej największej Dostojności; a 
ziemia przez obecność Boskiego Zbawiciela 
staje się jakby drugiem niebem. Od chwili 
wcielenia Pańskiego Aniołowie, ilekroć pi’ze* 
biegają przez przestworza nad nami rozłożone 
oddają najgłębszy pokłon Panu Jezusowi pi’ze* 
bywającemu na ziemi jako Bogu i Panu Swemu- 

Oto widowisko niepojęte i dziw niesłychany 
„od kraju nieba wyjście Jego“ (ps. 18. ?•) 
Zstępuje z łona Ojca niebieskiego, do ż; 
Dziewicy, córki grzesznego Adama. Ten ż; 
mimo iż jest przeczysty, jednak wobec Dna 
Bożego jest przedmiotem nieodpowiednim s^‘ 
sownie do słów Kościoła świętego: non lioriu  ̂
isti Yirginis uterum, to jest, „nie 
się zstąpić do żywota Dziewicy“. — 1 la^ ieS( 
rzeczywiście, albowiem Syn Boży wcielony 
trwając na łonie Ojca jest Bogiem równic 
i Ojciec, jest niezmierzony, wszechmogący) 
szczęśliwszy, jest najwyższym Panem i jest * 
wszech miar równy Ojcu: a zaś w żyw°c,| 
Maryi jest stworzeniem, jest malfczki, jestsła J
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jest utrapiony, jest sługą, jest mniejszy od Ojca, 
bo „wyniszczył samego siebie, przyjąwszy po
lać sługi, stawszy się na podobieństwo ludzi 
postawę naleziony jako człowiek“ (do Filip. 

1 7.). Pokora Św. Aleksego, który będąc sy
nem zamożnego senatora rzymskiego, spełniał 
ńrzez lat kilkanaście jako sługa najpodlejsze 
posługi w domu własnych rodziców, obudzą 
podziw nadzwyczajny. Jednak  ta wielka po
kora św. Aleksego nie da się porównać z po
prą Boga wcielonego. Albowiem pomiędzy 
synem a sługą ojca św. Aleksego zachodziła 
tylko pewna różnica stanu; a zaś pomiędzy 
Bogiem a sługą Bożym jest różnica nieskoń
czona. A tembardziej jeszcze, jeśli, Syn Boży, 
itawszy się sługą Ojca swego, stał się, aby mu 
tyć posłusznym, jeszcze sługą swoich stworzeń,
|iosobliwie Maryi i Józefa: „ Iby ł  im poddany“ 
pik. 2. 54.)

Nie wystarczało Bogu, aby stworzyć na 
ibraz i podobieństwo Boże Adama, jeszcze stał 
iię na podobieństwo nasze, aby nas odkupić, 
pg stał się nam podobnym, jako jeden z nas; 

się bratem naszym, stał się synem Adama, 
się cierpiętliwym i podległym cierpieniom, a 

lawet śmierci. Mógłby był przyjąć naturę aniel- 
R, ale on wolał raczej przyjąć ciało nasze, 
z tego się nawet przechwala, nazywając się 

>ynem człowieczym. Stąd możemy Go nazywać 
tatem naszym. Powiada św. Alfons, doktor 
kościoła (Novenna al Natale): „I stało się 
dedy poniżenie Jego nieskończenie większe, 
niżeli gdyby wszyscy książęta ziemscy i wszys- 
ł Aniołowie razem z Matką Boską poniżyli 
ię do tego stopnia, iżby stali się włóknem 

|Piny albo garstką ziemi, ponieważ ziemia, 
ośliny, książęta, Aniołowie są stworzeniami; 
korzenia zaś a Bóg — jest to różnica nie- 
kończona.

Bóg poniżył się, przyjąwszy postać czło
nka, aby tym sposobem pozyskać sobie na- 
M miłość i nasze serca. Aleksander Wielki, 
pciężywszy Daryusza i podbiwszy Persyę, 
p c  sobie zjednać miłość Persów, ubrał się 

strój perski. Podobnie uczynił nasz Bóg, 
owiem „postawą naleziony jako człowiek“

?0 Filip. 2. 7.). Gdy „się okazała łaska naszego 
Rwiciela wszystkim ludziom“ (Tyt. 2. 11.), 
fg wtedy przemówił: człowiek mnie nie uko- 

j ponieważ mnie nie oglądał na własne

iy, owoż teraz chcę, aby mnie obaczył i ze 
[l obcował: tym sposobem umiłuje mnie. I 

spełniło się proroctwo Barucha (3. 38.):
|'!l ziemi był widzian i z ludźmi obcował“.

9 1

W prawdzie od wieków miłował Bóg człowieka, 
bo mówi przez proroka Jeremiasza (34. 3.): 
„Miłością wieczną umiłowałem cię“, atoli ta 
miłość, lubo była wielka, nie okazała się je 
dnak jasno. Albowiem w dziele stworzenia 
okazał Bóg najpierw potęgę Swoją, w rządach 
świata okazał Swoją mądrość przedziwną, a 
dopiero we wcieleniu Słowa Bożego objawiło 
się wielkie miłosierdzie Boże i wielkość łaska
wości Bożej. Albowiem po grzechu Adama lu
dzie oddalili się zbytnie od Boga. Przeto „Bóg 
litując się“ nad nimi, „pociągnął“ ich ku Sobie 
przez wcielenie Swoje.

Po stworzeniu Adama przez cztery tysiące 
lat Bóg obsypywał ludzi dobrodziejstwami w 
rozmaity sposób, atoli nigdy nie wylał na nich 
takiego zbytku miłości, jak  we wcieleniu Swo- 
jem. I właśnie przychodzi na ziemię wtedy, 
kiedy ludzie najwięcej od Niego odbiegli, oka
zując się im w postaci najpokorniejszej.

Im więcej tedy Bóg dla nas się poniżył, tem 
większy dał dowód miłości ku nam. A właśnie 
ta pokora Jego nadmierna, i miłość Jego 
nieskończona zniewala nas do umiłowania Go. 
Gdyby wiara nas nie upewniała, któżby uwie
rzył, że Bóg z miłości ku nam stał się roba
kiem takim, jakim jest człowiek. Opowiada 
Święty Alfons Lig. (Novenna al Natale) nastę
pującą przypowieść: Szedł sobie drogą pewien 
człowiek i zdeptał na śmierć jednego robaka. 
Co postrzegłszy, wielce się zasmucił.

Człowiek inny mimo idący rzecze doń: Jeśli 
chcesz, aby odżył ten robak zdeptany, stań się 
robaczkiem, i daj się zdeptać i umęczyć za 
niego, a z pewnością się dźwignie. A cóżbyście 
powiedzieli na to, gdyby tem zdeptanem stwo
rzeniem nie był robak niewinny, ale niewdzię
czna żmija jadowita, która po otrzymanem do
brodziejstwie od was usiłowałaby was ukąsić 
i zatruć. A czybyście się zgodzili gwoli rato
wania takiej żmiji ofiarować się na męki a na
wet na śmierć? — A toć właśnie uczynił Syn 
Boży dla ratowania człowieka, robaka najpo- 
dlejszego, który zgrzeszył wielce i tym sposo
bem przeprawił Boga o śmierć. Owoż Syn Boży 
wcielając się, ofiaruje się dla zbawienia czło
wieka na wszelkie cierpienia i na śmierć sro
motną. I to jest nauką nieomylną naszej wiary. 
Stąd św. Tomasz z Akwinu nazywa tajemnicę 
wcielenia cudem nad cudami. Cud niepojęty! 
iż Bóg okazał ogrom swej miłości ku rodzajowi 
ludzkiemu. Św. Piotr z Alkantary, słysząc w uro
czystość Bożego Narodzenia słowa: „Na po
czątku było słowo . . .  a Słowo ciałem się

;;U;/   /  /
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stało“ — tą  tajemnicą poruszony rozpaliwszy 
się żarem miłości Bożej, uniósł się w powie
trze do stóp Najświętszego Sakramentu. — Sw. 
Augustyn nie mógł się nasycić rozważeniem 
niezgłębionej dobroci Bożej przejawiającej się 
w dziele wcielenia Syna Bożego. I dlatego Pan 
Bóg posłał tego świętego Ojca, aby napisał na 
sercu Maryi Magdaleny de Pazzi słowa: „A 
słowo ciałem się stało“.

Każdy zaś, który miłuje, nie miłuje w in
nym celu, jak tylko na to, aby był wzajem 
miłowany. Człowiecze, ktokolwiek jesteś, jeśliś 
poznał miłość, jaką pałał Bóg ku  tobie, stawszy 
się człowiekiem, kiedyż i Ty zacni esz Go 
miłować ?

Prorok Jezajasz (64. 1.) z utęsknieniem wzy
wał Boga, aby przyszedł rychło na ziemię, 
mówiąc: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił: od 
oblicza Twego góry by spłynęły . . .  i wodyby 
gorzały ogniem“. I gdy kilkaset lat potem Bóg 
zstąpił na ziemię, rzeczywiście miliony ludzi 
umiłowały Go tak dalece, iż przez jedno stu
lecie po wcieleniu Chrystusowem więcej ludzie 
umiłowali Boga, aniżeli przez czterdzieści wie
ków przed Jego przyjściem na ziemię. Ileżto 
bowiem młodzieży, ileżto ludzi wysoko poło
żonych, i ileżto panujących opuściło swoje ma
jętności, zaszczyty a nawet królestwa, aby 
schronić się na puszczę odludną albo do kla
sztoru, aby stawszy się ubogimi i pogardzo
nymi mogli lepiej miłować Zbawiciela? — A 
ileżto milionów męczenników poniosło radośnie 
śmierć męczeńską za Chrystusa ? A ileżto Dzie
wic pogardziwszy związkami z osobami wiel- 
możnemi, umarło dla Jezusa Chrystusa, i tym 
sposobem choć w części odwzajemniło się Bogu, 
który z miłości raczył się wcielić a potem 
umrzeć za nas. — Ale niestety nie wszyscy 
ludzie starali się choć w części Bogu odwza
jemnić za Jego miłość nieskończoną.

A ty, przyjacielu mój, czyś kiedy dzięko
wał Panu Jezusowi za to, że raczył się wcie
lić z miłości ku tobie?

Opisuje św. Alfons Lig. (Novenna al Natale 
disc. I.), iż pewien człowiek słuchając Mszy 
świętej, nie zachowywał się pobożnie, a na 
słowa wymówione przez kapłana: „A Słowo 
ciałem się stało“, nie okazał żadnego ,znaku 
uszanowania, wtedy djabeł dał mu silny poli
czek i rzekł: niewdzięczniku, słyszysz, że Bóg 
stał się dla ciebie człowiekiem, a tyś ani skło 
nił głowy na te słowa. O gdyby Bóg uczynił 
to dla mnie, jabyin przez wieki całe okazywał 
mu za to wdzięczność“.

Powiedz mi tedy chrześcianinie, czy mć| 
Syn Boży co więcej uczynić dla Swojego 
niebieskiego, gdyby Tenże potrzebował 
wienia od śmierci? Czy mógłby jeszcze więcej 
poniżyć się za Niego i umrzeć sromotniej? -  
Powiem jeszcze coś w ięce j: gdyby Pan 
był tylko człowiekiem zwyczajnym, a 
się jakim sposobem przypodobać Panu 
czy mógłby cokolwiek więcej uczynić dla 
jak  uczynił dla ciebie ? — Czemuż tedy 
tak często pogardzają nieskończoną niiłościd 
Boga ? — Ponieważ nie chcą zrozumieć, jaki 
wielki skarb i zaszczyt zawiera się w łasca 
Bożej. Wolą raczej służyć ludziom, aniżeli 
Bogu.

Przypatrz się jeszcze, człowiecze, co Pan Je 
zus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek cier 
piał za ciebie od pierwszej chwili Swojego wciele 
nia. — W szystkie cierpienia i zniewagi, jakii 
kolwiek cierpiał Pan Jezus za życia Swego 
przy śmierci, miał nieustannie przed iczyini 
od pierwszej chwili Swojego poczęcia. Mów 
bowiem przez usta psalmisty świętego (ps. 3i 
18.): „Ból mój przed oblicznością moją jes 
zawżdy“. On wszystkie bole od chwili wcie 
lenia Swego zaczął ofiarować Bogu na 
syćuczynienie za grzechy nasze. Od chwili Swo 
jego Poczęcia zaczął pełnić urząd Zbawiciela 
Objawił jednemu ze sług Swoich (Psalter. 
Alani p. 2.), iż od początku swojego życia 
do śmierci Swojej nieustannie cierpiał a cieij 
piał wiele za każdy grzech każdego z nas' 
tego stopnia, iż jeśli by posiadał tyle 
ile jest ludzi, byłby tyle razy  umarł z M 
gdyby Bóg nie zachował Go przy życiu 
mógł jeszcze więcej cierpieć. O jakież męczei 
stwo ponosiło najsłodsze' Serce Jezusa na $ 
dok wszystkich grzechów ludzkich. Naucza & 
Bernardyn ze Sieny (serm. 56.), iż Panu 
zusowi w żywocie Matki będącemu stał prZJ 
oczyma nasz każdy grzech i na widok 
z nich cierpiał niezmiernie. A zaś św 
(p. 3. q. 46. a. 6.) twierdzi, iż Pan Jezus jj 
znając wielkość zniewagi wyrządzanej Ojj 
Swemu i wielkość szkody wynikającej z ĝ j 
cli u dla dusz ukochanych, większą boleść ""j 
w duszy Swojej, aniżeli była boleść wszysH  
grzeszników skruszonych, a nawet tych, M  
wskutek wielkiego żalu pomarli; i tak hj 
rzeczywiście, albowiem żaden grze 
miłował Boga i duszy swojej tak, jak n u ^
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widok wszystkich naszych win, które przyjął 
na siebie, aby za nie zadosyć uczyjiić, zaczął 
ponosić już w żywocie Maiki Swojej. Przez 
usta proroka Dawida (ps, 87. 16) mówi o sobie: 
„Jamci jest ubogi i w pracach od młodości 
mojej“, to jest, iż całe życie Jego było nie- 
ustannem cierpieniem. Stąd św. Jan Chryzoston 
wnioskuje, iż my niczem nie powinniśmy się 
trapić, jak tylko grzechem; i jako Pan Jezus 
przez całe życie Swoje tylko dla grzechów na
szych się smucił, tak i my, którzyśmy je po
pełnili, powinniśmy mieć za nie żal nieustanny, 
mając wciąż na pamięci, iż obraziliśmy Boga, 
który nas umiłował nieskończenie. Święta Mał
gorzata z Kortony nie przestawała płakać za 
popełnione swoje winy. Jednego dnia rzecze 
do niej spowiednik: Małgorzato, już dosyć tego, 
przestań płakać za grzechy, Pan Bóg już da
wno ci je  odpuścił. — Jak to?  odpowiedziała 
Święta, jakim sposobem mogą starczyć łzy wy
lane i żal za one grzechy, za które Pan Jezus 
cierpiał przez całe życie Swoje?

O Zbawdcielu, miłości moja, żal mi wielce, 
żein Cię tylekroć obrażał. Chciałbym umrzeć 
ze żalu za to, iż tylekroć pogardziłem Twoją 
Dobrocią nieskończoną. A ponieważ powiedzia
łeś (Obj. 3. 20.): „Oto stoję u drzwi i kołacę; 
jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył mi 
drzwi, wnidę do niego, i będę z nim wiecze
rzał“. Oto, Boże mój, jeślim Cię kiedy obraził 
i pogardził Tobą, to dzisiaj żałuję za to z ca
łego serca. Oto drzwi do wnętrza mego stoją 
otworem; racz, Panie, w uiść do biednego serca 
mojego, ale wyszedłszy doń, już więcej z niego 
nie wychodź. Gdy Ciebie na nowo posiędę, 
stanę się bogatym aż nadto, boś Ty, najwyż
sze Dobro.

O Królowo nieba, Matko boleściwo, któraś 
uczestniczyła w boleściach Twojemu Boskiemu 
Synowi przezemnie zadanych, Tyś także Matką 
moją, przebacz mi moje przewinienia i wyproś 
mi łaskę, abym odtąd już nigdy nie obraził 
Boga i trwał w miłości Jego na wieki.

O Słowo wycielone, na | o |  ciałem się stało, 
aby zapalić serca nasze ogniem miłości Bożej. 
O ogniu, który zawsze gorejesz, oświeć i za
pal mnie! Błagam cię najpokorniej, abyś ra
czył udzielić mi zuielkiego dani miłości Bożej, 
albowiem z nią przyjdą mi społem wszystkie 
dobra. Bo jeśli kto miłuje jakąś istotę, unikać 
będzie wszystkiego, coby ją  mogło zasmucić, 
a zaś troszczyć się będzie o w s i S k c f  cokol
wiek mogłoby się jej podobać. Tak samo kto 
jrąwdziwie koc ia  Boga niczego nie uczyni

z rozmysłem, co Jemu się niepodoba, ale ow
szem wszystkich starań dołoży, aby mógł Go 
zadowolić.

Wszyscy dziś gonią za szczęściem, ale mało 
kto szuka go tam, gdzie je napeWno znaleźć 
może — mało kto pamięta na słowra Ducha św.: 
„Błogosławieni wszyscy, którzy się Pana boją“ 
Ps. 127. Tymczasem w tern krótkiem ale wiel- 
kieni, bo Boskiem zdaniu sekret doczesnego 
i wiecznego szczęścia spoczywa.

Świat dzisiejszy W'-oła: oświaty! oświaty! a 
będzie ludziom lepiej . . . Czy ma słuszność? 
Ma, ale tylko wtenczas, gdy oświata opierać 
się będzie na bojaźni Bożej. Pan Bóg bowuein 
nie powiedział: b | |gośławieni uczeni, mędrcy, 
filozofowie, ale „błogosławieni, którzy się Pana 
boją“.

Błogosławieństwo więc Boże niekoniecznie 
od ludzkiej oświaty zależy, ale od tej oświaty, 
która nas uczy dróg Bożych, dróg bojaźni Pań
skiej. Jeżeli bojaźń Boża jest wr sercu pros
taczka, który czytać nie umie, zaiste szczę
śliwszym jest, aniżeli najwięksi uczeni na 
świecie, którzy Boga nie znają, lub Bogiem 
pogardzają.

Bez bojaźni Bożej nie przyniesie szczęścia 
człowiekowi ani nauka ani mądrość, ani bo
gactwo, bo prawdziwe szczęście na spokoju 
sumienia i życiu cnotliwym polega, które dać 
może tylko sama bojaźń Boża. Z niej tylko 
rodzą się te święte cnoty chrześcijańskie, które 
powodzenie i niepowodzenie zamienić potrafią 
na praw'dxi\ve szczęście i pokój serca: za któ
rymi w  ślad idzie wszelkie błogosławieństwo 
Boże.

Komu zatem o prawdziwe szczęście chodzi, 
kto rzeczywiście pracowoć pragnie dla dobra 
kraju, narodu, Kościoła, niech oprze wszystkie 
czjmności swoje na bojaźni Bożej. Bez niej 
żadne budowlanie się nie uda, jak nie udała 
się budowa wieży Babel, ani żadna droga nie 
doprowadzi do celu. A niech nie łączy się 
nigdy z ludźmi których niema bojaźni Bo
żej, bo „skruszenie i nieszczęścia na drogach 
ich“ Ps. 12.

Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy go
rączka reformy stosunków’ społecznych poroz- 
palala ludziom głowy, nie bądźmy lekkomyślni. 
Nie szukajmy szczęścia i polepszenia bytu 
w’ ludziach, parlyach i stronnictwach, którzy
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się z Bogiem nie rachują a tembardziej, którzy 
przeciwko Bogu i religii machinują, choćby te 
stronnictwa były potężne jak  masonerya, a 
wiele obiecujące jak socyalizm.

Wszelka reforma nie oparta na prawach 
Boskiego Reformatora. Jezusa Chrystusa, pro
wadzi ludzkość do zguby. Chwilowe tryumfy 
i powodzenia nie bojących się Boga są nieraz 
dla nas pokusą, ale pamiętajmy, że ręka pi
sząca; Manę, Tekel, Fares okazuje się niespo
dzianie ; tale niespodzianie, jak trzęsienie ziemi 
w San Francisco, w Mesynie i t. p.

Nie łudźmy się. — Objawienie, liistorya i 
rozum uczą. że jest Bóg. A gdzie jest Bóg, tam 
i sprawiedliwość być musi. A gdzie sprawie
dliwość i wina tam z pewnością nastąpi i kara 
i to tem cięższa, im dłużej Bóg ją odkłada. Je 
żeli kto tego nie rozumie, ten nie rozumie naj
ważniejszej rzeczy w swem życiu. — Nie da 
się Bóg z siebie naśmiewać.

Nie znajdziemy dobrobytu tam, gdzie niema 
bojaźni Bożej, bo sam nawet dobrobyt bez niej 
zamienia się w  przekleństwo. — Bogata Francya 
bez bojaźni Bożej wymiera, zamożne Stany 
Zjednoczone ogarnia straszna choroba obłędu. 
Z końcem roku 1909. jak podaje dr. Keller, 
psycholog i obserwator w Battle Creek, Mich., 
było w sanatoryach 150.000 obłąkanych; sam 
szpital na W ard Island, N. Y. ma ich około 
6.000. A ile chodzi wolno po świecie, można 
wnioskować z tego, że z ręki zabójców ginie 
każdego dnia 30 mniej więcej, obywateli Stanów 
Zjednoczonych, przeciętnie więc — każdego 
tygodnia popełnia się 200 zabójstw, co na rok 
daje okrągłą cyfrę 10.000. — Za zabójstwa po
nosi jednak karę tylko 2 procent przestępców, 
98 procent zaś uchodzi bezkarnie. W porów
naniu więc ze statystyką kryminalną starego 
świata, cyfry te są zastraszająco małe, albowiem 
w Niemczech procent zbrodni ukaranych wy
nosi 95, w Hiszpanii 85, we Włoszech 77, we 
Francyi 61, w Anglii 50. Jako przyczynę główną 
tak opłakanych warunków, w jakich się znaj
duje bezpieczeństwo publiczne obywatela ame
rykańskiego, podaje Mr. Weir w ostatnim nu
merze World To Day zależność policyjnych 
organów od władz z wyboru, które najczęś
ciej ulegają korrupeyi. W niektórych np. dziel
nicach Nowego Yorku na 100 aresztowanych 
złodziei puszcza się wolno 75, jako krewnych, 
przyjaciół, wreszcie ajentów wyborczych wpły
wowych polityków. W tych warunkach obywa
tele Stanów Zjednoczonych sami pomyśleli już 
o ochronie swego życia i mienia zakładając

prywatne ajentury policyjne. Do tych stowa
rzyszeń wzajemnej ochrony utrzymujących 
własną policyę, należą już obecnie wszystkie 
prawie banki, towarzystwa akcyjne, hotele, nie 
szczędząc na ten  cel olbrzymich wydatków. 
Jakkolwiek bowiem wielkie są te nakłady, prze
cież sowicie się opłacają, gdy rocznie sami 
tylko złodzieje zawodowi rabują przeszło 6 mili
ardów 875 milionów dolarów.

A zeszłego roku było 17.000 samobójshu, 
czyli kilka razy więcej, aniżeli w innych kra
jach o tej samej ludności. Oznaka ta szaleń
stwa, bo ludzie o zdrowych zmysłach nie do
puszczaliby się zabójstw i samobójstw, tem bar
dziej, że większa część tych smutnych wypad
ków dzieje się wśród zamożnych i bardzo bo
gatych, a więc jest wykluczonem, ażeby ich nę
dza popchnęła do rozpaczy i zbrodni.

Ci, którzy pracują nad budową społeczeń
stwa bez Boga, powinni się dobrze nad tem 
zastanowić — powinni przygotować zawczasu 
plany nowych szpitali dla obłąkanych a wię
zień dla zbrodniarzy. A urządzić powinni je 
z komfortem, bo może i sami w nich zakoń
czą. — Dlaczego nie ? Przecież już dzisiaj se
natorowie i pierwsi urzędnicy tutejszego kraju 
i miast procesowani są o kradzieże, przekup
stwa, o różne nadużycia i nieczyste sprawki.

Bezreligijność prowadzi ludzkość z całą jej 
oświatą i dobrobytem w czasy przedpotopowe — 
prowadzi ją  do szaleństwa zbrodni i bezprawia. 
Cały kraj np. narzeka na drożyznę artykułów 
spożywczych i zna źrodło tej drożyzny — wie, 
że są nią „ trusty“. A jednak jest bezsilny. I 
nie zaradzi temu ani Roosevelt z republikanami, 
ani demokraci ze socyalistami, ani żadne inne 
stronnictwo polityczne, bo nie mają środków 
na to. Środkiem na niesprawiedliwość jest Bo- 
jaźń Boża; ona tylko może zmusić człowieka 
do poszanowania praw boskich i ludzkich. Tej 
zaś brakuje u większości społeczeństwa amery
kańskiego. I dlatego źle się dzieje, a na gorsze 
się zanosi.

Gdzie widzimy zanik sprawiedliwości, tani 
nie można spodziewać się długiego spokoju 
społecznego. I dlatego w Stanach Zjednoczo- 
czonych wszyscy czują w powietrzu rewolucy? 
domową na tle ekonomicznemu

A z tymi przyszłymi losami tego kraju ra
chować się powinna emigracya polska. Modli
twą, pracą i oszczędnością powinna zabezpk 
czyć się na złą chwilę. — Tych, którzy się 
Boga nie boją i całe swe zarobki na pijaństwo 
hulatykę i rozpustę przepuszczają, nauczy W '
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dyś głód i nędza, że jest Bóg i w Ameryce, 
że i tu chleb powszedni jest darem ręki Jego. 
Bluźnierey, którzy z pychą szatańską po kie
szeni się dzisiaj uderzają i dolar Bogiem swym 
zowią, będą żądni kiedyś okruszyn stołu, które 
się szczeniętom należą, — jeśli Bóg c iep l i  wy 
nie pośle ich pierwej tam, gdzie będą głód 
cierpieć, jako psy (Ps. 58. 15.) tj. do piekła. 
Z temi tylko, którzy się Pana boją, będzie mi
łosierdzie Pańskie od pokolenia do pokolenia, 
jak śpiewa Najśw. Mar J a  Panna (Łuk. 1. 50.) 
Ij. zawsze: w złe i dobre czasy: w czasie po
koju i w czasie wojny; w czasie urodzaju i
w czasie głodu.

Ks. W. M ichałka.

Ha co robotnik polali w  Ameryce wydalę swej zarobek?
Ciekawy rachunek dochodów i rozchodów 

niefachowego robotnika polskiego w kopalniach 
nadsyła z Pennsylvanii p. J. znający dobrze 
stosunki górnicze od lat kilkunastu w powiecie 
Luzerne.

Robotnik niefachowy zarabia tam przeciętnie 
24 dolary na miesiąc.

Wydatki jego są następujące:
Za utrzymanie płaci 12 dolarów.
Za trunki używane regularnie po pracy 3 

dolary.
Za tytuń i tramwaje 1 dolara.
Na kościół 1 dolara.
Odkłada, wydaje na ubranie lub przepija 

w salunach 6 dolarów.
Razem 23 dolary.
Od miesięcznego zarobku pozostaje mu ża

lem jeden dolar, który powinien wystarczyć 
na opłacenie kosztów należenia do rozmaitych 
towarzystw, na ubezpieczenie w razie wypadku 
tub śmierci, na  lekarstwa, na sprawy społeczne, 
na nieprzewidziane wypadki, na koresponden
tkę, oraz na zaspakajanie umysłowych potrzeb.

Na te wszystkie sprawy, bez których dziś 
żaden cywilizowany człowiek nie pojmuje egzy- 
stencyi, robotnikowi polskiemu wystarcza jeden 
jedyny dolar na miesiąc.

Wprawdzie posiada on zarobek bardzo mały, 
tocz przy tej nędznej zapłacie stać go jednak 
na kupno trunków za trzy dolary.

Zaś nie określona ściśle pozycya 6-ciu do
larów wskazuje, że część i tej sumy poświęca 
p  również na przepicie.

Przypuśćmy, że robotnik z sumy 6-ciu dola
rów przeznaczył 2 dolary na ubranie, 2 oszczę
dził lub wysłał do kraju, to 2 wyda na hu
lankę.

Wypadnie wówczas, że 5 dolarów miesię- 
P f t i  §> jest blisko czwartą część swego za- 
p k u ,  pozostawia w szynku.

Nie tylko wszakże jego ciężko zarobione 
Heniądze pozostają w szynku, ale wraz z niemi

traci on czas wolny od pracy, któryby mógł 
z użytkować lepiej, traci siły i zdrowie, a co 
najważniejsza, obniża moralną wartość własną. 
W szynku słyszy tylko głupie dowcipy, bez
myślną paplaninę i przechwałki i dowiaduje się
0 najgorszych stronach życia.

Niejednokrotnie szynk staje się dla niego 
polem do burd, awantur i zaczepek, których 
epilog rozgrywa się przed kratkami sądowemi.

Ze skromnego swojego „zarobku“ musi on 
opłacać wówczas jeszcze kary  i koszta sądowe.

Pięć dolarów na miesiąc na trunki, to nie 
tali znów dużo wypadnie na dzień, powie nie
jeden. Rzeczywiście, że nie wiele: w dzień po
wszedni 15 centów, w niedzielę kwodra.

Lecz jest to czwarta część zarobku tego robo
tnika.

A ileż przypadnie na oświatowe i społeczne 
potrzeby tegoż samego rebotnika? Jeżeli zby
wającego dolara podzielimy na 30, okaże się 
trochę więcej niż 3 centy na dzień.

Piętnaście a trzy, to różnica wielka!
Piętnaście centów dziennie na wspomaganie 

szynków, na w ła śn i  ogłupianie się i poniżanie, 
a tylko 3 centy na rąbanek z tej otchłani nę
dzy i upokorzenia!

To stanowczo za mało.
W tym też stosunku, jak  3 do 15, rozwija 

się i oświata w obec naporu pijaństwa i ciem
noty, jakie gorliwie towarzyszą robotnikowi 
polskiemu w jego ziemskiej wędrówce.

Dokąd pójdzie robotnik, zarabiający 6 do
larów na tydzień? Znów może zapytać kto
kolwiek.

W bordynghauzie po przyjściu od pracy 
trudno usiedzieć: brudno tam i ciasno, zresztą 
za 3 dolary na tydzień nie może panować zbytek.

Idzie więc do salunu, bo tam widno, gwarno
1 wesoło.

Zarobić więcej dla niefachowego prostego 
wyrobnika jest trudno, a nie mając więcej pie
niędzy, nie jest w stanie zmienić trybu życia.

W najtrudniejszych warunkach znaleźć on 
może zawsze okazyę do udoskonalenia się 
w danej dziedzinie pracy, zdobycia umiejęt
ności fachowych, byleby tylko miał dobre chęci.

Gdy zostanie robotnikiem fachowym, zaro
biwszy więcej, więcej będzie mógł wydać na 
lepsze utrzymanie.

Potrzeba tylko, by zmienił pozycye wydat
ków w swoim budżecie.

Niech na popieranie szynków wydaje mniej, 
a zbywające pieniądze niech przeznaczy na 
ośwdecanie umysłu dziś zamroczonego trunkiem.

A m eryka  - Echo Nr. 39.

00 S Z L A C H E T N y C H  R O D A K Ó W .
Dzięki pomocy moralnej i materyalnej otrzy

manej od Szlachetnych Rodaków wychowmjemy 
obeciiie w Miejscu Piastowem 260 dzieci ubo
gich i opuszonych, a w Pawdikowdcach 160. 
Dotąd z tych zakładów wyszło około 1400
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młodzieńców, nie tylko rzemieślników, rolni
ków, ogrodników i robotników, ale ‘25 kapła
nów i kilkunastu prawników i nauczycieli szkól 
ludowych i średnich.

W obu wspomuionych zakładach młodzież 
żyje skromnie na wzór włościan okolicznych 
i zarabia na  życie swoje pracą rąk. Jednak 
większa potowa dzieci nie może jeszcze na sie
bie zarobić dla braku sil; mamy bowiem na
wet niżej 6 lat liczące dziatki, które pielęgno
wać trzeba. Najmłodszy Jasio liczy półtora roku. 
Potrzebujemy więc koniecznie pomocy Szla
chetnych Rodaków zwłaszcza wobec nadcho
dzącej zimy. Dzieci nasze są bose. Mamy war
sztaty krawieckie, ale brakuje nam płótna, a 
niestety nie zapłaciliśmy jeszcze wszystkiego 
za pobrane skóry, płótna i sukna. Tudzież po
trzeba nam kilka wagonów węgla, kilka fur 
drzewa, kilka wagonów zboża i wiktuałów. A 
nadto potrzebujemy kilka tysięcy koron na wy
kończenie domu, w którym się mieszczą war
sztaty.

Przyjmujemy tedy z wdzięcznością w-szelką 
ofiarę choćby najdrobniejszą tak w naturze jak 
w monecie. Ta pomoc połączona z czynną 
pracą wychowawców jest rozumną siejbą na 
niwie narodowej, która wydaje obfity i rzetelny 
plon tworzący lepszą przyszłość doczesną a 
sięgający nawet do nieskończonej waleczności.

Słow a i mel. uł. ks. Fr. Sal. Jenkner.

Na jasnem niebie gwiazd błyszczy rój; 
Północ rozściela czarny płaszcz swój.
W tern z Panny świętej, wolnej od win, 
Boga wiecznego rodzi się Syn.

Ciesz się, świecie, ciesz,
Do dzieciny spiesz!
To twój Bóg i Pan — weń wierz.

Z oczu Dzieciny łez spływa zdrój.
Serce o włada smutek i ból,
Bo Go nie przyjmie wybrany lud,
Nie uzna Jego pracy, ni cnót.

Nie płacz, Dziecię, nie!
Jest lud, co czci Cię,
Jezusem 0 1 1  swym — Cię zwie.

Wierny lud Polski tysiące lat 
Składa,Ci w dani miłości kwiat;
A nawet w czasach najcięższych prób 
Do rJL\voich świętych tuli się stóp. 

Zewsząd smutku toń! . .
Cierń rozrania skroń i . .
Podaj Jezu nam — Swą dłoń!

Silnie wierzymy, żeś Ty — Bóg nasz,
Ze tym nagrodę zbawienia dasz,
Co żyją z wiary i z wiankiem cnót,
U Twego nieba zjawią się wrót.

Więc prosimy wraz:
Przez dni ziemskich czas 
Wspieraj, a w ów- dzień — zbaw nas

Spojrzyj, o Jezu, na dziatki swe!
Pociesz ich serca, otrzyj ich łzę.
Biedne sieroty ufności łzą 
W Tobie swą matkę i ojca czczą.

Podaj im swą dłoń,
Serce ku nim skłoń,
Niech rozniosą w świat — cnót woń.

Polecam y gorąco  m o d ł o m  Szanownych 
Członków naszego Stow arzyszenia  duszę

i I). Dra mAMłpft MARKIEWICZA,
jednego  ze założycieli T ow arzystw a „Pow
ściągliwość i P ra c a “ zm arłego  w Panu

dnia  8. G rudnia  b. r. 
a oraz duszę

i  p. KS,
dobrodzie ja naszych zak ładów  zmarłego 

w P anu  dnia  4. G rudnia  b. r.

O fia ry  na. zakłady dzieci opuszczonych
„Powściągliwości i Pracy“.

P . A n n a  O p o lsk a  M ericlen  C o n n  45 k .,  ,p . Walenty 
C h m u ra  R a d o m y ś l 4  k ., p . Z. R a d z ik o w s k i Ś liw k i 2 k., 
K s. F r. S a lez y  J e n k n e r  W y so k a  30 k ., p. Wołlcowicka 
L w ó w  10 k ., p . K le m e n ty n a  R a w iń s k a  L w ó w  5 k., X. Pio
tro w icz  L w ó w  10 k ., T o w a rz y s tw o  p o ży czk . i oszczędn. 
d ęzie .rzany  50 k ., p . H e le n a  Ż u ro w s k a  Z a lu ż  10 k., p. Sta
n is ła w a  P ia rza  K ra k ó w  4  k., p . M a ry a  P o w n u g  M ikuisclnik 
3 k . 13 h . ,  p . Ig n a c y  L a lo s  K o ro n o w o  10 M., p . Kozicka 
D o ru c h ó w  20 k., Ks. W a le n ty  P io tro w s k i M ogilany  5 k>, 
Ks. M. D o b ija  T łu s te  3 k.. Ks. S t. G o lo n k a  B rzez in y  10 lc 
i). L e o n ty n ą  K o n ra to w ic z  4 k., K s. J .  K o te rb sk i  Kamionka 
W ie lk a  ■) k .. p. Ig n a c y  J u r a s z  T a rg o w is k a  3 k ., ]?. Anto-

3 k. 60 h .. p . J a n  A u k ie w ie z  " T u c h ó w  5 k ., p . Jadwiga 
\Y obero \va Ż y w iec  2 k\, K s. S t. Z a le w sk i  L ipow iec  25 k. 
10 h. p. M ary a  M a rk ie w ic z o w a  K ra k ó w  250 k., p- D '#
' iszek  S y p o w sk i A n d ry c h ó w  20 k .. T o w a rz y s tw o  Zalicz
k o w e  w R o h a ty n ie  10 k\, p. B o les ła w  L ew ek  Ja s io  I k- 
k s .  G ry g le w icz  Ś le s in  6 k ., K s. F ra n c is z e k  M róz Tarnów 
20 k.,_ Ks. P u c h a ls k i L w ó w  50 k., p. A doll' C zerny Kra” 
k ó w  o0 k ., p. M a ry a  C iągJew dczow a J a s ło  20 k., p- ,I:I" 
S te t tn a r  i p. J a n  M otyka  z C z o r tk o w a  8 k.. K a sa  M f  
Io w a  M a ry a m p o l 5 k ., Ks. W o ia e z y ń sk i K rzem ien ica  n k- 
K s. H 11 c iń sk i L u to w isk a  3 k „  Ks. S ta n is ła w  K n ap  Besko 
10 k.. Ks. M arcin  B o b e r w A m e ry c e  19 k. 61 h., p. Anie na 
W oli 1 bv.ewor.sk 5 k., p. J a n  B a b cz y sz y n  Ł o szn iów  1 *«• 
p. B o les ław  O lęg rsk i K ra k ó w  15 k .. p. L eo n ty n a  Glnnio- 
lo w sk a  R u d n ik  2 k.. p. D o m in ik  K ila r s k i  Ś n ia ly n  2 k. £0 j1" 
A d m m is tra c y a  „ C z a su “ K ra k ó w  ze  s k ł a d e k '55 k. 801 - 
p. J a n  N ie m ie c  O siek  I k., p. B ro n is ła w a  W ro ń sk a  H F I 
n o  w  3 k ., p. H e le n a  W is ło c k a  M a rk o w c e  2 k., p. Cery11, I 
K a sz u b sk a  D o m a ra d z  30 k\, Ks. J a n  B u b u la  S lo p i» ^ 1 

ró l. 3  k ., K s. Ł o s iń sk i  S ie ra k o w ic e  5 k.

C z c i o n k a mi  D r u k a r n i  T o w a r z y s t w a  „ P o w ś c i ą g l i w o ś ć  i P r a c a “ w Miejscu Piastowe'11, 
Zarządca Drukarni i odpowiedzialny za redakcyę Stanisław Trojan.




