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z MISYJ ZAGRANICZNYCH,

Misye dla Polaków w Pónocnej Ameryce (1900— 1901).

List O. Alojzego Warola.

Cleveland, O. i6. czerwca 1C04 r.

Kochany Ojcze Tomaszu! askaw zacht i instrukcy
W. Ojca, zawart w licie do mnie z dnia 5. maja 1904 roku,

tak sobie wziem do serca, e niniejszem zabieram si do spi-

sania w krótkoci misyj amerykaskich, które w latach od 1900
do 1903 wraz z 00. Matauschkiem i Rothenburgerem podej-

mowaem.
Sposób odprawiania misyi, jakiego si tu w Ameryce trzy-

mamy, jest zawsze ten sam: albo praca dwutygodniowa, albo

tygodniowa nap/zemian. Dwutygodniówka obejmuje waciwie
17 dni pracy, nieprzerwanej adn pauz — tygodniówka za
10 dni. W pierwszym razie przypada na kadego misyonarza
kaza 15; jeli za misya trwa tylko tydzie, wygasza z nas
kady po om kaza. Nie liczyem dokadnie wysuchanych
spowiedzi, ale trzeba wiedzie, e te si cign od 5 -tej godziny
z rana do 1 1 ej w nocy z maemi przerwami. Lud tumnie oblega

konfesyonaly i nawet po 11 -ej godzinie w nocy niechtnie si
rozchodzi do domów, nie chcc tego wyrozumie, e znuonemu
spowiednikowi i oczy si klej i kóka w maszynce mylenia
sabo si obracaj. Co druga spowied — to generalna. — Na
odpoczynek midzy jedn a drug misy mamy przeznaczony
tydzie czasu, który jednak zazwyczaj bywa okrojony. Odpo-
czywa si w tem samem miejscu, gdzie si pracowao; zatem
radzi nieradzi suchamy dalej spowiedzi — zwaszcza, e
w miejscowociach, gdzie jest po kilka polskich parafii, misya
dla jednej jest ni dla wszystkich innych; lud cignie zewszd,
a jeli na czas misyi nie zdy, to wiedzc, e misyonarze
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jeszcze nie odjechali, bez pardonu cinie si do nich. Nadto
w czasie takiego odpoczynku trzeba sprawowa inne funkcye
parafialne, bo ju sam proboszcz, wycieczony poprzedni krta-
nin, ledwo stoi na nogach. Staaby si równie wielka krzywda
chorym po domach i szpitalach, którzy nie mogc by w ko-

ciele, byliby pozbawieni przywilejów misyjnych. Zatem ogasza
si z ambony, emy gotowi by u nich, niech tylko podadz
adres. Pod tym wzgldem nie szczdzimy si naszych —
zreszt robi to bardzo dobre wraenie na innowierców i pogan,
przedewszystkiem w szpitalach publicznych i we wizieniach.
Te chrzecijaskie wizyty niejednego ju nawróciy, a ozibych
naszych rodaków, co im i misya nie pomoga, pocigy sku-

teczniej do spowiedzi, ni najwymowniejsze kazanie. Dalej,

blizko poowa tego odpoczynku odpada na podró do nastpnej
stacyi, nieraz o par dni jazdy odlegej. Bywao, emy z misyi
na misy blizko cay tydzie jechali, jak n. p. w roku 1902
z La Crosse, z dalekiego zachodu nieomal od róde Mississipi,

a do Filadelfii nad Atlantyk. Trwao to od poniedziaku do
soboty ldem i wod: cztery noclegi po drodze przy zmianie
pocigów, wod znowu przez ca dugo jeziora Erie z Detroit

do Buffalo okrtem. Od roku ów system odpoczywania uleg
zmianie. Ojcowie ze St. Louis powikszyli si w liczb — zatem
mog si zmienia w pracy. Zawsze jeden z nich po kolei moe
sobie na dusz pauz po pracy pozwoli, bo si jest kim za-

stpi. Ja za w moich misyjnych wycieczkach urzdzam si
jak mog.

Po tych ogólnych uwagach, które i O. Karol Janowski
w ten sam mniej wicej sposób naszkicowa, ^ wejd w szcze-

góy. Podejmowane przez trzy lata z 00. Matauschkiem i Rothen-
burgerem prace misyjne w Ameryce, podam sucho i w stre-

szczeniu; moe kiedy przy wolniejszej chwili opisz je raz

jeszcze z ywszem nieco ubarwieniem.
Pierwszy rok moich misyi w Ameryce (od koca

wrzenia 1900 do poowy czerwca 1901 r.).

Z O. Janem Rothenburgerem wyldowalimy w Nowym
Jorku 20. wrzenia 1900 roku. Po piciu dniach wytchnienia
w St. Louis, podylimy na pierwsz w Ameryce misy do
do miasta Omahay w stanie Nebraska, gdzie proboszcz, X. Teo-
bald Kalamaja, zakonu Braci Mniejszych, tygodniow zaj
nas prac. Tysic ludzi napewno przeszo przez nasz kon-

fesyona. Misya wiele si przyczynia do uspokojenia umysów,
wzburzonych za rzdów parafialnych obecnego w Buffalo pseudo-

biskupa Kamiskiego, który par lat przedtem jak najwstrtniej-

szych dopuszcza si tu naduy. Jeszcze tli w sercach ogie,
rozniecony przez niego, niechci do katolickiego Kocioa i do

1 «Nasze Wiadomoci* str. 103.
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praktyk religijnych. O tern pisaem w swoim czasie w «Misyach
katolickich » ^ i o nastpnej misy i. Po tygodniowym odpoczynku,
wród którego odbyo si uroczyste powicenie nowo sprowa-
dzonej statuy Serca P. Jezusa z kazaniem (ja miaem), pospie-

szylimy jeszcze bardziej w gb Nebraski na farmy do mia-

steczka Duncan, gdzie X. Rembert Stanowski, zakonu Braci

Mniejszych, wówczas pasterzowa. Dzi ju i O. Rembertów!
i O. Teobaldowi zakon inne powierzy miejsce. Ostatniego za-

mianowano gwardyanem klasztoru w miecie Columbus (Nebra-

ska). W Duncan, gdziemy równie tydzie bawili, przypad nam
los wysuchania do 900 spowiedzi — nam tylko samym bez
adnej innej pomocy.

Nie mog tu nie wspomnie o nader interesujcym za-

kadzie w ssiedniem miasteczku, Genoa, podobna bowiem in-

stytucya pierwszy raz wpada mi tutaj w oczy. Jest tam zakad
rzdowy dla indyjskich dzieci (U. S. Indian School), który zaraz

przy samem miasteczku tworzy jakby drugie miasteczko. O ile

mogem okiem zasign, naliczyem na rozlegej przestrzeni,

wysoko oparkanionej wokoo, 15 sporych domów: pitrowe i par-

terowe, ceglane i drewniane, dwie odrbne kaplice w formie
wiejskich kocióków (katolicka i episkopalna), elektrodynamiczna
hala, warsztaty przerónego gatunku, pralnia, suszarnia maszy-
nowa, a nawet domek karcerowy z kratami, skd par wysta-
jcych indyaskich twarzy, jak zaspiony ksiyc, tsknio do
wolnoci. W karach niema pardonu, a ktoby si odway cho
kropl gorzaki przemyci do zakadu, naraa si na picioletnie
wizienie. Wiadom jest rzecz, e Indyanie na wódk maj
nadzwyczajny apetyt, a pod jej wpywem s skonni do naj-

straszniejszych zbrodni. Obok przytyka ogród, starannie utrzy-

many, przewanie jaboniami zarosy, które im w tyme roku
1500 buszli jabek wyday. O obfitoci owoców mona byo
wnioskowa patrzc na same dzieci, z których prawie co drugie
miay zbki utkwione w jabko. Wanie, kiedy tam wszedem,
kilku maych Indyan wybiego na dziedziniec — widocznie pauza
w szkole. Twarze miedzianej cery, oczy spiczaste w podun
soczewk pozginane, wosy u wszystkich krucze, starannie uo-
one — noski troch przydusze z prostopadem zagiciem,
ubrani w niebieskie bluzki z takiemi spodenkami. Na starszych
wyrostkach widocznie wieo ulokowanych w zakadzie, róny
nieproporcyonalny skad ubrania. Niektórzy wygldali jak au-
stryaccy landwerzyci, których niedawno pocignito do kasarni
i czembd okryto. Pozwolono nam wszystko widzie i dano

1 «Misye katol.» rok 1901 str. 86—93. Take w odbitce pod tytuem:
«X. Alojzy Warol T. J., Pamitnik polskiego Misyonarza w Ameryce*. Kraków,
druk «Czasu» 1901 — na str. 49—66. Z «Misyi katol.» przedrukowa cKuryer
Ohiowski* wychodzcy w Toledo. (Przyp. Red.)
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za przewodnika 20-letniego Indyanina, katolika (Józef Bartho-

lomew), który spenia urzd asystenta przy gównym elektro-

techniku. Wizytacy domu rozpocz od swego pokoju, gdzie

nas poczstowa paru prdami elektrycznoci z niewielkiej ba-

teryjki, któr przechowuje u siebie. Pokaza nam — jak mó-
wi — co ma najdroszego, t. j. ozdobny obraz, pamitk pierw-

szej komunii w. i fotografi swej narzeczonej, jakiej jejmoci
z rasy biaej. Powinszowalimy mu gorliwoci na drodze cnoty

i wyboru przyszej towarzyszki na drodze doczesnego ycia,
nastpnie z nim razem "wdarlimy si w tajniki owiaty indyj-

skiej, t. j. przekroczylimy próg szkoy. Nauka rozoona na
om klas, w salach czystych, obszernych, jasnych, zupenie na
wzór innych publicznych budynków szkolnych w Ameryce.
Kto tu wybitny z Rosyi, zwiedzajc Stany Zjednoczone, tak

si wyrazi: «U nas w Rosyi imponuj gmachy wizienne —
w Ameryce budynki szkolne». Pierwszego orzeczenia nie spraw-
dziem, drugie przyznam w caoci. W tutejszej szkole nau-

czycielki rzdowe wykadaj — a widocznie chodzio im w czasie

naszej obecnoci o efekt, bo i grzecznoci imponoway nam
na kadym kroku i w czem si mogy popisa, na pierwszym
planie kady. Jedna z nauczycielek (podpisaa si na tablicy:

Ferdine Dawson) bya Indyank, ale co do powierzchownoci
tak si rónia od swych rodaczek, e gdyby sama o swojej

genealogii nie bya nadmienia, nie monaby jej byo rozezna
od innych biaych wiatodawczy. W caym zakadzie wycho-
wuje si 300 dzieci, chopców i dziewczt — z tych niestety

tylko 75 wyznania katolickiego, reszta sekty episkopalnej. W za-

kadzie wydaj czasopismo w jzyku indyaskim, p. t. «Indian

News» (Wiadomoci indyaskie).

Zaraz po Duncan wybralimy si na now misy do
Chicago (Stan Illinois). Praca wypada w parafii w. Wojciecha,
któr zarzdza X. Radziejewski. Trwaa tydzie, wzgldnie
10 dni. Nawa spowiedzi dawa si nam odczuwa, cho prócz

innych kapanów, 00. Zmartwychwstacy gorliwy w nich brali

udzia. Trzeba wiedzie, e miejscowy ks. proboszcz wydaje
kartek do wielkanocnej spowiedzi 6400 regularnym swoim pe-

nitentom. Doliczmy do tego i te osoby, co przynajmniej z okazyi

nadzwyczajnego naboestwa chc si pojedna z Bogiem,
i zwrómy uwag, e w Chicago mieszka do 200.000 Polaków,
z których choby ma czsteczk interesuje misya — nie mona
nas podejrzywa, emy czas bezczynnie przepdzili. Polskie

gazety chicagowskie, zwaszcza «Gazeta katolicka* i «Dziennik
chicagowski* podniosy w swym czasie doniose skutki teje
uroczystoci. Obecnie podzielono parafi w. Wojciecha na
dwie. Oddzieln zarzdza byy wikaryusz X. Radziejewskiego,

niejaki X. Somiski, którego matka ma w Chicago jeden z bar-
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dziej znanych magazynów przyborów kocielnych, sama go
upikszajc swym talentem.

Po tygodniu przerwy przysza kolej na misy w Bay-City

(Stan Michigan). Jest to do wielkie i adne miasto nad samym
brzegiem jeziora Huron. Proboszcz, X. Edward Kozowski, byy
austryacki porucznik i instruktor synów hr. Krasickiego (który

niegdy gospodarzy nam w Chyrowie), zatrzyma nas na misyi

dwa tygodnie z dodatkiem, bo czas odpoczynku zamieni
nam na suchanie spowiedzi dziatwy szkolnej (785 dzieci pod
kierownictwem 1 1 Sióstr Felicyanek). Przytem nie obeszo si
bez instrukcyi katechizmowej, któr na mnie woono. Parafia

liczy 950 familii, nie biorc w rachub osób niezamnych, albo

takich, co ony pozostawili w starym kraju. Nadto w granicach
parafii s dwa kocióki polskie, zdaa na fermach, obsugiwane
przez miejscowe duchowiestwo. Do jednego z nich, oddalo-

nego od Bay-City o 36 kilometrów, wysano mi po misyi. Stan
na zrbach dziewiczych lasów, które tn nasi ludzie, przewanie
Poznaczycy. Kilkanacie familii, zapdzonych losem w te od-

ludne strony, rade byy, e na kracu wiata mogy usysze
w rodzinnym jzyku sowo boe i spowied misyjn odprawi.
Funkcy wikarego sprawowa wówczas w Bay-City X. dr.

Wiktor Wiszniewski. Na Litwie urodzony, doktoryzowa si
w Rzymie, a w r. 1902 opuci Ameryk, powoany, jak mó-
wiono, do Petersburga na kapelana biskupiego.

Po tygodniu przerwy, jak zwykle, czekaa nas praca w tym
samym Stanie, ale wyej na pónoc, w miecie Manistee. Prze-

strze od jeziora Huronu (z Bay-City) do brzegu Michiganu,
nad którym nowa nasza placówka spoczywa, przecilimy kolej
t. z. «Pere Marquette». Przyja nazw od gonego naszego
O. Jakób Maruette S. J.

— jak o tem w «Misyach katolickich*

wspominaem, ^ który misyonarzowa w tych wanie stronach.

Pnie drzew okoo toru kolejowego na szerokich przestrzeniach,

potargane siekier, a gdzie ostrze toporu nie mogo si upora,
posmolone niszczcym ogniem — stercz gsto obok siebie, jak
nagrobki na ydowskim cmentarzu. Piasek michigaski jest

gniazdem najznakomitszych amerykaskich kartofU, tak wielkich
jak strusie jaja, a tak sypkich, jak owe szklanne kulki pod na-
zw «ez batawskich», co podranite noem rozsypuj si
w proszek. Tu ziemia pod selery, bez których ni niadanie, ni

obiad, ni kolacya Amerykaninowi nie smakuje. Nie korze, ale

licie w szklannych podunych dzbankach id na stó. Biesia-
dnicy co chwila wycigaj z owego wazonika pojedyncze ska-
dniki, maczaj w soli i z widoczn rozkosz miad t suro-
wizn, jak kapust zajczki. W Manistee X. Leopold Opyr-
chalski zatrzyma nas na misyi dwa tygodnie. Wysuchanych

* Misye katol. rok 1901, str. 61; Pamitnik polskiego Misyon. str. 43.
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spowiedzi do 3000. W czasie przeznaczonym na odpoczynek
trzeba byo zaj si temi dziemi, co pierwszy raz miay przy-
stpi do spowiedzi. Wyspowiadalimy okoo 200, poprzedziwszy
t czynno kilkakrotn nauk, co mnie przypado w udziale.

Wszystkich dzieci w szkole 926, pod kierownictwem Sióstr

Felicyanek, których 10. Z pomidzy wszystkich gmachów
w miecie najpokaniej przedstawia si polska szkoa — w istocie

budynek kolosalny, ale te i kolosalnie obduony.
Po pracy w Manistee zaskoczyy nas wita Boego Na-

rodzenia (1900 r.). Pospieszylimy na gwiazdk do St. Louis,

ogromne przestrzenie zostawiajc za sob. Blizko dwa dni —
z krótk przerw w Chicago — zabraa podró. W St. Louis,

w czasie dwutygodniowej pauzy, nie obeszo si bez zajcia.

00. Matauschek i Rothenburger pomagali naszym Ojcom w nie-

mieckim kociele, ja za u X. proboszcza Urbana Stanowskiego
byem cigym wikarym, w kade wito wychodzc na ambon
i suchajc spowiedzi.

Okoo 10. stycznia 1901 r. szybki pocig w 15 godzinach
przewióz nas ze St. Louis do Cleveland'M, do parafii w. Sta-

nisawa na dwutygodniow misy, gdzie jest proboszczem
X. Benedykt Rosiski. Parafia, najliczniejsza z polskich w tem
miecie, ma w swoim obrbie do 9000 dusz, w szkole za 905
dzieci ucz Siostry Franciszkanki — zgromadzenie zaoone
w Ameryce. Mona mie wyobraenie o naszej pracy, biorc
na uwag, e jeszcze trzy inne polskie parafie korzystay z na-

szego konfesyonau i sporo t. zw. «nienalenych», cho im ich

pryczer (predykant), niejaki Koaszewski, wzbrania do nas przy-

stpu. Wielu si nawrócio. Po misyi rozbudziem zobojtniaa
kongregacy Maryask dziewic — liczne wpisy.

Par lat przed naszem tu przybyciem, 00. Wnk i Beigert

pracowali w Cleveland w parafii w. Kazimierza, gdzie wówczas
proboszczowa X. aziski, który w r. 1903 opuci Ameryk
i w dyecezyi przemyskiej osiad. Równie . p. X. Sebastya-
ski trudzi si tu sam na misyi przed kilkunastu laty, a O. Mar-
szaowicz, jeszcze jako wiecki kapan, uprawia tu z poytkiem
niw Pask przy kociele w. Stanisawa, bdc biczem na
«niezalenych*.

Tydzie przerwy i znowu nowy zagon do Berei. Niezbyt

wielkie to miasto, cho mieci w sobie a dwa uniwersytety

innowiercze: w jednym ucz na metodyskieh pryczerów (pre-

dykantów), w drugim wykadaj prawo i medycyn. Rektor

seminaryum metodyskiego jest obecnie burmistrzem miasta. Za-

da tu naszych usug X. Andrzej Suplicld, który niedugo
potem odziery pinguius hencfichim. w Toledo, przy kociele

w. Antoniego. Powie si o tem niej, bomy i w tamte gleb
póniej zapuszczali nasz pug duchowny. Z misyi w Berei nie

mam szczególniejszych zapisków. Parafia w porzdku — po-
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trzebowaa tylko wikszej do dobrego pobudki. Gód sowa
boego i cisk pod ambon jak wszdzie, zwaszcze na wie-

czornych naukach — przyczem najwicej ucierpia duy, na-

peniony poncymi wglami piec, bo pod naciskiem tumów
rozsypa si w kociele, groc poarem. Nie potracono jednak

gowy, ale kady rzuci si na ogie, jak na wroga. Mieli

widocznie ywo w pamici sowa suplikacyi: «od powietrza,

godu, ognia i wojny...», przy których wanie przed chwil
ca pier i gardo wytali. Zduszono ogie w zarodku bez

adnych gronych nastpstw. Za to piec popad w nieask, dano
go na pensy, a zaprowadzono system ogrzewania par. I ko-

cióek dzisiaj za szczupy, przy napywie polskiej i sowackiej
ludnoci do Berei, która tu kamienie przemienia w zoto. Berea
nie tak synie z cebuli, której uprawie ogromne any powi-
caj — jak z kamienioomów, skd eksploatuj kamienie na
wielk skal. Pisaem o tem w «Misyach katolickich*, ale nie

dodaem, co wród ska mona widzie. W kamienioomach
berejskich istniej nieznane dotd wiatu okazy, od wieków, jak

w prasie, przechowane. Zbiera je i sortuje dugo- i gsto-brody
starzec, Wilhelm Clark, z profesyi lekarz, który jednak skamie-

niaym rybom i innym zakrzepym dziwolgom wicej troski

powica ni medycynie. Przy mnie pakowa do muzeum w Lon-
dynie niema skrzyni przerónych zawartoci, za któr si
spodziewa 3000 dolarów. Oprócz tego u siebie w szeciu po-

kojach pozwala oglda inne skamieniaoci, wydobyte z kamie-
nioomów, które od robotników nabywa. S to po wikszej
czci rónej formy uamki z organizmu rybiego, którym on sam
nazw nadaje. Poniewa z notesem i oówkiem w rku su-
chaem starca prelekcyi, wic nie zblaguj, gdy za nim, jak za
pani matk, podam opis niektórych egzemplarzy. Widziaem
n. p. szczk ryby 2 stopy dug, któr Dr. Clark nazwa «Ti-

tanichtys maxilla». Sam j wyduba w skale. Przy niej spo-

czywaa ko ryby (tylko czstka osady oka) 17 cali duga.
Nieboszczce rybie, wacicielce tego fragmentu da nazw «Gor-
gonichtys». Zb za tego stworzenia przedstawi si jak blaszana
opatka do zmiatania mieci. Pokazujc za inny zb, co mia
form maego lusarskiego kowada, doda tene uczony: «gowa
potworu moga mie 6 stóp szerokoci, a do 9 dugoci*. Da
jej imi «Dinichtys Terreli», bo niejaki Terreli wygrzeba j
z ukrycia. Okazy, które do Londynu przesa, zostawi sobie

w odciskach z gipsu, które sam wasnorcznie wykonuje. Pod-
czas, gdy nasz niezmordowany badacz owi ryby w kamieniach,
porzdkuje, oznacza - wokoo niego w warsztatach berejskich
wyj piy, jak hyeny na starem cmentarzysku, obrabiajc wy-
dobyte kamienie i nadajc im ksztaty oseek, brusów — tn
pyty na chodniki i t. p. Usuna znowu kolej podsuwa wagony
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i zabiera gotowy materyal, uprowadzajc go do przystani na
okrty w wiat daleki za morze.

Do Berei, da Bóg, zagldniemy jeszcze póniej przy opi-

sach nastpnych, bo to moje ssiedztwo, gdzie z przyjemnoci
czy to z kazaniem, czy z inn posug duchown wpadam, gdy
do Cleveland'u zmczony na wytchnienie po duszej pracy
wróc. Cignie mi tam nie tak wygodny tramwaj, który za

15 centów ca drog z Cleveland'u obsuy — jak poczciwo
rodaków i dobre serce gocinnego X. Dra Pawa Cwikay
(obecny proboszcz), u którego czuj si jak w rodzicielskim

domu.
Po Berei, wzgldnie po tygodniu odpoczynku, powoa nas

do siebie Pittshurg (w Stanie Pensylvania), a raczej X. Józef
Szwarzrok, czonek zgromadzenia Ducha w. i proboszcz ko-

cioa Najw. Serca Maryi. Dopomaga mu w pracy parafialnej

X. Alachniewicz, tego samego zgromadzenia. Wówczas trzy

parafie dzieliy si w Pittsburgu 40-tysiczn polsk ludnoci;
dzi wzrosa liczba do piciu. Placówka naszych prac misyo
narskich ley na szczytach gór nad miastem — zatem nad
obokami dymu, które cay Pittsburg (321.616 mieszkaców liczcy)

tak gsto osaniaj, e przez nie w biae, jasne poudnie so-
neczko na firmamencie wyglda jak szara tarcza. Pittsburg —
to jedna olbrzymia kunia wyrobów ze elaza. Zaledwie nieco

janiej w sobot po poudniu, kiedy zwalniaj prace na spo-

czynek niedzielny. Wtedy kominy fabryk przedstawiaj si
z gór jak szeregi fajczanych cybuszków, z których maszynici
lekkie dymki puszczaj. My za, maszynici duchowni, we war-
sztatach serc ludzkich przez dwa tygodnie praylimy rud
namitnoci ogniem Ducha witego. Dziao si to w pierw-

szym i drugim tygodniu wielkiego postu, poczwszy od 23 lu-

tego. e nam nie brako pracy, mona pozna i z tych szcze-

góów, e w samej parafialnej szkole 800 dzieci pobiera nauk
pod kierownictwem 13 Sióstr Nazaretanek. Wic co tu musi
by ludzi! Kocioa tam do dzi in actu nie ma, ale jest m
proxima potenia. Wanie zakadaj fundamenty na nowy, który

oby ze zamierzonym planem doszed do skutku! W czasie za
misyi tulilimy si juto w szkole, gdzie na najwyszem pitrze

mieci si spora kaplica, juto w hali teatralnej, gdzie X. Biskup

pozwoli ustawi otarz, by po wieczornej nauce udzieh bogo-
sawiestwa Najw. Sakramentem. Przez tumy trudno si byo
przepcha — do ambony czterech parafialnych marszaków ze

szarfami na piersiach torowao nam dostp, bo nawet jej schodki

zajte byy suchaczem. Wszystko, co yo, garno si do nas

pod strom gór, jak na Kalwary. Gorliwo ludu bya wprost

wzruszajca — tembardziej, e niepogod jakby szatan pod-

mówi, by to deszczem, to nieyc psua nam bo spraw.
Wszystkim spowiedziom — dobilimy jednak do 6000 — trudno
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byo da rady, bo spowiedników skpo. Oprócz nas trzech misyo-

narzy i dwóch miejscowych ksiy, dopomaga gorliwie proboszcz

z Cincinnati X. Wadysaw Lipski, znany Ojcom z GaUcyi
i jeszcze jeden kapan ze zgromadzenia Ducha w., X. Micha
Retke — oto wszyscy niwiarze na tak rozlegy an! O. Retke

dochodzi tylko w wolnych chwilach z kolegium Ojców Ducha
w., bdc tame profesorem. Za to czas odpoczynku powi-
cilimy suchaniu spowiedzi.

Nastpnie, w tydzie póniej przysza kolej na miasto

Erie, w Stanie Pensylwaskim, ale nieco na pónoc od Pitts-

burga, nad samym brzegiem jeziora Erie. X. Andrzej Ignasiak,

radca biskupi i proboszcz parafii w. Stanisawa, zaj nas
prac u siebie. Trwaa tydzie (wzgldnie lo dni) bezporednio
przed Wielkanoc. Szczegóy zaj misyjnych, jak wszdzie,
jednostajne: trzy kazania dziennie i spowied od rana do pó-
nocy. Przytem nie uchylalimy si, jak i gdzieindziej, od udziau
w odprawianiu naboestw, t. j. od piewania sumy codziennie

przez cay czas misyi, odmawiania wspólnie z ludem koronki

i odprawiania nieszporów. Pod tym wzgldem musz bez za-

zdroci podnie gorUwo O. Rothenburgera, cho nie mam
przyczyny gani ani O. Matauschka, ani siebie. Prosz uwaa:
suma przez 9 albo przez 14 dni codziennie! Wielu obojtnych
rodaków, co nie wiedzieli nawet czy tu istnieje polski koció,
stali si po misyi gorliwymi i, jak si póniej dowiedziaem,
przoduj dotychczas w pilnem uczszczaniu na naboestwo.
Dzi w Erie po trzech latach inna posta rzeczy. Dopiero przed
tygodniem (1904), kiedy to pisz, bawiem tam na pracy. Obszerna
witynia, w istocie bardzo adna, nie moe ju pomieci wier
nych tak, e o drugiej pomylano parafii, któr obj niejaki

X. Franciszek Matysiak, Ostatni zaprosi mnie na jesie (1904),

jak Bóg pozwoli, na misy do nowej osady. Jak wzrasta polonia

w Erie i std pozna, e gdy przed trzema laty u X. Ignasiaka
tylko 430 dziatek uczszczao do szkoy pod kierownictwem
czterech Sióstr Felicyanek; dzi gromadka drobiazgu wzrosa
do 600, a 10 Sióstr ma do zajcia. X. Ignasiak sw nauk
i cnot zdoby sobie niepolednie znaczenie nietylko w dyecezyi
Erie, zasiadajc w radzie biskupiej jako konsultor, ale i midzy
polskiem duchowiestwem w Ameryce naley mu si miejsce
jedno z pierwszych. Budowa mi swoj pobonoci, zapra-

szajc po kadym posiku na wizytacy N. Sakramentu do ko-
cioa (czyni to zawsze i bez wiadka) — a kadego wieczora
z domownikami na plebanii, oprócz koronki, dugie odprawia
mody. Wysuchanych spowiedzi na teje misyi mona liczy
na 3000.

Wielkanoc, po misyi w Erie, przez tydzie przepdzilimy
w Cincinnati w naszem kolegium, a raczej na usugach X. Wa-
dysawa Lipskiego w polskim tame kociele, odprawiajc wiel-
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kotygodniowe ceremonie i goszc sowo boe. Ja sam trzy razy
w tym czasie przemawiaem z ambony.

Po wiconem jajku i paschalnych gratulacyach rozpocz-
limy wieczorem w niedziel wielkanocn znowu dwutygodniow
misy w Buffalo, (Stan Nowojorski) w kociele w. Jana Kantego
u X. Piotra Basiskiego. Kto wie, e w Buffalo jest 8 polskich
parafii i jedna «niezalena», i e to wszystko razem skada si
na 60.000 dusz polskich — a nadto, e z tych parafii sze
i to najliczniejszych jedna w drug tak wchodzi, e stanowi
do due polskie miasto — kto to wszystko, powtarzam, ma
na uwadze, ten móg nas trzech biedaków szczerze poaowa
i w sercu poduma, czy oni te ywi z tej masy ludu wyjd?
Oblenie w istocie byo srogie, atak na konfesyonay trudny
do wytrzymania, lecz, cho siy si uginay pod ciarem, to

rado podtrzymywaa ducha, e i wielu braci zbkanych, t. zw.
«niezalenych» wyrzeko si schizmy «biskupa» Kamiskiego.
Wiele adnych scen monaby tu przytoczy, kilka listów dzik-
czynnych odczyta od osób, co przejrzay na duszy i ciepych
sów powtórzy. Lepiej niech sam Bóg wie o tem, który i przez
olic Balaama potrafi przemówi, a ol szczk powali zu-

chwae Filistyny. Nawet pod materyalnym wzgldem, jeli kto

tego pragnie, miejscowy proboszcz zyska wiele na obduony
koció (ma przeszo 100.000 dolarów dugu na parafii). Kolekta
w czasie misyi i inne ofiary ludu przyniosy mu czystego do-

chodu 1000 dolarów, po opdzeniu wszelkich kosztów, zczo-
nych z dwutygodniow misy.

Spieszmy si dalej, bo X. Teofil Szadziski nie pozwala
nam nawet naleycie odetchn, ale czeka na nas z now prac
na dobry tydzie w Rochester (Stan Nowojorski). Komu oczy
nie dopisuj i chce si zaopatrzy w okulary, w lunety i inne

dalekowidze, znajdzie na to rodek zaradczy w ogromnych fa-

brykach optycznych tego miasta. Tym za, co im w gardle

wysycha, przychodzi w pomoc gony na ca Ameryk browar
piwa pod firm: «Bartholomew' Brewery». X. Szadziski nie

aowa nam ani owego smakoyku, ani pracy w kociele. Jest

tu do 300 rodzin polskich — w szkole dzieci take tyle. Ucz
Siostry t. zw. Józefitki, zaoone we Francyi przez arcybiskupa
z Lyonu, w r. 1729 aprobowane. Po polsku ndznie mówi,
przeoona angielka. Prac wykonalimy wedug zwyczajnego
planu, doznajc wiele duchoAvnej pociechy, zwaszcza widzc
si cigle otoczonymi tumem ludu, spragnionego strawy du-

chownej. Myl, e 1500 osobom przetrzlimy sumienie przy
skpej pomocy spowiedników. Zakoczenie misyi uwietni
swoj osob Najprzew. X. Biskup teje dyecezyi. Mc Quaid.

Udziela bierzmowania i zaprosi nas na nastpny dzie do siebie

na obiad. Mieszka w dwóch miejscach: w miecie w swej re-

zydencyi przy katedrze, ale czciej przesiaduje w seminaryum.
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do daleko za miastem. Seminaryum jest renic jego oka.

adny budynek, raczej dwa osobne gmachy, dla filozofii i dla

teologii oddzielne, z których balkonu pyszny przedstawia si
widok na jezioro Ontario. X. Biskupa zastalimy w zotym hu-

morze. Wpyn na i ten moment, e powróciwszy przed mie-

sicem z Rzymu, uzyska u Ojca w. Leona Xni. przywilej na-

dawania doktoratu wybitnym w naukach teologom. Dugie, jak

mówi, prowadzi targi z Ojcem w., który mu stawia tak po-

wane objekcye, e nawet arcybiskup nowojorski nie cieszy si
podobn prerogatyw. «A bo nie prosi o to» odpar Papieowi
X. Biskup. Nic nie pomoga replika — Ojciec w. by nieugity.

Na odczepne udzieli mu Ojciec w. na 30 lat tylko owej kon-

cessyi, ale to znowu X. Biskupowi byo za mao. «Dopiero —
cignie dalej X. Biskup — poczuem rozum w gowie. Przecie
Jezuici wszystko mog. Jakem si w okoo nich zakrci i po-

prosi o pomoc — doktorat in perpehmm miaem w rce».
Wymieni nawet pewnego Ojca imi, który mu w tej sprawie
najbardziej by na rk — dzi nie pomn jego nazwiska.

X. Biskup Mc Quaid jest ju sobie podeszym dentelmanem,
niezbyt wysoki, krpy, tatusiowego oblicza — ma renom zna-

komitego finansisty i gospodarza. Zaszczepi niepoledni win-

nic, gdzie z upodobaniem w gorcej porze przesiaduje i po-

dejmuje dwóch wybitnych goci: XX. arcybiskupów bostoskiego
i nowojorskiego, którzy w letnim sezonie coroku przez duszy
czas odpoczywaj u tego dostojnika. Nas przy stole swym
winem raczy i z ciekawoci studyowa nasze facyaty, jakie

wraenie ów szlachetny napitek na nas wywrze. A gdymy
na pytanie: jak smakuje? pochlebn dali odpowied, uradowany
Pasterz, kaza dola de grano meliori. «Widz, — mówi — e
si znacie na winie, godnicie lepszej kapki».

Z Rochester po tygodniowej pauzie pospieszylimy drog
okoo wodospadu Niagary przez Kanad do Detroit, do X. pro-

boszcza Pawa Gutowskiego, na dwa tygodnie mozolnej roboty.

Najmniej liczc 7.000 osób przystpio do Stou Paskiego. Z po-

moc jednak pospieszyo nam miejscowe liczne duchowiestwo
polskie, z zacnym, wówczas jeszcze yjcym, X. rektorem D-
browskim na czele. Najwikszy owoc pracy okaza si w po-

skromieniu pijastwa, które tu w" Ameryce midzy naszymi
rodakami straszne wyprawia hece. Trzeba wiedzie, e tu

i takich mamy zuchów (nawet midzy niedoros modzie),
e pojedynczy «bibua» potrafi przez jedn noc, zwaszcza z so-

boty na niedziel, 30 (wyranie: trzydzieci!) «halb» w siebie

wcign. W miejscach, gdzie kilku lub kilkunastu pod jednym
dachem t. zw. «bortników» (stoowników) przebywa, nie mona
bez kaloszy przej midzy nimi po izbie — strumienie piwa
zalewaj podog. Podochocone bractwo w okoo stó obsidzie
i tnie w karcita. Jeden z nich, albo «gazdyni» chodzi tylko



— 340 —

wokoo z dzbanem i dozoruje, by nikt swej funkcyi nie zanie-

dba — dolewajc co chwila. Kiedy zapach wieego piwa
o powonienie trci, bortnik z ca brawur reszt niedopitego
trunku (choby poow szklanki) na podog «chlunie>> — a po
nowe nadstawia szklank. Std podoga, jakby potok wezbrany.
Niepojta pod tym wzgldem swawola, któraby redaktorowi
«Gosów katolickich* do broszurki o pijastwie wiele drastycz-

nych sylwetek dostarczya. Na tak okrutn hydr caych si
dobywamy, jednak gowy jej skrci trudno, bo warunki do
cikie. Gste i czste okazye nc do picia.

Do Detroit jeszcze wpadniemy dla zanotowania innej misyi,

którmy w nastpnym roku dawali. Miasto adne, liczy 285.704
mieszkaców, ley nad brzegiem wielkich amerykaskich jezior,

które tu wanie najbardziej zwaj wody, tworzc cienin.
Std nazwa miasta z francuskiego sowa detroit, cienina.

Tydzie po teje pracy, cho niecay, uywalimy gociny
X. proboszcza Gutowskiego, dosuchujc spowiedzi i zajmujc
si szczegóowo Apostolstwem Modlitwy, któreto naboestwo,
cho si dosy adnie po Ameryce rozwija, potrzebuje jednak
ze strony misyonarzy szczególniejszej zachty. Zagldamy te
równie w wolnych chwilach po misyi do budynku szkolnego,

gdzie nadzieja przyszoci, drobne dziatki, rade posucha za-

chty do dobrego i weso misyonarzy przywita pieni. Zapy-
tane o przysz karyer: «czem chc by?» — kade z nich po
kolei miao odpowie: «chc by misyonarzem!». Nawet dziew-

czta o to samo si kusz. Takich to niedorosych ochotników
i niepowoanych ochotniczek zastalimy w szkole w. Kazimierza

725 — Sióstr za Felicyanek 12.

Jeszcze nieco trudu pokutowao w kociach, a tu ju brzmi
komenda: do Milwaukee na now misy! Ca dob zabraa
podró kolej «Pere Marquette» przez ca szeroko Stanu

Michigan, a nad wody jeziora teje nazwy Milwaukee na dru-

gim brzegu, ale nie w prostej linii. W nadbrzenem miecie,

Ottawa Beach, przerzucia nas kolej na parowiec, który o go-

dzinie 1 1 w nocy wzi nas na barki i brodzc po wodach
Michiganu, wywiza si z tych usug a o godzinie 7 z rana.

Przern wszerz to jezioro, zostawiajc przebyt drog wodn
dug na 87 mil angielskich (do 174 kilom.). Na wodzie, zwaszcza
w duszej przeprawie, mona nieco nerwy odwiey. Tak
i nasze nabray ywotnoci do nowej pracy w kociele w.
Wincentego a Paulo, gdzie mody proboszcz, X. Maksymilian
Dorszyski sw energi rozwija. Ksztaci si jako gimnazyasta

w kolegium u naszych Ojców w Milwaukee. By tu równie
u niego, jako chwilowy wikary, starszy kapan z tarnowskiej

dyecezyi, X. Adamowski, co w rónych zaktkach Galicyi,

a nawet w Brazylii, chleba kapaskiego kosztowa. Zna wiele
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Ojców nas/^ych z Galicyi, z którymi, jak n. p. w Koomyi, by
w stycznoci. Teraz w Pensylwanii ma mizern prebendc.

Prac nasz w Milwaukee opisay polskie gazety miejscowe;
zwaszcza codzienne pismo «Kuryer polski », redagowany przez

p. Michaa Kruszk (brata znanego X. Wacawa Kruszki) nie

szczdzi nam uznania. Doda, e «tumy ludu zalegay wi-
tyni od witu a do pónej nocy, a tysice skruszonych szukay
lekarstwa duchownego w konfesyonale na wyrzuty sumienia».

Sam za proboszcz Dorszyski rzewnie by rozczulony, dorzu-

cajc, e «wiele miaem zgryzot wród i od parafian, którzy,

nie wiem dlaczego, jak midzy sob nie yli w harmonii, tak

te i wielu z nich mao mi okazywao zaufania. Przy kocu
jednak misyi stawili si przedemn ze zami w oczach, szczerze

przepraszajc za urazy. Gdybym jeszcze kiedy w podobnych
trublach ^ potrzebowa waszej pomocy, bd was szuka, choby
na kracach wiata». Serdeczne i z nami byo parafian po-

egnanie, u których bawilimy od i— lo czerwca 1901 roku.

Tu si wyczerpuje notatka z pierwszego roku pobytu mego
w Ameryce. Nastay wakacye w St. Louis po caorocznej
tuaczce. Nastpny rok 190 1/2, moe i dalsze lata, bd si
stara opracowa w czasie wakacyi, które si dla mnie w tym
roku (1904) rozpoczn od poowy sierpnia. Nie tak to atwo
przychodzi bra za pióro, bo albo czasu niema, albo jeli jest

cokolwiek, czowiek znuony nie ma ochoty do niczego.

Posaem R-ae V-ae broszurk, wieo przezemnie wydan. ^

Spotkaa si ona z przychyln ocen tutejszych polskich gazet;

nawet angielscy ludzie, co umiej po polsku, yczliwe wyrazili
zdanie. Ksia polscy chtnie z niej korzystaj dla swych ludzi.

Pozdrawiam szczerze wszystkich WW. Ojców i Braci.

ICs. Alojzy WaroI T. /.

List O. Franciszka Schulaka,
Misyonarza w Ameryce pónocnej.

Chicago, i^ stycznia ico^ r.

Reverende in Christo Pater! '

Z powodu bólu gowy, który mi dokucza, nie podobna mi
teraz odpowiedzie na wszystkie pytania drogiego Ojca; wspo-

' Czsty wyraz na ustach Polaków w Ameryce, pochodzi z angielskiego
«trouble» t. j. kopot.

* Tytu broszury taki: «Owiata. Przystpnie dla ludu napisa X. Alojzy
Warol T. J., polski Misyonarz w Ameryce. Chicago, odbitka z Dziennika Chi-
cagowskiego i904». W maej 8-ce, str. 32. (Przypisek Red.).

' Do wydawcy <Naszych Wiadomoci*.
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mn tylko w krótkoci o moich wycieczkach misyjnych z ubie-

gego roku 1904. Pracowaem dla rónych narodowoci, gównie
jednak dla Polaków, naprzód w Kanadzie, gdzie do wiele
polskiego ludu przebywa, w trzech przez naszych Ojców za-

rzdzanych parafiach.

I tak w miecie Guelph miaem, jak w latach poprzednich,
nauki dla Polaków w czasie wielkiego postu i suchaem spo-

wiedzi. Majij tu Jezuici kanadyjscy koció ogromny (225 stóp

dug.), przeliczny z ciosowego kamienia, dominujcy nad mia-
stem, bo w najwyszym jego punkcie i przy gównej ulicy po-

oony. W Guelph przed laty z wielkim poytkiem pracowa
i tam umar przedwczenie nasz ks. Kasper Matoga ^ z prowincyi
Galicyjskiej, kapan wielkiej cnoty i bardzo umartwiony, którego
imi midzy Ojcami kanadyjskimi z czci bywa dotd wspo-
minane. Wstpi w jednym roku ze mn (1845) ^^ nowicyatu;
w czasie dyspersyi pojecha z drugim scholastykiem, Francisz-

kiem Russ, na dalsze studya do Ameryki. W trzy lata po wy-
wiceniu na kapana ycie zakoczy. Byem wtenczas w Tar-
nopolu i chodziem z O. Mikoajem Budk, staruszkiem po
ogrodzie, kiedy nadesza wiadomo o mierci ks. Matogi. Sy-
szc to O. Budko zawoa: «0 Boe, czemu bierzgsz nam mo-
dych, a mnie starego tu zostawiasz!* W dwa miesice póniej
ju i staruszek nie y. Ów za Russ, o którym wspomniaem,
wystpi w Ameryce z zakonu i zostawszy lekarzem, zdaa od
Kocioa katolickiego prowadzi ycie bardzo nieszczliwe;
jednake przez naszych woskich Ojców w miecie Albuuer-
que pojednany z Kocioem, umar tame okoo 1880 roku. Nie-

szczliwi ci wszyscy, którzy z wasnej winy trac powoanie!
Z Guelph pojechaem na pónoc przeszo 30 mil ang. do

Sudbury, gdzie nasi Ojcowie kanadyjscy maj parafi. Do niej

naley o 6 mil na zachód pooone miasteczko Copper Clijf

z bogat kopalni miedzi i niklu, w której do wiele Polaków
zajtych. Misya moja trwa tu zwykle 4 dni. Miaem kazania
w jzyku francuskim, polskim i angielskim, suchaem spowiedzi,

a w niedziel po sumie udzieliem papieskiego bogosawiestwa.
Std udaem si 12 mil na pónoc do innej kopalni tego samego
kruszcu. Tu dla Polaków wycznie pracowaem, jak po inne

lata, tylko dwa dni, a w braku kocioa odprawiem naboe-
stwo w domu prywatnym.

Nastpnie miaem misy przez cay tydzie i to z wielkim
poytkiem w St. Aima w Stanie Minesota u ks. Suszczyskiego,

• Urodzony dnia 30 grudnia 1823 r. w Sieprawiu koo Wieliczki, po
skoczonem gimnazyum pod naszymi w Nowym Sczu, wstpi d. 1 1 sierpnia

1845 r. do nowicyatu w Starejwsi, gdzie w dwa lata póniej (12 sierpnia 1847)
luby pojedyncze zoy i przez rok nastpny retoryk powtarza. wicenie
kapaskie otrzyma roku 1853 w Ameryce; umar w Guelph w Kanadzie dnia

21 sierpnia 1856 roku. (Przypisek Wydawcy).
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Poznaczyka. Przedtem go wcale nie znalem, lecz on przeczy-
tawszy mój artyku o zjawieniu si bl. Andrzeja Boboli, zaraz
mi zaprosi na misy. Jest to jeden z najlepszych kapanów
polskich. Take i do Mammoth w Pensylwanii zaprosi mi na
tygodniowa misy ks, proboszcz Wielgus, Galicyanin, równie
po przeczytaniu wspomnianego artykuu, W tych dwóch miej-

scowociach miaem po trzy kazania dziennie. Misya zakoczya
si powiceniem krzya misyjnego i bogosawiestwem papie-

skiem. Ks. Wielgus przyj^j mnie pod kadym wzgldem bardzo
uprzejmie; wielka szkoda, e ju umar, zeszej jesieni i to

w modym wieku.

W Stanie Michigan miaem dwie misyjki trzydniowe dla

Polaków w miastach St. Joseph i Coldwater. Ludno polska
trudnica si tu rolnictwem, przedstawia si, zwaszcza w Cold-
water, bardzo inteligentnie; ich mieszkania po pasku przyozdo-
bione obrazami, meblami, dywanami.

Byem i w Stanie Montana na kilku misyach. Najprzód
w Red Lodge misya mieszana dla Polaków, Sowaków i Irland-

czyków przez 5 dni, udaa si pomylnie; pociechy w konfesyo-
nale miaem wiele. W East Helena^ gdzie przed 3 laty miaem
wielk misy, nie wiele tym razem byo dla mnie pracy, bo mi
o dwa tygodnie wyprzedzi inny ksidz, który prawie wszystkich
wysucha spowiedzi. To samo mi spotkao w Butte Citty.

Take i w tem miecie miaem w r. 1902 wielk misy dla
samych prawie Chorwatów i Sowaków, bo polskiego ludu nie

wiele tu przebywa.
Std wybraem si na pónocny wschód do Great Falls,

gdzie bawiem dwa tygodnie. Miaem misy polsk i niemieck,
lecz ju nie z takim jak w r. 1902 poytkiem duchownym, mieli

ju bowiem ksidza w czasie wielkanocnym, u którego si wy-
spowiadali prawie wszyscy. Polacy jeszcze do licznie ucz-
szczali na moje nauki, ale Niemcy, z których wielu naley do
tajnych towarzystw, nie mieli tego ducha jak Polacy. Pracowa-
em tu take dla Irlandczyków i Chorwatów z Krainy, których
pewna cz przystpia do spowiedzi.

Nastpnie pojechaem do Belt, gdzie Polacy i Sowacy
na mnie czekali. Misya udaa si tu pomylnie.

Potem w Sankiili dwudniowa tylko, ale poyteczna praca
dla Sowaków, majcych midzy sob bardzo gorliwego ziomka,
który ich wszystkich do kocioa zachca.

Podobn gorhwo midzy Sowakami znalazem w dru-
giem ssiedniem miecie Stoket. Jest ich tu bardzo wiele,

a wszyscy zczeni z sob wzem bractwa kocielnego. Zbu-
dowaU sobie na piknym pagórku koció, dokd dwa razy
w miesicu dojeda z naboestwem niemiecki proboszcz z Belt.

W takie za niedziele, w których nie maj u siebie ksidza,
schodz si do kocioa na wspólne czytanie ewangehi, poczem
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odmawiaj róaniec, piewaj pieni kocielne i tym sposobem
podtrzymuj u siebie wiar. Miaem dla nich misyjk trzydniow,
a pod kadym wzgldem bardzo skuteczn. W ostatnim dniu
(niedziela) powiciem im uroczycie liczn chorgiew, z sto-

sown przemow tej treci: jakie ma znaczenie w kociele ka-

tolickim chorgiew? Caa ta uroczysto zrobia na Irlandczy-

kach niemae wraenie.
Bya to moja ostatnia misya w Stanie Montana. Kraj ten

bardzo górzysty; niektóre szczyty przenosz 14.000 stóp. W po-

udniowej czci Stanu znajduje si sawny park amerykaski
(National Park), gdzie pod ochron rzdu utrzymuj si róne
gatunki dzikich zwierzt, które ju w innych okolicach Ameryki
doszcztnie wyginy. Inn osobliwoci tego parku s gejzery,

czyli wulkaniczne kratery, wyrzucajce gorc par do wyso-
koci co najmniej 175 stóp. Para opadajc na ziemi gstnieje
i tworzy stalagmity, skadajce si z gipsu, wapna, alkali. Z tego

parku spywa górska rzeka «Yellowstone Rivers», która z pdem
i oskotem straszliwym spada z gór przez koryto spadziste, na-

penione ogromnymi odamami ska. Wszystkie te osobliwoci
zwiedziem.

Wreszcie kilka misyi odprawiem w Stanie Indiana. Pierwsza
z nich w czasie wielkanocnym odbya si w Clinton, gdzie

Polacy, Litwini i Sowacy w kopalniach wgla pracuj. Misya,

chocia krótka, miaa skutek pomylny, bo tu ludzie boj si
mierci i przeto garn si do Boga. W jesieni odwiedziem
jeszcze w Stanie Indiana pi innych miejscowoci, jak: Brasil,

Carhon, Diamond, Fontanet i Mecca. Najlepiej praca udaa si
w Carbon i Diamond. W tem ostatniem miejscu miaem kazanie

i po angielsku. Tu te, cho po wosku nie wiele umiem, wy-
spowiadaem w tym jzyku kilkanacie osób, co za szczegól-

niejszy cud miosierdzia Boskiego i Dziewicy Niepokalanej po-

czytuj, albowiem Wosi, gdy nie maj swojego ksidza i kocioa,
to ju prawie nigdy do Sakramentów w. nie przystpi.

Oprócz misyi, które wyliczyem, dawaem w Detroit Mich.

rekolekcye nowicyuszkom Sióstr Felicyanek. Zgromadzenie to

bardzo si tu rozszerza i widocznie Pan Bóg bogosawi tym
zakonnicom, bo si trzymaj wiernie ustaw swoich i wysoko
ceni sobie powoanie. Ich profeski s bardzo wyksztacone,
a niektóre celuj w naukach nad nauczycielami i nauczyciel-

kami wieckiemi. I tak, niedawno temu w Detroit na publicz-

nym egzaminie nauczycielskim do szkó wyszych dla caego
Stanu, pomidzy 175 kandydatami i kandydatkami, do których

naleay 3 Felicyanki, zday z odznaczeniem tylko 4 osoby,

t. j. wszystkie owe 3 Siostry i jeszcze jedna osoba wiecka.
A superintendent, który egzaminowa, tak si na ich pochwa
wyrazi: «Gdybycie, Siostry, znay jzyk aciski i grecki, mo-

gybycie uczy na uniwersytetach*.
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W polskiem seminaryum duchownem w Detroit Mich.,

ju od lat 12 udzielam corocznie rekolekcyi alumnom. Prze-

szego roku dawaem je nawet dwa razy: w czasie wielkiego

postu przed spowiedzi wielkanocn i w jesieni w czasie jubi-

leuszu Niepokalanego Poczcia. Pierwsza serya rekolekcyi dla

75 starszych uczniów (teologów i filozofów) trwaa cztery dni.

Pitego dnia rano zakoczenie, wieczorem za rozpoczcie nowej
seryi dla chopców z klas niszych. Codziennie trzy rozmylania
i jedna konferencya. Reszt czasu powiciem suchaniu spo-

wiedzi. Wszystkich alumnów zamieszkaych w seminaryum
jest 200, nadto 50 dochodzi z miasta na nauk. Rektorem tego
zakadu jest ks. Witold Buchaczewski, kapan bardzo gorliwy,

pobony, pokorny, P. Bóg mu te bogosawi. Zaledwie obj
w zarzd seminaryum, wszystko zmienio si na lepsze.

Koczc ten list, ycz wszelkiego bogosawiestwa Bo-
ego. Moe to bdzie mój list ostatni, bo si gotuj pomau do
wiecznoci.

Servus in Christo

Franc. Xav. Schulak S. J.

List Br. Augustyna urka z Zambezy/

Meruru (o. p. Zumbo) d. i. listopada 1904.

Drogi w Chr. Bracie Piotrze ^

P. C.

Chocia ju 6 tygodni przebywam w tej nowej dla mnie
miejscowoci, a 20 lat w Afryce, dotd jeszczem si nie zaakli-

matyzowa: co mi zawsze brakuje, nieraz trudno mi nawet
myle, a jeszcze trudniej pisa. W pierwszej poowie padzier-
nika b. r. byy tu nieznone upay; chorowaem om dni, a tej

febry, jak ja j odczuwam, nikomu bym nie yczy. Ale i za
to niech bd Panu Bogu dziki! wszystko si to swego czasu
przyda.

O miejscowoci Zumbo mao kto u was w prowincyi co
sysza, za o Meruru, naszej stacyi misyjnej, wcale nic. W po-

1 Poprzednie listy Br. urka drukowane byy w «Misyach katolickich*

rocznik III, str. 60, 185, 367; IV. 238; XIV. 308; XV. 56; XVIII. 298.

Take w ksice: «Wyprawy misyjne do krajów Zambezy* Kraków i885
(w dodatku).

Ryciny

:

Brat urek przed swem mieszkaniem, «Mis. kat.» XIV. 300.
Myn na Zambezie, wykonany przez B. urka. Tame XXI. 88.

Koció misyjny w Keiland, zbudowany przez Br. urka. Tamie XXII. loi.
* Do Br. Wojciechowskiego T. J.

NASZE WIADOMOCI. T. I. 22
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bliu Zumbo pad ofiar jako pierwszy pionier, . p. X. Emanuel
Gabriel T. J., przed 19 laty. Po nim by tu X. Hiller czas krótki,

ale eby std co pisa, nie pamitam. Wysali mi tu Prze-

oeni dla ustawienia turbiny i myna i innych fabryk w roz-

woju bdcych. Przybyem z ochot, aby, o ile P. Bóg pozwoli,

take i tej stacyi usug jak odda. Zabraem z sob narz-
dzie, które od Anglików przywiozem i troch materyau, co
wszystko przeszo 70 tragarzy wymagao. Zawiadomiono wic
gubernatora w Tete, aby da pozwolenie na tragarzy, ewentual-

nie na koszt rzdu. Po kilku dniach nadesza odpowied, e
«siostra» urek otrzyma tragarzy. Pomyli si pan gubernator,

ale na moj korzy, bo bratu zakonnemu daje rzd tylko 12

tragarzy, siostrze za i ksidzu 24 tragarzy. Miaem wic oprócz
kilku chopców, 24 tragarzy dla mej osoby (nieli machill, ro-

dzaj lektyki — kuferki, óko, namiot, naczynia kuchenne i pro-

wiant na dwa tygodnie), a nadto do niesienia narzdzi i ma-
teryau 40 czarnych tragarzy najtych kosztem misy i.

Dnia 29 sierpnia rano wysaem naprzód wszystkie pa-

kunki i kuchni, sam za z chopcami i machill, niesion na-

przemian przez omiu ludzi, wyruszyem w drog dopiero po
obiedzie. Machill (czytaj: maszyl) podróuje si do sporo,

bo ci machillero drepc krótkim ale szybkim krokiem. Dla wa-
snego jednak zdrowia i aby utrzyma w karbach ca karawan,
nie nawyk do posuszestwa, szedem dwie trzecie drogi pieszo,

tak, e trzewiki kompletnie mi si podary. Podró bya bardzo
mczca, i wtpi, czy kiedy biay czowiek w moim wieku
podróowa w tych stronach. Kompanie wysyaj tu swoich
pionierów a rzd urzdników swoich, ale daleko modszych.
Pierwszego dnia o godzinie 7 wieczorem, gdy byo ju ciemno,

stanem w Maral na nocleg u gospodarza Ignacego. Jest to

poczciwy chrzecijanin, bodaj wicej takich byo, jak on; ma
wiar i podug niej yje sam i prowadzi swoich. Zastaem ich

przy pracy; wyrabiali z trzciny cukier, a raczej syrop, który

czasami dajemy dzieciom w Boromie. Przez ca noc zasn
nie mogem, bom si pooy z prónym odkiem. Ludzie

z kuchni i pakunkami, marudzc w drodze, przybyli dopiero

okoo pónocy. To te w nastpnych dniach musiaem uy
caej energii, aby ich przyzwyczai do punktualnoci i posuchu.
Std droga a do Chicoa nad rzek Zambez jest szeroka, wy-
równana, oczyszczona z chaszczów i pni, gdy towarzystwo
angielskie od niedawna przewozi tdy towary na wielbdach
a nawet na wozach cignionych woami i osami. Kosztuje to

o wiele taniej ni transport na gowach murzynów kaferskich.

W tych pustkowiach przepdziem kilka nocy pod namiotem
nadzwyczaj przyjemnie. Najtrudniej tu o wod. Gdymy na-

trafili na ródo, rozkadalimy si przy niem na poudniowy
spoczynek i zabieralimy z sob zapas wody. W pitym dniu
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spotkalimy znanego mi Anglika, który prowadzi karawan
z towarami (3 wozy, mnóstwo wielbdów i osów objuczonych).

Zaprosi mi na swój obiadek. Dziwna rzecz, jak Anglicy umiej
sobie radzi. Ten czowiek nawet w drodze, w puszczy, ma
swój stoliczek, obrusik, talerze, filianki, szklanki, usug ch-
dog, punktualn, czego my nawet w naszych domach misyj-

nych nie mamy. W szóstym dniu podróy (w sobot rano,

3 wrzenia) przybylimy do miejscowoci Chicoa, gdzie rzeka
Zambeza, przebywszy katarakty, poczyna by spawn. Zastaem
tu innego Anglika, czekajcego z towarami na okrt. Ja nie

chcc czasu darmo traci, a parowiec za kilka dni powróci,
po krótkim odpoczynku puciem si dalej drog ldow. Na-
zajutrz w niedziel trzeba byo przeby gór wysok i kamie-
nist; kady z osobna, jak móg, musia si drapa po skaach.
W poniedziaek rano dotarlimy do Kachombo, dokd wanie
przyby ze Zumbo parowiec, majcy wraca tdy dopiero za
kilka dni. Nie miaem ochoty czeka tak dugo. Chc z kara-

wan i dalej ldem, ale tragarze odmawiaj posuszestwa.
Mówi, e dalej nie pójd, bo ich tak w Boromie zgodzono.
Wic rad nierad, odprawiam ich, sam za z 4 chopcami i pa-

kunkami czekam na odjazd parowca. Szczciem parowiec
prdko si sprawi, tak, e ju w czwartek rano (8 wrzenia)
wypynem z Kachumbo do Zumbo. Na tym parowym statku

towarowym nie miaem adnej wygody, bo tylko bya jedna
kajuta dla kapitana. Jest to ta sama ód, któr przed trzema
laty z Boromy na wozach cignionych ludmi przewoono w te

strony. Kapitan, bardzo jeszcze mody czowiek, by kontent,

e móg przez kilka dni rozmawia ze mn po angielsku, zwy-
kle bowiem jest sam, bez Europejczyka. W niedziel (i i wrzenia)
czas by zimny i burzhwy, wic cay prawie dzie przesiedzie-

limy w kajucie. Pod wieczór okoo godziny pó do pitej
woa mi kapitan na pokad i mówi: «Zbliamy si do miejsca,

gdzie stoi krzy, a podobno pogrzebion tu jaki misyonarz ka-

tolicki, który przed laty na tem miejscu umar». Zaraz sobie

przypomniaem, e tym misyonarzem musi by nie kto inny,

tylko nasz X. Gabriel. Ani ja, ani kapitan nie moglimy krzya
zoczy, spostrzegli go moi chopcy. Prosiem kapitana, czyby
nie zechcia zatrzyma statek na chwil, abym to miejsce
ogldn. «I owszem — rzecze — tu przenocujemy, bo ju
soce zachodzi ». Spiesz tedy z moimi chopcami do krzya
i przekonuj si, e tu istotnie spoczywa nasz kochany O. Ga-
briel, któremu O. Hiller wystawi ten pomnik. Pomodliwszy si
na grobie, zbadaem wszystko dokadnie, a com zauway, opisz:

Pync Zambez pod wod, w odlegoci mniej wicej
dwóch dni zwyk odzi od Zumbo, jest na lewym brzegu
paszczyzna piaszczysta, krzewem i drzewami porosa, odlega
od rzeki nie wicej nad 200 kroków. Tu wznosi si paski
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krzy z twardego drzewa, moe cztery metry wysoki, pionowo
w podmurowaniu osadzony. Figura Zbawiciela malowana na
blasze, cakiem prawie rdz pokryta, tak, e ju farb i rysunku
trudno byo rozpozna. Poniej jest tablica mosina, a na niej

dutem wyrzebiony napis, który na biaej chustce, nie majc
przy sobie papieru, oówkiem odpisaem:

Hic expectant Resurrectionem
ossa arida Patris Emanuelis Gabriel

Societatis Jesu
quae exumata a hyena pessima in

hoc loco sepulta

sunt.

nat. die 24 Dec. 1848. nior. 2 Aug. 188^.

Z ywego potu, którym by grób otoczony, tylko kilka

drzewek zostao. Z kory jednego drzewka wyciem krzyyk
i posaem do Chyrowa Magistrowi Hankiewiczowi na pamitk.^

Bardzo byem uszczliwiony, e mi przypadek zdarzy
by na grobie tego kochanego Ojca. Zwyczajnie nasi podróuj
ldem, co jest o wiele bliej, rzadko wic maj sposobno
odwiedzi grób O. Gabriela. Wartoby mu tam wystawi trwal-

szy pomnik z kamienia. Te trzy sowa: «Hic expectant Resur-
rectionem* byy mi matery do rozmylania przez kilka dni.

Jaka to pociecha dla misyonarza!.. W tej puszczy... rozszarpany
przez bestye... a jednak z tych atomów powstanie swego czasu
ciao chwalebne, jak w Bogu mamy nadziej. O jakem ja

szczliwy, majc t wiar! Dobry Boe, udziel tej aski tym
milionom czarnych, aby Ci poznali Ojca i którego posa Syna,

a mieli ywot wieczny — a ju tu, na tem wygnaniu, cieszyli

si t bog nadziej, jak my!
Nastpnego dnia urwaa si sztaba u toku parowego.

Szczciem kapitan mia jeszcze star, któr dopasowaem w prze-

cigu trzech godzin, poczem ruszylimy dalej. W pótora dnia

jazdy od grobu X. Gabriela, stanlimy w Zumbo, o godzinie

pó do trzeciej po poudniu, we wtorek 13 wrzenia. O jakie to

ndzne i puste miejsce! a posmutniaem. Kilka chaup i ndzna

^ w «Misyach katolickich*, rocznik XIV. str. 168, podana jest wiado-

mo o grobie O. Gabriela. Tame III. 136 zamieszczona rycina tego misyo-

narza, za IV. 380 adny nekrolog jego.

Listy X. Gabryela z Zambezy i wiadomoci o jego pracach wydrukoway
w swoim czasie:

oMisye katolickie* I. 192; II. 250; III. 28, 60, 139, 366; IV. 96, 182.

«Wiadomoci kocielne* r. 1881, str. 114.

«Wiadomoci katolickie* r. 1883, str. 157.

«Dobry Pasterz* r. 1884, str. 189.

Take X. Houbowicz w dzieku: «Wyprawy misyjne do krajów Zambezy*.
Kraków 1885, druk «Czasu».
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forteca, nawet tej nazwy nie godna. Tu na mnie czekali tra-

garze z Meruru, odlegego std siedm godzin drogi pieszej.

Oddawszy komendantowi fortecy wizyt, opuciem Zumbo o go-

dzinie pó do czwartej. Musielimy si spina na wysok gór
i o pó do ósmej stanlimy na nocleg w naszej chaupie. W nocy
byo bardzo zimno, bo j^R. ponad zerem, spaem jednak dobrze.

Nazajutrz ruszyem dalej, ale ju dobr i równ drog, i w samo
poudnie (14 wrzenia) stanem szczliwie w Meruru. Dziew-
czta i mali chopcy wyszli naprzeciw na powitanie, naturalnie

z krzykiem i haasem.
Póniej, da Bóg doczeka, napisz wicej. Tymczasem

prosz mi przysa jaki kalendarz na rok przyszy i co do
czytania. Tu nic nie ma — biblioteki adnej. Wszystko prosz
adresowa przez Angli, Capetown, Salisbury, Feira, Zumbo,
Meruru — to najprdsza droga. W kad rod idzie z Meruru
posaniec z poczt do Zumbo — dobre siedm godzin pieszej

drogi.

Pozdrawiam wszystkich WW. Ojców, Scholastyków i Braci,

polecajc si w. modlitwom.
Augustyn urek T. J.

List Br. Franciszka Ostrowskiego z Zambezy.^

Chishawasha, d. 9. grudnia 1904.

Reverende in Christo Pater!

Najserdeczniej dzikuj za tak czu, ojcowsk mio dla
mnie. Co do mego zdrowia, dziki najdobrotliwszemu Sercu P.

Jezusa, Najwitszej Pannie i w. Ojcu Ignacemu, odzyskaem
je zaraz po pierwszym dniu nowenny przed uroczystoci w.
O. Ignacego, któremu w pokornej modUtwie przedoyem mój
stan i prosiem, aby mi to wyjedna raczy, co bdzie zgodne
z najwitsz wol Bo, oraz z wiksz Jego chwa. I wanie
idc spa tak saby, jak opisaem w poprzednim hcie — na
drugi d^ie rano wstaem zupenie zdrów i w przecigu nowenny
powróciem cakiem do si, tak i przez cay czas mego pobytu
w Afryce nigdy, z wyjtkiem chyba pierwszych szeciu mie-

^ Dawniejsze listy Br. Ostrowskiego z Zambezy drukowane byy w Mi-
syach katolickich*: rocznik III. str. 28, 60, 113, 367; IV, 63; XIX. 27, 73
(rycina); XXII. 100, 183, 296.

Take w ksice: «Wyprawy misyjne do krajów Zambezy*. Kraków 1885.
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sicy, nie czuem si tak zdrowym jak teraz. Co si za tyczy
odwiedzin drogiej naszej prowincyi galicyjskiej, to chocia mam
wielkie pragnienie raz przed mierci obaczy mych drogich
Wielebnych Ojców i CC. Braci, nigdybym nie nalega na tutej-

szych mych Przeoonych, lecz wyraziwszy pokorn prob zo-

stawiam ich decyzyi, co osdz by z wiksz chwa Bo.
Jeli nie bd móg oglda Was na ziemi, to ufam, e pewnie
oglda bd w niebie.

Teraz mam wiele pracy w ogrodzie, bo si roboty wstrzy-
may przez m sabo i kilkomiesiczn posuch. Trzeba wic
sadzi i podlewa.

Raz miaem sposobno widzie C. Szopiskiego, który
przyby do nas, aby zwiedzi tutejsze gospodarstwo. Podobaa
mu si wicej miejscowo, ni gospodarstwo nasze. Lecz trzeba

wiedzie, e my tu nie tyle uprawie roli i chowu byda powi-
camy nasz czas i prac, ile nawracaniu czarnych, ksztaceniu
chopców okoo 140 w szkole i blizko 100 w katechumenacie.
Dwanacie dni bawi u nas C. Szopiski, lecz przez cay ten

czas by tak zajty, e ledwo kilka razy mogem z nim par
sów zamieni.

Z C. urkiem od czasu do czasu koresponduj. Miaem go
niedawno odwiedzi w Meruru, lecz dla nawau pracy w ogro-

dzie odoyem t podró na póniej.
Wczoraj obchodzilimy wito Niepokalanego Poczcia N.

M. P. jak mona byo najuroczyciej. W czasie nowenny odby-
way si wieczorami naboestwa z wystawieniem N. Sakramentu.
Miaa by wczoraj procesya w ogrodzie, ale deszcz przeszkodzi.

Jake bybym szczliwym, gdybym móg znale si na po-

dobnych uroczystociach w Polsce, którym nigdzie za granic
dorówna nie potrafi. Gdy sobie wspomn na nasze uroczy-

stoci w Starejwsi, to a mi zy pyn. Lecz tem si pocieszam,

e dla Boga opuciem to wszystko, co jest tak drogiem sercu

mojemu.
Cieszy mi bardzo przedsiwzita budowa kocioa w Kra-

kowie, a cho nie mog zoy na cegieki ofiary w pienidzach,
to chocia dwie koronki tygodniowo odmówi za fundatorów
i dobrodziejów, ufajc, e najwitsza Dobro Boa przyj
raczy moj dobr wol i uczyni mi te uczestnikiem w tem
dziele.

Zostaj z najniszem uszanowaniem

Sug w Chr. P.

Fr. M. Ostrowski T. J.
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List Br. Teofila Szopiskiego z Zambezy.

Empandeni, 5. lutego 1905,

Wielebny Ojcze! Za przysan kart pocztow i pami
askaw na mnie, niech Pan Jezus drogiemu Ojcu zapaci! Po-
przednio te w rónych czasach otrzymaem kilka listów od
WW. Ojców: Mellina, Haducha, Fihausera i od anioa mego
O. Rejowicza, lecz na aden z tych listów dotd niestety nie

odpisaem. Za t moj niewdziczno szczerze wymienionych
drogich Ojców przepraszam, a na przyszo obiecuj popraw.

Pomijam wszystko, com tu w Afryce przez tych lat kilka

przeby; kiedy póniej, jeli P. Bóg pozwoli, moe ja to opisz.
Dzi musz si tylko poali na straszn klsk, jak nawiedzi
P. Bóg Zambez, a osobliwie nasz stacy misyjn w Empan-
deni. Mielimy w ostatnim roku posuch i upay tak okropne,
jakich tu nikt nie pamita. Kiedy innymi laty w porze deszczo-
wej opady wynosiy okoo 20 cali, to w tym roku zaledwie 7.

Zasiewy wszystkie wypalone od soca, praca moja posza na
marne. Gdym tu przyby przed czterema laty, poczem zaka-
da gospodarstwo, bo tu przedtem nic nie byo. Z wielkim tru-

dem i niemaym kosztem wykorczowaem i uprawiem starannie

przy pomocy moich czarnych ludzi znaczny obszar ziemi, obsiaem
okoo 200 akrów roli, zaoyem plantacy tytoniu wysadziwszy
przeszo 25 tysicy flanców. Spodziewaem si obfitych zbiorów,
bo gospodarstwo wielkie i wzorowo prowadzone, jak w majt-
kach zamonych ludzi w Europie; tymczasem wskutek ostatniej

posuchy wszystko zmarniao, ponielimy straty co najmniej na
20.000 franków. Czem tu teraz wyywi tylu czarnych ludzi,

nalecych do naszej misyi? Gód zagraa i naszemu inwenta-
rzowi: 400 sztuk grubszego byda, a innej zwierzyny do sporo.

Bydo to nasz kapita; có bdzie skoro ono z braku paszy wy-
ginie? Jamun nadsyanych dla naszej misyi, z kadym rokiem
coraz mniej. W poprzednich latach nasza misya Zambezka
otrzymywaa z Europy 45.000 franków; dzi nie pobiera ani po-

owy tej sumy. A jeli kiedy, to obecnie jest nam potrzebna
dorana pomoc, bo bez rzeczy materyalnych nic zrobi nie

mona w tej dzikiej puszczy. Oby P. Bóg natchn i do litoci

nad nami pobudzi jakie dobroczynne serca!

Pozdrawiam najserdeczniej wszystkich Wielebnych Ojców,
Scholastyków i Braci, za CC. Nowicyuszów prosz o pami
w modlitwach przed nasz najukochasz Matk Bosk Staro-
wiejsk.

Brat Teofil Szopiski T. J.
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Rekolekcye w roku 1903.

(Uzupenienie spisu podanego wyej, str. 108—117).

1) Ludowe:

Czerniowce, w naszym kociele rekol. dla Niemców 21— 25
marca, O. Mertz; dla Polaków trzydniówka w pocie, O. Waszyca.

Na Bukowinie w czasie w. postu O. Waszyca dawa re-

kolekcye w nastpujcych miejscowociach: Radówce 8 dni dla

Niemców; Warna 3 dni; Watra-Moldawitza 3 dni; Kimpolu7ig
6 dni; Russ-Moldaivitza 3 dni; Gura Humora 5 dni; Illischestie

3 dni; Lichtenberg 6 dni. W ostatnich 7 miejscowociach kaza-

nia byy mówione czciowo po polsku, czciowo po niemiecku,
wedug potrzeby parafian.

Koenigsau (dyec. przem., kolonia niemiecka) 14— 19 marca,
00. Peter, Kartte.

Cieszyn, w naszym kociele po polsku dla niewiast 15— 19
marca i dla mczyzn 21— 25 marca, O. Lipski.

Freiwaldau (lsk austr.) dla Niemców przy kocu marca,
O. Herrmann.

Klecza, (d. krak.), dla dziewczt 5—8 grudnia, O. Nikiel.

Okoo 400 przystpio do Komun, gener.

2) Ksiom wieckim:

Cieszyn, w budynku szkolnym Boromeuszek 24—28 sierp.,

O. Lipski (54 ksiy).
Jassy, 14— 18 wrzenia, O. Wagner.



^ 353 —

3) Klerykom dyecezyalnym:

Jassy, 2—9 sierpnia, O. Wasilewski.
Bukareszt, 2—6 wrzenia, O. Wagner.
Weidenau, dwa razy O. Titz: a) przy kocu roku szkol-

nego- przed wiceniami, b) na pocztku roku szkolnego wszyst-

kim klerykom.

4) Zakonnikom:

Kraków, Kanonikom Regularnym u Boego Ciaa, rekol.

6 dni na pocztku w. postu, O. Zosel.

Bukareszt, Braciom szkolnym w sierpniu, O. Wierciski.

5) Zakonnicom:

W Rumunii: Bukareszt, Cratozva, Thurn • Sewerin, trzy-

dniówki dla Sióstr «angielskich» przed odnowieniem lubów
w styczniu, O. Wagner. — Tame w lipcu dawa rekolekcye

O. Arndt.

Leohschiitz (Gupczyce, d. oomun.), Siostrom szkolnym
II— 16 lipca, O. Wagner.

Weisswasser (lsk austr.) Siostrom szkolnym dwie serye

rekolekcyi od 22 lipca do 2 sierpnia, O. Wagner.
Schwarzwasser (lsk austr.) Siostrom szkolnym od 21— 25

lipca, O. Herrmann.
Koomyja, Urszulankom 25— 31 sierp., O. Czeowski.
Cieszyli, Boromeuszkom dwie serye rekolekcyi od 26 sierp,

do 5 wrzenia, O. Lipski. Tyme 19— 23 grud., O. Markefka.
Kraków, Córkom Boej mioci rekol. 8 dni, O. Titz.

6) Dla -«inteligencyi*:

Chyrów, w kolegium dla panów 6—9 marca, O. Baudiss.

KrakÓ7v, w naszym kocióku na Wesoej, paniom w pocie,

O. Zosel.

Wadowice, paniom 24—28 marca, O. Zosel.

Czerniozuce, paniom w naszym kociele 15— 19 marca,
i panom w naszej kaplicy domowej od 30 marca do 3 kwiet,

O. Mertz po niemiecku.
Cieszyli, w kociele pojezuickim przy ulicy Szernika dla

pa 25—28 lutego, i dla panów 4— 8 kwietnia, O. Herrmann.
W naszym kociele dla Kongreg. Marya. od 30 listopada, O.

Jackowski.
lVeiss7vasser (lsk austr.), dla pa niemieckich 17— 21 lipca,

O. Wagner.
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7) Nauczycielom ludowym:

Cieszyn, 9 — 1 1 kwietnia, O. Herrmann.
Chyrdw, w kolegium w sierpniu, O. Helczyski, staraniem

Kongregacyi panów przem3^sko-Samborskiej.

Koomyja, w naszym kociele 16 i 17 wrzenia, O. Hrubant.
Bray udzia w rekolekcyaci take nauczycielki. Do Sakramen-
tów przystpio okoo 150 osób.

8) Szkoom mzkim:

Stanisawów, dla gimnazyum, dla szkoy realnej i semi-

naryum nauczycielskiego, w rónych czasach wielkiego postu,

O. Gobek.
Wadowice, dla gimnazyum od 30 marca do 2 kwietnia,

O. Bisztyga.

Koomyja, dla gimnazyum wyszego 4—6 kwiet., O. Wnk,
równoczenie dla niszego, O. Kuryowicz.

Czer?iiozvce, dla wyszego gimnazyum po niemiecku 4 — 6

kwietnia, O. Mertz.

Jassy, dla szkoy parafialnej 10— 12 wrzenia, O. Piszczek.

Chyrów, dla konwiktorów starszych 16— 19 wrzenia, O.

Barglewski.

9) Szkoom eskim:

Stanisawów, seminaryum nauczycielskie w czasie wielkiego

postu, o. Gobek.
Koomyja, w kaplicy Urszulanek dla dziewczt przed pierw-

sz Komuni w. 27—29 czerwca, O. L. Morawski.

10) Zakadom dobroczynnym:

Stanisawózv, w domu ubogich Brata Alberta 18— 24 gru-

dnia, O. Augustyn.

11) Robotnikom:

Cieszyn, w oratorium naszego kocioa, rekol. dla modziey
nalecej do «Kathol. Verein», w marcu, O. Herrmann.

12) Subie eskiej:

Rzeszów, dla stowarzyszenia w. Zyty, 17

—

2^^ kwietnia.

O. Zosel.
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13) Winiom:

Koomyja, w kwietniu, O. Uram.

14) Towarzyszyli Biskupom w wizytach pasterskich

jako kaznodzieje:

O. Zosel jedzi 6— 9 wrzenia z Najprzew. X. Bil-

czewskim, Arcyb. lwowskim.
O. Wilczkiewicz 4— 10 wrzenia z J. Em. X. Kardynaem

Puzyn.

W roku jubileuszowym 1904.
^

1) Misye i Rekolekcye ludowe:

yisi/^/ar (przedmiecie Opawy), misya czeska 16— 22 stycznia,

O. Skalski sam (19 kaza).
Oderseh (dyec. oomun.), rekol. 13— 18 lutego, O. Skalski

(9 kaza po czesku).

Biika szlaehecka (d. lwów.), rekol. 13 18 lut, 00. Gadow-
ski, Marszalowicz.

Olesno (d. tarn.), rekol. dwutygodniowe dla niewiast i m-
czyzn osobno, 14— 28 lutego, 00. Szajna, Pustkowski; spowiedzi
okoo 4.000.

Drohobycz (d. przem.), trzydniówka misyjna w czasie 40 godz.

nab. 14— 16 lut, O. Waszyca (3 kazania dziennie), pomaga O.

Baudiss.

Staroniiecie (d. przem.), u ks. prób. Józefa Stafieja, trzy-

dniówka w czasie 40 godz. nab. 14— 16 lut., O. Czencz (2 kaz.

dziennie).

Sirzyózu (d. przem.), trzydniówka w czasie 40-godz. nab.

14 — 16 lut, O. Zosel (5 kaza).
Raciboroimce (d. krak.), trzydniówka misyjna w czasie

40-godz. nab. 14—16 lut, 00. Kudasiewicz, Gliwa.

Jaho7ikóiv (lsk austr.), u ks. prób. Waszycy, trzydniówka
w czasie 40 godz. nab. 14— 16 lut, O. Kiciski (kaza 6 polsk.,

I niem.).

Nozdrzec (d. przem.), rekol. dla niewiast i mczyzn, 2 serye,

16—26 lut, 00. Plukasz i Micha Gruszczyski.
Zakopane^ w naszym kociele rekol. dla mczyzn (okoo

^ O pominitych w tym spisie pracach pragniemy by powiadomieni, aby
je uzupeni jeszcze w osobnym dodatku (supplementum). Umylnie za opuci-
limy prace podejmowane w Prusiech; ogosimy je póniej.
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50o) z bractwa «Dobrej mierci » 21— 25 lutego; kaza 4 dzien-

nie, gosili je 00. aszczyk, Adamski, Wall, Wnk, Szymon
Czarnota, Pilch.

Kraków, a) w kociele w. Barbary rekol. dla mczyzn
z bractwa «Dobrej mierci» od 28 lut. do 4 marca, 00. Stani-

saw Mieloch, Bisztyga; b) w naszym kocióku na Wesoej
rekol. dla niewiast 20—25 marca, O. Zosel; c) tame dla m-
czyzn 25—30 marca, O. Boc.

Czchów (d. tarn.), rekol. od 2'] lut. do 5 marca, 00. Mar-
szaowicz, Haudek (kaza 4 dziennie przez 8 dni).

Cieszyn, w naszym kociele rekol. a) dla Niemców od 28

lut. do 4 marca, O. Polk; b) dla Polaków bardzo licznie gro-

madzcych si 20—25 marca, O. Wilczkiewicz; c) osobno dla

eskiej Kongregacyi Maryaskiej 21— 25 marca, O. Kiciski.
Lipnik (d. krak.), rekol. 5 — 13 marca, 00. Markefka, Lipski.

Fhunniska (d. przem.), rekol. 2 serye: dla mczyzn potem
dla kobiet, 6— 19 marca, 00. Szajna i Micha Gruszczyski.

Nowosielce (pod Przeworskiem, d. przem.) u ks. praata
Andrzeja Goneta, rekol. 5— 13 marca, 00. Uram, Kapaun (spo-

wiedzi okoo 1800). Póniej jeszcze, w maju odbya si tame
renowacya przy pomocy tyche Ojców.

Nowy Scz, w naszym kociele rekol. dla mieszczastwa
6— 1 1 marca, 00. Marszaowicz, Haudek, Pustkowski.

Gorlice (d. przem.), rekol. 2 serye: dla niewiast potem dla

mczyzn, 6— 19 marca, 00. Pukasz, Nikiel; w czasie pierwszej

seryi miewa konferencye dla inteligencyi O. Wnk. Udzia bar-

dzo liczny, tylko spowiedników brak wielki.

Weisskirch (d. oomun.), omiodniowa misya niemiecka

5— 14 marca, O. Christian sam (3 kazania dziennie).

Stryj, w kociele parafialnym rekol. 7 — 10 marca, O. Wa-
szyca (codzie 2 nauki).

Tarnopol, w kociele parafialnym (dominikaskim) rekol.

dla mczyzn robotników 7— 13 marca, O. Sopuch (2 kazania

dziennie).

Czcrnio7vce, w naszym kociele rekol. a) dla Niemców od
28 lut. do 3 marca, O. Herrmann; bj dla Polaków 6— 10 marca,

O. Beigert.

Moszczenica (d. przem.), rekol. 9— 17 marca, 00. Micha
Gruszczyski, Ignacy Mieloch.

Slocina (d. przem.), rekol. dwutygodniowe 13— 27 marca,

00. Marszaowicz, Pustkowski.
Biaa (d. krak.), rekol. a) dla Niemców 12—20 marca, 00,

Eberhard, Polk; b) dla Polaków 20—26 marca, 00. Tychowski,
Kraupa.

Krosno (d. przem.), rekol. 13— 18 marca, O. Micha Jaku-

biski.
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Sanok (d. przem.), rekol. 13 — 18 marca, O. Czencz (osobne

konferencye dla inteligencji).

Opawa, w naszym kociele rekol. a) dla Czechów 13— 20

marca, O. Skalski; h) dla matek po niemiecku 21— 25 marca,

O. Christian; c) dla mczyzn po niemiecku 25 — 29 marca, O.

Christian.

Stanisawózv, w naszym kociele rekol. a) dla kobiet 15— 19

marca, O. Gobek; b) dla mczyzn 21—26 marca, O. Churain.

Chyrów^ w kociele parafialnym rekol. 17— 21 marca, O.

Baudiss; pomagali 00. Kapaun i Dbrowski.
Zaucze (ad niatyn, d. lwów.), trzydniówka w aciskiej

kaplicy 19—23 marca, O. Smodlibowski (okoo 120 osób, prze-

wanie suba dworska).

Lwó-w, w naszym kociele, rekol. dla mczyzn rednich
stanów 21— 27 marca, 00. Sopuch, Sikorski.

Nadyby (paraf. Wojutycze, d. przem.), w kaplicy dworskiej

rekol. dla rodziny pp. Tchórznickich, ich oficyalstów i czeladzi,

21— 25 marca, O. Baudiss (po 4 nauki codzie, spowiedzi okoo
150); zaoy kanonicznie stacye Drogi krzyowej, z wielk uro-

czystoci i radoci wszystkich.

Podhajce (d. lwów.), trzydniówka 24—27 marca, O. Pawelski.

Zakopcze (Wgry), rekolekcye parafialne od 27 marca do

I kwiet, O. Skalski (razem 9 kaza); nadto powiedzia 2 konfe-

rencye dla 12 ksiy i 2 konfer. dla 12 naucz5^cieli zgromadzo-
nych z okolicy.

Dynów (d. przem.\ trzydniówka gównie dla czeladzi dwor-

skiej (okoo 250 osób) w marcu, O. Goerlich.^

Hliboka (filia parafii Seretu na Bukowinie), rekol. 10— 14
kwiet., 00. MeUin, Beigert gosili 4 nauki polskie dziennie, a nadto

dla Niemców mia O. Beigert 2 nauki w czasie caej trzydniówki.

Do Hliboki dojedaj stale w niedziele i wita z sum i ka-

zaniem nasi ksia z Czerniowiec.
Breitenau (d. oomun.), mis5'a niemiecka 9— 18 kwiet., O.

Christian (3 kazania dziennie), pod koniec pomaga O. Eberhard;
postawiono krzj^ misyjny.

Podole (d. tarn.), rekol. dwutygodniowe 16— 30 kwiet, 00.
Szajna, Pustkowski (spowiedzi 1300). We W'Si Przj^donicy (filia)

postawiono krzy mis3^jny, przy którs-m O. Szajna mia kazanie.

Liebenthal (d. oomun.), misya od 24 kwiet. do i maja, O.

Eberhard, powici stacye Drogi krz3'owej.
Pipkowa (d. tarn.), rekol. od 30 kwiet. do 7 maja, 00. Mar-

szaowicz, Nawrocki (spow. 1200).

1 Niedawno temu podczas -nielkiego poaru w Dynowie, niektóre ydówki,
których domy byy zagroone, pobiegy do kocioa i tu lezc krzyem przed

otarzem Matki Boskiej woay: Marj-o, Matko Jezusa Cirystusa, ratuj nas,

zmiuj si^ nad nami! — i zostay wysuchane.
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Spachendorf (d. olom.), misya niemiecka 7— 16 maja, O.

Christian sam (3 kazania dziennie).

Chomranice (d. tarn.), rekol. dwutygodniowe 8 — 21 maja,
00. Szajna, Plukasz.

Lipnica wielka (d. tarn.), rekol. 14—21 maja, 00. Marsza-
owicz, Nawrocki.

Rzeszów^ w kociele paraf, trzydniówka w czasie 40 godz.

nab. 22— 24 maja, O. Czencz (2 kaz. dziennie).

Strzakoii)ice (d. przem.), dwudniowa wycieczka misyjna
w maju, 00. Baudiss, Kapaun, Dbrowski.

Ronózo (d. tarn.), rekol. 21— 25 kwietnia, O. Szajna sam.
Tropie (d. tarn.), rekol. od 28 maja do 4 czerwca, 00. Szajna,

Marszaowicz.
Frydek (lsk austr.), trzydniówka przed uroczystoci Serca

P. Jezusa 9—12 czerwca, O. Skalski (8 kaza; udzia ludu miej-

skiego i fabrycznego wielki).

Ropa (d. przem.), rekol. 11 — 18 czerwca, 00. Szajna, Mar-
szaowicz.

uhjto (d. przem.), rekol. 2 serye: dla niewiast i mczyzn,
staraniem ks. proboszcza Wawrzyca Czajki i kolatora Dr. Hen-
ryka Lica, 14— 24 lipca, 00. Micha Gruszczyski i Goerlich.

Kazania mówili na dworze przy licznej pogodzie. Ksia z oko-

licy i bardzo dla misyi przychylny miejscowy paroch ruski X.
Orest Kopyciaski pomagali w suchaniu spowiedzi. Do Ko-
munii wspólnej przystpio 460 Polek i 420 Rusinek, 460 Pola-

ków i prawie tyle Rusinów. Misyonarze powicili krzy misyjny,

mnóstwo szkaplerzy i innych dowocyonaliów.
Koomyja^ w naszym kociele wielka misya polsko-ruska

16—26 lipca, staraniem Superiora O. Sieprawskiego. Kazania
gosili po polsku 00. Szajna, Marszaowicz, Sikorski; po rusku
00. Baudiss, Wasilewski. Pomimo namitnej agitacyi w dzien-

nikach, zwaszcza ze strony ruskiej, liczba suchaczy dochodzia
do 10.000. Okoo 5.000 Polaków i 2.000 Rusinów przystpio
do Sakramentów w. Zaszczycili misy sw obecnoci dwaj
Arcybiskupi: X. Józef Teodorowicz (orm.) i X. Józef Weber
(sufr. lwów. a.); pierwszy w poowie misyi wygosi jedno

kazanie; drugi na konkluzyi celebrowa sum, prowadzi pro-

cesy po rynku do 4 otarzy, jak na Boe Ciao, i ostatnie mi-

syjne wygosi kazanie na dworze. Wybierzmowa 658 osób.

Nasi Scholastycy: Tarnawski, Cebulski i Prochyra pomagaU
w czasie misyi asystujc do mszy pontifikalnych, zapisujc do
bractw, dogldajc porzdku w domu i kociele.

Trzyniec (lsk austr.), rekol. 13—16 sierp., 00. Kiciski,

Lipski.

Kausz (d. lwów.), rekol. w jzyku polskim i niemieckim

13-17 sierp., 00. Waszyca, Pustkowski; codzie 6 kaza; na-
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pyw ludu ogromny, duo osób z inteligencyi; suchano spo-

wiedzi do pónej nocy.

Podinichale (filia Kausza), rekol. 17—20 sierp., 00. Wa-
szyca, Pustkowski (codzie 4 kazania).

ysie (d. lwów.), rekol. 14—16 sierp., 00. Szajna, Mar-
szaowicz.

Bed7iarówka (filia Ottynii, d. lwów.), rekol. 20 — 24 sierp.,

00. Szajna, Marszalowicz.
Majdali (filia Ottynii, d. lwów.), rekol. 25— 28 sierp., 00.

Szajna, Marszaowicz.
Wilkowisko (d. tarn.), misya 7— 14 wrzenia, 00. Micha

Gruszczyski, Zakrzewski. Postawiono krzy misyjny.

Nadworna (d. lwów.), rekol. 7— 15 wrzenia, 00. Marsza-
owicz, Pustkowski.

Sootwina (d. lwów.), rekol. 9-15 wrzenia, 00. Szajna,

Kuryowicz.
Izdebna (lsk austr.). rekol. osobno dla mczyzn, osobno

dla niewiast 10— 19 wrzenia, 00. Kiciski, Plukasz. Postawiono
nowy krzy misyjny; parafi powicono N. Sercu P. Jezusa.

Lud góralski uczszcza chtnie i pilnie; spowiedzi 2.600; wody
w. Ignacego duo rozebrano. Proboszcz miejscowy i dziekan
X. Skupina, take i lud wielce zadowoleni z misyi. Od r. 1878,
w którym nasi odprawili tu misy, nie byo a dotd adnej
pracy misyjnej.

Gogolów (d. przem.), odnowienie przeszorocznej misyi,

17— 21 wrzenia. 00, Czencz, Micha Gruszczyski.
Delatyn (d. lwów.), rekol. 18-25 wrzenia, O. Szajna sam.
Ottynia (d. lwów.), rekol. od 24 wrzenia do 2 padz., 00.

Marszaowicz, Pustkowski.
Baowa (d. przem.), rekol. dla 4 stanów (ojcowie, modziecy,

matki, dziewczta) 2— 16 padz., 00. Szajna, Micha Gruszczyski.
Po kadej trzydniowej seryi spowied i komunia generalna;
w kocu d. 16 padz. postawiono nowy krzy misyjny. Spowie-
dzi ogóem okoo 7 tysicy. Wszyscy parafianie wyrzekli si
wódki.

Thimacz (d. lwów.), rekol. 8-15 padz., 00. Marszaowicz,
Pustkowski.

Mrowia (d. przem.), rekol. 15— 20 padz., O Zosel.

Lubenia (d. przem.), w czasie odpustu na w. Urszul 21

padz. odnowienie misyi, O. Zosel (3 kazania).

Sanka (d. krak.), rekol. 23— 29 padz., 00. Tychowski,
Marszaowicz.

Brzozów (d. przem.), rekol. 2 serye: dla kobiet i mczyzn
osobno, od 23 padz. do 4 listop., 00. Szajna i Micha Grusz-
czyski; do suchania spowiedzi dojedao 6 ksiy naszych
ze Starejwsi. Postawiono d. 4 listop. krzy misyjny.

Karwina, misya jubileuszowa staraniem O. Superiora Sie-
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prawskiego, od 29 padz. do 6 listop., 00. Pukasz, Waszyca,
Gobek, Nawrocki.

Chodaczkózv wielki (d. lwów.), piciodniowe rekol. 6 — 11 li-

stopada, O. Bisztyga.

Kosina (d. przem.), rekol. 10— 14 listop., O. Zosel i ks. Józef
Stafiej proboszcz ze Staromiecia. Parafia kosiska zoya ofiar
240 koron na budow naszego kocioa w Krakowie.

Morawica (d. krak.), rekol. 12— 19 listop., 00. Tychowski,
Szajna.

Liszki (d. krak.), rekol. od 26 listop. do 3 grud., 00. Ku-
ryowicz, Marszaowicz.

Gross-Herrlitz (d. oomun.), trzydniówka jubileuszowa 24— 28

listop., O. Christian.

Tarnopol, w naszym kociele rekol. jubileuszowe 2"]—30
listop., 00. Bisztyga, Nowak; udzia ludu wielki.

Slanitki, rekol. jubileuszowe od 28 listop. do i grudnia,

O. Zakrzewski.
L7vów, w katedrze aciskiej wielka misya jubileuszowa

od 29 listop. do 7 grud., 00. Sopuch, Waszyca, Wróblewski,
Gliwa. Frekwencya wielka; do Komunii w. przystpio przeszo
12.000 osób; spowiedzi suchali w katedrze i w naszym kociele
ksia wieccy, zakonni, kanonicy i sam X. Arcybiskup Bil-

czewski.
Krako'w, a) w kociele w. Katarzyny u 00. Augustynia-

nów wielka misya jubileuszowa od 29 listop. do 8 grud., 00.
Boc, Szajna, Zosel, Pukasz; postawiono krzy misyjny; b) w ko-

ciele w. Barbary rekol. jubileuszowe dla mczyzn od 29 listop.

do 3 grud., 00. Stan. Mieloch, Bratkowski. Przy komunii ge-

neralnej d. 3 grud. mia przemow Biskup sufragan X. Anatol
Nowak; c) w naszym kocióku na Wesoej trzydniówka jubi-

leuszowa 5— 7 grud., mówili kazania róni ksia z kolegium.

Janóivka (filia Tarnopola), jednodniówka jubileuszowa przy
kocu listopada; dwaj nasi ksia z Tarnopola mieli nauki i wy-
suchali spowiedzi wszystkich wiernych obrz. a.^

w Janowce, wsi odlegej od Tarnopola 5 kilometrów, staa poprzednio

na wzgórlfu przy drodze maa cerkiewl?a, w której niekiedy odprawiaa si
suba Boa dla Rusinów. acinników za, zdawna midzy tutejsz ludnoci
rusk osiadych mazurów, obsugiwali gównie nasi Ojcowie, którzy jak do

wszystkich wiosek parafii tarnopolskiej, tak i do Janówki dojedali bardzo
czsto, aby Sakramentami zaopatrywa chorych i uczy katechizmu. W r. 1883

urzdzi w Janowce w czasie wielkiego postu O. Pukasz dwie trzydniówki re-

kolekcyjne, dla niewiast i mczyzn osobno. Msz w. odprawia i kazania
(dziennie 4) gosi, za pozwoleniem wadzy dyecezyalnej, w chopskiej stodole.

Uczszczali na nie take Rusini. Lud uszczliwiony objawi yczenie, eby na
miejscu tej stodoy stan kiedy kocióek. Kilkanacie lat póniej jedzi do

Janówki z katechizacy O. Feliks Zosel, a e Polacy tamtejsi, jak to zwykle
bywa na Rusi, rozmawiali w domu midzy sob po rusku, wic i on przema-

wia do nich w tyme jzyku. Lecz ludzie sami prosili go o to, aby mówi po
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Golcowa (d. przem.), trzydniówka jubileuszowa 2— 5 grud.'

00. Haduch, Kotowicz.
Sarawie^ trzydniówka jubileuszowa 4—8 grud., 00. Micha

Gruszczyski i Goerlich.

Sambor (d. przem.) rekol. jubileuszowe 4—9 grudnia, 00.
Nowak, Kapaun.

Boguchwaa (d. przem.), rekol. jubileuszowe 4— 7 grudnia,

O. Zosel sam. Parafia zoya ofiar 324 koron na budow na-

szego kocioa w Krakowie.
Czukiew (d. przem.), trzydniówka jubileuszowa 4— 8 grud.,

00. Baudiss, Pilch.

Pierciec (Perstetz, na lsku austr.), rekol. 8— 12 grudnia,

00. Lipski, Jan Piwernetz.

2) Rekolekcye Ksiy wieckich.

Chyrów, w naszem kolegium 22 — 26 lutego, O. Hrubant
(byo 56 ksiy; zgosio si wszystkich przeszo 100, lecz po-

owie odmówiono przyjcia dla braku miejsca); póniej 16— 21

marca udziela O. Baudiss rekolekcyi trzem ksiom.
Starawie, w naszem kolegium od 29 lut. do 4 marca, O.

Czencz (byo 34).

Nozvy Scz, w naszem kolegium 11— 15 lipca, O. Wnk
(b5^o 33).

Przemyl, w seminaryum duchownem a. 22— 26 sierpnia,

O. Czencz (byo 70).

Czerniowce, 22

—

26 sierpnia, O. Wróblewski.
Kalwarya Zebrzydowska, w klasztorze Braci Mniejszych

12— 16 wrzenia, O. Boc (byo 45).

polsku. Na to im X. Zosel: Mówcie w domu po polsku, to i ja wam po polsku

bd wykada katechizm; a iak Polak przemówi do Polaka po rusku, niech

da grajcar na koció — i zaproponowa im, aby na miejscu chylcej si do

upadku cerkiewki zbudowali aciski kocióek, obiecujc w tem sw pomoc.
Zgodzono si bardzo chtnie, lecz wójt Rusin i cz gminy ruska zastrzegli

sobie prawo, aby ten nowy kocióek aciski suy zarazem i do naboestw
dla Rusinów. Probosz aciski, X. Janner z Tarnopola, by z pocztku prze-

ciwny tej budowie, radzc natomiast ludziom, aby wybudowali szko. Osta-

tecznie stan kocióek, powicony dnia 9 grudnia 1897 r. przez X. Jannera;
pierwsz msz w. odprawi w nim tego dnia i kazanie stosowne powiedzia
X. Zosel. Za jego to staraniem przyczynili si do budowy tego kocióka:
ksi Radziwi z Zagrobeli (podarowa kamie budowlany), hrabina z osiów
Borkowska (kwot pienin) i hrabina czyska z Kutkorza (daa 100 koron).

Reszt zebrali sami wocianie z Janówki, kwestujc nietylko w swej gminie,

lecz i w okolicy za pozwoleniem starosty tarnopolskiego. Do Janówki, od czasu

ukoczenia kocióka, dojedaj ze msz w. i nauk w kad niemal niedziel
nasi ksia tarnopolcy, zwaszcza z » trzeciej probacyi*. Lud ten jest do nas
nadzwyczaj przywizany i wdziczny.

NASZE WIADOMOCI. T. 23
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Lwó7u, w seminaryum a. 19-23 wrzenia, O. Gliwa.
Szczyrzyce, w klasztorze 00. Cystersów 10— 14 padz., O.

Gadowski (byo okoo 50 wraz z Cystersami).

Zuckiiantel, w naszej rezydencyi, O. Tauer (7 ksiy
w rónych czasach).

3) Rekolekcye Kleryków dyecezyalnych:

Lzvdw, a) 27—31 marca, O. Pitkiewicz Wodzimierz; b)

26—30 padz., O. Wróblewski.
Przemyl, 4— 10 padz. przez 5 dni, O. Czencz.
Weidcnau, 2 serye O. Titz: a) przy kocu roku szkolnego

dla przystpujcych do wice kapaskich; h) z pocztku roku
szkolnego dla wszystkich.

Jassy, 19— 28 wrzenia, O. Wasilewski.

4) Rekolekcye Zakonników:

Mogia, 00. Cystersom 17— 21 lutego, O. Jackowski.
Kraków, 00. Augustyanom u w. Katarzyny 3 — 12 marca,

8 dni, O. Baudiss.

Cieszyli, Bonifratrom 26—30 padz., O. Kiciski.
Bielany, 00. Kameduom, 7 dni 13 — 22 listopada, O. Bur-

kiewicz.

Kraków, Bonifratrom 18— 22 grudnia, rozpocz O. Bur-

kiewicz, dokoczy O. Otwinowski.

5) Rekolekcye Zakonnic:

Lwów, a) Benedyktynkom ormiaskim 5 — 10 stycznia, O.

Gadowski; b) Sercankom i - 9 sierp., O. Nowak; c) Sakrament-
kom 22—30 sierp., O. Sygaski; d) Siostrom Opatrznoci 22) — 2'j

padz., O. Tylka.
Bukareszt, Craiowa, Thurn-Sewerin, Braila, w Rumunii,

cztery trzydniówki dla Sióstr «angielskich» przed odnowieniem
lubów 2 — 20 stycznia, O. Christian.

Opa.wa, Franciszkankom 5—9 kwietnia, O. Eberhard.
Stanitki^ a) aspirantkom 17— 20 kwietnia, O. aszczyk;

b) wszystkim Benedyktynkom 2 — 10 sierpnia, O. Boc.
agiewniki, Matkom Miosierdzia: a) 21— 24 kwietnia, trzy-

dniówka przed odnowieniem lubów, O. aszczyk; b) omio-
dniowe rekol. 4-13 listop., O. Czermiski.

Cieszyn, a) Elbietankom 15 — 19 kwietnia, O. Markefka;
b) Tyme druga serya 11 - 15 listopada, O. Lipski; c) Boromeusz-
kom 27—31 lipca, O. Markefka; d) tyme druga serya 16—22
sierpnia, O. Lipski i e) 20— 24 grudnia przed odnowieniem lu-
bów, O. Kiciski.



— 363 —

KrakÓ7v, a) Bernardynkom przed odnowieniem lubów 13— 15
kwietnia, O. Kraupa; b) Franciszkankom dwie serye po 5 dni,

II — 15 kwietnia i 18— 22 kwiet, O. Tychowski; c) tyme przed

profesy 16—20 sierp., O. Wall; d) Siostrom «Boej mioci»
21—29 lipca i co miesic egzorta, O. Burkiewicz; e) Urszulan-

kom 23— 31 lipca, O. Boc; f) Augustyankom 7-16 sierpnia, O.

Wnk; g) Duchaczkom 18—27 sierpnia, O. Burkiewicz; h) Kar-

melitankom na Wesoej, co miesic egzorta, O. Burkiewicz.

Starmie^ Suebniczkom: a) 11— 17 czerwca, O. wicicki
(byo 154); h) 22— 26 czerwca, O. wicicki (45 kandydatek);

c) 4— 10 sierpnia, O. wicicki (byo 145); d) 13— 19 wrzenia,
O. Christian (byo 125); e) 22-28 padziernika, O. Micha Jaku-
biski (byo iio);/j 14—18 grudnia, O. Haduch (20 kandydatek
przed obóczynami).

Zimerzyniec pod Krakowem, Norbertankom od 30 czerwca
do 8 lipca, O. Mohl.

Jdgerndorf (lsk austr., d. oomun.), Siostrom szkolnym

14 — 18 lipca, O. Christian.

Bielsk (lsk austr.), Siostrom szkolnym 25-30 lipca, O.

Christian.

Weisswasser (lsk austr.), Siostrom szkolnym O. Wagner:
a) 20 — 24 lipca (32 kandydatkom) i b) 25—30 lipca (40 zakon-

nicom).

Strumie (Schwarzwasser, lsk austr.). Siostrom szkolnym
przez 4 dni w drugiej poowie lipca, O. Herrmann.

Zbylitowska Góra (d. tarn.), Sercankom 22— 31 lipca, O.

Adamski.
Koomyja, Urszulankom 3— 11 sierpnia, O. Adamski.
Bogumin (Oderberg, lsk austr.). Siostrom szkolnym 2—

7

sierpnia, O. Christian.

Braila (w Rumunii), Siostrom «angielskim»: a) 1—9 sier-

pnia, O. Herrmann; b) tyme we wrzeniu om dni, O. Arndt
i c) kandydatkom trzy dni, O. Arndt.

Bukareszt (w Rumunii), Siostrom «angielskim» a) 18 — 26

sierp., O. Herrmann; b) tyme w drugiej seryi, O. Arndt.

Craiowa (w Rumunii), Siostrom «angielskim* om dni w sier-

pniu, O. Herrmann.
Ruszczuk (w Bugaryi), Siostrom Syoskim 6— 15 sierpnia,

O. Gautrand.
Zakopane^ Felicyankom w sierpniu omiodniowe rekol., O.

aszczyk.
Johannesberg (lsk austr.). Siostrom szkolnym 22— 27 ^i^^"

pnia, O. Tauer.

Jabonów (pod Kopeczycami, d. lwów.), Suebniczkom od

27 sierpnia do 3 wrzenia, O. Mellin (byo 94).

Jassy, Siostrom Syoskim rekol. od 30 sierp, do 8 wrzenia,
i egzorta raz na miesic, O. Gautrand.

23*
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Stryj, Serafitkom 7— 13 padz., O. Waszyca.
Koczyska (pod Zakliczynem, d. tarn.), Bernardynkom 7— 12

wrzenia, O. Czeowski.
Einsiedel (lsk austr.), Boromeuszkom 24 — 29 padziernika,

O. Tauer.

6) Rekolekcje dla inteligencyi:

Staraime, a) w naszem kolegium panom 23 — 27 lutego

(byo 15) i b) w klasztorze SS. Suebniczek paniom od 27 lu-

tego do 3 marca (byo 32), O. Bratkowski,
Chyrów ^ w naszem kolegium panom (50 Sodalisom) od 27

lutego do 2 marca, O. Hrubant.
Lwów, a) w naszym kociele paniom 7— 13 marca, O. Wró-

blewski; b) w tyme kociele panom i akademikom 14— 20 marca,
O. Wodz. Pitkiewicz (udzia bardzo liczny i powodzenie wiel-

kie); c) w kaplicy Sercanek, paniom cDzieciom Maryi» 21 — 25
marca, O. Wodz. Pitkiewicz; d) w naszym kociele rekol. nie-

mieckie dla panów 28—31 marca, i e) dla pa 24— 27 maja,

O. Sikorski.

Kraków, a) w kociele w. Barbary dla pa 7— 11 marca,
O. Boc; b) dla panów 14—18 marca, O. Bratkowski; c) w ka-

plicy «Córek Boej mioci* dla on i córek oficerów 23 — 27
marca, O. Eberhard (po niemiecku); d) w kaplicy Urszulanek
dla pa 6— 8 maja, O. Czermiski; e) tame dla pa «Dzieci

Maryi» 2—6 grudnia, O. Bratkowski.
Nowy Scz, w naszym kociele: a) dla panów i pa osobne

nauki 6 — 12 marca, O. Zaski (do Komunii gener. przystpio
przeszo 300 osób); b) dla oficerów i ich on w wielkim pocie,

O. Bodder; c) 2—6 grudnia dla pa «Dzieci Maryi», O. Zaski.
Gorlice, dla panów i pa 6— 12 marca, O. Wnk.
Koomyja, w naszym kociele: a) panom 8— 13 marca;

b) paniom 14— 18 marca, O. Hrubant. Do Komunii gener. przy-

stpio panów okoo 100, pa okoo 250.

Stryj, w naszej kaplicy: a) rekol. dla pa 14—18 marca
(codzie dwie konferencye); b) dla panów 21— 25 marca (codzie
jedna konfer.); c) po niemiecku dla oficerów i tamtejszej kolonii

niemieckiej 28—31 marca; wszystkim O. Waszyca.
Tarnóiv, a) w kociele SS. Urszulanek dla pa 12— 16

marca, O. Bratkowski; b) w kociele 00. Filipinów dla panów
21—25 rnarca, O. Jackowski; w obydwóch seryach do Komunii
gener. przystpio po 300 z gór.

Jarosaw, w kociele Braci Mniejszych dla panów i pa
(staraniem pa «Dzieci Maryi») 13-19 marca, O. Wnk. Do
Komunii gener. przystpio panów okoo 100, pa dwa razy
wicej.

Rzeszów, w kociele popijarskim dla panów i w osobnych
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godzinach dla pa 21—25 marca, O. Zaski; do Komunii gener.

przystpio okoo 300 osób.

Sanok, dla panów i pa 13—17 marca, O. Czencz.

Stanisawów, w naszym kociele dla pa 13 — 17 marca,

O. Gobek.
Zakopane, w naszym kociele dla panów i pa 14—17

marca, O. Adamski. W padzierniku O. aszczyk dla 3 pa.
Czerniowce, w naszym kociele: a) dla pa polskich 15— 19

marca, O. MeUin; h} dla panów polskich 21—24 marca, O. Bei-

gert; c) dla panów niemieckich 14— 19 marca, O. Herrmann;
dj dla pa niemieckich 26 — 30 kwietnia, O. Herrmann.

Podhajce, dla panów i pa 20 - 25 marca* O. Pawelski.

Drohobycz, dla panów i pa 19—25 marca, O. Adamski;

po skoczonych rekolekcyach mia odczyt w teme miecie.

Bochnia^ dla panów i pa 21— 25 marca, O. Hrubant; za-

oy sodalicy Maryask panów.
Tarnopola w naszym kociele: a) panom 21 — 26 marca,

O. Wnk; b) paniom z Kongregacyi Mar. od 30 listop, do 4 gru-

dnia, O. Tuszowski.
Opawa, w kapUcy «Córek Boej mioci* dla pa 21— 25

marca, O. Christian.

acut, w kaplicy Boromeuszek dla panów i pa 26—30
marca, O. Zaski (osób 150).

Kamionka Struiniowa, dla panów i pa (po pierwszy raz

w tem miecie) 27—31 marca, O. Wnk (osób 50).

Brzeany, dla panów i pa 26—30 marca, O. Wróblewski.
Mielnica, dla panów i pa 28— 31 marca, O. Mellin (zapro-

szony przez hr. Mieczysawa Dunin Borkowskiego i miejsco-

wego proboszcza).

Stary Scz, dla inteligencyi 1—5 marca, O. Zaski wie-

czorami.
Cieszyn, w kaplicy Boromeuszek dla pa (Matek chrzeci-

jaskich) 25 - 30 marca, O. Mertz (po niemiecku).

Karwina, dla inteligencyi niemieckiej od 6—13 listopada, O.

Klein (do Komunii przystpio 130 osób).

7) Rekolekcye dla nauczycieli szkó ludowych:

Starawie, w naszem kolegium 27-31 marca, O. Haduch
(byo 67).

Nowy Scz, w naszem kolegium 4—7 lipca, O. Nowak (byo 50).

8) Rekolekcye dla nauczycielek szkó ludowych:

Lwów, a) w naszym kociele (w kaplicy) 1—6 marca wie-

czorami, O.Wróblewski; /^y) tame nauczycielkom z okolicy Lwowa
15— 17 lipca, O. Nowak.
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Nowy Scz, w kaplicy SS. Niepokalanek 2—5 lipca, O.

Ignacy Mieloch.

Starawie, w kaplicy SS. Suebniczek 23— 27 sierpnia, O.

Lic (byo 40).

Tarnopol, 23-26 sierpnia, O. Nowak (byo 50).

Jarosaw, w kaplicy SS. Felicyanek 23— 27 sierpnia, O.Ignacy
Mieloch (staraniem pa «Dzieci Maryi » i ich prezeski ksinej
Czartoryskiej z Pekini, gdzie mia pomieszczenie O. Mieloch,

dojedajc do Jarosawia).
Tarnów, w kaphcy SS. Urszulanek 24—28 sierp., O. Wnk

(byo 60 z gór).
Staniiki, w klasztorze SS. Benedyktynek rekol. a) dla 50

wiejskich nauczycielek z okohcy 24— 28 sierpnia, O. Gobek
(staraniem pa «Dzieci Maryi»); b) w padzierniku, O. aszczyk
guwernantkom klasztornym.

Kraków, w kaplicy Urszulanek 12 — 16 padz., O.Bratkowski.

9) Rekolekcye dla szkól mzkich:

Stary Scz, seminaryum nauczycielskie i—5 marca, O.

Zaski.
Lwów, a) szkoa kadetów 7— 9 marca, O. Sikorski; h) gim-

nazyum pite l— iy marca, O. Sopuch.

Kraków, a) szkoa realna I. 2—5 marca, O. Boc; b) gimna-

zyum Sobieskiego 5— 8 marca, O. Bratkowski; c) gimnazyum w.
Jacka 13— 15 marca, dla klas wyszych O. Stafiej, dla niszych
O. Boc; d) gimnazyum IV. 17— 19 marca, O. Jackowski (6 nauk
w kociele w. Anny); e) gimnazyum w. Anny 21 — 23 marca,

dla wyszych klas O. Czencz, dla niszych O. Nowak; /) dla II.

szkoy realnej w kociele w. Anny 21 — 23 marca, O. Kudasie-

wicz; g) razem dla dwóch szkó miejskich (szkoa przy kociele

w. Barbary i szkoa w. Jadwigi przy ulicy Stolarskiej) reko-

lekcye w kociele w. Krzya 3—5 marca, O. Kraupa; Ji) dla

szkoy wydziaowej w. Jana Kantego rekolekcye w kociele

Felicyanek na Smolesku 6—9 marca, O. Jarosaw Rejowicz

(nauk 5, uczniów okoo 600).

Stanisawów, a) gimnazyum 10—12 marca, O. Wiecki; b)

szkoa realna 12— 14 marca, O. Wiecki; c) seminaryum nauczy-

cielskie 21 — 24 marca, O. Augustyn.
Wadowice, gimnazyum (3—8 ki.) 14—17 marca, O. Nowak;

oprócz tego mia do uczniów szkoy przemysowej kilka nauk
o spowiedzi.

Tarnopol, polskie gimnazyum 19—22 marca, O. Boc.

Nowy Scz, dla wyszego gimnazyum 21— 25 marca, O.

Ignacy Mieloch.

Podgórze, dla gimnazyum 26— 28 marca, O. Wiecki.
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Koomyja, 26— 19 marca dla wyszego gimnazyum, O. Bei-

gert, dla niszego O. Kurylowicz, katecheta naówczas gmn.
Czerniowce^ gimnazyum 26— 29 marca, O. Herrmann (po

niemiecku).

Rzeszów, gimnazyum 26— 29 marca, O. Czencz.
Stryj, gimnazyum 26-28 marca, O. Waszyca.
Chyrdzv, a) jednodniówka rekolekcyjna 27 marca, O. Nowak

(4 nauki jako przygotowanie do spowiedzi wielkanocnej); b) dla

8 klasy rekol. 28—31 marca, O. Hrubant; c) rekol. 14— 19 wrze-
nia: starszym konwiktorom O. Wnk, modszym O. Krysa.

Brzozów, chopcom i dziewcztom szkolnym 25 — 29 marca,
O. Micha Gruszczyski.

Starawie, chopcom i dziewcztom szkolnym 27 i 28 marca,
O. Micha Gruszczyski.

Jassy, modszym alumnom seminaryum, od 30 sierpnia do

4 wrzenia, Mag. Romeder.

10) Dla szkól eskich:

Jaziowiec, konwikt Niepokalanek 20— 24 stycznia, O. Misz-
kiewicz. Wanie 10 lat, jak zaoy w tym konwikcie Kongre-
gacy Maryask i corok, z wyjtkiem trzech lat, dojeda
tam z rekolekcyami.

Lzuow, aj konwikt Sercanek 7-10 lut., O. Wróblewski;
d) szkoa w. Anny 16—19 marca, O. Wojto; c) liceum eskie
25—27 kwiet., O. Wróblewski; (/) konwikt Nazaretanek 8— 10

listopada, O. Tylka.

Zbylitowska Góra (pod Tarnowem), konwikt Sercanek w lu-

tym, O. Zaski.
Opawa, pensyonat u Sióstr Maryaskich 24— 28 lutego, O.

Eberhard.
Weisswasser (lsk austr.), w pensyonacie Sióstr szkolnych

(Haushaltungschule) 2,-7 marca, O. Eberhard.
Branitz (d. olom.), w kaplicy zakonnic, rekol. dla konwikto-

rek 15— 19 marca, O. Kosellek.

Kraków, a) gimnazyum eskie 16— 19 marca, O. Zosel;

b) konwikt Wizytek 10— 14 kwietnia, O. Boc (66 panien); c) kon-

wikt Urszulanek 17 — 20 padz., O. Wnk.
Stanisawów, szkoa wydziaowa w. Jadwigi 21— 24 marca,

O. Miszkiewicz.

Cieszyn^ szkoa Boromeuszek 17— 21 marca, O. Rudzki.
Czerniowce, konwikt Maryanek 20— 24 marca, O. Mellin.

Zwierzyniec, konwikt Norbertanek a) 23— 26 maja, O. Nikiel;

b) dla 22 abituryentek 14—17 czerwca, O. Mohl.
Jarosaw, konwikt Niepokalanek, 21 — 24 padziernika, O.

Bratkowski.
Stanitki, konwikt Benedyktynek 24—28 padz., O. aszczyk.
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U) Zakadom dobroczynnym:

Stanisawów, u Braci Albertynów w domu ubogich 7—

n

marca, O. Augustyn.
Kraków, a) dla chopców Józefitów w zakadzie ogrodni-

czym w. Józefa 16-19 marca, O Kraupa; d) w zakadzie Lu-
bomirskich dla 120 chopców 25 - 27 marca, O. Jarosaw Rejo-
wicz (7 nauk); c) w kaplicy Felcyanek przy ulicy Blichowej
trzydniówka jako przygotowanie do Sakr. Bierzmowania 28 dziew-
czt opuszczonych, zebranych staraniem Matki Alojzy, 13-15
kwietnia, O. Jarosaw Rejowicz; bierzmowa X. Biskup Nowak;
dj w szwalni u Felicyanek przy ulicy Mikoajskiej dla dziewczt
17-19 listopada, O. Jarosaw Rejowicz.

agiewniki, w kaplicy MM. Miosierdzia dla pokutnic 2'^^—30
padziernika, O. Wnk.

Lwów, u Sercanek dla sierót 2—4 listopada, O. Tylka.
Bukareszt, sierotom w zakadzie Sióstr angielskich trzy dni

w sierpniu, O. Herrmann.

12) Dla handlowców i robotników:

Kraków, a) w kociele Reformatów dla terminatorów (okoo
800) 6

—

II marca, O. Tychowski; b) w naszej kaplicy domowej
przy ulicy Grodzkiej dla subjektów kupieckich (2 serye o ró-
nych godzinach, razem ()(> osób) 7-12 marca, O. Kraupa;
c) w kociele w. Barbary rekolekcye po raz pierwszy zorgani-

zowane dla praktykantów handlowych 19 — 24 lutego, O. Jaro
saw Rejowicz (nauk 6, do Komunii przystpio 121, szkaplerz
niebieski przyjo 74, Sakramentu Bierzmowania udzieli Najprz.

X. Biskup Nowak 48 praktykantom); d) w kociele w. Barbary
dla 60 czeladników z kongr. Maryaskiej 20—25 marca, O. Ja-

rosaw Rejowicz (nauk 6).

Lwóiv, w kaplicy kolejowej dla robotników kolejowych
i ich on 7— 13 marca, O. Gadowski (i nauka dziennie).

Stryj, w naszej kaplicy dla robotników kolejowych 19— 26

marca, 00. Waszyca, Uram.

13) Dla robotnic i suby eskiej:

Lwó7v, w naszym kociele a) dla szwaczek 22-28 lutego

wieczorami, O. Sopuch; b) dla sug ze stowarzyszenia w. Zyty
od 29 lutego do 6 marca, O. Sopuch.

Kraków, a) w kociele w. Barbary dla pracownic zajtych
w fabryce cygar 22 — 26 lutego, O. Stanisaw Mieloch; b) tame
dla szwaczek 28— 31 sierpnia, O. St. Mieloch (3 nauki dziennie);

c) w kociele w. Tomasza dla dziewczt zajtych w praco-

wniach krawieckich, drukarskich, introligatorskich i w fabryce

tutek, rekol. od 29 lutego do 7 marca, O. Kraupa.



— 369 —

Stanisawózv^ w naszym kociele dla sug ze stowarzysze-

nia w. Zyty od 29 lutego do 3 marca, O. Gobek.
Tarnopol, w naszym kociele a) dla sug ze stów. w. Zyty

8—12 marca, O. Sopuci (po i nauce dziennie); b) tyme drugi

raz w czasie jubileuszu od 28 listop. do 2 grudnia, O. Bisztyga

(po I nauce dziennie).

Nowy Scz, w naszym kociele kolegiackim dla sug ze

stów. w. Zyty 10— 17 kwietnia, O. Haudek (po i nauce dziennie).

Staniaki, dla eskiej suby klasztornej 17— 20 kwietnia,

O. aszczyk.
Koomyja, w naszym kociele dla sug ze stów. w. Zyty

24—27 kwietnia, O. Hrubant.
Rzeszów, dla sug ze stów. w. Zyty od i maja, O. Holik.

14) Rekolekcye dla winiów:

Koomyja, 27— 31 marca, O. Smodlibowski (po 2 nauki

dziennie, wyspowiadali si wszyscy 24).

Kraków, 10— 17 kwietnia, O. Kraupa.

15) Towarzyszyli Biskupom w wizytacyach pasterskich

jako kaznodzieje:

O. Kozubski w archidyec. lwowskiej jedzi z X. sufraga-

nem Arcyb. Weberem od 20— 31 maja.
O. Beigert z X. Arcyb. Weberem i - 20 czerwca w deka-

nacie stryjskim (parafie: Zydaczów i filie, Kochawina, Jajkowce,
urawno, Maciliniec, Sokoów, ulin, Skole, Felizienthal, Miko-
ajów, Rozdó i filia).

O. Waszyca z X. Arcyb. Weberem 4—21 wrzenia (codzie
2, czasem 3 kazania). Wizytowane parafie: ukowice, urów,
Bukaczowce, Martynów, Wojniów, Dohe, Kausz, Podmichale,
Roniatów, Dolina,Wedzierz,(Wygodziec, Ludwikowce) Bolechów.

O. Wiczkiewicz w dyec. krak. z J. Em. X. Kardynaem
Puzyn 3—12 czerwca.

16) Katechizacye i wycieczki misyjne:

Z Tarnopola dojedaj ksia 3-ej probacyi prawie w ka-d niedziel po poudniu z katechizacy do wsi: Biaa, Gaje,

PetrykÓ7v.

Z Chyrowa jeden z ksiy profesorów odprawia sum
z kazaniem co niedziel i wito w Laszkach murowanych (pa-

rafia Starasól), gdzie wocianie zbudowali sobie kaplic powi-
con dnia 29 sierpnia 1903 roku przez sufr. przem. X. Biskupa
Fischera. Pastoracy t rozpoczto 31 stycznia 1904 r.

Z kolegium krakowskiego dojeda stale O. Makowski
w kad niedziel i wito do Bronowie ze sum i kazaniem
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Scholastycy za w niedziele i wita po poudniu wykadaj
katechizm po dwóch w^ poblizkich wsiach: w Dbiu (Prochyra,
Krzemiski), w Dbnikach (Tarnawski, Ch), w Ludwiiiowie
(Sawicki, Kuznowicz), w Piaszowie (Konopka, Bulsiewicz), w Pr-
dniku czerwonym (Nipocki, Roelle). Katechizacye te odbywaj
si w szkole, osobno dla dorosych, osobno dla dzieci. Zapro-
wadzono je lat temu dziesi, w Ludwinowie dopiero we wrze-
niu 1904 roku.

W Tre?iczynie (na Wgrzech) przez cay miesic lipiec

miewa O. Zosel dla goci kpielowych, sam si kurujc, co
niedziel po dwa kazania, polskie i niemieckie, i sucha spo-
wiedzi w kilku jzykach: polskim, ruskim, sowackim, moraw-
skim, niemieckim, francuskim, a nawet aciskim.

17) Staa misya dla emigrantów w Rotterdamie (w Holandyi):

W portowej kaplicy, któr O, Wolszlegier przed kilku laty

zaoy, korzystao przez przecig 1903 roku z naboestw
i kaza O. Jaroczyka 20.500 emigrantów, przewanie Polaków

Fructus spiritualis Patrum
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i innych Sowian; z tej liczby przystpio do w. Sakramentów

4.399 osób.

W r. 1904 liczba przejedajcych do Ameryki i wraca-
jcych przez Rotterdam podrónych znacznie si zmniejszya;
w naboestwach wzio udzia 12.306 osób; spowiedzi byo
2.630. Do wielu przyjo Szkaplerz i w tym i w poprzednim
roku.

Codziennie w kaplicy rano o godz. 7 msza w., po pou-
dniu róaniec; przecitnie 60— 80 osób bierze udzia w nabo-
estwie.

O. Jaroczyk we wrzeniu 1904 r. chorowa dni kilka na
febr i influenc, obecnie zapad powaniej na zdrowiu.

Uwaga. Uprasza si WW. Ojców, aby prace swoje w bie-

cym 1905 roku notowali dokadnie i uwiadamiaH o nich
Wydawc «Naszych Wiadomoci*.

Provinciae Galicianae

ad diem 1 Julii 1904.
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Uroczystoci jubileuszowe ku czci Niepokalanej.

Rok 1904 zaznaczy si jak w caym wiecie katolickim,

tak i w naszej prowincyi zakonnej wspania manifestacy ku
czci Najw. Maryi P. w 50 rocznic od ogoszenia dogmatu Jej

Niepokalanego Poczcia. Nie tyle dla zachty, bo tej wierni

czciciele Maryi nie potrzebowali, jak raczej dla nadania caej
akcyi kierunku bardziej jednolitego, zoony z Kardynaów ko-

mitet centralny w Rzymie, okólnikiem rozesanym do Biskupów
caego wiata i do Generaów wszystkich zakonów zaleci spo-

soby i praktyki waniejsze, wedug których naleaoby w tym
roku jubileuszowym obchody Maryaskie urzdzi, aby jak naj-

wietniej wypady. W". O. Prowincyal nasz listem z dnia 25 sty-

cznia 1904 r. podajc do wiadomoci caej prowincyi ów rzym-
ski okólnik przez Przew. O. Generaa nadesany, okreli jeszcze

bliej i odpowiednio do naszych warunków zastosowa zawarte
w nim praktyki, zostawi jednak Przeoonym miejscowym
w wielu punktach swobod, aby w urzdzaniu uroczystoci ku
czci Niepokalanej postpili tak, jak to wraz z swymi konsulto-

rami uznaj za odpowiednie.

Rok jubileuszowy ju si zakoczy z wielkim poytkiem
wiernych, a nie mniejsz chwa Bogarodzicy. Ze wszystkich

stron wiata popyny szczegóowe o wietnie odbytych obcho-

dach relacye do Komitetu centralnego w Rzymie, który je ma
drukiem ogosi w przeznaczonem na ten cel czasopimie «L'Im-

macolata». I nasza prowincya przesaa sporzdzone w aci-
skim jzyku sprawozdanie o tem wszystkiem, comy przy szczu-

pych rodkach naszych zdoali w tym roku jubileuszowym
wykona ku czci Niepokalanej Dziewicy. Sprawozdanie to za-

wiera mniej wicej nastpujce szczegóy:
We wszystkich kocioach naszej prowincyi, w 8 dniu

kadego miesica wotyw przez Ojca w. dozwolon o Niepo-

kalanem Poczciu, a nadto stosowne naboestwo wieczorne

urzdzano jak najokazalej, przy licznym udziale ludu. Dnia 8 gru-

dnia uroczysto Niep. Poczcia N. M. P. obchodzono z naj-

wiksz, na jak zdoby si mona byo wspaniaoci, a goto-

wano si do niej nowenn z kazaniami.

Kazania naszych ksiy w czasie tej nowenny, a take
majowe i witalne w uroczystoci Matki Boej i ile razy, jak

na odpustach i misyach, stosowna nadarzya si okazya, opie-

way w caoci lub w czci chwa Maryi z uwzgldnieniem
przywileju Jej Niepokalanego Poczcia, które starano si ludziom

dobitnie wyjani, zachcajc przytem do gorcej mioci i na-

boestwa ku tej Niepokalanej Dziewicy.

Liczba dawanych w tym roku jubileuszowym misyi i re-
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kolekcyi jest wcale pokana; wszystkim zamówieniom nie po-

dobna byo podoa.
Szczególniejsz uwag zwrócono w tym roku na Kongre-

gacye Maryaskie, aby je w kraju naszym pomnoy, zorgani-

zowa lepiej i gorliwo w nich wiksz obudzi. W tym celu

urzdzono we Lwowie zjazd Moderatorów z caego kraju i wy-
dano ksieczk (napisan przez O. Wróblewskiego) p. t: Soda-

licya Maryaska. Czeinjest,jakj zakada i prowadzi? Cel tych

zabiegów w znacznej czci zosta osignity. Powstao sporo

nowych Kongregacyi Maryaskich, ^ a gorliwo Sodalisów uja-

wnia si choby tylko w doprowadzeniu do skutku Kongresu
Maryaskiego, który si odby we Lwowie d. 28 i 29 wrzenia,
a nad wszelkie oczekiwanie zamieni si w wielk, wspania
manifestacy katolick caego narodu polskiego. Nie tu miejsce

opisywa owe wspaniae uroczystoci lwowskie. Opisay je

w swoim czasie wszystkie niemal czasopisma polskie; take
nasz «Przegld powszechny* (padziernik 1904) i «Posaniec
Serca Jezusowego » (zeszyt z grudnia 1904). Wyjdzie te wkrótce
z pod prasy dwutomowy Pamitnik tego Kongresu. Naley tu

tylko zaznaczy, e od lwowskiej Sodalicyi panów wysza pierw-

sza myl urzdzenia Kongresu Maryaskiego we Lwowie, a gdy
j Najprzew. X. Arcybiskup Bilczewski pochwali i skutecznie

popar, Sodalisi z O. Wróblewskim na czele projekt ten do skutku
doprowadzili z niemaym trudem swoim i ofiarnoci niektórych

osób zamonych.
Co w pojedynczych domach naszych zrobiono w tym roku

jubileuszowym ku czci Maryi, podajemy w krótkoci:
Kolegium krakowskie: Przed sam uroczystoci Niepok.

Poczcia nowenna i trzydniówka rekolekcyjna w naszym ko-

cióku, oraz wielka omiodniowa misya w kociele w. Kata-

rzyny u 00. Augustynianów.
Wygoszono spor liczb kaza o Matce Boskiej, zwaszcza

w miejscach cudownymi Jej obrazami syncych, jak Tuchów,
Odporyszów, Piekary, Pszów. W Tuchowie na koronacyi cudo-
wnego obrazu M, B. mia O. Zosel 2 kazania, wobec 4 Biskupów
i niezHczonych tumów ludu.

Uroczysty wieczorek d. 4 grudnia, z odczytem O. Urbana,
na który zaproszono z miasta uczone grono praatów i profe-

sorów uniwersytetu. Odczyt ten ogoszony drukiem w grudnio-

wym zeszycie «Przegldu powszechnego* pod tytuem: «Niepo-

kalane Poczcie Bogarodzicy na tle dogmatycznego rozwoju
Kocioa*.

Redaktor «Przegldu powszechnego* O. Pawelski pragnc
w tym roku jubileuszowym nakoni literatów wieckich do

1 Czyta o tern mona w miesiczniku wychodzcym w Krakowie «So-

dalis Marianus*.
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pisania o Matce Najw., «aby nowa a trwaa pamitka czci Matki
Boej w naszym kraju pozostaa, z okazyi tej uroczystoci,

w skarbcu naszej literatury*, zapowiedzia (w zeszycie grudnio-

wj^m 1903 r.) konkurs, przeznaczajc 1500 koron jako nagrod
za utwory najlepsze. Wynik konkursu ogosi w zeszycie gru-

dniowym (1904), wydanym ozdobnie a powiconym wycznie
czci Niepokalanej, gdzie te zamieszczone zostay i owe uwie-
czone na konkursie utwory.

Take i inne wydawnictwa nasze peryodyczne, jak «Misye
katolickie*, «Posaniec Serca Jezusowego*, «Gosy katolickie*,

zamieszczay w cigu roku artykuy o Matce Boskiej, a zeszyty

swe z grudnia prawie wycznie powiciy sprawom jubileuszu

Maryaskiego. Nadto z okazyi tego jubileuszu ogoszono dru-

kiem nastpujce ksiki:
Ku czci Maryi. Zbiór pieni i wierszy uoonych przez Ojców

i Braci Tow. Jezusowego prowincyi Galicyjskiej. (Wyda X. Fi-

hauser).

Objawienie si i cuda w Lourd N. Maryi P. Niepokalanie
Pocztej. Nakad podwójny, obszerniejszy i nieco skrócony,

w 20.000 egzemplarzach. Wyda O. Zosel.

Historye cudownych obrazów N. Maryi P. w Polsce, tom II.

Wyda O. Fridrich.

Nowenny przed waniejszemi witami Matki Boskiej, uoy
X. Piotr Kutyba.

Na konsulcie domowej postanowiono na pamitk jubileu-

szu umieci w kociele, budowa si majcym, tablic marmu-
row i zbudowa w ogrodzie grot Matki Boskiej z Lourdes.

Dom w Stanitkach zaleny od kolegium krakowskiego: Przed
uroczystoci Niepok. Poczcia urzdzono trzydniówk misyjn
dla suby ze wszystkich folwarków klasztoru PP. Benedykty-
nek, w której bra udzia i lud z okoHcznych wiosek.

Zaoy O. Brzkalski kongregacy Maryask w konwikcie
eskim PP. Benedyktynek.

Rezydencya w. Barbary w Krakowie: Z kocem padziernika
i w listopadzie odbyy si trzy procesye jubileuszowe z kocioa
w. Barbary do katedry na Wawelu, przy udziale wszystkich

naszych kongregacyi, stowarzysze i bractw.

Rekolekcye jubileuszowe dla mczyzn przez trzy dni, za-

koczone 3 grudnia Komuni generaln.
W cigu roku zorganizowano lepiej istniejc ju dawniej

Sodalicy Maryask studentów gimnazyalnych i utworzono
przy kociele w. Barbary trzy nowe sodalicy: dla dziewczt
pracujc\'ch po warsztatach, dla uczniów wyszej szkoy prze-

mysowej i dla szwaczek w istniejcem stowarzyszeniu zawo-
dowo-spoecznem w. Antoniego. Oprócz tych zaoy X. Brat-

kowski w Przemylu przy kaplicy Felicyanek sodalicy pa,
i w Tarnowie przy kociele Urszulanek sodalicy pa wiejskich.
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W sodalicyach szczególnie si uwydatni ten rok czci^

Niepokalanej.

Wszystkie sodalicye w dniu 29 maja urzdziy uroczysto
ku czci Matki Boej; rano w kociele Wizytek odbyo si wic
naboestwo i róaniec, które celebrowa X. praat Bandurski;

po poudniu za w sali Strzeleckiej zebranie z odczytem i mo-
wami prefekta sodalicyi panów, Dr. Bujaka, O. Alfreda Wró-
blewskiego, oraz X. Biskupa Nowaka. Chór wykona najstarsz
pie polsk «Boga Rodzica». Sala zapeniona bya sodalicyami
oraz gomi najwyej w miecie pooonymi. Dekoracya bo-

gata czynia cao nader ujmujc.
Sodalicye panów, kupców i akademików w sali posiedze

Arcybractwa Miosierdzia ufundoway figur Niepok. Pocztej.
Sodalicya akademików wysaa swoim kosztem dwóch

czonków na kongres Maryaski do Rzymu.
Sodalicya praktykantów handlowych otworzya wasn

biblioteczk, oraz urzdzia uroczysto powicenia sztandaru
przy udziale innych sodalicyi, którego dopeni d. 4 grudnia X.
Biskup Nowak.

Sodalicya nauczycielek wiejskich ufundowaa dwa stypendya
imieniem Niepokalanego Poczcia dla wychowania dwóch ubo-

gich dziewczt.
Przed uroczystoci Niepok. Poczcia wieczorem nowenna

z kazaniami. W wigili wita koció cay by przybrany zie-

leni i chorgiewkami i owietlony nadzwyczaj bogato, na ze-

wntrz za dekoroway go dwa wielkie transparenta przedsta
wiajce Niepokalane Poczcie i koció w. Barbary.

Dwaj ksia z rezydencyi, 00. Bratkowski i Jarosaw Re-
jowicz, wygosili referaty, pierwszy na kongresie Maryaskim
we Lwowie, drugi na zjedzie Sodalisów w Chyrowie. Ci sami
wydali z okazyi jubileuszu kazania o Matce Boskiej:

Magnificat. (Kazania O. Bratkowskiego).
Kazania X. Skargi o Przenajw. Bogarodzicy Niepokalanej

Dziewicy. (Wyda O. Jarosaw Rejowicz).

Kolegium chyrowskie opisao w swej gazetce uroczystoci,
jakie si tam odbyy z powodu tegorocznego jubileuszu. AVyli-

czymy wic tylko w streszczeniu waniejsze punkta.

Dnia 24 i 25 wrzenia zjazd do Chyrowa dawniejszych
Sodalisów chyrowskich i tarnopolskich.

Wszyscy konwiktorzy sodalisi chyrowscy pojechali z wa-
sn chorgwi na Kongres Maryaski do Lwowa. Niedawno za,
w wielkim tygodniu (1905 r.) 40 konwiktorów, pod opiek 00.
Stafieja i Kapauna, podyo do Rzymu, biorc udzia w zbio-

rowej pielgrzymce, któr zorganizowa X. Arcyb. Bilczewski dla

blizko 400 uczniów rednich szkó galicyjskich.

Urzdzono dwie wspaniae akademie ku czci Niepokalanej.

Postarano si o karty pocztowe z wizerunkiem Matki Bo-
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ej Niep. Pocz. (podug rysunku Brata Kurpiersa), bdce w uy-
waniu konwiktorów.

Dzie 8 grudnia obchodzony jak najuroczyciej, poprze-
dzony nowenn.

Rezydencya w Czerniowcach: Wszystkie bractwa nasze dwa
razy w tym roku przystpiy do wspólnej Komunii w. ku czci

Niepokalanej.

Dwie pielgrzymki dla ludu urzdzone w rónych czasach
z naszego kocioa do obrazów cudownych Matki Boskiej w Stro-

ycu i Kaczykach.
Staraniem naszych ksiy odbya si dnia 8 grudnia z na-

szego tudzie z parafialnego kocioa cznie, wspaniaa i bardzo
liczna procesya na rynek, gdzie wygoszone zostay kazania
w niemieckim i polskim jzyku, odpiewany hymn do Matki
Boskiej, w kocu cae miasto oddane uroczycie w opiek
Niepokalanej Dziewicy.

We wsi Hliboka, dokd regularnie dojedaj nasi ksia
z naboestwem, urzdzono trzy razy procesy jubileuszow
i wyspowiadano przed uroczystoci Niepok. Pocz. wszystkich
tamtejszych mieszkaców.

Take w samych Czerniowcach wyspowiadano w tyme
czasie wszystkie dzieci z tych 5 szkó, w których nasi ksia
udzielaj nauki religii.

Na Kongres Maryaski do Lwowa pojechao 20 osób
z sodalicyi.

Liczba spowiedzi i komunii w naszym kociele dwa razy
wiksza w tym roku, ni po inne lata.

Rezydencya w Zuckmantiu: Dwaj Ojcowie tutejsi prawie
ustawicznie przebywali poza domem na misyach. Dnia 7 gru-

dnia iluminowali swój dom najpikniej z caego miasteczka.

Rezydencya w Karwinie: Staraniem X. Superiora Siepraw-
skiego odprawiona w parafii karwiskiej omiodniowa misya
jubileuszowa dla ludu i przez tyle dni konferencye dla inteli-

gencyi niemieckiej.

Nowenna z kazaniami przed uroczystoci Niep. Pocz.

Powicono kaplic ku czci Niepokalanej, fundowan przez

Szewieczkow, jedn z parafianek.

Zbieraj skadki na figur jubileuszow Niep. Poczcia,
która ma stan przed nowym kocioem, kosztem conajmniej

6.000 koron.

Poprzedni Superior X. Lipski zaoy w tym roku jubileu-

szowym czytelni katolick w kolonii Dbrowskiej.
Zakadaj si dwie Kongregacye Maryaskie: jedna dla

modzieców, druga dla pa i panów mówicych po niemiecku.

Rezydencya w Kofomyi: Z pocztkiem roku jubileuszowego
zaoono dwie Kongregacye, panów i pa pod wezwaniem Nie-

pokalanego Poczcia N. Maryi P.
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Staraniem Kongregacyi panów zawizao si w Koomyi
stowarzyszenie katolicko-narodowe pod wezwaniem w. Józefa,

Z inicyatywy za kongregacyi pa powstao stowarzyszenie
eskie sug w. Zyty, i drugie stowarzyszenie robotnic pod
opiek w. Józefa.

Na Kongres Maryaski do Lwowa pojechao z Koomyi
okoo 30 osób z sodalicyi.

Urzdzono 23 padziernika pielgrzymk (350 osób) do cu-

downego obrazu M. B. w Kocliawinie.

Staraniem poprzedniego Superiora X, Sieprawskiego od
bya si 16—24 czerwca w naszym kociele wielka misya
polsko-ruska.

W czasie nowenny z kazaniami przed uroczystoci Niep.

Poczcia, na któr uczszczao okoo 2000 ludu, brzmiay hej-

nay z wiey kocielnej, piknie przybranej chorgiewkami.
W wielkim otarzu, z ofiar panów i pa bogato ozdobionym,
janiaa wród rzsistego owietlenia pikna statua N. M. P,

Niep. Pocztej. W sam uroczysto 8 grudnia liczba komuni-
kujcych znaczna, w tej okoo 100 osób z inteligencyi.

Pewien mieszczanin koomyjski ufundowa na placu przed
gównemi drzwiami naszego kocioa statu Najw. Panny Niep.

Pocztej, któr powicono uroczycie d. 8 grudnia po sumie.

Ludno miasta Koomyi sprawia ze skadek dla naszego
kocioa nowy kielich, sztuczne kwiaty, oraz cenny biay ornat
z haftowanym wizerunkiem N. M. P. Niep. Pocztej.

Obrazków transparentowych Niep. Poczcia, do naklejania
na okna zamiast iluminacyi, rozkupiono, staraniem naszych,
w miecie okoo 4000.

Rezydencya lwowska: Kult cudownego obrazu Matki Boskiej
w naszym kociele, zwaszcza po ogoszeniu drukiem o tyme
obrazie maej ksieczki przez X. Sygaskiego , wzrós tego
roku w dziwny, cudowny niemal sposób; zewszd napywaj
niesychanym dotd u nas przykadem przeliczne a kosztowne
dary i wota na ozdobienie cudownego obrazu i otarza, na urz-
dzenie dla wspaniaej kaplicy, wreszcie na korony i koszta
kanonicznej koronacyi, do której pierwsz myl poday same
osoby wieckie, a poparli j wszyscy biskupi i najwyej poo-
one osobistoci w kraju tak skutecznie, e akt koronacyi pr-
dzej i atwiej ni si spodziewano, zosta pozwolony przez
Rzym i na 28 maja b. r. naznaczony. Nad wykonaniem koron
i ozdób otarza pracuj z popiechem pierwsi artyci lwowscy
z wielk yczliwoci i zainteresowaniem, a niektórzy cakiem
bezinteresownie.

Moderator sodalicyi Maryaskich, O. Wróblewski, wraz
z swymi Sodalisami niezmordowanie pracowa sowem, czynem
i piórem, aby doprowadzi kongres Maryaski do skutku, obmy-
lajc wszystko i objedajc wiksze miasta z odczytami dla

NASZE WI400M0GI T. I. 24
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zjednania kongresowi przychylnej opinii, licznych uczestników
i poparcia w caym kraju. Na Kongresie mia referat: «Dogmat
Niep. Poczcia a Sobór watykaski »,

Sodalicya Maryaska zgromadzia znaczn kolekcy dzie
o Matce Boskiej tak dawnych jak i nowszych, które wyszy
w Polsce, aby je w bogatej, jednakowej oprawie posa w darze
Ojcu w. dla wieo zakadajcej si w Rzymie biblioteki Ma-
ryaskiej.

W plenarnem zebraniu sodalicyi galicyjskich w naszym
kociele w czasie kongresu, wzi udzia X. Arcybiskup Bil-

czewski, a zapisawszy si do ich grona, publicznie odczyta
akt powicenia si N. Pannie, z niemaem zdziwieniem i zbu-

dowaniem wiernych.
Wielka misya odprawiona przez naszych ksiy w lwow-

skiej katedrze aciskiej zakoczya d. 7 grudnia pamitne uro-

czystoci jubileuszowe.

Kolegium w Nowym Sczu: Dwie nowe Kongregacye Ma-
ryaskie zaoone.

Akademia o Matce Boskiej urzdzona przez Scholastyków.
Uroczysto Niep. Poczcia z trzydniówk obchodzona jak

najwietniej.

Rezydencya w Nowym Sczu, najmodsza, bo z pocztkiem
maja 1904 r. otwarta, rozpocza sw dziaalno zaprowadze-
niem majowego naboestwa z kazaniami — urzdzia trzy-

dniówk przed witem Niep. Poczcia — zaoya kongregacye
Maryaska dla robotników kolejowych.

Rezydencya w Opawie: Zaoono dwie nowe Kongregacye
Maryaskie, dla Niemek i Czeszek.

Dwie liczne pielgrzymki poprowadzono do cudownych
obrazów Matki Boskiej, niemieck do Kohlenberg, czesk do
Hrabiny.

Dwie trzydniówki z kazaniami, dla Niemców i Czechów,
urzdzono przed uroczystoci Niep. Poczcia.

Take i w 13 innych kocioach lskich odprawili nasi

ksia z Opawy trzydniówki jubileuszowe z kazaniami i Ko-
muni generaln, nie wliczajc w to licznych misyj i rekolekcyi

dawanych w tym roku.

Rezydencya w Stanisawowie: Kongregacye Maryaskie pa-

nów i pa wziy udzia w Kongresie Maryaskim we Lwowie
przez licznych swych delegatów.

Stowarzyszenie w. Józefa podyo w liczbie okoo 1500
osób z chorgwiami osobnym pocigiem do Lwowa, na zako-
czenie Kongresu Maryaskiego w dzie w. Michaa, 29 wrzenia.

Ci co pozostali, poczywszy si z parafi, urzdzili wspa-
nia procesy w Stanisawowie, w tyme dniu 29 wrzenia.

W tym roku jubileuszowym Kongregacya Maryaska pa
zobowizaa si dawa codziennie obiad dla 8 ubogich; maj
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zamiar wykonywa ten akt dobroczynny i w latach nastp-
nych.

Nasi Misyonarze, oprócz wielu misyi w rónych miejsco-

wociach, odprawili w poblizkim ycu trzydniówk jubileu-

szow, w której take i ludno miasta Stanisawowa czynny
braa udzia.

Kolegium i Nowicyat w Stare]wsi: Odmalowano piknie cay
koció i odnowiono wielki otarz N. Panny.

Codzienne nauki w czasie majowego naboestwa powi-
cono rozbiorowi Godzinek Niep. Poczcia.

Urzdzono jubileuszowe misye ludowe: w Gogolowie, Brzo-

zowie i Golcowy.
Z parafii okolicznych przybyway procesye jubileuszowe

do cudownej Matki Boskiej Starowiejskiej.

Rozpowszechniono po okolicy i w dalszych nawet stronach
mnóstwo obrazów Niepokalanie Pocztej.

Jeden z ksiy (O. Czencz) wygosi w miesicu listopadzie

mow przy uroczystem powiceniu olbrzymiej figury Niepoka-
lanej Dziewicy na rynku w Jamierzu; tak mow wnet potem
mia w Humniskach; umieszcza wasne artykuy i wiersze
ku czci Najwitszej Panny Niepokalanej w pismach peryo-

dycznych.
Scholastycy urzdzili trzy uroczyste akademie: a) N. Panna

Niepokalana w kaznodziejstwie polskiem, b) N. P. Niep.

w Polsce, c) N. P. Niep. w Towarzystwie Jezusowe m.
Postarano si o to, aby miasto Rzeszów urzdzio na cze

N. P. Niepokalanej uroczysty wieczór jubileuszowy z odczytami
i muzyk.

Kongregacya Maiyaska pa w Starejwsi ofiarowaa ta-

blic marmurow na pamitk jubileuszu. Kongregacya pa
w Kronie postawia w teme miecie statu Niepok. Pocztej
Dziewicy. Nadto kongregacye panów i pa obywatelek urz-
dzay po swych dworach naboestwa i w maju i póniej,
z uwzgldnieniem i pouczeniem o jubileuszu. Przed Komuni
za generaln w miesicu padzierniku Sodahsi przed otarzem
cudownym w Starejwsi powicili si na nowo Matce Najw.

Rezydencya w Stryju: W ubouchnej kapHczce stryjskiej,

otwartej z pocztkiem 1904 roku, dwaj nasi ksia odprawili
nowenn z kazaniami przed uroczystoci Niep. Poczcia.

Dom «Trzeciej Probacyi» w Tarnopolu: Wyspowiadano w cza-

sie jubileuszu modzie ze wszystkich piciu szkó miejskich.

Dano potrójne rekolekcye jubileuszowe w Tarnopolu, take
rekolekcye w Chodaczkowie Wielkim i Samborze.

Dziesi srebrn3^ch wotów bardzo piknych z odpowie-
dnimi napisami jubileuszowymi ofiarowali ludzie do Matki Bo-
skiej Niep. Pocz. w wielkim otarzu naszego kocioa. Midzy
temi dwie srebrne tabliczki s darem Kongreganistek, które ka-

24*
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zay na nich wyry swe nazwiska. Panie ubray wielki otarz
biaemi liliami.

Rezydencya w Cieszynie: Zaprowadzono w kociele piewa-
nie co sobota Godzinek o N. M. P.

Sprawiono dla kocioa statu Niep. Pocz. N. M. P.

Kongregacya Maryaska urzdzia wieczorek Maryaski
na cele dobroczynne.

Zaoono i maja now Kongregacy Maryaska dla pa.
Urzdzono pielgrzymk ludow do cudownego obrazu Matki

Boskiej we Frydku.
W procesyi Maryaskiej po miecie wzili Nasi udzia,

a jeden z ksiy przemówi po polsku i niemiecku.

Jako przygotowanie do uroczystoci Niepokalanego Po-

czcia odbyy si w naszym kociele rekolekcye dla Kongregacyi
Mar., tudzie nowenna z polskiemi i niemieckiemi kazaniami.

Rezydencya w Zakopanem: Przed uroczystoci Niepok. Po-

czcia nowenna z kazaniami wieczorem, przy licznym udziale

wiernych.
W sam uroczysto (8 grudnia) koció nasz zewntrz

i wewntrz piknie ozdobiony.

Wieczorem tego dnia illuminacya w caem miasteczku
z inicyatywy naszych Ojców; na szybach okien janiay wsz-
dzie wród ognia wiec transparentowe obrazki Niepokalanej,

sprowadzone ze Lwowa w liczbie 2000.

Jeden z naszych ksiy (O. Adamski) wyda w drukarni

w. Wojciecha w Poznaniu spory tom swych kaza o Matce
Boskiej, p. t.: Hod Niepokalanej Dzieimcy Bogarodzicy^ przyjty
bardzo pochlebnie przez duchowiestwo.

Jest w planie postawi na wiosn w ogrodzie naszym
statu Niepokalanej, któraby bya zdaa widoczn dla publicz-

noci. Nadto jeU si znajd fundusze, ma by zbudowana grota

N. Panny z Lourdes na stoku pagórka, przy drodze wiodcej
na «Górk».

Sentinaryum w jassach obchodzio wito Niepokalanego
Poczcia uroczystem naboestwem z nowenn w kaplicy, i pi-
kn akademi w domu.

Wszystko Bogu na chwa i pomnoenie czci Niepokalanej

Dziewicy!

Wycieczka misyjna do polsk. robotników w Szwecyi.

We wrzeniu 1904 roku.

Powróciwszy z Pomorza po ukoczonej tame dla robot-

ników polskich misyi, otrzymaem od Przeoonych zlecenie

udania si po dwutygodniowym wypoczynku na podobn misy
do Szwecyi. Od niedawna rozpocz si na Skandynawski



pówysep ruch emigracyjny robotników i robotnic z Galicyi.

Rozproszeni w liczbie okoo pó tysica po rónych okolicach

poudniowej Szwecyi, pracuj juto w kopalni kaolinu, jak

w BromoUa, juto przy wydobywaniu torfu, jak w Emmaljunga,
gównie za po wikszych majtkach ziemskich przy uprawie
pól i niwie.

Pierwszy, który zaj si tym ludem w tamtych stronach,

jest O. Bernard Stolberg T, J. z prowincyi niemieckiej. W mo-
doci suc przy wojsku, zetkn si z ludem naszym i poko-

cha go szczerze. «Tyle w nich, powiada, znalazem serca

i wdzicznoci, tyle dobrej woli, i miaem wiele z nich pocie-

chy, a budowaem si ich pobonoci i przywizaniem zwaszcza
do tych, którzy si z nimi obchodzili po ludzku». Z onierza,
hr. Bernard Stolberg, zostawszy kapanem, przez lat 17 zawia-

dywa parafi miasta Malmo w poudniowej Szwecyi, gdzie te
zbudowa kocióek. Majc lat 47 wieku, zosta Jezuit w r. 1875.

Jako znajcemu jzyk i stosunki szwedzkie, zlecili mu przeoeni
prac misyjn w tyme kraju. Mieszka tedy stale w Norrkoping
w pónocnej Szwecyi; jeden z wikszych pokoi swego ubogiego
domku obróci na kaplic pubHczn, gdzie odprawia naboe-
stwa dla wiernych, a od czasu do czasu odbywa wycieczki mi-

syjne po caym kraju. On to dowiedziawszy si, e ten tak

sympatyczny dla ludek polski emigruje w poszukiwaniu pracy
a za morze do Szwecyi, reszt si, bo ju starcem jest blizko

70 letnim, powica na jego usugi, a nie znajc dostatecznie

jzyka polskiego, wyebrany i zaoszczdzony grosz obraca na
sprowadzenie dwa razy do roku misyonarza z Galicyi, by ten

lud bez sakramentów i sowa boego nie zmarnia dla Kocioa
i ojczyzny. Na danie wic O. Stolberga wysa nasz O. Pro-

wincya poprzednio O. Rudzkiego dwa razy, ^ a teraz mnie na
t niewielk wprawdzie, ale do uciliw w^ypraw misyjn.

Z Krakowa jadc na Berlin i Kopenhag (tu nocleg w na-

szem kolegium), potem morzem i znowu ldem, stanem na
stacyi kolejowej Ljung-Byhed w poudniowej Szwecyi, gdzie

zastaem O. Stolberga, który wraz z p. Andersonem wyszed
na moje spotkanie. P. Ernest Anderson, rodowity Szwed a przy-

tem gorliwy konwertyta, oeniony z Westfalk pochodzc
z dawnej rodziny polskiej, ma u siebie kaplic, a dom jego dla

misyonarzy jest otwarty w kadym czasie. To te przez kilka

dni z O. Stolbergiem gocilimy u tej przezacnej rodziny. W czasie

mszy w. sam gospodarz domu jako ministrant klcza na sto-

pniu otarza, ona jego piewaa i graa na fisharmonii, a dwoje
dzieciaków, jak anioki, patrzay zdziwionemi oczkami na to na-

boestwo, którego jeszcze nie rozumiej.
W caej Szwecyi liczba katolików bardzo niewielka, a ka-

1 «Misye katol.» luty 1905, str. 46-
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planów jest 1 1 zaledwie. I tak w Sztokholmie przy kociele
w. Eryka rezyduje Wikaryusz Apostolski X. Biskup Adalbert
Bitter z dwoma ksimi wieckimi, tame przy kociele w.
Eugenii pracuje 3 kapanów, w Goteborg 2, w Malmo 2, w Ge-
fle I, wreszcie w Norrkoping w wieo zaoonej parafii apo-

stouje Jezuita O. Stolberg, nieodstpny mój towarzysz w obecnej
wyprawie misyjnej po Szwecyi, wocy wszdzie z sob spory
pakunek z przyborami do mszy w.

Z nim razem tedy w sobot d. 2 wrzenia wyruszyem do
Anderslóf na pierwsz prac misyjn. Gdymy tam przybyli

wieczorem o godzinie 7, mówi nam, e teje nocy ma si tu odby
zabawa z tacami, co w rodzaju polskich wyynek. Praca
nasza zapowiadaa si wic niepomylnie, jednak ku pociesze

naszej Polacy zapewnili nas, e przed pónoc zakocz zabaw
i rano przed godzin 6 stawi si wszyscy w szkole, gdzie si
miao odby naboestwo. I dotrzymali sowa. Nazajutrz, w nie-

dziel o umówionej godzinie miaem dla nich nauk i suchaem
spowiedzi, podczas gdy O. Stolberg zaj si (jak to bywao
indziej) urzdzeniem otarza. Koo godziny 9 miaem ostatni
msz w. z kazaniem i rozdzieliem wszystkim (41 osób) Ko-
muni w. Byli to nasi Galicyanie od Dbicy i Tarnobrzega.
Po naboestwie odwiedziem ich w «kasarni» i skosztowaem
ich kawy, która posiadaa wszystkie smaki, tylko nie kawy.

Tego samego dnia wieczorem przybylimy do Martwinshol,
zabrawszy z sob po drodze z ssiedniego folwarku Borringe

5 osób pochodzcych z Królestwa Polskiego. Tu zaraz w szkole

miaem do ludzi nauk i suchaem spowiedzi, co si przecigo
do pónej nocy. W poniedziaek rano od godz. 5 wysuchaem
reszt spowiedzi, poczem msza w. i przed rozdaniem Komunii
w. kazanie.

Koo poudnia bylimy ju w drodze do Kronon^all, gdzie

maj swój paac hrabstwo Sparre. Aby si tam dosta, musie-

limy jecha kolej a do nadmorskiego miasta Ystad, std na
pónoc do stacyi kolejowej w St. Olof (dawna osada katolicka,

dzi luterska, tak nazwana od imienia w. Oawa, patrona
Szwecyi). Ze stacyi po jednogodzinnej jedzie powozem zaprz-
onym par rczych rumaków, przyjechalimy wazk ale gadko
ubit droyn poród przelicznych bukowych lasów, do paacu
Kronowall. Budowa to wspaniaa z poowy XVII. wieku. Dokoa
olbrzymi, kilkudziesicio morgowy park z odwiecznymi dbami
i bukami, z gustownie rozmieszczonemi ciekami, awkami,
mostkami, z bujn zieleni poród wznoszcych si tu i owdzie,

drobn krzewin zagajonych wzgórków — jest prawdziw ozdob
tej magnackiej siedziby, a skoro odezwie si bben miedziany,

uywany tu zamiast dzwonu do regulowania domowego porzdku,
to odgos jego uderze uroczo rozlega si poród tych zacisz-

nych, majestatycznemi drzewami ocienionych chodników.
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Serdeczne znalelimy przyjcie w tym otwarcie katolickim

domu, o patryarchalnych icie obyczajach, bdcym jedn z nie-

licznych oaz katolicyzmu w Szwecyi. Bo te wielk byoby
obraz dla pastwa Sparre, gdyby jaki ksidz katolicki, bawic
w tych stronach, paac ich pomin. Hrabina, z domu Hamilton
Szkotka czy Angielka, druga ona pana na Kronowallu, gorliwa

katoliczka, w czem jej te wcale m nie ustpuje, czynnie

popiera misy dla robotników polskich. Szkoda tylko, e zdro-

wie bardzo wte nie rokuje jej, po ludzku mówic, dugiego
ycia.

Rano, o godzinie 9 cay dwór ze sub i jaka tylko

w ssiedztwie, w dalekim promieniu dusza katolicka si znalaza,

zbiegli si wszyscy do przelicznej kaplicy paacowej, wszyscy
te prz3^stpili do spowiedzi i Komunii w. Zacny hrabia sam
z najwikszem skupieniem suy nam do mszy w. Trzy dora-

stajce córki z pierwszego maestwa, wzorowo chowane w po-

bonoci, prostocie i niewinnoci, tudzie dwoje drobnych dziatek

hrabstwa, such a)- mszy w. klczc. Wieczorami caa rodzina

ze sub codzie w kaplicy wspólnie odmawia róaniec i pa-

cierze wieczorne, zreszt skazana jest na gód duchowny, bo
najwyej kilkanacie razy do roku, gdy tu zawita ksidz kato-

licki, maj ci ludzie sposobno sucha mszy w. i przystpi
do w. Sakramentów.

Dwa dni zabawiwszy u pastwa Sparre, podylimy ze

stacyi St. Olof kolej w stron poudnia do Stcnstorp, gdzie

w paacu hr. Ehrenschw^ard urzdzilimy naboestwo dla za-

trudnionych tu 12 polskich ludzi. Jaka pani przejezdna, roz-

rzucajca midzy robotnikami polskimi w Szwecyi bibli i inne

pisma protestanckie w polskim jzyku drukowane, obdarzya
i tych tu ludzi takiemi ksikami, które ja skonfiskow^aem dajc
im przestrog, aby ksiek rehgijnych bez aprobaty biskupiej

nie czytali. Zreszt przyjcie w tym domu, cho protestanc-

kim, byo bardzo gocinne. Paac staroytny, dokoa otoczony

olbrzymiemi drzewami, posiada bogat bibliotek, mnóstwo sta-

rych portretów rodziny Ehrenschward i piknie z bronzu wy-
konane popiersie szwedzkiego uczonego Tycho de Brahe, który

si tu wychowywa.
Jadc na dalsz pastoracy w stron zachodni Szwecyi,

zatrzymalimy si wieczorem dnia 9 wrzenia w Christianstadt,

powitani przez kierownika fabryki tkackiej, pana Felis, gorliwego
katolika z nad Renu, który dla powitania nas wyszed na dwo-
rzec kolejowy z ca swoj rodzin. Na noc umieszczono nas
w hotelu. Nazajutrz rano odprawilimy w salonie pastwa Felis

msz w. Caa rodzina, sama jedna katolicka w tern miecie,
przystpia do Sakramentów w. Mia tu by jeszcze jeden

katolik, jaki student gimnazyalny, alemy go nie mogli od-

szuka.
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Nastpnie po jednogodzinnej jedzie kolej, stanlimy nad
samem morzem w wiosce Broniólla, gdzie w fabryce cegy
kaolinowej 130 polskich ludzi znajduje zajcie. Z t3^ch na po-

blizkiej wyspie Ifo 12 mczyzn i i kobieta wydobywaj glin
z pod ziemi, kilkoro zajtych adowaniem teje gliny na due
odzie, cignione za pomoc maych parowczyków na ld do
fabryki, w samej za fabryce pracuje we dnie i w nocy prze-

szo IGO polskich robotników i robotnic. Zoywszy w ndznym
hotelu nasze pakunki podróne, zwiedzilimy fabryk, oprowa-
dzani przez galicyjskiego ydka nazwiskiem Yerstandig, nader
sprytnego agenta w dostarczaniu tutejszym przedsibiorcom ta-

nich si roboczych z Galicyi. Biedni robotnicy, okryci biaym
pyem, wygldaj jak mynarze. Py ten bardzo szkodliwie

dziaa na oczy, dlatego wiksza cz robotników posuguje si
czarnemi okularami. Miejscowo mokra, bagnista, mieszkania

nad samym brzegiem morza zbite z desek naksztat szaasów,
a nadomiar ostry wiatr od morza — wszystko to niekorzystnie

si odbija na zdrowiu tych ludzi. Ucieszyli si niezmiernie

z mojego przybycia i wylewali przedemn swe ale. Powiadaj
mi, e jedna z matek powia dzieci i jest ciko chora.

Dzieci kto z robotników ochrzci z wody, lecz dla dopenienia
ceremonii chrztu w. woono je daleko, najprzód do Malmo do
proboszcza, potem do Kronowall, gdzie u pastwa Sparre prze-

bywa chwilowo X. Knappen, Polak ze zgromadzenia Marystów
osiedlonych stale w Roskildzie. Proboszcz wedug praw krajo-

wych dziecka chrzci nie móg w braku potrzebnych dokumen-
tów, X. Knappen za nie mia ze sob potrzebnych przyborów.
Wic nazajutrz po odprawieniu mszy w. w hotelu, ja zaopa-

trzyem ostatnimi Sakramentami chor matk, a tymczasem O.

Stolberg dopeni ceremonii chrztu nad dzieckiem. By to dzie
sobotny. Po poudniu i w niedziel od rana w jakiej szopie

przemienionej na kapHc, któr dziewczta zielonemi girlandami,

obrazami i jaskrawemi chustkami przyozdobiy, powiedziaem
kilka nauk i wysuchaem spowiedzi wszystkich 130 osób. W cza-

sie sumy rozdaem Komuni w. Dwóch chopaków suyo mi
do mszy w., a caa pobona gromadka pen piersi piewaa
polskie pieni: « Serdeczna Matko », «Boe w dobroci» i t. p. Po
naboestwie i obiedzie odjazd. Odprowadzili nas wszyscy na
kolej, rozmawiajc w drodze z wylaniem serca. Jedna z dziew-

czt mielszej natury, wskazujc na lece gsto wzdu drogi

i po polach gazy granitu, które co krok musielimy omija,
mówi mi naiwnie:

— A wiedz Jegomo, skd si wziy te kamienie roz-

siane po szwedzkim kraju?
— No powiedz, jeli wiesz.
— A bo to w dawnych czasach te Szwedy, naród bardzo

zuchway, rzuciy si na cudown Matk Bosk Czstochow-
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sk, i za to Matka Boska skaraa ich straszliwie deszczem ka-

miennym.
Na zapytanie, jak si dostali w te strony, tak otrzyma-

em odpowied:
— Ano ten yd Yerstandig zwerbowa nas mówi^jc, e

koo Berlina pracowa bdziemy, a skoromy przyjechali do

Szczecina, da kademu bochenek chleba za 50 fenigów i wsa-

dzi nas na stary okrt. Cay dzie tukhmy si po morzu.

Wszyscymy si rozchorowali. Zdawao si, e ycie na wodzie

zakoczy trzeba. Raz okrt stan na rodku morza, bo si
co popsuo; strachu byo co nie miara. Nie dali nam wody do

picia, lecz chcieli bymy piwo i wódk pili — tak my pili wod
morsk.

Ze zami w oczach poegnany przez ten ludek poczciwy,

pojechaem z O. Stolbergiem do znanej nam ju rodziny p. An-
dersonów, u których przepdzilimy dwa dni. W rod wie-

czorem stanlimy na stacyi kolejowej miasta portowego Lands-

krone na poudniowem wybrzeu; std komi przysanemi przez

p. Jansona, zarzdc majtku, przybylimy do Marienberg i za-

raz w improwizowanej kaplicy miaem krótk nauk do ludzi

naszych z Galicyi, których 20 osób pracuje w tym dworze.

Nastpnego dnia rano druga nauka, suchanie spowiedzi, dwie

msze i Komunia w. Lud dzikowa ze zami.
I znowu kolej z Landeskrone do Helsingeborg, std do

wielkiej cukrowni Towarzystwa akcyjnego w Pirekópinge^ gdzie

inspektor tego majtku przyj nas nadzwyczaj gocinnie, tak,

e nam na niczem nie zbywao. W czwartek od godziny 5 po

poudniu do pónej nocy i w pitek od rana pracowaem jak

w poprzednich miejscowociach. 60 osób, przewanie z Galicyi,

przystpio do Sakramentów w. Wszyscy z maymi wyjtkami
pracuj tu na roh.

Nastpnie od soboty wieczora pracowaem w Westrahy,

majtku nalecym do tego samego Towarzystwa akcyjnego.

Mieszkalimy u p. Hanson, generalnego inspektora wszystkich

dóbr akcyjnych, naboestwa za odbyway si w szkole. Osta-

tnia msza w. z kazaniem w niedziel skoczya si dopiero

koo poudnia, gdy z daleka na ni ludzie si cigali. P. Han-
son do tego stopnia posun sw uprzejmo, e wszystkich ka-

tohków przybyych zaprosi razem z nami na obiad. A jak

ludzkim okazuje si dla polskich robotników, za dowód niech

posuy ten jeden fakt, e gdy w poprzednim roku pewna
dziewczyna od Dbrowy z Galicyi, nabawia si tu przy maszy-

nie przez sw nieostrono kalectwa, on nietylko e j nadal

lekk prac zatrudnia, ale z niemaym zachodem wystara si
dla niej o roczn rent 300 marek na cae ycie.

Koo godziny 5 wieczorem w niedziel przybyem z O.

Stolbergiem na stacy Margarid. Poniewa ju tego dnia nie
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szed aden pocig do Et)imaljiniga, gdzie nas oczekiwaa praca,

przeto wynaj^wszy wóz w hotelu, podijylimy tam zaraz drog
przepacist poród bagnisk, gazów i przetrzebionych lasów,

ksani okrutnie od much i komarów zjadliwych. Po godzinie

tej mczcej jazdy przybylimy na miejsce. Naprzeciw nam
caa inteligencya fabryczna, a mnogo jej byo, wysza jak na
dziwowisko. Jak szop z desek przeznaczono do naboestw,
któr dziewczta polskie przyozdobiy jak mogy zieleni i obraz-

kami, a podog przed improwizowanym otarzem wasnemi
pokryy chustkami. Zgromadzio si ludzi polskich 30, a wicej
ni dwa razy t3'le osób z inteligencyi szwedzkiej, chccych
ciekawie przysucha si mojej wstpnej nauce, z której ani

sowa nie rozumieli. Zachowali si jednak przyzwoicie; tylko

jeden modzik, widzc zy i pacz naszych, umiecha si z ironi.

Po nauce suchaem spowiedzi w jakim skadzie starych rupieci.

Wyszedem stamtd z twarz i gow spuchnit od ukszenia
zoliwych owadów. Póna ju bya godzina, gdymy pocigiem
wracali do Margarid dla przepdzenia nocy w hotelu. Wczas
rano przy ostrym mrozie jesiennym jedziemy znowu do Emmal-
junga kolej. Dygocc cay od zimna, city od komarów, któ-

rym niepodobna si b3^o opdzi, odprawiem msz, rozdaem
Komuni w. i powiedziaem krótk nauk. Zwiedziem zaraz

potem barak na niezdrowem bagnisku postawiony, gdzie polscy

robotnicy mieszkaj, nie majc innej do picia i gotowania wody,
jak tylko ze wstrtnej kauy, penej robactwa i gnijcych wo-
dorostów. Praca t3xh ludzi jeszcze cisza, ni w Bromolla,

bo caemi godzinami, a to nawet wczesn wiosn i pón je-

sieni, musz stojc we wodzie, wydobywa forf z bagniska.

Ten sam ajent, yd Yerstandig, którego poznaem w Bromolla,

sprowadzi ich tutaj i grubo na nich zarabia. Pobiera od za-

rzdu fabryki mniej wicej 60 koron miesicznej pacy na osob.
Z tego wypaca miesicznie chopom po 21 koron, chopcom
po 18 koron, dziewcztom po 17 koron; reszt obraca na y-
wno, której im dostarcza do wprawdzie dostatnio pod wzgl-
dem iloci, lecz pod wzgldem jakoci bardzo wstrtnie i licho.

Ten cay wikt nie moe wicej kosztowa na osob jak 15— 20

koron miesicznie; prosz tedy obliczy, ile zostaje w kieszeni

niesumiennego ajenta. A tak po 9 miesicznej mozolnej pracy,

wraca nasz biedny robotnik do ojczystego kraju z ndznym
zarobkiem, a czsto z zarodkiem cikiej choroby.

W Emmaljunga zakoczyem moj trzytygodniow w-
drówk misyjn i poegnaem ze z w oku sdziwego O. Stol-

berga, apostoa Szwecyi, który mi wszdzie towarzyszy i przy
wieca swej gorliwoci przykadem, nie pozwalajc nawet
wyrcza si w dwiganiu cikiego kuferka z przyborami
mszalnymi. Przed tygodniem na pewnej stacyi (Astrorp) zoyem
w jednej z sal publicznych mój kuferek podróny na ask



- 387 -

i nieask publicznoci , bo mi zapewniano , e w Szwecyi
kradzie nieznana. I rzeczywicie, wracajc tdy, znalazem
nietknity kuferek na tem samem miejscu, gdziem go tydzie
temu zostawi.

W kilka tygodni po powrocie do Nowego Scza, otrzyma-
em od znanego nam p. Andersona list, który zawiera prob
nastpujc:

«Wielebny Ojcze! Przylij mi do mej kaplicy domowej
liczny olejny obraz Matki Boskiej Czstochowskiej, abym tym
sposobem móg wynagrodzi za zniewagi tej cudownej Królo-

wej i Pani na Jasnej Górze, jakich Ona doznaa od moich
rodaków*.

Mam w Bogu nadziej, e nasza Jasnogórska Pani czczona
w tym kraju, oraz krew mczeska O. Laterny w tych stronach
przelana, przybliy dla protestanckiej Szwecyi czas aski i po-

wrotu do Chrystusowej owczarni.

Ks. Józef Gadoivski T. J.



ZAKOCZENIE REFORMY BAZYLIASKIEJ.

Wielkie i trudne, a przytem pene odpowiedzialnoci dzieo
reformy zakonu 00. Bazylianów w Galicyi, powierzone w r. 1882
naszej prowincyi przez Ojca w., Leona XIIL, jest ju obecnie
ukoczonem z naszej strony. W miar jak odradzajcemu si
zakonowi przybywao wasnych czonków, duchem w. Bazylego
W. przejtych i o tyle ju uzdolnionych, aby reform mogli
dalej niezachwianie utrzyma: nasi opuszczali zwolna zajmo-
wane w klasztorach bazyliaskich stanowiska. W kocu i O.

Piotr Bapst, zajty w ostatnich latach sam jeden z naszych
u Bazyhanów, zwolniony zosta przez Ojca w., Piusa X., od
przeoestwa nad tym zakonem i dnia 10 wrzenia 1904 roku
zoy urzd prowincyaa w rce Bazylianina X. Hieronima
Mahckiego, który go tymczasowo sprawowa a do powrotu
z misyi amerykaskiej X. Platonida Filasa, zamianowanego przez
w. Kongregacy Propagandy prowincyaem po O. Bapcie.

Przytaczamy tu kilka dokumentów i listów w tej sprawie,

przyda si kiedy mogcych jako materya do historyi.

I. List od w. Kongregacyi Propagandy, do Przew. O.

Ludwika Martin, Generaa T. J., z uznaniem i pochwaami dla

dokonanego przez naszych Ojców dziea Reformy Bazyliariskiej:

S. Congregazione de Prop. Fide, per gli affari di Rito Orientale. Protocollo

N. 17.450. Oggetto: Circa regimen Basilianorum Ruthenorum.

Roma 30 Maii 1904.

Rme Pater!

Die 18 Aprilis proxime elapsi, huic S. C. propositum fuit

dubium an expediat, ut Patres e Societate Jesu, dimittant offi-

cium gubernandi et regendi Basilianos Ruthenos Reformatos.
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Porro Emmi ac Rmi Patres omnibus matur perpensis,

affirmativo responso, istud officium dimittendum esse censuerunt

Quam sententiam SSmo D. N. Pio Papae X. relatam ab infra-

scripto Secretario in Audientia 26 eiusdem mensis, Sanctitas Sua
in omnibus benigne approbare ratamue habere dignata est.

Nunc vero haec S. C. abstinere non potest, quin summis
amplissimisue laudibus exornet eximiam Patrum S. J. sollertiam,

qui inde ab anno 1882 negotium instaurandae Reformationis sus-

ceperunt eoue officio adeo sapienter perfuncti sunt, ut, omnium
sententia, finem sint asseuuti. Opus perarduum videbatur;

difficultates gravissimae superandae erant; verum omnia felici

exitu peracta fuere a praelaudatis Patribus, ita ut Archiepisco-

pus Leopoliensis Ruthenorum merito dixerit: Revera facta sunt

quae facienda erant.

In eadem Congregatione Generali decretum est, ut ad of-

ficium Protoegumeni vocetur monachus Basilianus et ita reli-

giosis ipsis tradatur ordinarium totius Congregationis regimen.

Verum ne omnia simul vincula abrumpantur Basilianos inter et

Patres S. J., haec S. C. statuit ut provisorio modo desi-

gnetur Religiosus ex eadem Societate qui titulum et officium

Yisitatoris Apostolici gerens, Protoegumenum consiliis adiuvet

in regimine totius Ordinis et in regulari observantia firmanda
augendaque.

Interim infrascriptus Secretarius omni cum obsequio manet.

Tuus, Rme Pater, Addictissimus Servus
Ant. Savelli-Spinola secretarius.

2. Dekret w. Kongregacji Propagandy, wyznaczajcy dla

Bazylianów nowego Prowincyafa i Rad jego przyboczn.

17.823.

Decretum S. Congnis de Propaganda Fide pro Negot. R, Orient.

In Congregatione Generali diei 18 Aprilis hujus anni Emmi
Patres Propagand Fidei Negotiis praepositi pro Ritibus Orien-

talibus decreverunt dimittendum esse a Patribus Societatis Jesu,

id ipsis optantibus, officium gubernandi et regendi Monachos
Congregationis Ruthenae Ordinis S. Basilii Magni Reformatae
illudque tradendum ipsis monachis Basilianis. Audita itaque

sententia singulorum Monachorum dicti Ordinis Basiliani Sacer-

dotum YOtorum solemnium per schedulam secretam ab unoquo-
que transmissam, eadem Sacra Congregatio in Comitiis Gene-
ralibus diei 4 Julii proxime elapsi, omnibus matur perpensis,

elegit et nominavit:

P. Platonidem Eilas Protoegumenum seu praepositum su-

pradictae Congregationis ad quinquennium;
P. Hieronymum Malicki primum Consultorem;
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P. Meletium onczyna secundum Consultorem;
P. Dionysium Tkaczuk tertium Consultorem; et insuper
P. Anastasium Kaysz Secretarium, qui omnes ad quinquen-

nium in proprio officio manebunt. Quam uidem Eminentissi-

morum Patrum sententiam, Sanctissimo Dno Nro Pio Divina
Providentia PP. X., in audientia die 12 Julii elapsi ab infrascripto

Secretario relatam, Sanctitas Sua benigne adprobare ratamue
habere dignata est, et praesens decretum expediri iussit. Con-
trariis quibuscunque non obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus praedictae Sacrae Congnis die

z-] Augusti anno 1904.

Pro Rvmo P. Secretario ^^ tt n^ r- ^^y^n c

Aloisius Chiesa Officialis
^'*'' ^' ^^- ^'''^'^' ^""^^^ ^^^^^^

3. List ruskiego Metropolity, X. Andrzeja Szeptyckiego,
do O. Wodzimierza Ledóchowskiego, Prowincyala T, J.

Reverendissime Pater!

Litteris diei 27 Augusti p. e. ad Nos datis S. Congregatio
de Propaganda Fide decretum Nobis transmisit in causa dimit-

tendi a PP. Societatis Jesu regiminis monachorum Ordinis S.

Basilii M. ipsisue Monachis tradendi. Insuper commisit Nobis
eadem S. Congregatio dictum decretum evulgai"e, et interesse

habentibus communicare, ac pariter ad executionem ejusdem
invigilare. Demandati Nobis negotii executionem soUicitantes,

promulgationem decreti uamprimum curabimus, Protoegume-
num ejusdemue Consultores de electione et nominatione ipsorum
certiores faciemus. Cum autem contingere possit, Patrem Filas,

loci distantia et missionis negotiis impeditum, reditum paulisper

differre coactum fore, provisoriam regiminis curam vicesque
Provincialis geret usque ad illius reditum Protoconsultor pro-

vinciae P. Hieronymus Malicki.

Pergratum Nobis est de his Ram Vam certiorem reddere,

nec non adnexam hic supra memorati decreti copiam trans-

mittere.

Leopoli die 4 Septembris 1904.

Andreas Metropolita.

4. Odezwa Bazylianina, O. Platonida Filasa, drukowana po
rusku w czasopimie «Ruslan», któr w polskim przekadzie
«Gazeta Narodowa» zamiecia w swym numerze 200 (z dnia

I wrzenia 1904 r.), poprzedziwszy j uwag nast(^pujc: ^

^ w «Slowie Polskiem» (T.wów 30 lipca 1904 r.) ukaza si niezy artyku
p. t. «Jezuici u Bazylianów*, który tu jednak pomijamy.
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Od dawna wiadom jest rzecz, e prasa ruska, szczególniej

dwa jej gówne organy: uwaane za organ duchowiestwa na-

cyonalnego «Dio» i moskiewski «Haliczanin» przez cay czas

reformy zakonu 00. Bazylianów miotay niecne oszczerstwa

i fasze na tych, któr3^m jedyny zakon ruski zawdzicza dwi-
gnicie si z zupenego upadku i obecny wietny rozwój, t. j.

na 00. Jezuitów. W roku biecym papie uwolni Jezuitów od
reformy i Bazylianie otrzymali napowrót swój samorzd. Mimo
tego nie ustaj napaci prasy ruskiej na wskrzesicieli zakonu
w. Bazylego. Oto nie dalej, jak w niedziel 28 bm. pojawi
si w «Dile» bezecny paszkwil p. t: «Jezuickie zoczystwa
w zakonie bazyliaskim». Z paszkwilem i oszczerstwem nikt

szanujcy sw godno nie bdzie si rozprawia i dlatego my
pomijajc milczeniem napaci «Dia» i «Haliczanina», przyta-

czamy sowa, które o 00. Jezuitach opublikowa w «Rusanie»
jeden z najwybitniejszych reformowanych Bazylianów, O. Pla-
to n i d Filas, przeoony misyi bazyliaskiej w Kanadzie. Oto
jego sowa:

«Ojcom Odnowicielom naszego Zakonu Cze i Sawa!..

Przez caych 22 lat wprzgnity w cikie jarzmo reformy
zakon 00. Jezuitów suy naszemu zakonowi; suy, bo taka

bya wola Stolicy apostolskiej; ta sama wola dzi zwolnia go
od dugiej — przedugiej suby. wietnych, wspaniaych dzie,

spenionych zaszczj-tnic przez swych synów, liczy zakon 00.
Jezuitów bardzo wiele — reforma naszego zakonu zajmie miejsce

bezsprzecznie w szeregu pierwszych i najznakomitszych, jakich

on (zakon 00. Jezuitów) w cigu ostatnich stuleci dokona Bogu
na chwal, na poytek ludzkoci i na sw wasn chlub.

Najznamienitszych mów, jakich liczy w swem gronie,

nie poaowa dla nas: imiona Gaspara Szczepkowskiego, Mi-

chaa Mycielskiego i Piotra Bapsta, którzy w rku swem dzier-

yli gówny ster reformy, imiona Wojciecha Baudissa, Józefa

Wasilewskiego, Feliksa Wierciskiego i innych, którzy ksztacili

modzie zakonn w naukach i karnoci zakonnej i obserwacyi
regu klasztornych, zostay uwiecznione w dziejach naszego
zakonu.

Wszyscy oni suyli tak, jak na synów wielkiego ich Ojca,

w. Ignacego, przystao: nie aowali ani czasu, ni trudu, ni si,

ani zdrowia. Przed niebezpieczestwami, cz}^ z zewntrz, czy
wewntrz reformy powstajcemi — nie ustpowali. cis, szczy-

tn, gbok nauk, szerokiem dowiadczeniem — dwignli
zakon Bazylego Wielkiego do ycia nowego i bujnego; dwie
setki zakonników, goszcych z zapaem panowanie Chrystusa
i prawd Jego, stawili w szeregi bojowników i spadkobierców
ducha w. Jozafata, dla ruskiej Cerkwi znamiennych kaznodzie-
jów, dla narodu ruskiego niestrudzonych pasterzy, dla prowincyi
zamorskich odwanych misyonarzy, dla kleru ruskiego dowiad-
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czonych spowiedników- kapanów, hierarchii ruskiej wydali do-

stojn3xh wadyków; kraj cay, od stolicy do najzaciszniejszych

zaktków sowem Boem goszonem i w niezliczonych wyda-
wnictwach szerzonem napenili.

Kto pamita rok 1882, kiedy to reforma pierwsze stawiaa
kroki wród spoeczestwa, a którego gone nazwanie si ka-

tolikiem uchodzio za zdrad ruskoci, a wielbienie odszczepieca
Naumowicza byo znamieniem patryot3v.mu, kiedy to schizma
rosyjska przemoc zgniótszy resztki naszej Cerkwi w Chelm-
szczynie, chytrymi manewrami potrafia obmota i purpur w.
Jura, nie mówic o prozelityzmie Lewczaków, Diaczanów i in-

nych, kiedy to wszystkie klasztory w kraju wyglday jak po-

nure miny, — i kto porówna z owym stanem dob dzisiejsz,

w której reforma dobiega do szczytnego koca, i kto ogarnie

w caoci wszystkie te mozoy i trud}^ i gorzkie chwile wewntrz
reformy i przewrotne napaci z zewntrz teje pochodzce,
i wszystkie te prace i ofiary, jakich podj si musieli i jakie

z godnoci ponieH w cigu 22 lat ci mowie, którzy reform
dwigali, ci ojcowie nasi, którzy nam ycie zakonu wskrzeszali, —
ten musi odczu w gbi swej duszy prócz najywszych pory-

wów wdzicznoci, jeszcze i podziw wobec ogromu ich powi-
cenia dla dobra naszego, podziw wobec ogromu dziea, jakiego

oni dokonali.

Reforma odnawia 16 klasztorów, niektóre z fundamentów
na nowo wznosi; reforma pozostawia zakonowi okazae cerkwie
zamiast starych i ciasnych; reforma powouje do ycia now
kongregacy zakonn na Rusi: zakon Sióstr Suebniczek; re

forma odnawia i rozszerza zakon Sióstr Bazylianek; reforma
porzdkuje zaniedbane gospodarstwa i majtki klasztorne; re

forma zapenia biblioteki klasztorne; co najwaniejsze za: reforma
pozostawia zakonników — zakonników wiadomych swego celu

i ideau, zakonników oddanych caem yciem temu celowi i jego

ideaom, zakonników miujcych i dbajcych o prac, nauk
i chwa dla narodu, Cerkwi i Chrystusa. Cze Wam, nasi

Ojcowie-Odnowiciele zakonu!
Zapata wasza jest pena — taka, jakiej moglicie ocze-

kiwa, podejmujc si reformy w imi Chrystusa i swego za-

konodawcy: zapata nieuszczuplona adnym ludzkim incydentem,

czysta, bo tylko od jednego Boga spodziewana.
Od zakonu, od nas wy niczego nie bierzecie: nawet nale-

nej podziki nie jestemy w stanie wam objawi. Mymy przez

lat 22 byli wiadkami naocznymi waszej pracy bezinteresownej.

Wam zarzucia przewrotno ludzka, ecie marnowali nasze

dobro: a mymy przez 22 lat patrzali na to, jak wycie dzie-

sitki tysicy nam wyjednywali, dziki swym wpywom i zabie-

gom i wnosili je w nasze ubogie klasztory, by naszej licznej

modziey zakonnej poda chleb, odzie i nauk. Dla siebie
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wycie od nas przyjli ubog cel, ale i t wycie kosztami

swego zakonu urzdzali, z kosztów swego zakonu wycie sw
odzie pokrywali, ksiki sobie kupowali: zapata wasza jest

pena, niczem ziemskiem nie obniona!
Cze Wam, cze Waszemu Zakonowi!
Czcigodnemu ojcu prowincyaowi Bapstowi, powoanemu

przez Boga, aby umiejtn rk i ojcowskiem sercem zakoczy
reform naszego zakonu, — osobny hod szle nasza kanadyjska
misya: Tobie i tobie jednemu ona zawdzicza swe istnienie, ty
j rozwija i podtrzymywa sw opiek i modlitwami, ty nas
misyonarzy zagrzewa do pracy i powicenia dla Boga i bli-

nich — cze Tobie i wdziczno od nas i naszej misyi i ca-

ego naszego zakonu najszczersza i najgbsza.

Hieromonach Platonid Filas, Z. w. B. W.
Przeoony misyi 00. Bazylianów w Kanadzie.

5. List tego O. Platonida Filasa, pisany dnia i sierpnia

1904 r. z Beaverlake w Kanadzie, do O. Piotra Bapsta T. J.,

Prowincyaa 00. Bazylianów:

Przewielebny Ojcze Prowincyale!

Wierz, e to szczególna Opatrzno Pana Boga wybraa
Przewielebnego Ojca Prowincyaa na to, aby zakoczy wielkie

dzieo reformy naszego Zakonu wród takich okolicznoci, jak

obecne.

Wród burzy szalejcej nad gow . p. O. Szczepkow-
skiego zaczynaa si reforma: zdawao si, e paszkwilami po
gazetach i w osobnych broszurach, e wiecami i zebraniami

wzdu i wszerz Galicyi, e protestami przed Cesarzem i Rzy-
mem szatan zburzy opini caego wiata przeciw Zakonowi
00. Jezuitów i jeeli nie zniszczy zupenie, to bodaj utrudni

dzieo reformy. A przecie — wanie owe szalone wonczas
zawieruchy byy dowodem, e reforma, to dzieo boe i e w.
Ignacy nie móg wspanialszego, zaszczytniejszego pocztku wy-
prosi u Pana Boga dla tego dziea i dla swych Synów na to

dzieo Opatrznoci Bosk wybranych.
Koniec reformy zupenie podobny do jej w. pocztku.

Zakonowi Jezuitów i jego Synom koczcym 22-letni sub
w jarzmie reformy naley si zapata — nagroda — wieniec.

I jak zapat godn tak dugiej pracy zgotuje swemu Zako-
nowi w. Ignacy? jaka nagroda odpowie godnie tak dugoletnim
trudom i powiceniom? Czy wieniec spleciony z ludzkich po-

dzikowa etc... wyrówna tym ofiarom, jakie zoyli na chlub
swemu Towarzystwu i na chwa samemu Bogu a na dobro
naszemu Zakonowi Ci, których ta Opatrzno Boska w dziele

reformy od pocztku do jej koca zuya?
mSZE WIADOMOCI. T. I. 25
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Zaiste nie inny wieniec, jak tylko ciernisty godnie zdobi

Zakon Jezuitów; wic te i w. Ignacy nie inn zapat, nie

inn nagrod zarezerwowa synom swoim na koniec reformy,

jak t, którejby si i sam nie powstydzi: od ludzi nic, zgoa
nic, chyba maledicunt vohis hene facientibus; od Boga wszystko.

Co do mnie, najmocniej jestem przekonany, e tylko taki

powinien by wypa exodus reformy; by nie by innym od jej

pocztku, by nie by ludzkim, musia koniec jeszcze ciszej,
przykrzejszej podpa burzy, napaci, jak by pocztek — na-

paciom i uciskom z wewntrz reformy pochodzcym.
Podobiestwo pod tym wzgldem pocztku i koca reformy

jest tak widocznem dzieem palca Boego, i chc wierzy, e
Opatrzno Boga, mogc zwolni Zakon Jezuitów od reformy
ju dwa lata temu, umylnie jakby czekaa dugie miesice na
to, by zo ludzi miaa do czasu wyla si a do dna.

Z tego te powodu nie zakoczy reformy X. Mycielski —
sdz bowiem, e na jego podeszy wiek i stargane siy, byoby
zanadto wiele ciaru: dwiga Zakon i walczy z napaciami.
Opatrzno P. Boga upatrzya wic Przewielebnego Ojca Pro-

wincyaa, by energi charakteru swego pod krzyem si nie

zama i mioci serca swego dzieo boe po boemu do koca
doprowadzi.

Wobec Pana Boga, wobec sumienia i wobec ludzi rozum-
nych dzieo reformy spenione zostao nietylko godnie lecz

i wietnie: Schizma, która przed reform midzy ruskim klerem
tylu apostatów znalaza bya, która samych szczytów naszej

Cerkwi sigaa, dzisiaj przycicha — lud misyami i wydawni-
ctwami naszemi z letargu grzechu zbudzony — kocioowi ru-

skiemu wychowano kaznodziei, spowiedników, duchownych, cay
zastp gorliwych pracowników nietylko w Galicyi ale i za mo-
rzem w Brazylii, Kanadzie, monastery jedne odnowione, drugie

z gruntu nowe wyprowadzone, administracya dóbr uporzdko-
wana, cerkwie poodnawiane, inne rozszerzone, innych budow
rozpoczto, Zakon podniesiono do takiego stanu i rozwoju, ja-

kiego on w Austryi nigdy przedtem nie mia — a co najwa-
niejsza, reforma zostawia w Zakonie ludzi rozumiejcych swój
cel i idea ycia zakonnego, ludzi temu celowi ca dusz od-

danych, ludzi miujcych nauk i cnot, prac i karno, ludzi

kochajcych naród, Koció i Boga.
To te sdz, e i nigdy nie zabraknie w odnowionym

Zakonie ludzi, którzy z rozumem i sercem i sumieniem potrafi
naleycie oceni dobro przez reform Zakonowi i nam zdzia-

ane, oceni prace, ofiary i zasugi Towarzystwa i tych Jego
mów, których Opatrzno Boska ku prowadzeniu i wyko-
czeniu reformy zuya.

Daj Boe, aby nowa doba w yciu naszego Zakonu otrzy-

maa dobrego prowincyaa, nie takiego jak ja — zamanego



— 395 —

fizycznie a niemniej i na duchu. Jeeli Przewielebny Ojciec

Prowincya (o czem nie wtpi) dobrze mi yczy, to najmocniej

prosz, powag sw i wol tak zarzdzi, abym dla dobra mej-o

i misyi kanadyjskiej pozosta nadal jak najduej tutaj.

Prawda, e dla mojego zdrowia moe podanym by by
powrót do kraju — od czasu saboci, po dzi dzie zdrowym
nie jestem na serce i nerwy — jednake pracuj dosy, a to

mi wystarcza.
Tymczasem kocz — bo ju i tak za dugi wypad ten

list; sdz, e nie bdzie on ostatnim z Kanady. Prosz o w.
modlitwy. Ja zawsze szczerze modl si za Przewielebnego
Ojca Prowincyaa.

Niegodny w Ctir. suga

X. Platonid Filas.

6. List poegnalny XX. Bazylianów reformowanych, do
naszego Prowincyaa O. Wodzimierza Ledóchowskiego, w chwili

zakoczenia Reformy Bazyliaskiej.

Przewielebny Ojcze Prowincyale!

Przejmujc z polecenia w. Kongregacyi de Propag. Fide
zarzd naszego Zakonu z Waszych rk, poczuwamy si do mi
ego obowizku zoy imieniem tego Zakonu na rce Prze
wielebnego Ojca Prowincyaa najszczersze podzikowanie caemu
Towarzystwu za wszelkie trudy i prace podjte dla naszego
odrodzenia, podzikowanie osobliwie tym, którzy brali bezpo
redni udzia w tej pracy.

Po raz wtóry w dziejach naszego Zakonu Opatrzno
Boska przeznaczya Was, abycie byli tymi, którzyby rzucili

ziarno doskonaoci w ziemi zjaowia, abycie byli wysa-
cami Chrystusa, którzyby wzniecili ogie mioci Boej tam,

gdzie on ju by przygas, abycie w imieniu Kocioa tchnli
ducha ywota w zamierajcy ju organizm. Ból przejmuje na-

sze serca, gdy wspomniemy stan naszego Zakonu z przed
22 lat. Zakon, któremu ycie da wielki Ojciec Kocioa, w.
Bazyli, który uwicio tylu doskonaych sug Boych, który

by kiedy twierdz wiary w., wzorem cnót — zatraci by na
Rusi swe wietne tradycye; oywiony póniej zami i krwi w.
Jozafata, znowu zacz upada. Nieszczsny zbieg okolicznoci
poderwa nerw yciowy. Przerzedziy si przykady doskona-
oci, podupady nauki, zmarniaa praca, zwida te zewntrzna
krasa Zakonu; jako znak gniewu Boego przysza niepodno.

Jednak srogie cierpienia Kocioa, jakie on ponosi przy
kocu ubiegego stulecia, przebagay gniew Boy, jaki ciy
take nad naszym Zakonem. P. Bóg zwróci swe miosierne
oczy take na t czstk swego Kocioa, a Was wybra na

25*
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narzdzie Swego miosierdzia. Wy zadanie swe spenilicie.

Nauk i przykadem, prac i modlitw przyszlicie w pomoc
upadajcemu Zakonowi. Rezultat tego — to te dziesitki osób,

które zgrupoway si w nim, aby Boga lepiej poznawa i ko-

cha, u których ywszem ttnem bije ycie Kocioa katohckiego,

których gorcem pragnieniem i midzy lud, aby go przywie
pod chorgiew Chrystusa, których tsknem oczekiwaniem uda
si na poszukiwanie za zbkanemi owieczkami, aby je przy-

prowadzi do jedynej owczarni, których ideaem stao si okaza
godnymi synami . Bazylego i Jozafata.

Wród trudnych i przykrych warunków zaczynalicie to

powtórne swe dzieo, ale wanie one byy wskazówk, e bie-

rzecie si do dziea Boego, a tem samem byy rkojmi, e
praca Wasza nie bdzie marn. Przykroci towarzyszyy cigle
Waszej pracy, wzmogy si z czasem, najboleniej moe do-

tkny przy kocu, ale to tylko znak, e wytrwalicie na do-

brej drodze a do koca.
Bóg zapa Wam, Wielebni Ojcowie, za Wasze trudy,

modlitwy, zy, — Bóg zapa tem szczodrzej, e wszystko to

byo tak bezinteresowne, e czasem nie doznalicie za to nawet
tej zapaty, na jak najbiedniejszy zdobdzie si — wdzicznoci.

Myl nasz byo, aby przynajmniej w tej chwili poe-
gnania uroczyciej i wyraniej okaza Wam nasz wdziczno,
przeprosi za przykroci, jednak okolicznoci od nas niezalene
na to nie zezwoliy. Prosimy wic przyj w imieniu swego
Zakonu przynajmniej w ten sposób zoone szczere wyrazy
podzikowania i przeproszenia; niechaj one bd dowodem, e
Wasz dziaalno w naszym Zakonie zawsze cenilimy i na
przyszo ceni bdziemy. Wyrazy te szlemy te temu, który

najwicej nas ukocha, najbardziej zasuy si dla nas, a któ-

rego duch z nieba pewnie dalej take spoglda na rozpoczte
sob dzieo.

Jestemy te przekonani, e wzy yczliwej cznoci
midzy nami, zadzierzgnite w Chrystusie i cinite w cigu
Waszego pobytu u nas, nie rozluni si nigdy, bo mamy pewn
ufno w miosierdziu Boem, e nigdy nie zamrze w nas duch,

jakiego nam dalicie, jako wysacy Boga.
Lwów, dnia ii wrzenia 1904.

Ks. Hieronim Malicki, Zak. w. Bazylego W.,
Protokonzultor Prowincyi.

Ks. Anastazy Kaiysz ZSBW, Ks. Melecyusz onczyna,
Sekretarz Prow. Konzultor Prowincyi.

Ks. Dyonizy Tkaczuk ZSBW.
Konzultor Prowincyi.

W miesicu wrzeniu otworzyli 00. Bazylianie konwikt
w Buczaczu i objli w zarzd papieskie kolegium dla ruskich

kleryków w Rzymie. Niech im Bóg pomaga w zbonej pracy!



NEKROLOGIA.

Jan Nemeczek
Brat Koadjutor, zmary w Chyrowie, d. 23 wrzenia 1904 r.

witobliwy ten staruszek nasz, gorliwy suga Boy i praw-
dziwy wzór Braci zakonnych, urodzi si dnia 21 lipca 18 17 r.

we Fiirstenthal, kolonii niemieckiej na Bukowinie. Parafi tam-
tejsz zarzdza w braku ksiy wieckich, nasz O. Jan Guille-

maint od 1822 do 1840 r., majc przez cay ten czas przy so-

bie Brata Klemensa Hillebranda. Z tymi dwoma Jezuitami za-

poznawszy si may Hans do wczenie, usugiwa codziennie
do Mszy w. i równoczenie chodzi do szkoy, a e mia ro-

dziców ubogich, liczn obarczonych dziatw (9 synów i 3 córki),

wic X. Guillemaint dawa mu utrzymanie, a póniej odda go
do terminu do krawca. Dla bólu jednak oczu trzeba byo rze-

mioso zmieni, pocz si tedy uczy stolarstwa. Majc lat 16,

pragn ju wtenczas by przyjtym do naszego zakonu; od-

mown jednak na razie od X. Prowincyaa otrzyma odpowied,
dopokdby si nie wydoskonah w rzemiole. Po kilku latach
wyzwolony na czeladnika i uwolniony od suby wojskowej,
w czem mu znowu X. Guillemaint dopomóg, prosi ponownie
Nemeczek X. Prowincyaa Markijanowicza, bawicego na wi-
zycie we Fiirstenthalu, o przyjcie do Towarzystwa Jezusowego,
i tym razem otrzymuje bez trudnoci. Uszczliwiony jedzie

z ojcem swym, który go odwióz, do Tarnopola, std po czte-

rech dniach (5 sierpnia 1839 r.) wyrusza wraz z 3 Scholasty-
kami i 4 kandydatami na dwóch wozach do Starejwsi. Jednym
z tych kandydatów by Br. Mikoaj Lisowski, który powiada,
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e Nemeczek nie umiejc wtedy ani sowa po polsku, ca t
omiodniow podro do Starejwsi przepdzi w milczeniu.

Nowicyat rozpocz Brat Nemeczek d. 22 padziernika
1839 roku, a odbywa go ze znakomitymi w prowincyi naszej
Ojcami i Brami, jak X. Adolfem Kamiskim, X. Antoniewi-
czem, z Brami Antonim Paskim, Mikoajem Lisowskim, Fer-
dynandem Gabryelskim. Rektorem wówczas i mistrzem nowi-
cyuszów by X. Józef Morelowski, a potem od 17 listopada

1840 r. X. Maciej Czyhir, obydwaj, jak i wszyscy niemal ksia,
którzy w Starejwsi natenczas mieszkali, wygnacy biaoruscy
i dlatego mao obeznani z jzykiem niemieckim. To byo dla

Nemeczka zaraz od pocztku nowicyatu powodem niemaych
trudnoci, które przeamywa musia, bo i z nauk dawanych
w nowicyacie nic korzysta nie móg i — co waniejsza —
rekolekcye na czas póniejszy trzeba mu byo odoy. Chciano
go ju posa do Grazu, gdzie prowincya nasza miaa drugi
nowicyat dla Niemców. Nie zrazi si jednak temi trudnociami
kochany Brat Nemeczek i dalej, jak móg, modli si, rozwaa,
wiczy si w cnotach, a przytem pilnie, cichutko i cierpliwie

pracowa, pragnc si cakiem powici Bogu w zakonie. Na
szczcie przyby do Starejwsi O. Guillemaint z Bukowiny, pod
jego wic kierownictwem móg Br. Nemeczek rekolekcye od-

prawi i obznajomi si lepiej z yciem zakonnem. Zreszt za
sam sobie by pozostawiony i nawet na wspólne z innymi re

kreacye nie chodzi, bo Bracia nowicyusze po niemiecku mówi
nie umieli, a i on ich po polsku nie rozumia. Mimo t3'^ch wiel-

kich trudnoci, znaczne w doskonaoci uczyni postpy i po
ukoczonym nowicyacie zoy w Starejwsi d. 24 padziernika
1 84

1

r. pierwsze luby zakonne.
Przez dwa jeszcze lata (1841— 1843) pozosta Br. Nemeczek

w Starejwsi, pracujc pilnie w stolarni. Nastpnie w Nowym
Sczu by rok jeden furtyanem i drugi rok przy refektarzu;

poczem przeniesiony zosta do Lwowa, gdzie przez 3 lata

(1845— 1848) peni w konwikcie szlacheckim urzd piwnicznego
i refektarskiego, a w wolnych chwilach zajmowa si stolark

Gdy nadszed smutny rok 1848, w którym naszych roz

prószono, przytuli si Brat Nemeczek na kilka miesicy u swoich
krewnych na Bukowinie, a potem, ju w grudniu pojecha na
rozkaz X. Prowincyaa Baworowskiego do prowincyi francuskiej,

gdzie w strasburskiej rezydencyi peni znowu te same jak

przedtem urzdy, t, j. zawiadowa refektarzem a obok tego pil-

nowa stolarstwa. Ze swego pobytu we Francyi to mu pozo-

stao najmilsze na cae ycie wspomnienie, e mia szczcie
pozna tu O. Generaa Roothaana i O. Anderledego; za O.

Beckxa pozna by ju dawniej w Starejwsi po misyi lwow-
skiej 1840 r. Odwoany ze Strassburga, przyby w wielk rod
1852 r. do Nissy na lsku, gdzie przez rok cay pozosta w re-
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zydencyi z 00. Harderem i Candon'em; potem w Piekarach
mieszka z niektórymi naszymi Ojcami u ks. kanonika Fietzka
i tu zajty by przez kilka miesicy stolark. A wreszcie gdy
pod koniec 1853 r. zaczli si rozproszeni Ojcowie nasi ciga
powoli do Lwowa, i ku wielkiej radoci pobonego ludu przy-
wdziali ponownie w sam Nowy Rok (1854) jezuick sukni,
wtedy i Brat Nemeczek przyby z Piekar do Lwowa, i tu ju
odtd bez przerwy na usugach domu a osobliwie kocioa jako
zakrystyn przez cae pó wieku, bo a do roku 1903 pozosta.

Z jak pilnoci witobliwy Brat Nemeczek oddawa si
pracy, i dla kocioa si powica, mona tylko podziwia.
Wszystko, od rzeczy najwikszych a do najdrobniejszych,
w najlepszym utrzymywa porzdku, czyci i upiksza — po
wikszej czci sam jeden; w pónej nawet staroci obmiatal
otarze, spinajc si po drabinie a trudzi si chtnie z mioci
ku P. Bogu, aby tylko dom Boy piknie wyglda i ludzi do
naboestwa nastraja. Std te podwajaa si jego gorhwo,
gdy jaka uroczysto wiksza nadchodzia; wówczas stara si
otarze przystraja jak najpikniej, zdobywajc si na coraz to

nowsze pomysy. Widzc to przychodzce do kocioa panie
lwowskie i podziwiajc dziwny jego spryt w ozdabianiu otarzy
i kocioa, chtnie przynosiy poczciwemu Bratu rozmaite dary
w kwiatach i innych ozdobach, wiedzc o tem z góry, e on
z najwiksz pilnoci wszystko w dobrym stanie utrzymywa
bdzie i na chwa Bo obróci. I nie omyliy si, bo istotnie

z wielk starannoci przechowywa wszelkie dary, osobne na-
wet schowki na nie sam sobie zrobi, aby nic nie gino i nie
psuo si. Ogromne szafy dzi jeszcze stoj na loach w ko-
ciele, które . p. Brat Nemeczek z wielkim trudem na przecho-
wanie kwiatów sam zrobi. Caa zakrystya z temi przepiknemi
szafeczkami i schowkami, dzieem jego rk, daje naoczne
wiadectwo o jego dziwnej zrcznoci stolarskiej, a jeszcze
dziwniejszej gorliwoci o chwa P. Boga i okazao domu
Boego. A we wntrzu kocioa, tam ju kady otarz, kady
nieomal kt, same nawet mury gono wiadcz o pobonoci
i starannoci poczciwego Brata Nemeczka. Naokoo wewntrz-
nych murów kocioa chcia koniecznie drewniane zrobi lam-
perye; kosztowao go to kilka lat pracy, ale w kocu zrobi
sam i tym sposobem zaoszczdzi kasie kocielnej niemaego
wydatku.

W pracy by niestrudzonym — odpoczywa prawie nie
umia — cigle by w ruchu juto w kociele i zakrystyi, juto
w domu; nawet w chwilach, kiedy naglcego zajcia nie mia,
a na pogotowiu by musia dla kapanów, którzy zada mogli
jego usugi, widziano go, jak i w tym czasie albo kwiaty z pro-
chu czyci, albo co innego dla kocioa robi, eby tylko nie
prónowa. W rzeczach nawet najdrobniejszych, by zapobie
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gliwy, aby zaoszczdzi czasu i wydatku. I tak n. p. sam wa-
snorcznie piek potrzebne do mszy w. i dla komunikujcych
opatki, a w jesieni cay sg drzewa za pozwoleniem Przeoo-
nego kupi, sam drzewo porzn, porba i wysuszy, aby pr-
dzej i atwiej móg mie na czasie podane hostye. A w tych
wszystkich pracach, staraniach i usugach kady móg widzie,
jakim duchem wiary przejty by i z jak mioci dla P. Boga
i kocioa si trudzi; std te pyna ta sia, z któr najuci-
liwsze nawet rzeczy dla P. Jezusa wykonywa.

Nadto nie mao budowa wszystkich dziecinnem icie
i szczerem posuszestwem wzgldem Przeoonych, z wielk
pokor przyjmowa wszelkie ich rozkazy i do ich woli wiernie

si zastosowywa.
Do tego zauwaono w caem obchodzeniu si z innymi

wielk cierpliwo, wyrozumiao i pokor. Wród prac w ko
ciele, nieraz bardzo kopotliwych, osobliwie czasu wit, obok
wielkiej w dziaaniu energii, nie mniejsz te okazywa cierpli-

wo i agodno. A wszystko umia skierowa do P. Jezusa,

utajonego w Najw. Sakramencie Otarza, do którego gorce
ywi naboestwo.

Take odznacza si . p. Brat Nemeczek niema arli-

liwoci w przyciganiu do naboestwa modych studentów.

Bdc jeszcze 13 letnim chopcem zapoznaem si z ko
chanym Bratem Nemeczkiem pora pierwszy we Lwowie w za-

krystyi kocioa jezuickiego i odrazu powziem dla wielk
cze i powaanie. Odtd czsto odwiedzaem go w zakrystyi

albo na loach, gdzie mia warstat i stolark si zajmowa;
z odwiedzin moich bardzo by zadowolony i regularnie ze mn
odmawia koronk i inne modlitwy, przed Najw. Sakr., lub te
czytaniem duchownem, albo rozmow o rzeczach witych mnie
budowa. Stara si te mie zawsze dostateczn ilo chopców
do suenia do mszy w. lub nieszporów, a ubiera ich w pikne
komeki i czerwone sukienki, aby wikszej nadawa wietnoci
uroczystociom P. Jezusa, Matki Boej i witych Paskich.
Przez lat kilka stykaem si z pobonym Bratem Nemeczkiem,
i wyzna musz, e wielkie std odniosem korzyci. By on dla

mnie i wszystkich, którzy go znali, istotnie piknym wzorem
cnót i gorliwego postpku w doskonaoci; od niego pierwsze
pocztki ycia ascetycznego odebraem. Widzc to jego stara-

nie okoo mego dobra, inni nazywali mnie czsto synkiem jego.

I istotnie — sercem czuem ojcowskiem opiekowa si mn
. p. Brat Nemeczek, zachcajc mnie do mioci P. Jezusa
i Maryi P. i uczc jak si modli trzeba.

By oraz . p. Brat Nemeczek podziwienia godnym wzo-
rem dobrego Brata Zakonu Tow. J. w opiekowaniu si rzeczami
z posuszestwa jemu powierzonemi. I tak, zanim na noc koció
zamkn, zwyk by przepatrywa wszystkie jego kty; i zda-
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rzyJo si, e dwa razy na ambonie, a raz w konfesyonale pod
siedzeniem znalaz zodzieja przj^czajonego z zamiarem, aby
obrabowa w nocy koció. W. O. czycki powiada o Bra-

ciach T. J., e powinni by jal^by matkami zakonu t. j. tak sta-

rannie chodzi okoo domu i rzeczy zakonnycli, jak matka, która

troskliwie pilnuje domu i o rzeczy potrzebne dla rodziny si
stara. Tak prawdziwie matk dla domu lwowskiego by . p.

Brat Nemeczek. Z wszelk troskliwoci chodzi okoo rzeczy
domowych, pilnowa, aby si nie psuy i w dobrym stanie byy
zachowane — a skrztnie obmyla i przypomina, eby na czas

postarano si o to, co byo dla domu potrzebnem.
Dla Przeoonych wszystkich dziwn okazywa ulego,

to te z niego wszyscy wielce byli zadowoleni i bardzo go po-

waali i kochali. Nadto wielce powaa stan kapaski, a dla

kapanów gorliwych nie mia do sów pochway. Czsto
i bardzo czsto, z radoci serca, wyraa si o gorliwem ich

dziaaniu i powicaniu si okoo dusz zbawienia, czem tak si
cieszy, jakby sam te zbawienne korzyci zbiera. Unosi si
wit radoci, e P. Bóg tyle ma ze sug swoich chway,
a ludzie tak wielkie z prac ich poytki.

Prócz tego móg kady, kto si z Br. Nemeczkiem zapo-

zna, od razu zauway, z jak wielk pokor i prostot on ze

wszystkimi obcowa umia; a ta prostota i pokora miaa co tak

miego i przycigajcego, e si niezawodnie wszystkim podoba
musiaa. Std te wszyscy, nietylko Ojcowie i Bracia zakonni,

ale take wieccy, nawet dostojnicy Kocioa i kapani wieccy
pokornego braciszka bardzo szanowali i kochali. Kiedy . p.

Brat Nemeczek razu pewnego chory lea, odwiedzi go sam
Najprz. ks. Arcybiskup Morawski, chcc mu okaza, jak go po-

waa i kocha. A takie objawy powaania i czci ze strony

nawet dostojników, w niczem go nie zmieniy, ani prostocie

jego i pokorze nie zaszkodziy.
Pikne te cnoty, które tak bardzo stan braterski w zakonie

zaszcz5^caj, jeszcze wicej uwydatniay si pod koniec ycia
jego, a osobliwie w ostatnich latach, kied}'^, po czci sparali-

owany, dugo i duo cierpie i cigle w pokoju pozostawa
musia, juto lec, juto siedzc na óku, bo rka lewa i nogi

prawie cakiem byy ubezwadnione, a przytem zawrót gowy
prawie ustawicznie go mczy. Ale wanie w tym to czasie

t. j. przez rok i 3 miesice, które wród nas w Chyrowie prze-

pdzi, wielkie wsz3"stkim dawa zbudowanie; nietylko bowiem,
e cierpienia, które mu dolegay, znosi z zupenem zgadzaniem
si z najw, wol P. Boga, ale przytem wielk nas wszystkich
budowa pokor. Uwaa to za niezasuon ask, jeli kto
z naszych odwiedzi go, a kademu przy odejciu kilkakrotnie

bardzo pokornie dzikowa za to, e go raczy odwiedzi. A to

podzikowanie, jak kady przekona si móg, tak byo szczere,
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z tak niekaman prostot wypowiedziane, e o szczeroci sów
jego nikt wtpi nie móg. Prawdziwie czu si w sercu nie-

godnym tego, aby kto do niego mia zaglda. Przeto te nasi

sam t szczer pokor jego ujci, chtnie poczciwego staruszka

osobliwie wieczorem odwiedzali, aby go w chorobie i cierpie-

niach pocieszy.
Z pokor te wielk w czasie choroby swojej zda si

na wol Przeoonych i brata infirmarza; niczego nie da,
zadowolony by ze wszystkiego, co mu podawano, albo co z nim
robi chciano. Nieraz powtarza: «Róbcie ze mn, co si wam
podoba» — a wród cierpie czsto da si sysze: «Ta — co

robi? niech si dzieje wola Boa!»
W tym czasie ostatniej choroby jeszcze janiej pokazao

si, w jak cisem staruszek kochany pozostawa zjednoczeniu

z P. Jezusem i ze witymi, co oczywicie nie mogo by jak

tylko owocem usilnej pracy nad sob w yciu caem. Chocia
dla osabienia gowy wicze duchownych nie móg, jakby by
chcia, odprawia, to myl jego raz po raz ulatywaa do P.

Jezusa, do Matki Najw., i witych Paskich, a westchnienia

pobone cigle wydobyway si z serca jego.

Gdy ju ostatnia chwila ycia zbliaa si, z wielkiem zbu-

dowoniem przyj ostatnie Sakramenta w., i pokornie dzikowa
wszystkim obecnym za mio, jak go otaczali. Nad ókiem
mia zawieszony obraz Matki Najw. i Najw. Serca P. Jezusa,

na które czsto spoglda, czerpic std ulg i pomoc w ci-
kich cierpieniach swoich. Dnia 22 wrzenia przyj raz jeszcze

przed noc komuni w. «per modum viatici», bo zwikszajce
si cierpienia i coraz czstsze westchnienia do P. Jezusa, do
Matki Najw. i witych Paskich bhzki zapowiaday koniec.

A wreszcie coraz bardziej osab i jak cichutko i spokojnie

y, tak te ducha P. Bogu odda dnia 22, wrzenia 1904 r. okoo
I godzinie w nocy, przeywszy lat 87, w zakonie 65.

Oto prawdziwy wzór witobliwego Brata Towarzystwa
Jezusowego! Pokorny — cichy — cierpliwy — pobony — praco-

wity — miujcy szczerze wszystkich — ukryty przed wiatem,
a miy Bogu, poegna Ojców swych i Braci, których tak po-

waa, kocha i budowa za ycia, aby odebra, jak si susznie
spodziewa moemy, zasuony wieniec nagrody od Jezusa, dla

którego y, pracowa i wszystko opuci, aby w Jezusie znale
stokrotn nagrod w yciu, a ywot wieczny po mierci.

JT. Wojciech Marya Baudiss S. J.
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O. Kazimierz Stefaski,

zmary w Chyrowie dnia U listopada 1904 r.

Urodzi si dnia 12 stycznia 1860 r. w Szamocinie w W".

Ksistwie Poznaskiem, z ojca Jana, gonego swego czasu

ksigarza w Poznaniu i matki z Biernackich. W ósmym roku
ycia zacz uczszcza do gimnazyum w. Maryi Magdaleny
w Poznaniu, gdzie te je ukoczy w r. 1878. Przez wszystkie

klasy szed — jak wiemy z listu jego rodzonego brata, wy-
szego urzdnika pastwowego w Berlinie — jako «primus»

i jako taki odbiera w kadej klasie nagrod: praemium dili-

gentiae et morum. A by to czas — pisze kolega szkolny nie-

boszczyka, p. Dr. Rociszewski z Przemyla — przypadajcy
na pocztek epoki germanizatorskiej. Modzie wic wród co-

raz trudniejszych dla niej warunków, pocza wczeniej si wy-
rabia i wicej powanie zapatrywa na ycie, skupia i czy
si wzajemnie wzami koleaskiej przyjani. W takiem yciu
i w takich warunkach charaktery silniejsze musiay si zazna-

czy i wybi ponad inne. Tak te stao si ze . p. Kazimie-

rzem. Przez kolegów lubiany by serdecznie, aczkolwiek uspo-

sobienia wicej powolnego, nie by pierwszym przy zabawie
i swawoh. Ale za to skoro nadeszy cikie chwile, umia zawsze
wpywem swoim, który mia u kolegów, z jednej strony po-

wstrzyma ich od niewczesnych i szkodliwych manifestacyi,

a z drugiej strony zaleca sowem i przykadem jedynie w tych

warunkach skuteczny i racyonalny opór bierny. By pod tym
wzgldem nad wiek rozwinity i modzie, skupiona w jedn
cao pod wpywem grocego niebezpieczestwa, czsto sza
za gosem jego, gdy czua instynktownie, e w tej dziecinnej

jeszcze gowie by rozum, silna wola i energia.

Po ukoczeniu nauk gimnazyalnych przeniós si Stefaski
na studya filologiczne do Wrocawia. «Tu przejciowo mia
przechodzi faz liberalniejszych poj ». Tak o nim pisze jego

profesor na uniwersytecie wrocawskim, dzi jeszcze zajmujcy
to samo stanowisko, p. Wojciech Jarochowski, w licie wieo
pisanym do Chyrowa, lecz dodaje: «Sam jednak o prawdzie
tego nie zdoaem si przekona. Owszem, kiedy rodzina Szep-

tyckich, a przedtem Rostworowskich, zwrócia si do mnie z prob
o wyszukanie jakiego zdolnego a zacnego nauczyciela domo-
wego dla podrastajcych ich synów, poleciem im wanie . p.

Kazimierza, w tern przekonaniu, e te zacne i pobone domy
bd dla i dla przyszego jego rozwoju wyborn szko».

Tak wic w r. 1883, wprost ze studyów uniwersyteckich
przyjeda Stefaski do Górki narodowej niedaleko Krakowa,
w charakterze nauczyciela domowego modych Rostworowskich.
«Przystojny, nadzwyczaj wesoy a dobrze wychowany i tak-
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towny, — opowiada jeden z wychowanków jego, obecnie nasz
O. Jan, profesor teologii w Krakowie, — prawie od samego po-

cztku swego pobytu u nas, przypadJ do serca caej rodzinie.

W obejciu cechowaa go jaka wrodzona szlachetno i deli-

katno, czysto i prawo charakteru. Poniewa dom nasz
nosi na sobie wybitnie katolick cech, wkrótce te i w naszym
akademiku zacz si coraz wyraniej wyania grunt gboko
religijnego serca. Pierwszym prezentem, jaki dosta w Górce,

byo mae Missale Romanum. Skorzysta z niego tak, e nie-

dugo potem sam usugiwa do mszy w., która si odprawiaa
co niedziel, lub czciej w kaplicy domowej. Tu te zawiza
pierwsze stosunki z naszymi Ojcami: Morawskim, Jackowskim,
Badenim, Zaborskim, aszczykiem i innymi, którzy czstymi
w Górce bywali gomi. Wtedy to dano mu z «Przegldu Po-

wszechnego* do tumaczenia «La physiue moderne» Naviira,

co te i wykona. ^ Jednake wszystko to nie zdradzao jeszcze

tego rodzaju pobonoci, która miaaby si zakoczy powoa-
niem zakonnem. Uczy doskonale, sam si jeszcze przytem
ksztaci, jedc z Górki na sawne podówczas wykady Do-
brzyskiego. W zabawach domowych chtny bra udzia, ale

równie chtnie i serdecznie zajmowa si moim ojcem, który

zaczyna ciko chorowa i potrzebowa rozrywki i towarzystwa.
Kochalimy go wic wszyscy bardzo. Zdrowie dopisywao mu
wtedy dobrze. By tak silny, e my malcy gimnastykowalimy
si jak na reku, na jego wycignitej rce. Tylko od czasu do
czasu napadaa go astma, na któr sobie radzi paleniem jakich
zióek. Czy myl wstpienia do zakonu powstaa ju w Górce,

nie wiadomo. Bawi raz u nas cae dwa tygodnie O. Morawski,
dojeda O. Jackowski i inni; moe wtedy co zawitao w go-
wie i sercu.

«Gdy stan zdrowia ojca mojego si pogorszy i choroba
przesza w mierteln, pielgnowa chorego ile móg, siadywa
przy nim po nocach; a gdy ju byo bardzo le, i na gwat
trzeba byo ksidza, p. Kazimierz sam wród nocy pojecha na
Weso do Krakowa, ksidza z Panem Jezusem przywióz i mimo
chodu jecha z odkryt gow. Mówi te póniej w zakonie —
e ta noc z Panem Jezusem na wozie spdzona, duo zawaya
w jego yciu. Niedugo po mierci ojca wprowadzi nas egza-

minem wstpnym do I szej klasy gimnazyalnej i mimo, e mie-

limy si dalej uczy prywatnie, owiadczy, e chce wróci
do rodziny. aowalimy go bardzo, pakalimy nawet, ale upar
si i odszed.

«Jaka bya przyczyna tego postanowienia, nie wiadomo.

1 o Fizyce nowoytnej historyczno -filozoficzne studya, przez Ernesta
Naville, czonka Korresp. Instytutu Franc, przeoy z francuskiego K(azimierz)

S(tefaski). Kruków 1885, druk Anczyca, w 8-ce, str. 238.
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Moe ju Pan Bóg cign go do siebie, a on nie wiedzia ja-

sno, co ma zrobi, a moe chcia go wprowadzi w rodowisko
jeszcze lepsze, gdzie powoanie jego mogo lepiej dojrze. Isto-

tnie bowiem gdy wyjecha z Górki w jesieni roku 1885, nieba-

wem przyszed list od pani Szeptyckiej z prob o informacye

co do jego osoby, bo potrzeba byo nauczyciela dla omioletniego

wtedy Leosia, dzi waciciela Przybic. Polecenie dosta jak

najgortsze, z Szeptyckimi zna si ju z Górki, gdzie czsto
bywali gomi, wic te zamiast do domu rodzinnego, pojecha
do Abbazyi, gdzie podówczas rodzina Szeptyckich przebywaa*.

Hr. Szeptycka, niewiasta o wysokim duchu katolickim,

obdarzona dziwnie pocigajcym urokiem, odrazu zaja si
Stefaskim prawie jak synem, aby do reszty w nim wyrobi
pobono i zwrot ku Bogu.

«0d pierwszej chwili — odpisuje nam na nasz prob
w tym wzgldzie hr. Leon — przylgn do nas jak do wasnej
rodziny, a ja w nim miaem surowego wprawdzie nauczyciela,

ale równoczenie najlepszego, najserdeczniejszego przyjaciela,

rozumiejcego wszystkie potrzeb}^ pragnienia, natur dziewi-
cioletniego chopca. Pamitam te póniej wraenie jakie na
mnie wywara wiadomo, e p. Stefaski chce zosta ksidzem-
Jezuit, tem wicej, e równoczenie w naszem gronie rodzin-

nem dojrzewaa sprawa powoania mego brata do 00. Bazylia-

nów. Po celujco zdanym moim egzaminie w gimnazyum kra-

kowskiem, pojechalimy moja matka, p. Stefaski i ja do Rzymu,
gdzie nas ju oczekiwa mój brat Roman, póniejszy Bazyhanin
i Metropolita. Rano 4. marca w sam dzie imienin p. Stefa-
skiego poszlimy^ do kapHcy w. Stanisawa Kostki i tam, w da-

wnym pokoju witego prz3^jlimy wspólnie komuni w.
Nastpnie towarzyszylimy wszyscy razem pogrzebowi zmarego
wanie w Rzymie kardynaa Czackiego; a w kocu 24 marca
otrzymalimy audyency prywatn u Ojca w. Leona XIII.

Moja matka opisaa t audyency. Wycigam z opisu to tylko,

co si ks. Stefaskiego tyczy: «Pierwsze sowa Ojca w. byy
zwrócone do mnie. Wskazujc na Romcia, Stefaskiego, Leosia,

rzek: E tutti i figli? — Oni, St. Pere, odrzekam. Ceiix-ci sont

mes fils et celui-la (wskazujc na p. Stefaskiego) presque Jils

d'adoption. Potem do Stefaskiego: Et Vous donc aiissi Vous
voulez Vo2is faire pretre? — Otii, St. Pere, pretre seculier pour
le moment et 2111jourfespere poiwoir mefaire Jesiiite. —Jesuite!—
podj Ojciec w. jakby sam do siebie, — La vocation religieuse!

est la plus grand grace, qiie Dieu puisse dccorder a rhomme!
Des cette vie mtne, je ne parle pas du Ciele, inais des cette vie

menie / i pooy rk na gowie jego». Tyle z opisu mojej matki.

Z kocem kwietnia 1888 r. opuci nas p. Stefaski, ze zami
egnany i dugo jeszcze potem opakiwany. Jakby w odpowie-

dzi na sowa wyrzeczone na posuchaniu u Ojca w. pojecha
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^ednich, w. r. 1893. \';f*™Te„odogmatV\eologii moralnej,

kowskiem, gdzie mieszka, ma ego d^8»^
^^ p,,y„y dnia

Otrzymawszy ^^ ^rak^wie z lk
^ ^ .^ prymicye

7, 14 i 15 hpca 1895 roku wicenia y, ^^^^

W Chyrowie. Jeden z 3ego starszyci
.^ ^^^^^^

wiadectwo o jego ówczesne "^^f :, l^bia, zawsze by-

powany, choC
^reTpTzeb ega

p" ^-niach. Swego przed-

strym swym
^^^^^^^^ff^^^/^^nfe^ bezwzgldn surowoci, silny

miotu wymaga cile cho
^l^/^i^^^^.^l^fa '^ada, by si sumien-

nacisk kad na prawdziw
w^^^^^^;'"^';^^^;j4totu by przedmiot

nie przykadano do
^^.f^fff^,,C zrzumienim rzeczy,

pojmowano i uczono si go z jasnem zi

'

r ^ • rv ^,1 W Stareiwsi dnia i6 listopada 1890 r.

i Niszych wice udzieli mu
;^

J^arejw

ks Biskup Jakób Glazer, sufragan przemyski.
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Jeli kto czego nie rozumia, to . p. ks. Stefaski sam mu to

z najwiksz agodnoci i cierpliwoci tlómaczy i objania».
Od roku 1896—

1 90 1 by dyrektorem gimnazyum chyrow-

skiego a wród tego od 1898— 1900 zarazem prefektem gene-

ralnym. A gdy na tych stanowiskach poznano niezwyky jego

talent administracyjny, takt, mio dla modziey i gorliwo
o jej dobro i wychowanie, zamianowano go 19 padz. 1901 r.

wicerektorem i wnet potem 17 kwiet. 1902 r. rektorem zakadu.
Wyjtkowo te O. Genera
skróci mu czas trzeciej pro-

bacyi i pozwoli na zoe
nie ostatnich lubów dnia

15 sierpnia 1904 roku. Nad-
zwyczajna bystro umysu,
energia i rzutko, mio
ojcowska, zczona ze sta-

nowczoci, szczero i pro
stota icie wielkopolska

,

wroga wszelkiemu polity-

kowaniu, a wykwintno
nader pocigajca w obej-

ciu cechoway jego sto-

sunek jako rektora do grona
wychowawców i do mo
dziey. «Ile to razy, mówi
wspomniany wyej jeden
z jego wychowanków, przy-

chodzi sam do nas czyto

na sal rekreacyjn, czy na
plac, rozmawiajc, artujc
miejc si ze wszystkimi;

a zawsze umia kademu
co stosownego powiedzie,
to pochwali, to zgani lub

dowcipnie co zauway — a wszystko z wielk agodnoci
i yczliwoci. Nie dziw te, e kiedy zosta rektorem zakadu,
wszyscy powierzyli mu chtnie i szczerze swe troski i zmar-
twienia, a kady odchodzi od niego ze sowami pociechy, otu-

chy i nadziei i z obietnic pomocy. Wszyscy te kochali go
jak ojca i opiekuna, kochali go szczerze i prawdziwie, kochali
go tak, jak i on wszystkich kocha».

Dla podniesienia zakadu, upikszenia i ulepszenia wielu
rzeczy uczyni bardzo wiele. Pokane w rozmiarach nowe skrzy-
do i kaplica przed frontem konwiktu, wycignite ju pod dach
i pokryte dachówk, i wiele innych, na kadym niemal kroku
nowoci jego s wanie dzieem. Dla rozwoju tak moralnego
jak naukowego powierzonej nam w konwikcie, a pod ostatecz-
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nym kierownictwem jego zostajcej modziey, by gotów na
wszelkie powicenia. Pad te ofiar tej gotowoci, jak onierz
na posterunku.

W sam dzie zaduszny 2-go listopada uda si pieszo na
dworzec kolejowy, do lwowskiego pocigu, by na miejscu we
Lwowie pozaatwia interesa budowlane, a ju na drugi dzie
po powrocie czu si niezdrowym i skary si na dolegliwoci
towarzyszce influency. Ruchliwy jednak z natury, zmaga si,

ile móg zaatwia sprawy biece, zaglda do budowy kaplicy,

po poudniu za pojecha z wizyt do p. elechowskiego, no-

wego naczelnika stacyi kolejowej w Chyrowie, a poniewa
wiatr by mrony, a , p. O. Rektor za lekko ubrany, w czasie

tej przejadki widocznie si przezibi, bo stan jego zdrowia
tak si odrazu pogorszy, e kiedy z powrotem z miasta zatrzy-

ma si na chwileczk w rozmownicy na proby matki jednego
z konwiktorów, — uczu nagle silne dreszcze i niezwyke osa-
bienie. Przerwa rozmow i poszed pooy si do óka,
z którego ju nie mia powsta. Nazajutrz w niedziel obiega
po caym domu trwona wie, e u Ojca Rektora rozwino
si influencyjne zapalenie szczytów puc i opucnej. Doktór
zakadowy p. Myk, który od pocztku choroby a do ostatniej

chwili oa pacyenta nie opuszcza i z uznania godnem powi-
ceniem i energi chorobie zapobiega, chocia nie traci nadziei,

to jednak i moliwoci katastrofy od pierwszej zaraz chwili nie

wyklucza, bo i zapalenie tego rodzaju ma najczciej przebieg

zoliwy i akcya serca pacyenta od duszego czasu bya nie-

tga; a nadto cierpia na astm i znaczn rozedm puc. Po-

dziela to zdanie take Dr. Rociszewski z Przemyla, który ju
w niedziel rano zjecha na konsylium. Tem energiczniej wy-
silano si na moliwie najskuteczniejsze rodki, aeby pacyenta
ratowa. Darmo, choroba rozszerzaa si, ogniska zapalne przy-

byway jedno po drugiem, serce sabo, a influencya zajmowaa
odek. Wida Bóg da ofiary jego cichego i pracowitego
ycia, gdy «podobaa Mu si dusza jego». Do oa chorego
dwa razy zjeda proszony o to p. radca Dr. Opolski ze Lwowa,
a jak p. Dr. Myk i Dr. Rociszewski, tak i on robi, co tylko

po ludzku móg. Niestety, choroba zwalia si na organizm,

który jej znie nie móg i naturalnym biegiem rzeczy uledz

jej musia. Katastrofa zbliaa si powoli, ale zimnym i pewnym
nieomal krokiem. Dziwny niepokój, jaka trwoga tajemna i ser-

deczna troska i przeczucie nieszczcia wisiao w powietrzu,

odbijao si na wszystkich twarzach... Co chwila krzyoway
si pytania przytumione i szepty: «jak tam?» — «lepiej?» —
«le» — '<troszk lepiej » — «bardzo le» - «niema nadziei». —
Co ciskao za gardo.. Nie, to nie moHwe!.. to chyba sen,

eby O. Rektor...

Od pocztku choroby wszystko, co yo w domu, rzucio



— 409 —
si do modlitw i gorcych do Boga prób. Nowennami, odpra-
wianiem Mszy w., odmawianiem róaców, niejedn ofiar
i Iz cich szturmowano po prostu do nieba. Konwiktorzy to

wspólnie, to osobno zamawiali msze w. na intency chorego. Raz
po razu cay konwikt schodzi si na wasne proby do kaplicy

na koronk przed wystawionym Najw. Sakramentem. Tymcza-
sem chory do ostatniej prawie chwili troska si jeszcze o dom
i konwikt. W serdecznych wyrazach dzikowa za modlitwy,
mio i przywizanie, okazywane mu w chorobie zwaszcza.
Dowiadywa si o los rozpocztych nowych prac budowlanych, —
poddajc si równoczenie z rezygnacy woli Boej i egnajc
z tymi, którzy przy nim stali.

Jako rzeczywicie Bóg nie chcia tym razem ofiar naszych,
ale chcia ofiary jednej, t. j. ycia kochanego naszego O. Rektora.

W pitek dnia 1 1 listopada, dwie minuty przed 1 2 godzin
w poudnie — przyjwszy jeszcze dzie przedtem najpoboniej
ostatnie Sakramenta w, a w sam dzie mierci wiatyk —
w otoczeniu zakonnych swych Braci, Drów p. Radcy Opolskiego
i Myka cicho i pogodnie po niedugich, ale wielkich cierpie-

niach, wierny suga Boga, niezmordowany pracownik Paski
przeniós si z pola walk, trudów i yciowych znojów do lep-

szego ycia. Modlitwy nasze nie byy daremne — da mu Bóg
dobry zamiast zdrowia si do godnego zniesienia ogromnych
cierpie i skon pobony.

Konwiktorów uwiadomi o mierci ks. Rektora, ks. Prefekt
generalny przy kocu obiadu. Niedugo potem ogldalimy go
ze zmienion nieco cierpieniem, ale jakim nadziemskim poko-

jem owian twarz, uoonego na wieczny sen wród aobnej
zieleni i obicia, w kapaskie przybranego szaty, na katafalku.

W niedziel dnia 13 listopada o godz. 3 po poudniu wy-
ruszy z zakadu nader liczny orszak pogrzebowy, towarzyszcy
zwokom . p. O. Kazimierza. Kondukt prowadzi Najprzew. Ks.

Infuat przemyski, Jakób Federkiewicz, w licznej asystencyi

caego kolegium , wielu przedstawicieli duchowiestwa wiec-
kiego obu obrzdków, jakote zakonnego, reprezentantów wadz
rzdowych i autonomicznych i ze wszystkich stron kraju przy-

byych rodziców, majcych swe dzieci w zakadzie. Czoo orszaku
tworzyy zastpy konwiktowej modziey ze sw kapel. Trumn
dwigali kolejno na swych barkach Ksia i Bracia, towarzysze
zakonni zmarego, stra poarna zakadowa, a take uczniowie
starszych klas. Nadto z kadej klasy zmieniali si delegaci

w niesieniu wspólnego wieca; reszt bowiem zoonych na
wiece pienidzy przeznaczyli konwiktorzy na ukochane dzieo
. p. O. Rektora, t. j. budow nowej kaplicy, a w szczególnoci
na otarz w. Kazimierza z odpowiedni pamitkow tablic.

Przed spuszczeniem zwok . p. O. Kazimierza do krypty
grobowej przemówi do zebranych na cmentarzu suchaczy ks.

NASZE WIAOOMOOI T. I. 20
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Infuat, w serdecznych sowach podnoszc zasugi zmarego
kapaskie i wychowawcze i niezwyke jego zalety jako tylo-

letniego kierownika zakadu chyrowskiego. Nastpnie przemawia
p. Nowosielecki, starosta kronieski, w imieniu rodziców tutej-

szej modziey i zaznaczy z naciskiem, jak bardzo zmary . p.

ks. Rektor przyczyni si bystroci swego umysu, rozleg
wiedz, dowiadczeniem, taktem i bezgraniczn mioci mo-
dziey do rozkwitu zakadu i wydatnej jego dziaalnoci, pod-
jtej w celu odrodzenia ducha narodowego i religijnego mod-
szych pokole.

Nazajutrz w poniedziaek 14. t. m. o godz. 8 rano odbyo
si uroczyste naboestwo aobne w kaplicy konwiktowej, od-
prawione przez Najprzewieleb. ks. Biskupa Karola Fischera,

sufragana przemyskiego, który umylnie zjecha do Chyrowa
w zastpstwie Arcypasterza naszej dyecezyi, ks. Biskupa Pel-

czara, zajtego w tym dniu z powodu kongregacyi XX. Dzie-
kanów.

Na wiadomo o mierci O. Stefaskiego pospieszono ze
wszystkich nieomal stron kraju z wyrazami wspóczucia i alu.
Na rce O, Wicerektora Bapsta lub do gremium Ksiy na-
deszo przeszo 150 telegramów, a wród nich od tak wybit-

nych osobistoci jak: J. E. ks. Metropolity hr. Szeptyckiego, Naj-
przew. XX. Biskupów Fischera i Czechowicza, J. Eksc. Dra
Koerbera byego prezydenta ministrów austryackich, J. Eksc.
Namiestnika hr. Potockiego, J. Eksc. Prezydenta Tchórznickiego,
hr. Tarnowskich i wielu, wielu innych. Nadto wyrazili kondo
lencye w askawie nadesanych listach J. E. ks. Kardyna Puzyna,
p. wiceprezes Rady szkolnej Dr. Paek, p. radca Dr. German,
p. radca Inspektor Lewicki, prof. Creizenach i — gdy niepo-

dobna wyliczy wszystkich poszczególnie — do 100 rodzin lub

pojedynczych osób, które miay sposobno pozna za ycia
. p. O. Kazimierza. W imieniu swojem i dwóch pozostaych
sióstr . p. zmarego dzikuje Ksiom i modziey konwiktowej
wspomniany ju wyej brat O. Kazimierza «za ostatni oddan
mu posug, za ch uczczenia jego pamici przez postawienie
otarza w. Kazimierza w nowo budujcej si kaplicy i umiesz-
czenie tame tablicy pamitkowej, na który to cel i on omiela
si przesa kilkaset koron ».

. p. O. Stefaski oddany by — jak wiadczy kierownik
jego duszy O. Baudiss — zakonowi caem sercem. Mio wi-
tego powoania bya mu w yciu jakby przewodni gwiazd.
Ona go te wioda na drodze cnoty, zaparcia si a szczególnie

wielkiej, prawdziwie gbokiej, zakonnej pokory. Niezwykle
wyksztacony, nigdy prawie nie narzuca nikomu swego zdania.

Ju w kandydaturze a póniej w nowicyacie nie usiad pierw-

szy, jeli odwiedzajcy go nie zabra wpierw miejsca. Póniej,
jako przeoony i rektor, rzeczywicie to co Pismo Boe mówi:
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«rectorem te fecerunt, esto tamuam unus ex illis», by jakoby
jeden wród wielu. Z natury troch zamknity w sobie, wogóle
by jednak bardzo wesoy, swobodny i uprzejmy w obejciu.

Gdy kogo mimowolnie obrazi, nie waha si go przeprosi.
Opowiada jeden z modszych ksiy, e kiedy pewnego razu
po rekreacyi wieczornej powraca do pokoju, zastpi mu drog
. p. O. Rektor i szepn cicho: «przepraszam Ojca bardzo, e
mu na rekreacyi dokuczyem*.

W rzeczach tyczcych duszy jako te w wiczeniach du-
chownych by nadzwyczaj sumienny. Jeszcze w cigu cikiej
bardzo choroby i w ostatni dzie przed skonem prosi O. Du-
chownego o zwolnienie go od brewiarza. Jako rektor, wród
najrónorodniejszych zaj i przeszkód nigdy si sam nie dy-

spensowa od wicze duchownych, ale jeli koniecznie trzeba

byo, czyni to za pozwoleniem O. Duchownego. Bardzo czsto
chodzi do spowiedzi w., pragnc z jak najwiksz czystoci
duszy przystpowa do otarza.

Po przyjciu ostatnich Sakramentów w. kiedy ju si
i modh nie móg, czsto krótkie powtarza westchnienia i strze-

liste akty i z wielkim wyrazem pobonoci znak krzya w. na
sobie czyni. Kiedy mu przybliano do ust krucyfiks, caowa
go serdecznie szepcc raz po razu sodkie imiona Jezusa i Maryi.

Nieche mu ten Bóg, któremu suy yciem caem i ufa
a do zgonu, bdzie litociwy w wiecznoci, a pami wdzicz-
nych naszych serc bratnich niech mu bdzie zapat na ziemi.

Ks. Wadysaw Wojto T. J.

O. Franciszek Ksawery Eberhard,

zmary w Opawie d. 3 lutego 1905 r.

Jak piorun z pogodnego nieba spad do kolegiów i domów
telegram donoszcy o mierci O. Eberharda, przerazi, zasmuci
tych zwaszcza, którzy go bliej znali i z nim pracowali.

Urodzi si w Berlinie d. 26 stycznia 1844 r. z ojca kato-

lika, mistrza krawieckiego, matki protestantki, by ósmym z rzdu
dziesiciorga rodzestwa, kochany i troch psuty przez nie. Wnet
po jego przyjciu na wiat matka zostaa katoliczk, bo gdy
zwyczajem protestanckim posza do zboru po bogosawiestwo,
pastor odprawi j grubiasko, a w kazaniu tego dnia miota
obelgi na Matk Najwitsz. Uraona tem, wysza ostentacyj-

26*
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nie w czasie kazania ze zboru, zgosia si do proboszcza ko-

cioa katolickiego w. Jadwigi, i przygotowana przeze nale-

ycie, uczynia wyznanie wiary ku uciesze ma i dzieci, które

wszystkie byy katolickie ^ Nasz Franus kocha bardzo sw
matk i dorósszy, powany ju Pater, czsto powtarza: «meine
Mutter hat gesagt», moja matka mówia to a to.

Ukoczywszy nisze gimnazyum w Berlinie, w i6 roku
ycia wstpi do nowicyatu w Starejwsi d. lo wrzenia 1860 r.

Pamitam go dobrze, istny synek starych Germanów, jak ich

opisuje Tacyt, o rumianej penej twarzy, niebieskich oczach,

dugich jasny blond wosach, wesoy a jednak nie roztrzepany,

owszem mylcy i nad wiek roztropny. Kto by jego promo-
torem do zakonu, nie wiem napewno, przypuszczam e ks. Muller,

wikaryusz kocioa w. Jadwigi, który przez lat z gór 40 pod-

trzymywa ycie katolickie w Berlinie, sprowadzajc Jezuitów
misyonarzy, zakadajc bractwa kocielne i stowarzyszenia ka-

tolickiej modziey. Zajmowa si gorliwie i nasz Poloni,
której tam byo przeszo do 40 tysicy. Poznaem go wanie
na takiem zebraniu modziey polskiej 1876 r. jadc na trzeci
probacy do Francyi.

Po skoczonej filozofii^ w Starejwsi 1867 r. nasz Eberhard
magistrem jest i i 2 klasy przez dwa lata w Tarnopolu, kochany
przez uczniów i kolegów.

Odby potem (1869 72) trzechletni kurs teologii dogma-
tycznej w Krakowie, wywicony ju przedtem przez biskupa
Pukalskiego na kapana w Tarnowie 2 sierpnia 1870 rJ

Wanie wtenczas powierzy nam Wikaryusz Apostolski

X. biskup Gaecki na wniosek rzdu (namiestnika hr. Gouchow-
skiego) kazania niemieckie w kociele w. Barbary, które od
1868 r. miewa O. Augustyn Lipiski przybyy z Brazylii, gdzie

przez lat 20 by misyonarzem. Zapada na zdrowiu, kaznodziej-

stwo w pónem ju wieku byo dla ciarem, wic zastpi go
1869 r. na niemieckiej ambonie O. Langer, profesor podówczas
teologii znakomity i mówca dzielny. W r. 1872 obj kaznodziej-

stwo niemieckie mody ks. Eberhard; nie na dugo, bo w na-

stpnym roku z woli O. Prowincyaa Kautnego odprawi trzeci

^ Jedna z sióstr O. Eberharda zmara Wizytk 1892 roku w Krakowie,

druga Germana jest Elbietank, obecnie przeoon leczniczego zakadu w Schrei-

berhau na pruskim lsku.
* Bdc na filozofii w Starejwsi, uczy w szkóce parafialnej katechizmu

i piewu. Niektóre pieni i melodye kocielne, które wtenczas bd sam uoy,
bd z zagranicznych piewników do polskiego piewu zastosowa, s dzi
jeszcze w uyciu po naszych kocioach w Starejwsi i indziej.

8 Mniejszych wice udzieli mu w Starejwsi 2 lipca 1861 roku biskup

przem. X. Jasiski; subdyakonatu 16 marca 1867 r. we Wrocawiu ksi biskup

Foerster; dyakonatu 31 lipca 1870 r. X. biskup Pukalski. Pierwsz msz w.
odprawi O. Eberhard w Krakowie w kociele w. Barbary. (Przyp. Red.)



— 413 —

prób w Tronchiennes w Belgii; w kazaniach niemieckich wy-
rczyJ go O. Langer.

Podczas pobytu O. Eberharda w Belgii umiera (30 marca
1874 r.) X. Pkalski ostatni z Boogrobców, którym pojezuicki

koció w. Barbary dany by na wasno w zamian za znie-

siony ich koció w. Jadwigi. J. X. biskup Gaecki przeznaczy
administratorem w. Barbary wieckiego kapana, którego natu-

ralnie opaca musia rzd, bo zabra cay majtek Boogrobców.
Aby unikn pacenia, zapyta rzd O. Prowincyaa Kautnego,
czy kaznodzieja niemiecki Jezuita nie przyjby take admini-

stracyi, ale tymczasowo i bezpatnie? Propozycy przyjto; Je-

zuitom bowiem chodzio o to, aby powróci do swego najdaw-
niejszego w Krakowie kocioa, do którego wi si wspom-
nienia ks. Skargi i starych onych zacnych polskich Ojców,
króla Batorego i Zygmunta III. Wic odwoano coprdzej O.

Eberharda z trzeciej próby, który te 2^ czerwca 1874 r. obj
urzdownie administracy w. Barbary jako «provisorischer,

unendgeldlicher Administrator* jak si artobliwie przechwala.^

II.

Odtd datuje si pitnastolecie prac kapaskich i misyo-
narskich O. Eberharda w Krakowie i okolicy, w Galicyi, lsku
i na Bukowinie, które istotnie powtórzeniem s tego, co przed

300 laty Jezuici w. Barbary podejmowali i czego dokazali.

Jak ongi Skarga przy pomocy zacnych matron, tak on, pomimo
e Niemiec, nieszczególn mówi polszczyzn, kochany w Kra-
kowie przez arystokracy polsk licznie wtenczas zamieszka
i obywatelstwo krakowskie, z ofiar i skadek odwiey, odno-
wi wityni, sprawi nowe konfesyonay, zaopatrzy zakrysty
w przybory i szaty kocielne, a co najwaniejsza, wprowadzi
porzdne naboestwo: od 6 — 9 rano msze w., o 5-ej wieczo-
rem bogosawiestwo Najw. Sakramentem, w niedziele i wita
na sumie kazania niemieckie, na nieszporach polskie. Zaprowa-
dzi bractwo Serca P. Jezusa i Apostolstwo modhtwy, oraz
Komuni wynagradzajc w pierwsz niedziel kadego miesica,
przyczem miewa bardzo arliwe do ludu przemowy.

W konfesyonale dosiadywa pilnie sam i drugich ksiy
zaprasza, tak e wkrótce koció w. Barbary sta si poeniten-
tiaria magna, nietylko dla Krakowian, ale dla wszystkich, co
z trzech zaborów Polski do przybywali, e sta si ulubionym
kocioem osób pobonych, a nawet modnym, bo nietylko egze-
kwie, ale i luby znaczniejsze w nim si odbyway. Usuny,
uprzejmy dla wszystkich, jedna sobie serca on^ swoj zawsze
weso, szczer, bez afektacyi prostot ducha. ebra dla ko-

' Indygenat austryacki otrzyma w r. 1877, przyjty do gminy Wycie.
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cioa nie wstydzi si, ale ?:azwyczaj nie ebra, dosy gdy
powiedzia, e to a to dla ozdoby kocioa bardzoby si przy-
dao, i wnet znalaz fundatorów.

Zostawszy onym bezpatnym administratorem, zamieszka
w cztery lata póniej (28 padziernika 1878 r.) w pobliu kocioa
w. Barbary, przy Maym Rynku w kamienicy pani Illmingowej,
a przy nim przytulio si kilku Jezuitów. Tak powstaa rezy-

dencya w. Barbary, przeniesiona d. i lipca 1880 r. do najtego
domu XX. Mansyonarzy maryackich, której on, jako minister
i prokurator przez lat kilkanacie by dusz i prawie ywicielem.
Nieczeka dugo, a O. Eberhard sta si ulubiecem Krakowa.
Tu proszono go o przygotowanie do pierwszej Komunii w., tam
o rekolekcye przedlubne dla narzeczonej, zasigano rady, a nie

raz porednictwa w nieporozumieniach familijnych , wzywano
do chorych. Umiera niedowiarek lub obojtny w wierze, wo-
ano O. Eberharda; odwiedzi raz, drugi, dziesity chorego, do-

pokd go do przyjcia sakramentów w. nie nakoni. Dogory-
wajcemu ex-starocie Dunajewskiemu, bratu biskupa i ministra,

zoy 30 kilka wizyt, podawa lekarstwa, opowiada nowiny
miejskie, zanim udao mu si pozyska go Bogu. Wdziczny
mu by za to J. X. Biskup Albin, obsypa wszelkiemi /aculates,

aby móg swobodnie nawraca z judaizmu, protestantyzmu
i schizmy.

To te O. Eberhard od 1872— 1889 roku przyj na ono
Kocioa katol. 297 protestantów, zwaszcza protestantek, które

jako guwernantki, bony, przybyy z Anglii, Szwajcaryi i Niemiec
do domów polskich, i koo 50 schizmatyków; ochrzci za 309
ydów i ydówek. Z temi zay wiele kopotu, nietylko aby
znale ojców chrzestnych i odpowiednie dla neofitów umiesz-

czenie, ale e cigaa go zo ydowska, a nawet luterska. Oto
w marcu 1885 roku pose do rady pastwa w Wiedniu baron
Bloch z Florisdorfu zaczepiwszy budet ministerstwa sprawie-

dliwoci, zarzuca powolno sdom krakowskim, nieudolno
policyi i pyta ministra, czy on wie o tem, e w Krako-
wie Jezuita ks. Eberhard prozelityzmem i nieuczciw mioci
wiedziony, Mak Stieglitzówn z ulicy Szpitalnej nakoni do
ucieczki z domu rodzicielskiego i przyjcia chrztu? Z rozkazu
ministra sdy zrobiy dochodzenie, okazao si, e dziewczyna
ma lat 16, moe wic na mocy ustawy pastw, zmieni wyzna-
nie religijne, choby wbrew woli rodziców, e jednak na da-
nie ojca sd szuka kaza dziewczyny w Stanitkach, ale jej nie

znalaz. Dwa razy jeszcze na krzyki ydów i gazet ydowskich
wznowiono sdowe dochodzenie, ale kad5'^m razem skarga sta-

rego Stieglitza o zbrodni gwatu publicznego zostaa odrzucon.
Z toku ledztwa widoczna byo, e i) O. Eberhard odradza
dziewczynie stanowczo ucieczk z domu rodziców, którzy j
biciem i srogiem obejciem do tego moralnie zmusili, e 2)
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ochrzci j wtenczas, gdy magistrat i konsystorz potrzebne dali

pozwolenie , e 3) nakoni PP. Benedyktynki w Stanitkach,
u których dziewczyna chwilowy przytuek znalaza, i nie bro-

niy jej rozmowy sam na sam z rodzicami, którzy j kilkakrot-

nie namawiali do powrotu do domu i dawnej wiary, ale bez-

skutecznie, e 4) postara si aby dla dalszej edukacyi przyjy
j Siostry Boromeuszki w Cieszynie, a gdy stamtd po kilku

latach ju doros pann wrócia, dopomóg jej, e wysza zam za krawca porzdnego, z którym uczciwie, matka kilkorga

dzieci, yje dotd.
Przykrzejsz jeszcze bya druga sdowa sprawa toczca

si prawie równoczenie z tamt. Rzecz tak si miaa. Z po-

cztkiem kwietnia, znany w Krakowie ogrodnik Henryk Morgen-
stern, protestant z Saksonii, wniós do ministra sprawiedliwoci
prob o dochodzenie za zbieg z domu córk Emm. W po-

daniu tern , zredagowanem przez koncypienta adwokackiego
Stefana Eichhorna, yda, obwinia Morgenstern O. Eberharda
o nakonienie córki do zmiany wiary i ucieczki w celach mio-
snych, przyczem uy wyrazów: «Proselitenmacher, Yerfiihrer,

Yerbrecherische, betrtigerische Handlung». Minister odesa po-
danie prokuratoryi pastwa w Krakowie, ta sdowi. Wezwany
do ledztwa O. Eberhard zada w protokole, aby najcilej
sprawy dochodzono i jeeli okae si winnym, aby go surowo
ukarano, ale jeeli nie, aby ukarano oszczerców. Niewinno
jego zajaniaa w caej peni, raz tylko rozmawia z Emm
w zakrystyi w. Barbary, odradza jej ucieczk z domu, adnej
nie utrzymywa z ni korespondencyi, nie wiedzia nawet gdzie
si obraca, czy i kiedy przesza na katolicyzm. Wic Morgen-
stern i Eichhorn zasiedli i-go wrzenia 1885 r. na awie jako
oskareni, «o obraz czci» (z § 487. kod. karn.) i wyrokiem sdu
delegowanego karnego zasdzeni pierwszy na 7 dni, drugi na
6 tygodni aresztu. Obydwaj apelowali do sdu krajowego, który
ich 8 padziernika uwolni od kary, ale jedynie dla przedaw-
nienia sprawy. Rzecz jasna, e ydowska «Presse», która si
rozpisywaa szeroko o prozelityzmie i uwodzeniu ks. Eberharda
w obojej tej sprawie, wzywajc policy i sdy aby ostro prze-

ciw niemu wystpiy, zamilczaa roztropnie o przebiegu i wy-
niku procesów. Emma Morgenstern wstpia do PP. Nazare-
tanek, i od kilkunastu lat jest przeoon domu tego zgromadzenia
w Rzymie.

Procesa te nietylko nie szkodziy dobrej sawie O. Eber-
harda, ale owszem spotgoway j. Konsystorz biskupi przesa
do ministeryum sprawiedliwoci pismo pod d. 2^ marca 1885,
w którem potwierdziwszy prawdziwo relacyi, jak ks. Eber-
hard zoy pisemnie O. Prowincyaowi Jackowskiemu, owiad-
cza, e «rzucone przeciw niemu podejrzenia uwaa jako oszczer-
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stwo, a co do moralnoci O. Eberharda moe tylko jak najlepsze

da wiadectwo. O. Eberhard jest niemieckiej narodowoci, ale

tu w Krakowie, znan w najszerszych koach, powaan i ulu-

bion osobistoci*. Podobne wiadectwo dao O. Eberhardowi
miasto Kraków, najznaczniejsi dygnitarze i obywatele z sfer

arystokracyi i kupiectwa, profesorowie i adwokaci, zacne ma-
trony i panie opatrzyli je licznymi podpisami.

Oprócz wymienionych wyej prac w kociele w. Barbary,

O. Eberhard dawa corocznie rekolekcye prawie wszystkim za-

konom eskim w Krakowie: PP, Prezentkom, Duchaczkom,
Franciszkankom, Dominikankom, Bernardynkom, Wizytkom, Mat-

kom Miosierdzia, Felicyankom. Zaopiekowa si te dziewcz-
tami w fabryce cygar, corocznie dawa im rekolekcye w kociele
w. Barbary, u dyrektora fabryki bardzo mu yczliwego wypr
sza jednym przyjcie, drugim powikszenie dziennej pacy, i wnet
w izbach fabrycznych widziae ciany obwieszone obrazami
Serca Jezusa i Najw. Panny, syszae zamiast miechów i wiec
kich piosnek, pieni nabone. Dla modziey szkolnej zaoy
w r. 1872 Czytelni katolick, któr prowadzi roztropnie do
swego wyjazdu 1889 r. Co roku na imieniny ks. biskupa Albina
urzdza w niej wieczorek muzykalno- deklamacyjny, na którym
bywa cay pobony Kraków. Gdy potem przyjto do Czytelni

kilku akademików, a za ich namow zmieniono statut w ten

sposób, e ksidz dyrektor nie ma gosu decydujcego, tylko

jako zwyky czonek wydziau, gos doradczy i wskutek tego

wkrady si polityczne agitacye, scysye, swary i kótnie, usunli
si Jezuici, i Czytelnia dla braku grosza, rozwiza si musiaa
1 891 roku.

Niedosy pracy w Krakowie. O. Eberhard wyjeda czsto
z kazaniami odpustowemi do ssiednich parafii, chocia mówi
je czsto take w krakowskich kocioach, ^ i na misye ludowe
do Ruszczy 1874, do Mogiy 1875 i 1877, Jaworzna i Bogumina
1878, wreszcie do Czerniowiec 1879 n, gdzie razem z O. Maksy-
milianem Klinkowstroemem, sawnym kaznodziej z prowincyi
austryackiej, gosi niemieckie kazania, podczas gdy polskie mó-
wili 00. Baczyski, Wójcikowski, Sebastyaski.^ Misya ta przez

infuata ormiaskiego ks. Mitulskiego sprowadzona, trwaa 8 dni,

i sprawia przeom w yciu a raczej w obojtnoci religijnej

1 Zostaa po X. Eberhardzie w rkopisach spora liczba kaza polskich;

jedno ogosi sam drukiem w osobnei broszurce p. t. Kazanie wygoszone na 7ia-

boestwie alobnetn za dusz , p. X. Zygmunta Goliana, w kociele w. Barbary.,

przez X. Franciszka Eberharda T. J. Kraków, 1885, druk «Czasu», 8, str. 16.

Przedrukowano je póniej w « Kazaniach i Szkicach ksiy T. J.» t. I, str.

301—311. Tamie t. VII, str. 281—289 zamieszczono jeszcze jedno kazanie

X. Eberharda na uroczysto Serca Jezusowego.
* Opis tej misyi w « Wiadomociach kocielnych » 1879 str. iio; i w € Bo-

nus Pastor* 1879 str. 108.



417

czerniowieckich katolików, daa im pozna bliej Jezuitów i przy-

gotowaa grunt do przyszej rezydencyi Jezuitów i nowych prac

na Bukowinie.
Zaraz roku 1880 przypadaj pierwsze, sawne misye w Se-

recie, Gura Humora, Jakobeny, Pojana Mikuli, Luisenthal i t. d.

pracowali na nich O. Eberhard, Wójcikowski i Adler. Powtórzyy
si misye bukowiskie 1882 i 83 roku w Althiitte, Bojanie i Su-

czawie. W r. i886 w marcu widzimy O. Eberharda na misyach

w lsku pruskim, (pierwsze, które od czasu kulturkampfu 1872 r.

odprawiono) w Biskupicach, Rudzie, Lipinach; 1887 r. w Weiss-

wasser. W 1886 r. daje misy w Dolinie, a 1888 rozpoczyna

dugi szereg misyi dla emigracyi polskiej w Saksonii, pracujcej

w kopalniach w Hali, Eisleben,

Mansfeldzie, Helbrze, gdzie z pro-

boszczem ks. Schwermerem prowa-

dzi pierwsz od czasów reformacyi

(od 340 lat) publiczn procesyc Bo-

ego Ciaa, w Koethen, Merseburgu
i t. d.* W powrocie zatrzyma go
w Berlinie ks. biskup wojskowy
Assmann, aby dla polskich robot-

ników w dwóch kocioach miewa
róacowe naboestwo i kazania

misyjne przez cay padziernik.

Uradowany bogimi owocami kaza
ks. biskup, zaprosi go w nastpnym
roku do Berlina na majowe nabo-

estwo i kazania dla Polaków przez

cay miesic maj. Pomidzy temi

dwoma berliskiemi misyami, za-

proszono O. Eberliarda na kongres
katolików w Bytomiu na lsku,
gdzie uczestniczy w obradach i wygosi wspania mow,
a potem w grudniu na misy w Pruchnie na lsku austrya-

ckim.

Jedn z ostatnich jego prac w Krakowie, byy trzydniowe

rekolekcye, dane pierwszy raz w marcu 1889 r. w wieo za-

oonym schronisku brata Alberta, dla wóczgów bez dachu.

Wkrótce potem 22 wrzenia O. Prowincya Mycielski przezna-

czy O. Eberharda na superiora ubouchnej rezydencyi w Czer-

niowcach. I tu si rozpoczyna nowa doba kapasko misyonar-

skiej jego dziaalnoci.

o. Eberhard
(podug fotografii z 1889 r.)

1 Misye w Saksonii O. Eberharda opisa wedug jego notatek O. Badeni

w «Przegldzie powszechnym* 1889 roku t. 24, str. 327— 342; tudzie w oso-

bnej odbitce: «Emigracya ludii polskiego do Niemiec*. Kraków 1889 r., druk

Anczyca.
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III.

Jezuici czerniowieccy od czterech lat miecili si w starym
zbutwiaym domku, tu przy ogrodzie miejskim, a dom drugi,

wizienie niedawno miejskie, przerobili na kaplic dla 250—300
osób, i w niej urzdzili porzdne naboestwo i mówili kazania
polskie i niemieckie. Pierwszem wic staraniem nowego superiora
byo zasuy si dobrze inteligentnym warstwom przez urz-
dzenie dla nich konferencyi religijnych, na które O. Zaskiego
z Krakowa zaprosi i rozpocz akcy co do budowy nowego
kocioa i domu. Na szczcie brak drugiego kocioa w Czer-
niowcach dawa si we znaki miastu, wic gdy O. Eberhard
owiadczy burmistrzowi Kochanowskiemu, Polakowi i przed

-

niejszym czonkom rady miejskiej, e swoim kosztem wybuduje
wielki koció, byle miasto pozwolio i dao plac potrzebny,
przyjto projekt dobrze. yczliwy sprawie burmistrz radzi
i) wnie podanie nie pierwej, jak w lipcu, gdy cz rady na
feryach i u wód; 2) pozyska gosy radnych ydów. Wic O.

Eberhard z O. Wagnerem siadaj do powozu i daleje skada
wizyty panom radnym ydowskim, — byli to adwokaci i kupcy, —
i prosi o poparcie wniosku. Ujci grzecznoci, przyrzekli

i dotrzymali. Bo gdy na penej radzie miejskiej 2^ lipca 1890 r.

projekt ów wniesiono, nietylko gosowali za nim, ale zwalczali

wymownie radnego schizmatyka, syna metropolity, i kilku ka-

tolików, którzy byli przeciwni. Dziki tej interwencyi ydow-
skiej projekt przeszed 2^ gosami przeciw 9, a nazajutrz O.

Eberhard obj wyznaczony plac pod koció w posiadanie.

W umowie jego z miastem czytam, e ten koció ma by
monumentalny «ein monumentaler Bau», rozpoczty ma by
w cigu lat trzech, skoczony w cigu lat omiu. Gdyby tego
nie dopeniono, niedokoczona budowa w takim stanie w jakim
si z kocem ósmego roku znajdzie, przechodzi na wasno
miasta. O. Eberhard ju przed zim t. r. pooy fundamenta,
a dnia 7 czerwca 1891 powici kamie wgielny J. X. Arcyb.
Morawski w asystencyi J. X. Arcyb. Feliskiego, kilku kanoni-

ków i miejscowego kleru. W trzy lata potem, prawdziwie «mo-
numentalna budowa » wspaniaego gotyckiego kocioa w formie
krzya, z ciosu i cegy, wedug planu profesora Leitznera ju
bya gotow; dnia 25 padziernika 1894 r. J. X. Arcyb. Moraw-
ski dokona jego konsekracyi, przy udziale caego miasta i oko-

licznych katolików. Obok wityni, na gruncie kupionym przez

O. Eberharda od miasta za 400 zr., stan obszerny gotycki dom
pitrowy na rezydency przeznaczony, i ju 2^ padz. 1894 r.

Jezuici w nim zamieszkali.

Kto dostarcza pienidzy? Kosztorys prof. Leitznera opiewa
na 160.000 zr., w rzeczy samej koció z wewntrzn ornamentyk,
dzwonami i wielkim organem i z rezydency kosztowa 208.000 zr.
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Który to magnat da t sum? Lud polski w Galicyi, na Bu-
kowinie i lsku, a take w Saksonii i Westfalii pracujcy
w kopalniach, ale O. Eberhard wyprosi u biskupów pozwolenie,

u proboszczów za to, e oni sami zapowiadali i zbierali skadki
«na koció Serca Jezusowego w Czerniowcach», O. Eberhard
za to dawa trzydniow misy ich parafianom. Gdy wraca
z jednej takiej ekspedycyi kwestarsko-misyonarskiej 1892 roku,

zatrzyma si u w. Barbary. By ochrypnity i prawie szepta
a podniebienie i organa gosowe wyglday czerwono czarne,

jak miso surowe wystawione w lecie na upa soneczny. Wy-
pocz troch i znów puci si na kwest i misye. Wymyli
inny take sposób. Oto pikny i dosy wielki obraz Serca Je-
zusowego dawa kademu, kto zoy na koció 50 centów
(koron); kilkadziesit tysicy obrazów rozebrali poboni warstw
wszystkich i oprawiwszy w ramy zawiesili w swych mieszka-
niach; przybyo grosza budowie, ale rós te kult Najsod. Serca
Jezusowego. W Galicyi pomagali kwesty bracia Biaobrzeski,
Skrzyski, O. Cosel i inni. Najtrudniej byo pokry koszta we-
wntrznego urzdzenia i ozdób wityni, pomimo, e O. Eber-
hard, a take i prowincya O. Mycielski, udawali si listownie

z prob o zasiek do niektórych wysoko pooonych osób,

1 otrzymywali je do znaczne. Potrzeba byo zrobi dug na
kilkanacie tysicy zr., który jednak w cigu lat 5, dziki za-

pobiegliwoci O. Eberharda stopnia do kilku tysicy.
I oto 21 czerwca 1895 r. w nowej wityni obchodzono

pierwsz uroczysto Najsod. Serca Jezusowego z niezwyk
wspaniaoci. Trzy odprawiono wotywy w trzech obrzdkach,
200 dzieci i trzy razy tyle dorosych przystpio do Komunii
w., a po nieszporach i kazaniu polskiem odbya si procesya
do otarza Serca Jezusowego umylnie w tym celu przed ko-

cioem ustawionego, przed którym wobec Najw. Sakramentu
kilku tysiczny tum wiernych odmówi z swymi ksimi w trzech
jzykach, polskim, ruskim i niemieckim uroczysty akt powice-
nia si Boskiemu Sercu. Po suplikacyach i «Przed oczy Twoje
Panie» z dzikczynnem «Te Deum» na ustach wrócono do wi-
tyni. Równie wspaniaego a budujcego obchodu katolickiego

Czerniowce nie widziay dotd. ^

^ Ju poprzednio, przez ostatnie cztery lata swego pobytu przy kociele
w. Barbary w Krakowie urzdza O. Eberhard wspania procesy z kazaniem
na Maym Rynku, w doroczn uroczysto Serca P. Jezusa. Zwyczaj odpra-
wiania tej procesyi, dzi juz we wszystkich prawie kocioach naszej prowincyi
praktykowany, zaprowadzi najprzód w Krakowie 1886 r. O. Jackowski, ale jej

wietnem w^rkonaniem w szczegóach zajmowa si bardzo gorliwie O. Eber-
hard. On te i w Opawie z niemniejsz wspaniaoci zaprowadzi (1901 r.)

i corok urzdza podobn procesy, a tak si umia zakrztn, ze sprowadzi
na ten obchód najwysze reprezentacye miejskie a nawet wojskowo z muzyk.
Gdy jednego roku w uroczysto Serca Jezusowego koció opawski by ze-
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Jeszcze lat trzy superiorowa O. Eberhard w Czerniowcach,
zdobi koció, opatrywa zakrysty, dyrygowa bractwa, kaza-

nia mówi polskie i niemieckie w miecie i po parafiach, dawa
rekolekcye ksiom, zakonnicom i zaprasza na nie naszych
Ojców, raz pora wyjeda na misye do Bukowiny, na lsk,
do Saksonii do polskich robotników.

Tymczasem otwarto nowy dom w Opawie, przy piknym
pojezuickim z XVIII, wieku kociele. Superior opawski O. Lan-
ger, zostawszy prowincyaem, upatrzy O. Eberharda na godnego
nastpc po sobie. Ju on ugruntowa czerniowieck rezydency,
wykoczy koció i spaci prawie wszystkie jej dugi; moga
si wic obej bez niego. A tu J. X. biskup sufragan lwow-
ski Weber, oceniajc donioso misyi bukowiskich O. Eber-

harda, prosi O. prowincyaa, aby go jeszcze czas jaki zostawi
jako misyonarza na Bukowinie. Wic zosta, i oddawszy dnia

4 grudnia 1898 r. superiorstwo w rce O. Mrowiskiego, przez

10 miesicy apostouje na Bukowinie, jest i w Bukareszcie, gdzie

daje rekolekcye zakonnicom tak zwanym «Siostrom angielskim*,

przez kilka tygodni spowiada i kae (kilkakro w obecnoci
króla rumuskiego) w katedrze i ju prawie zakada rezydency
jezuick, gdy skpstwo czy ubóstwo biskupa i kapituy projekt

ten udaremnia. Icie cudowne byy skutki bukowiskich misyi,

do 40.000 osób przystpio do w. Sakramentów, jak to stwier-

dzi wizytujcy te strony J. X. sufragan Weber. Od niego do-

wiedzia si o tem J. X. Arcyb. Morawski, i tak by uradowany
i wdziczny, e przy pierwszem spotkaniu si z O. Eberhardem
ucaowa go w rk, ku wielkiemu zakopotaniu skromnego mi-

syonarza. Nie dosy tego. Dnia 29 maja 1899 r. ze Lwowa
wystosowa do niego list niemiecki dzikczynny: «Za udzielone

mi askawie wiadomoci o Satulmare, Illischestie, Suczawa
i Gura Humora, (gdzie apostoowa O. Eberhard) i o przedsi-
wzitych przez W. Ojca pracach misyjnych, wynurzam W. Ojcu
moje najszczersze podzikowanie. Ta ruchoma (ambulante) po-

moc w duszpasterstwie jest nieocenionem dobrodziejstwem dla

biednego, potrzebujcego wielkiej uprawy wiernego ludu, jak

dla kleru parafialnego. J. X. sufragan Weber podczas swej ka-

nonicznej wizyty, mia sposobno przekona si o bogosawio-
nych skutkach Twojej pracy i podziwia. Istotnie jest on zdzi-

wiony i zachwycony i peen najwikszych pochwa dla Twej
dziaalnoci. Dla arcypasterza za jest to prawdziw pociech
i serdeczn radoci, i obowizuje mnie do najszczerszej wdzicz-
noci*.

Tem pochwalnem uznaniem wdzicznego arcybiskupa swego

wntrz okryty rusztowaniami, X. Eberhard przyozdobi je wiecami zielonymi

i chorgiewkami tak gustownie ku zdziwieniu wszystkich, jak gdyby umylnie
dla dekoracyi uyte byy te belki i wizania. (Przyp. Red.)
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zakoczy O. Eberhard «czerniowieck» dob swego ycia apo-

stolskiego. Ostatnia, krótka niestety, w Opawie.

IV.

Rzdy opawskiej rezydencyi obj O. Eberhard 12 listop.

1899 r. najprzód jako vice-superior potem jako superior. Koció
znalaz ju piknie odnowiony i naboestwo, t. j. msze w.,
spowiedzi i kazania niemieckie i morawskie, bo na wicej kler

parafialny i ks. arcybiskup Kohn niepozwolili, zaprowadzone.
Wic na razie urzdzi na nowy rok 1900 Komuni w. wyna-
gradzajc, potem uzyska u ks. Arcyb. Kohna, u którego zna-

laz ask, pozwolenie na czste wystawianie Najw. Sakramentu,
na bractwa i naboestwa brackie, (mianowicie na kongregacy
maryask dla mczyzn), które oywiy i zapeniy pikn wi-
tyni. Istnieje w niej w gównym otarzu dawny jezuicki obraz

Matki Boskiej synny askami, wic podniós i rozwin nabo-

estwo do tego obrazu, a przy yczliwej pomocy starosty

opawskiego, radcy dworu Kasprzykiewicza, Polaka z Nowego
Scza, wymóg u rzdu oddanie dawnego skarbca naprzeciw
zakr3''styi, który na osobn kaplic dla cudownego obrazu N. M.
Panny przerobi postanowi. Tymczasem za wymurowa przy
kociele wie za 30.000 koron, okna kocielne ozdobi witra-

ami i inne drobniejsze zaprowadzi porzdki.
Równoczenie pracowa z innymi Ojcami na misyach wl

sku, na Wgrzech, Morawach, w Rumunii, w Ksistwie Pozna-
skiem i Prusach zachodnich, w Saksonii, Westfalii, w Hamburgu
i t. d., a tak pole apostolstwa rezydencyi opawskiej, jak si
artobliwie wyrazi, rozcign od morza Pónocnego do Czar-
nego, od Dunaju a po Batyk. Istotnie, gdzie on nie by, gdzie

nie gosi misyjnych kaza i rekolekcyjnych nauk!

Wszystkie niemal klasztory eskie w Opawie i Oomucu,
na Morawach i na lsku, a zwaszcza Siostry Elbietanki
w Schreiberhau, gdzie rodzona jego siostra od wielu lat prze-

oon, zapraszay go corocznie na 5 i 8 dniowe rekolekcye.

Nie odmawia tej usugi, chocia nieraz z chrypk i zapalonem
gardem prosto z misyi na nie jecha trzeba byo, albo goni
wiaty cae, n. p. a do Bukaresztu, gdzie w hpcu i sierpniu

19001 1 901 dawa rekolekcye «Siostrom angielskim*, zakonnicom
trudnicym si edukacy panien. A tych misyi ile! Kto wy-
liczy? I tak n. p. 1900 r. odprawi sam w dyecezyi oomunieckiej
omiodniowe misye w Kreuzendorf (Krzyowice), Liebenthal,

Wojtzdorf (Wojtyszkow), Altvogelseifen; w Wrocawiu w czerwcu
t. r. przewodniczy rekolekcyom królowej saskiej. Roku 1901
znów misye w Engelsberg (Anielska góra), Kamitz, Gross Herrhtz
(Heraltowice wielkie), jagerndorf (Krnov), Dobischwald (Dobi-

szów) i Milbes (Milovany); na trzech misyach pomagali mu 00.



— 22 —

Feliks Wierciski i Herrman, inne sam dawa. W listopadzie

1902 r. misye w Freudenthal (Bruntal) i Wiirbenthal (Vrbno);

r. 1903 w lutym rekolekcye ludowe w Wagstadt (Bilovec), misye
w Nieder-Lindewiese (Lipowa dolna), Gross- Olbersdorf (Olbre-

chcice wielkie), Olbersdorf (Olbrechcice), Zossen (Sosnowa); krom
jednej wszystkie w dyec. olomunieckiej i sam je dawa, tylko

w Lindewiesie na lsku austr. pomaga O. Kozelek.

Nie tak yzny w posiew misyjny by r. 1904. W marcu
O. Eberhard da niemieck misy w Biaej, pomaga mu O.

Polk. Drug misy odprawi w Liebenthal dyec. oomun. Przy-
jecha i do Krakowa w marcu i tam w kaplicy Córek Boej
mioci da rekolekcye niemieckie onom i dorosym córom ofi-

cerów austryackich, bo mniejsze chodzc do szkoy tyche
Sióstr, odprawiaj szkolne rekolekcye. Bya to ostatnia jego
praca w Krakowie — niemiecka, bo przez kilka poprzednich
lat apostoujc gównie po niemiecku na Bukowinie, w Opawie
i Morawach, mój zacny O. Eberhard, który wyjecha z Krakowa
wcale niezym Polakiem, zniemczy si troch i ju mu trudno
przychodzio polskie prawi kazania. We wrzeniu t. r. prze-

wodniczy w trzech seryach zbiorowym dyecezyalnym reko-

lekcyom lskiego kleru w Wrocawiu — z zadowoleniem
wszystkich.

Tymczasem silny, potny organizm O. Eberharda, który

tyle strapacyi misyonarskiego ywota przez lat 30 wytrzyma
musia, psu si zacz; dokuczaa diabetis (cukrowa choroba),

leczy si na ni przez lat pi, dorywczo i krótko, najczciej
u Elbietanek w Schreiberhau, gdzie go pielgnowaa rodzona
siostra. Wic te w styczniu 1905 roku, czujc si gorzej ni
zwykle, pojecha tam na wypoczynek. Polepszenie nie nastpio;
znudzony bezczynnoci wróci 30 stycznia do Opawy, narzeka
na odek i ból w piersiach, mimo to 2 lutego w wito Oczy-
szczenia N. M. P. sucha spowiedzi, 3 lutego jako w pierwszy
pitek miesica odpiewa ulubion swoj wotyw do Najsod.
Serca Jezusowego, przed Komuni w. mia gorc przemow,
rozda Komuni nie bez utrudzenia, bo wiele przystpio do niej

osób, a co ju wcale nie byo potrzebne, sam udzieli bogosa-
wiestwa w. Baeja ze wiecami na krzy przez dobr go-

dzin. Wieczorem t. d. o 8 ej przewodniczy zebraniu Sodalisów
Maryi, przemow mia do nich i udzieli bogosawiestwa Najw.
Sakramentem. Powróci do celi o wpó do dziesitej z wielkiem
cierpieniem serca, z mdociami i wymiotami. Posano co tchu

po lekarza dra Niesnera, tymczasem O. Skalski wysucha go
spowiedzi, da rozgrzeszenie papieskie, oleje w. przynie miano
z fary — ale nasz O. Eberhard ju przesta y o godz. trzy

kwadranse na jedenast.
Umar, jak y — umar, jak onierz na posterunku, wród

pracy kapaskiej, jak na prawego Jezuit przystao. Zabolaa
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nad t mierci opawska rezydencya, ba prowincja cala, ale

t bole koia rado, powiedziabym pewna duma, e Societas
Polona takiego wydaa syna.

Miasto Opawa przeraone wieci o mierci O. Eberharda
wystpio cae, równie jak okolica, na jego pogrzebie w nie-

dziel 5 lutego po poudniu. Blisko 50 kapanów poprzedzao
karawan, a za nim prezydent lska lir. Thun, który ju w so-

bot przesa Jezuitom bilet kondolencyjny, hr. Sprinzenstein
z on z wielkich Hoszyc, wielu dygnitarzy i urzdników, kon-
gregacya maryaska mczyzn i jakie lo.ooo ludu. al by
powszechny a szczery. Nad grobem przemówi krótko O. Chri-

stian po niemiecku, O. Skalski po morawsku. Nazajutrz odpra-
wili Jezuici solenne egzekwie, obszerny koció przepeniony
aobn publicznoci.

Take w Czerniowcach aowano O. Eberharda szczerze.

«Mnóstwo od wszystkich odbieramy kondolencyi» pisze O. su-

perior Mellin do O. Prowincyaa 7 lutego. «Dzi urzdzilimy
aobne naboestwo, msze w. byy we wszystkich trzech ob-

rzdkach. W sobot 18 lutego ruski kanonik i proboszcz ks.

Kostecki urzdza w cerkwi ruskie naboestwo i rozpisa po
Bukowinie, aby ksia ruscy odprawih po jednej mszy w. za
dusz O. Eberharda. Komitet zoony z panów, postanowi uczci
pami O. Eberharda marmurow tablic w naszym kociele
czerniowieckim, i fundowa msz w. za jego dusz ».

Równie wspaniae egzekwie odprawiy si w kociele w.
Barbary, acz nie tak liczna bya na nich publiczno, bo mod-
sza jej generacya nie znaa ju O. Eberharda, który przed kil-

kunastu laty Kraków opuci.
Ale i z rónych stron Niemiec i lska, gdzie O. Eberhard

pracowa, nadchodz kondolencyjne listy i proby, aby im opisa
ostatni chorob i mier ukochanego misyonarza. Bya ona jak
cae jego ycie budujc, pretiosa in conspectu Dei.

X. St, Zaski T. /.
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Praepositorum Generalium S. J. in Alba Russia.

R. P. Gabrielis Lenkiewicz, Yicarii Generalis S. J.

De cultu S. P. N. Ignatii.

Reverende in Chr. Pater!

P. C.

Etsi non sum nescius, nihil me novi in eo, quod mihi pro-

positum est, dicturum, de suis tamen rebus unicuiue sive homini
sive coetui, vel eadem saepe repetere non ingratum scio. Percurra-

mus igitur breviter (nam rerum magnitudo omnem sermonem
vincit), et quasi uno obtutu oculorum inspiciamus, quam felix

status rerum Societatis fuerit iam inde ab exordio eius. Quantis

donis Divina Bonitas sanctum illius Conditorem cumulaverit, et

in succedentes filios quae beneficia contulerit; quibus illos hono-

ribus decoraverit, quo patrocinio muniverit, caeteraque omnia
ab omnipotenti profecta Dextera, quae brevi temporis spatio, ab
exili tenuique principio Societatem nostram ad tantam perduxit

amplitudinem, ut ei non incongrue illa Regis Prophetae verba
aptari viderentur: Plantasti radices eius, et iniplemt terram;

operuit montes unibra eius, et arbusta eius cedros Dei. Extendit
palmites suos usgue ad mar, et usque adJiumen propagines eitts.

^

Non humano san consilio, sed ipsius Omnipotentis cura

res ista perfecta est. Tantus tamen ardor non ingratos hominum
Societatis animos occupavit desiderio amplificandae gloriae Dei
et salutis proximorum procurandae, nullum ut laborem utut

gravem non suscipiendum, nullum valetudinis periculum, non
aliquod vitae discrimen pertimescendum putarent, omnibus prius

1 Ps. LXXIX. lo— 12.
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pietatis ac doctrinae adminiculis bene firmati. Non, qui docto-

rum cathedras, cum opus esset, cum laude occupandas aliuando
imparati inventi sunt, sed, quod omnibus magis in votis erat,

ad agrestem iuventutis indolem salutaribus morum et scientiarum

doctrinis excolendam, nuspiam idonei ac strenui magistri deerant.

Cum templa publica, sacraeue quaevis aedes annuntiato verbo

Dei personarent, omnibusue Religionis ministeriis ac pietatis

officiis colerentur, per compita et vicos, per devia et invia

eadem salutaris perferebatur doctrina, non ruri aut in tuguriis,

non in carceribus et nosocomiis, qui omnem opem charitatis fer-

rent, desiderabantur. Neque haec sub illis tantum praestita sunt

tectis, ubi non incommode viveretur, aut in illis solum provinciis,

in quibus vel ipse funius dulcis esset, sed in quascunque orbis

terrarum, antiquo nomine sive novo nuncupati, partes, vocati

ac destinati erant, ubi famem et sitim comites haberent, frigore

vel ardoribus stipati essent, promptissima excurrebant voluntate,

ut portantes nomea Christi coram genlibus et regibus, Domino
suo omnes lucrifacerent. Quaerebant multum diuque errantes

etiam pecudum et ferarum mor in silvis homines, ut ad ovile

Christi perducerent, nec in antris et cavernis latitare passi sunt,

quibus lumen Evangelii non adferrent. Perquam multi horum
eo gloriosius labores suos iam susceperunt, iam etiam finive-

runt, quod Christi Domini triumphum Martyrii sui gloria auxe-
rint. Quo vero maiores fructus benedicente Domino ab iis sancta

Ecclesia perciperet, eo plures eiusmodi homines quaquaversus
deposcebantur adeo, ut cum Doctore gentium dicere potuerint:

Ostium nobis magmim apertum est. Sed addendum est etiam
id, quod idem subiungit Apostolus: et adversarii multi. Nullo
enim non tempore carere debuit Societas adversis rebus, id

quod multis precibus expetitum fuisse a sancto Fundatore, com-
pertum habemus; ut hac ratione magis magisque exerceretur

fieretque illustrior, cum rem suam cum Ecclesia Christi, cuius

partes teneret, nunquam non oppugnata, faceret communem.
Experiri se autem S. Pater aiebat, Societatem iis semper locis

fuisse foecundiorem, ubi maioribus iactata iniuriis et agitata

fuisset. Cumque deferebantur ad eum coniecta in Socios ab
impiis vel ignaris maledicta, pacato animo et ad hilaritatem

composito vultu hoc dicere solebat: «Illud avertat Deus, ut mae
nobis dicant, et vera dicant». Longe itaque abfuit, ut rebus in

adversis Societas minueretur, ut potius in amplissimum excre-

sceret corpus, quod caesarum, regum ac principum munificentia
sublevabat, populorum beneficia locupletabant, summorum Eccle-

siae Antistitum auctoritas crebris ornabat laudibus.

At venit inexpectatum tempus. O adorandam altitudinem

scientiae Dei, Eiusque iudiciorum profunditatem! Venit illud

tempus, quo tanta inferni exarserant odia, ut totum, quidquid
Societatis esset, una quasi flamrna consumpserint, et disperserint

NASZE WIADOMOCI. T. I. 2?
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veluti cinerem et favillam. Nec, qui vellent ferre opem, aliud

uidpiam praeter moerorem, luctum ac gemitum afferre potuerint.

Placuit tamen clementissimo Numini tam funestae cladi

servare superstitem ianc, parvam uidem et fateamur oportet,

debiliorem Societatis particulam, quam nos in hac rigida sep-

temtrionis plaga componimus, eamue miris modis et ab humana
prudentia prorsus alienis sustentare ac fovere non dedignatur.

Huus beneficii vim et magnitudinem etsi grato animo perpen-
dere non cessemus, nuUa tamen ratione asseui, sed nec satis

gratias agere unuam poterimus. Placuit benignissimo Domino
(utor hic Divi Macarii verbis), «protectionis suae manum inter

nos et ignem opponere, ut nos calefaciat, non adurat»,

Quamobrem, maiore fervore incensis, ardentiore quam
unuam spiritu providendum nobis est, ne gratiae vocationis,

qua veluti confirmata gaudemus, aut desidia correpti, aut pusil-

lanimitate victi, aut taedio fracti, vel uacunue incuria desi-

mus. Quamque memores et gratos nos esse oporteat huius
prodigiosae conservationis, qua vigemus ac roboramur, vel inde

intelligere nosque animare possumus, si meminerimus, quam
grand scelus fuerit illud, quod e populo a Deo electo admi-
serint illi, qui liberati servitute ac omnibus Aegypti malis cum
fuissent, neque prodigiis tamen adduci poterant, ut in deserto,

cuius exitum non viderent, quidquid erat fiduciae in uno Deo
certa cum spe reponerent, Eumque ducem non murmure laces-

serent, sed ad omne bonum dociles, quo destinati erant, fideliter

properarent. Illud quoque perpendendum nobis saepe saepius

convenit, tanto plus a nobis exigendum ac requirendum esse,

quo plus nobis Divina Bonitas largitur. O quam multi sunt ii,

qui nobis invidere pie sancteque posse credunt, ac vota faciunt:

nobiscum sint, nostraque gaudeant sorte; quibus tamen locorum
et temporum iniuriis, nostrisque angustiis aditus praecluditur.

Sed vel maxime cavendum, omnique attentione et conatu pro-

curandum nobis est, ne semen istud, quod coelestis Paterfamilias,

pro sua admirabili providentia in conservatione nostri reserva-

verat, vitio aliquo corrumpatur, quominus aptum sit, ut illud

crescere et multiplicari, cum voluerit, faciat. Ea est autem
Divini Numinis bonitas, ut tanto propensius nos protegendos et

servandos suscipiat, quanto studiosiores gloriae Eius, magisque
similes S. Parenti nostro recognoscet. Quid pono antiquius S.

Patri nostro fuit, quam maioris gloriae Dei in omnibus vitae

suae actionibus non intermissum unquam studium, quod filiis

suis in conditis Constitutionibus tantopere commendavit, et cum
modum, tum media ad id praestandum adeo luculenter exposuit,

ut pulcherrimam, esti id minime agere vellet, virtutum suarum
effigiem depinxerit. Non in nostris igitur adinventionibus qui-

busvis confidentes quidquam aggrediamur, sed illis doctrinis,

monitis ac praeceptis, quae in Instituto nostro continentur, dirigi
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omnino ac instrui nos opportune curemus. Quid vero illo prae-

clarius, quod a Sancta Sede cum laude, neque semel approba-

tum est ac commeiidatum, quod Patres sancti Concilii Tridentini

pium nuncupaverant, quod omni virtutum genere illustres viri

sanctum dixere, quod denique maiores nostros tam Deo caros

et sanctae Ecclesiae perquam utiles reddidit? Sed ut id cum
fructu maiorique emolumento nostro fiat, ipsum S. Patrem pio

amore ac singulari cultu praesentem nobis magistrum habeamus
necesse est.

Itaque quod mihi pridem proposueram, tantum ab omnibus
pto, quantum et facere posse facile, et libenter facturos exi-

stimo. Ut scilicet libellum eo fine confectum et in ipso, quo
Societas lacerabatur, aestu, Romae patrio idiomate editum, nunc
vero ab uno Sociorum nobiscum degente in latinum sermonem
translatum, familiarem sibi reddant. Et quidem, cum hac saltem

vice ab omnibus uno eodemque tempore hanc devotionem insti-

tui cupiam, ut omnes novem diebus ant festum S. Patris nostri

et in ipsa festi celebritate consuetam matutinae orationis horam
impendant illis rebus considerandis et executioni dandis, quae
hoc libello continentur, plurimum commendo.

Quod si ea, qua par est diligentia ac pietate fecerimus,

et gratissimum S. Fundatori cultum nos reddituros, et singulare

illius patrocinium, quo tantopere indigemus, promerituros minime
ambigendum est. Ipse nos docebit non literas et verba, quibus

Institutiones nobis contexuit, sed vim et spiritum earundem cor-

dibus nostris imprimet, ut ad finem nobis propositum amplifi-

candae gloriae Divinae, nos ipsos sanctificand, et procurandae
salutis proximorum, inoffenso pede curramus. Quod utinam tam
feliciter succederet, nosque tam spectabiles incolis regionis et

advenis redderet, ut de nobis id dici aliquando possit, quod de
prima Societate dictum fuerat a quodam, qui reversus in patriam

cum interrogaretur, quidnam omnium Romae pulcherrimum vi-

derit, non haesit in respondendo: «Vidi Societatem Jesu». Pecu-

liari san ad id praestandum indigemus Divina gratia; at, cur

eam non obtinendam putemus? et quidem quae non sit in nobis

vacua, illius patrocinio, si in coelesti patria cum tanto beatorum
filiorum coetu Patrem misericordiarum postulaverit, qui mortalem
adhuc vitam agens, tot coelestes benedictiones, quibus Societas

creverat, obtinuerit. Illumne emolumentis Societatis minime nunc
affici arbitrabimur, cui in eadem instituenda et amplificanda

omnis labor fuerat dulcis, nullumque extiterat obstaculum, quod
non superaverit? Eo cert expostulatore apprehendet tandem
Dominus arma et scutum, et exurget in adiutorium nostrum,

reddetque salutem ex inimicis nostris. Eius intercessione magnam
in fiduciam elati, illud Divi Ambrosii ingeminare possumus:
«De Divina miseratione tunc nobis sperandum amplius est, cum
praesidia humana defecerint». Incautos vero et socordes nos,

27*
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si in quaerendo tam salutari S. Patris patrocinio remissi fueri-

mus; prorsus autem nos miseros, si nostris moribus ipsi tam
dfformes simus, ut nemo agnoscat faciem Patris in filiis! Nonne
de unoquoque nostrum illud proverbiorum dictum esset: «Omnia
adversa viro insipienti, nec prosperis enim rebus proficit, nec
emendatur adversis». Sed me liberat hac molestia multorum
explorata virtus, et probatus vocationis amor, uibus laetor ac

aedificor, nec non eximium S. Patri gratificandi studium.

Itaue, quod magis nobis omnibus convenit nondum omni
sollicitudine liberis, nec prorsus ab inimicorum telis remotis,

finio sumpta ex sacro Codice apprecatione: ut Deus Optimus
Maximus det vobis cor omnibus, ut colatis eum, et faciatis eius

voluntatem corde magno, et miimo volenti. Adaperiat cor vestrum
in leg stia, et in praeceptis suis, etfaciat paceni. Exaudiat ora-

tiones vestras, nec vos deserat in tempore mao ^ Dominus Deus
noster. Me vero circumdatum infirmitate, ne, dum alios ad
meliora quaeque stimulo, ipse in semita virtutum turpiter hae-

ream, omnium orationibus et SS. Sacrificiis maxime commendo.

R-ae V-ae addictissimus in X-to servus

Gabriel Lenkieimcz S. J.

Polociae d. 4 Julii 1790.

Epistoa A. R. P. Francisci Kareu, Praepositi Generalis S. J.

Post confirmatam a Pio PP. VII Societatem in Alba Russia.

Reverende in Christo Pater Provincialis et Rector, caete-

rique RR. Patres ac Fratres in Christo Carissimi!

P. C.

Si Dominus, ut nostri misereretur, expectavit, recte ac

optimo iure egim^us, qui eum facientem moram ipsi quoque ali-

quantulum expectavimus, Patres Reverendi et Fratres in Christo

Carissimi. Non tardavit Dominus promissionem suam^: mille

anni apud Eum, sicut unus dies^; examinare nos et probare,

fidem et dilectionem nostram excitare , uberioresque fructus

a Adnea sua praestolari voluit, demohri eam noluit; propterea

viginti octo annorum spatio, relicto in terra eius germine, pa-

tienter egit propter nos, ut cresceremus in gratia et cognitione

Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi, inveniremurque imma-
culati et inviolati ei in pace. Nunc probatis (utinam et fidelibus

inventis!) ostendit nobis Dominus misericordiam suam. Annus

1 2. Machab. I. zs- ^ 2. Petr. III. 9. ^ Ibid. 8,
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redemptionis nostrae venit, factus est Dominus refugium pauperi,

adiutor in opportunitatibus, in tribulatione. Quod promisit, nempe:
se nobis Romae propitium fore, id Divino munere
suo impletum iam esse, et ipse gaudeo, et in huius solatii par-

tem vos quoque voco, Patres Reverendi et Fratres in Christo

Carissimi. Yicarius Jesu Christi, Pius PP. VII Brevi Apostolico

ad me directo, cuius exemplum Yobiscum communico, Societa-

tem Jesu in imperio Rossiaco existentem, eiusue Yicarium Ge-

neraem, tanuam Generaem legitimum confirmare, facultates

et antiua privilegia, non obstante quacunque Constitutione et

Brevi suppressionis, Societati restituere, eam in immediatam
suam tutelam et protectionem recipere dignatus est.

Cantate Domino, et benedicite Nomini Eius, quia in humi-

litate nostra memor fuit nostri, quoniam in aeternum misericor-

dia Eius. Confitemini Domino dominorum, qui fecit potentiam

in brachio suo, eduxit de tenebris lucern, et haereditatem suam
non despexit!

Immensum hoc Dei Trini O. M. beneficium, a Sede Apo-
stolica in nos profectum, meretur profecto, ut et Divinae Cle-

mentiae, et Yicariae Eius in terris Ecclesiasticae Potestati quam
gratissimos nos profiteamur. Quamobrem singuli Patres dicent

decem Sacra, et Fratres recitabunt decem Coronas, totidemque

offerent Communiones in gratiarum actionem Deo pro nova hac

Societatis nostrae per Apostolicam Sedem canonica confirma-

tione, simulque orabunt omnes Patrem misericordiarum, ut Summo
Pontifici, qui se velut Pater nobis filiis exiibuit et exhibet, ea

coelestia tribuat largiter auxilia, quibus ille in hac rerum om-
nium perturbatione maxime indiget ad Ecclesiam Dei in pace

et tranquillitate gubernandam.
Nec his nostra in Deum Eiusque Yicarium pietas contenta

esse debet: sed unusquisque studiose curabit, mores et vitam

suam ad sanctissimas leges in Instituto nobis praescriptas com-
ponere. Hoc cert beneficia, quae iam a Deo accepimus, hoc

ea, quae adhuc speramus, hoc status noster, hoc finis Societatis

nostrae, hoc denique conscientia uniuscuiusque nostrum a nobis

exposcit. Itaque, quod mearum est partium, maiorem in modum
commendo Patribus coniunctionem cum Deo, et prudentem ani-

marum zelum; Scholasticis orationis matutinae, lectionis spiritualis,

duplicis examinis conscientiae propriae quotidianum inviolatum

usum, et scientiarum, ad quas perdiscendas sunt admoti, diligens

studium; scholarum Professoribus seu Magistris indefessam ope-

ram, ut discipuli tam in modestia et pietate, quam in litteris

proficiant; Fratribus Coadiutoribus humilitatem, simplicitatem,

paupertatis religiosae amorem ; omnibus pacem, concordiam.

Spiritus Sancti gratiam et unctionem!
Epistoa haec libro Ordinationum GeneraUum inscribatur,

postquam per publicam lectionem ad mensam communicata



— 430 —

fuerit cum omnibus nostris, non tamen cum externis, ne cui vel

minus faventi, vel etiam incauto subrepat haec cogitatio, non
fuisse nos antea approbatos, cum nunc primum Breve Aposto-

licum venerit.

SS. Sacrificiis et orationibus me commendo. Vester, Patres

Reverendi et Fratres in Christo Carissimi

Servus in Christo

Fraiicisctis Kareu S. J.

Polociae die 26 Septembris 1801.



ROZMAITOCI.

List z oa boleci, Przew. O. Generaa.

Ju czwarty, Wielebni Ojcowie i Najmilsi Bracia, upyn
miesic, jak Bóg mi raczy nawiedzi bardzo cik chorob.
Cokolwiek tylko nauka i sztuka lekarska z uwzgldnieniem
swych najnowszych zdobyczy nakazywaa dla przywrócenia mi
do dawnego zdrowia, wszystkiego dowiadczy i spróbowa ka-

zali mi dla swej wielkiej mioci 00. Asystenci, bez wzgldu
na wszelkie wydatki i zachody.

Nie zaniechano te rodków nadprzyrodzonych i owszem
od samego pocztku choroby do nich zwrócilimy si przede-

wszystkiem. Bo, e przemilcz dla pokory to wszystko, co mio
ludzi wysoko postawionych, dla mnie nie zasugujcego na takie

wzgldy, uczyni raczya: przecigali si w dowodach mioci
i nasi wszyscy w Towarzystwie caem i poza Towarzystwem,
nietylko prywatnie dusze pobone i wite, ale i wspólnie cae
stowarzyszenia, cae zgromadzenia zakonne. Ofiarowano za mnie
Bogu msze wite, mody, umartwienia, dobre uczynki, luby
czstokro trudne do spenienia, mimo e tego wszystkiego czuj
si zupenie niegodnym. Za to niech im wszystkim Bóg w swej
szczodrobliwoci jak najhojniej odpaci!

Dotychczas jednak nie spodobao si Bogu wysucha tych
prób i speni dania. Kilkakrotnie mniemahmy, e sia cho-

roby zaman zostaa
,
gdy tymczasem ona zawsze z now

gwatownoci sroej jeszcze wybucha. Wskutek tego zostaem
zmuszony da sobie odj praw rk, aby reszt ciaa zacho-

wa przy zdrowiu, czego cho nie napewno, jednak z otuch
spodziewa si mona. Co do mnie bybym wola, acz wskutek
towarzyszcej mi cigle przez te cztery miesice pomocy Boej
na wszystko byem przygotowany, eby mi by Boski nasz
Lekarz i Zbawca wyrwa z tych ndz ludzkich i do siebie po-
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woa; jednak posuszny radom 00. Asystentów postanowiem
uciec si do Najw. Serca Pana Jezusa i u Niego da zdro-

wia, jeeli ono ma wyj na Jego wiksz chwa i na dobro
Towarzystwa. Dlatego nie rozkazuj ale prosz wszystkich
Ojców i Braci, aby dla uproszenia od Boga tego dobrodziejstwa

powiciH Najw. Sercu Jezusowemu, przez szczególn cze
i naboestwo, dziewi pierwszych pitków miesica, zaczwszy
od pierwszego pitku przyszego miesica czerwca: w kadym
z tych dni wszyscy Ojcowie odprawi msz w., Bracia za,
czyto Scholastycy czy Koadjutorowie, przystpi do Komunii
w. eby za ten rodzaj nowenny nie by uciliwym dla do-

mów niektórych, które ju i tak niedostatek cierpi: ow msz
w. kadego pierwszego pitku miesica w tym celu odprawian,
moe by msza, któr wedug ustaw naszych co tygodnia zwykli

odprawia wszyscy kapani na intency O. Generaa. Najbar-

dziej ycz sobie, aby na poredników u Boskiego Serca prze-

dewszystkiem wybran bya Najw. Jego Matka i Wielebny O.

Klaudyusz de la Colombiere. I susznie spodziewa si naley,
e Bóg zjednany tem zgodnem naboestwem waszem, wspól-

nych prób wysucha.
Jeeli za Ten, który jeden zna to co nam jest korzyst-

niejsze, inaczej mn rozporzdzi; i moe pora ostatni do was
razem wszystkich si odzywam, Ojcowie i Bracia najmilsi, uyj
przeto tej sposobnoci, abym dwoma uwagami, które mi le
na sercu, z wami si podzieli.

A najprzód mio mi da to pubhczne wiadectwo na chlub
caego Towarzystwa, e mi si podobaa i przyjemn bya ta

ulego, dokadno, posuszestwo, jakie mi ono przez lat

przeszo dwanacie mych rzdów zawsze okazywao, a które

mi znoniejszem czynio to tak bardzo cikie brzemi. Take
mio mi da wyraz mej wielkiej wdzicznoci za wasz, Ojco-

wie i najmilsi Bracia, ogromn mio, którcie mi okazywali,

zwaszcza w cigu mej choroby, to osobicie odwiedzajc mi
czsto, to usilnie si o mnie dowiadujc, to modlc si i pro-

szc Boga za mnie. Wszystkie te zabiegi, jak dla mnie wród
dolegliwoci i przykroci choroby, niewymown byy osod
i najwiksz w yciu pociech: tak wam samym i najdroszemu
naszemu Towarzystwu wysu one coraz wiksz u Boga
ask.

Druga rzecz, której sobie ycz, to ta: Jak Bóg w mio
ciwych swych zamiarach z okazyi tej choroby sprawi to, e
w naszem Towarzystwie wzajemna czno podwadnych ze

sw gow zajaniaa najwidoczniej i spotgowaa si w nad-

zwyczajny sposób: tak nieche przy tej sposobnoci i to aska-

wie sprawi, abymy si zupeniej i silniej poczyli z najwysz
Gow i Dobrem naszem, Jezusem Chrystusem. Przeto najusil-

niej was wszystkich zachcam i zaklinam, abycie si caem
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sercem przykadali jak najpilniej do rozmylania o yciu, mce,
mierci i zmartwychwstaniu Zbawcy naszego; abycie zgbiali
wszystkie i najmniejsze Jego sprawy i sowa i wnikali w Jego
bosk nauk, tak jak nam j przekazali czterej wici Ewan-
gelici i Apostoowie, a to wedug sposobu, którego nas z bo-

skiego natchnienia nauczy w. nasz Ojciec Ignacy w wicze-
niach duchownych. Takiem cigem rozmylaniem niech si
staraj wszyscy doj do wikszego z dnia na dzie poznania

Chrystusa, przez poznanie do mioci, przez mio do nalado-
wania cnót, których zostawi nam przykad nasz Zbawca. To
rozmylanie bdzie bodcem do podejmowania prac i cierpie
wielkich dla zbawienia wiecznego dusz blinich naszych, dla

rozszerzenia granic Kocioa katolickiego, dla dzielnej obrony
powagi Stolicy witej, dla pomnoenia wszystkiemi siami
chway i czci Boga Stworzyciela i Pana naszego. Abycie to

wszystko pewniej i peniej speni mogli, prosz was i bagam:
niech wszystkie zdolnoci i siy wasze zwrócone bd przede-

wszystkiem ku temu, by wszystkich wiernych pocign ku
Najw. Sercu Jezusa; niech nic przez was nie bdzie pomini-
tem, co tylko znajomo, mio i naladowanie tego najmilszego

Serca w ich serca gboko a silnie wszczepi moe.
Bogosawi wam wszystkim z gbi serca i polecam si

modlitwom waszym.

Rzym, w uroczysto Matki Boskiej Bolesnej (14 kwietnia)

1905 roku.

Suga w Chr.

Ludwik Martin S. J.

Sekundycye kapaskie obchodzi nasz O. aptaszyski w Sta-

rejwsi d. 24 grudnia 1904 r. wród podobnie miych okolicznoci,

jakie przed 50 laty towarzyszyy jego prymicyom w Tuluzie

we Fraiicyi, gdy pierwsz Msz w. odprawi równie w samo
wito Boego Narodzenia (jako «Pasterk» o pónocy) w owym
pamitnym roku ogoszenia dogmatu Niepokalanego Poczcia.

Uroczysto ta w Starejwsi odbya si w sposób nader
podniosy i rzewny. O godzinie 7 rano w dzie Boego Naro-

dzenia, wszyscy nasi wraz z W. O. Rektorem w komach
i z zapalonemj wiecami stanli przed ustrojonemi w ziele
i chorgiewki drzwiami pokoju Jubilata i poprowadzili go pro-

cesyonalnie do zakrystyi. Na czele za niesiono lask czarn
ze zoconym krzyem i wieniec rozmar5^nowy. Skoro przybrany
w szaty kapaskie Jubilat stan u otarza wraz z asyst i O.

Rektorem, który mu by archidyakonem, zaintonowa hymn
«Veni Creator» a po jego odpiewaniu O. Rektor wedug prze

pisów rytuau wrczy mu z odpowiedni przemow acisk
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nasamprzód lask jubilack, a nastpnie woy na jego skronie

wieniec.

Msz w. przed otarzem Matki Boskiej Starowiejskiej

piewa Jubilat gosem dononym a dwicznym, w tych wszyst-

kich za miejscach Mszy w., gdzie si Biskupom wkada mitr,
wkadano i Jubilatowi ów wieniec na gow. Kiedy za przy-

szo do bogosawienia ludu, w^tedy Jubilat trzymajc lask sw
jubilack, jakoby pastora, i z wiecem na skroni udzieli bo-
gosawiestwa.

Po mszy w. przystpowali Nasi do otarza po bogosa-
wiestwo, jak w dniu prymicyi, a Jubilat udziela go przez

wkadanie rk i sowa «Pax tecum». Ludowi ogólnie tylko po-

bogosawi, bo by zmczony. Na ostatku zaintonowa «Te
Deum». Po naboestwie odprowadzono znów Jubilata w pro-

cesyi do pokoju. Tak zakoczya si uroczysto sekundycyi
w kociele.

W kolegium atoli trwaa ona dzie cay. W poudnie
wszyscy domownicy zgromadzili si raz jeszcze, by sdziwemu
Jubilatowi w jego pokoju zoy yczenia przy tak wielkiej

a rzadkiej uroczystoci. Po serdecznej przemowie O. Rektora,

odpowiedzia dzikujc O. aptaszyski z wielkiem rozrzew-

nieniem i wszystkich obdziela serdecznym uciskiem. W refek-

tarzu na witecznym obiedzie, w którym uczestniczyo kilku

kapanów z ssiedztwa, zasiad Jubilat na honorowem miejscu.

W imieniu goci wzniós toast na jego cze X. dziekan Biay
z Brzozowa. Wieczorem o godz. 5 urzdzili CC. Scholastycy
w swej auli bardzo udatn akademi na cze Jubilata, a tern

dla milsz, e i odczyt «o rozproszeniu naszej prowincyi w r.

i848» i nowelka na tem samem tle historycznem opowiaday
owe smutne czasy i przejcia, w jakich bra udzia i nasz Jubilat.

Cho tedy min ten niezwyky dzie w starowiejskiem
kolegium i jego cichem, ascetycznem yciu, to przecie na dugo
pozostao uroczyste wraenie i wdziczno Boskiemu Zbawi-
cielowi za t wielk ask jednemu z nasz3^ch Ojców wywiad-
czon.

Bogosawiestwo Jego witobliwoci Piusa X. dla naszej

prowincyi. Na uroczysto beatyfikacyi Mczenników koszyckich

(kanonika Stefana Kria, tudzie Stefana Pongracza i Melchiora

Grodzieckiego T. J.), która si odbya w Rzymie d. 15 stycznia

1905 r., zaprosi Przew, O. Genera naszego W. O. Prowincyaa,
pozwalajc mu zabra z sob jednego z ksiy naszej prowincyi,

który albo z samego Cieszyna, gdzie przyszed na wiat b.
Melchior Grodziecki, albo z najbhszej okolicy jest rodem.

Szczcie to spotkao O. Arnolda Waszyc.
Uroczysto beatyfikacyjna d. 15 stycznia w bazylice w.

Piotra rozpocza si rano o godzinie wpó do dziesitej przy
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udziale wielu kardyna-
ów, biskupów, oraz kil-

kunasto -tysicznego tu-

mu wiernych. Gdy po
odczytaniu bulli zoono
na otarzu relikwie M-
czenników, spada zaso-
na z ich obrazu, a teje
samej chwili oblao go
morze wiata elektrycz-

nego. Publiczno pada
na kolana, oddajc cze
nowym Bogosawionym,
poczem z tysica piersi

zabrzmia dzikczynny
hymn: Te Detim lauda-

^z/j-.Naboestwo zako-
czyo si sum pontyfi-

kaln, któr odprawi X.
Biskup Kohl z Innsbruka.

Po poudniu o godzinie

wpó do czwartej do ba-

zyhki, Avikszymi jeszcze

ni z rana zapenionej
tumami, przyby, wnie-
siony na sedia gestatoria

Papie Pius X., aby si
pomodli przed obrazem
b. Mczenników.

Nazajutrz przyj Oj-

ciec w. na audyencyi
spore grono ksiy na-

szego zakonu, tak z ku-

ryi generalskiej, jak i in-

nych , midzy którymi
byli obydwaj pielgrzymi
z prowincyi galicyjskiej.

W imieniu nieobecnego
dla choroby O. Generaa,
jeden z Asystentów po-

dzikowa Namiestniko-
wi Chrystusowemu za
beatyfikacy naszychM-
czenników. X. Prowin-
cyaa Ledóchowskiego
przyj raz jeszcze Ojciec
w. bardzo askawie na
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audyencyi, i to cakiem prywatnej, udzieli caej prowincyi gali-

cyjskiej bogosawiestwa swego nietylko ustnie, ale je wasno-
rcznie nakreli pod sw fotografi, któr da na pamitk
X. Prowincyaowi. Podajemy tu wiern podobizn tego pisma
papieskiego, tak dla nas cennego.

. p. X. Stanisaw Dominik Sotwiski, Opat Kanoników la-

teraneskich u Boego Ciaa w Krakowie, szczery przyjaciel

i dobrodziej naszego zakonu, zmar pobonie w Panu, d. i8 lu-

tego 1905 r. w Moszczanach pod Radymnem. Starzec przeszo
70-letni , ale zdrowia elaznego i modzieczej przytomnoci
umysu, bra jeszcze ywy i czynny udzia na Kongresie Ma-
ryaskim we Lwowie, czyta tu referat o b. Stanisawie Ka-
mierczyku, jako czcicielu Bogarodzicy, a wyniosa, icie rycer-

ska posta jego w malowniczym stroju opackim zwracaa na
siebie powszechn uwag. Bawic od kilku tygodni w Mosz-
czanach, dokd nieraz spieszy z pomoc duchown tamecznym
Siostrom Miosierdzia, wyszed d. 1 1 lutego w sobot z kapela-

nem i przeoon na cmentarz i wybrawszy miejsce na swój

grób, objawi stanowczo sw wol, e tu chce by pochowany.
Nazajutrz zapad ciko na zapalenie puc. Wczenie zaopatrzony

w. Sakramentami, w nastpn sobot po pónocy zakoczy
pobonie ycie, z róacem w rku a w sercu z ufnoci
w opiek Maryi, do której by cae ycie nabony. Na kilka

godzin przed zgonem, pomimo chwilowego polepszenia, chodzc
po pokoju, jednemu z ksiy swego zakonu powtarza wielekro
dobitnie: «tej nocy bdzie wita agonia». Na pogrzeb w Mosz-
czanach d. 20 lut. pospieszyo po dwóch naszych ksiy z ko-

legiów krakowskiego, chyrowskiego i z rezydencyi lwowskiej,

a O. Czermiski wypowiedzia mow pogrzebow. Nastpnego
dnia w kociele w. Barbary w Krakowie odbyy si wspaniae
egzekwie z mow aobn Ó. Zaskiego, w których wzili udzia
wszyscy nasi z obydwóch domów i licznie zgromadzona pu-

bliczno. Jeszcze raz z ambony odda hod cnotom zmarego
O. Kudasiewicz, w kociele Boego Ciaa, gdzie wani wspó-
bracia . p. X. Opata, zaprosiwszy naszych z celebr, urzdzili

za spokój jego duszy d. 23 t. m. aobne naboestwo. W obu
domach krakowskich ofiarowali za nieboszczyka wszyscy ksia
jedn msz w., inni komuni i koronk.

Urodzi si X. Sotwiski 1828 r. w Beycach, wojewódz-
twie lubelskiem, wstpi w r. 1846 do zakonu XX. Kan. reg.

later. w Kraniku (dyec. lubelskiej). Z obawy przed rzdem ro-

syjskim, który na zwróci swe oko, w dwa lata póniej prze-

nosi si do Krakowa, a gdy i tu grozio mu wydanie w rce
rzdu rosyjskiego, uda si w marcu 1849 r. do Parya, a stam-

td w czerwcu do Rzymu. Po ukoczeniu studyów teologicz-

nych, wywicony r. 1851 na kapana, bezzwocznie zosta po-
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woany na mistrza nowicyuszów w kanonii w. Piotra w okowach
w Rzymie. Gdy w kilka lat póniej kardyna Schwarzenberg,

prymas czeski, z polecenia Papiea Piusa IX zwiedza klasz-

tory krakowskie, celem ewentualnej ich reformy, zada od

opata jeneralnego, X. Jana Strozziego, aby przysa X. Sotwi-
skiego na przeoonego konwentu u Boego Ciaa na Kazimierzu.

Jako w maju 1857 r. przybywszy do Krakowa, zabiera si X.

Sotwiski energicznie do sprawowania swych rzdów, a w do-

wód uznania pooonych zasug otrzymuje d. 20 wrzenia 1861 r.

godno opata (konsekrowany w Rzymie). ^

Jezuitów biaoruskich, a midzy innymi O. Romualda Su-

szyskiego (znanego we Woszech pod nazwiskiem Aridini,

f 1871 r. w N. Sczu) pozna i pokocha w Rzymie. Syszelimy
z wasnych ust X. Opata fakt arcyzabawny. Prymicye, które

on po swem wywiceniu na kapana obchodzi w Orvietto,

w swoim prawda klasztorze ale jako cudzoziemiec, miay wy-
pa w refektarzu bardzo skromnie. Dowie si o tem O. Su-

szyski, mieszkajcy natenczas w teme miecie i có on nie

czyni. Cieszc si wielk wzitoci u rodzin najprzedniejszych,

poprosi kilka bogatych pa, aby przed samem rozpoczciem
obiadu przysay do klasztoru Kanoników lateraneskich, kada
inn potraw dla caego grona obiadujcych. I oto, nim dano

znak dzwonkiem do stou, z niemaem zdziwieniem zakonników
poczto zewszd znosi do furty klasztornej pómiski z wykwin-
tnie przyrzdzonemi misiwami, leguminami, ciastami, owocami,

z których si zoy suty obiad na cze prymicyanta.

Z Jezuitami gahcyjskimi zetkn si X. Opat pierwszy raz

w Starejwsi, zaproszony tam z sum pontyfikaln na obchód

beatyfikacyjny b. Jana Berchmansa d. i maja 1866 r. Widzc
w tym domu liczne grono ksiy, kleryków i braci, rzecze X.

Opat: «Czemu siedzicie tu na wsi? chodcie do Krakowa, tam
znajdziecie wielkie pole do pracy!» Odpowiedziano, e w Kra-

kowie, gdzie tyle niechci i uprzedze do Jezuitów, ludno by
nas nie przyja. A trzeba wiedzie, e ju nieraz w poprzed-

nich latach nadarzaa si naszym dobra sposobno osiedlenia

si w podwawelskim grodzie (i tak n. p. by do nabycia za bezcen

na konwikt paac obzowski, dzisiejsza szkoa wojskowa; X.

biskup towski ofiarowa na kolegium w warunkach bardzo

korzystnych gmach na Szlaku, gdzie dzi klasztor Szarytek),

lecz powysze obawy odstraszay Przeoonych. Tym razem
X, Sotwiski wieo zamianowanemu Prowincyaowi, O. Szczep-

kowskiemu doda odwagi, obiecujc, e wszystko uatwi, e wy-

1 Krótki yciorys ks. St. Sotwiskiego, Opata, skreli Wodzimierz Bor-

kowski. Kraków 1894, w 8-ce, str. 32, druk Korneckiego.

Kazanie z powodu 50-let. jubil. kap. ks. St. Sotwiskiego... wypowie-

dziane przez ks. Kem. Baudissa T. J. Kraków 1902, druk Anczyca. (Odbitka

z «Kaza i Szkiców ksiy T. T.»).
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jedna u X. biskupa Gaeckiego pozwolenie na osiedlenie si
Jezuitów w Krakowie i opini przychylna im zjedna. Jako
dziki poparciu X. Opata, w nastpnym ju roku (1867) otwarte
zostao w domu XX. Kanoników later. na Kazimierzu nasze
kolegium z teologi, przeniesione w kilkanacie miesicy póniej
na ulic Kopernika.

X. Opat Sotwiski by stale a do mierci wiernym przy-

jacielem naszego zakonu — czsto zaprasza Scholastyków na
majówki do Kamienia, wsi nalecej do jego klasztoru, gdzie
gospodarowa wzorowo — uwietnia po naszych kocioach
w prowincyi sw celebr uroczystoci: za to wszystko, a oso-

bliwie, e nas do Krakowa sprowadzi, naley mu si od nas
niewygasa pami i wdziczno. R. I. P.

Statystyka Kongregacyi Maryaskich. W ubiegym roku ju-

bileuszowym, w którym obchodzilimy 50-t rocznic od ogo-
szenia dogmatu Niepokalanego Poczcia N. M. P., czyli od dnia
I stycznia do 31 grudnia 1904 r., liczba Kongregacyi Marya-
skich, przyczonych (agregowanych) przez Przew. Ojca naszego
Generaa do rzymskiej Kongregacyi «Prima-Primaria», wynosi
i.oii. Z tego na Wochy przypada 36, na Austry z Wgrami
129, na Polsk 45, na Niemcy z Szwajcary 230, na Belgi 39,
na Holandy 8, na Francy 46, na Hiszpani 150, na Portugali
2"]^ na Angli z Irlandy 35, na Kanad 20, na poudniow
Ameryk (Peru, Brazylia, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj, Uru-
gwaj) 2"]^ na Stany Zjednoczone Ameryki pónocnej 198, na
Syry i Egipt 9, na Chiny i Mongoli 6, na Australi 6.

Liczba agregowanych na caym wiecie Kongregacyi Ma-
ryaskich wynosi:

Od zaoenia w r. 1584, a do 8 grudnia 1854 r. . 5.625

Od 8 grudnia 1854 r., do 31 grudnia 1903 r. . . 20.869

Od I stycznia do 31 grudnia 1904 r i.oii

Razem od 1584— 1904 r. wcznie . . 27.505

wicenia kapaskie 1905 r. Najprzew. X. Biskup sufragan
Anatol Nowak udzieli naszym Scholastykom w Kjrakowie wy-
szych wice: subdyakonatu d. 18 marca w kociele XX. Mi-

syonarzy na Stradomiu; dyakonatu d. 8 kwietnia w katedrze na
Wawelu; presbyteratu w wielk sobot d. 22 kwiet. w kociele
w. Barbary. Wywiceni: Bielecki Wiktor, Bulsiewicz Wady-
saw, Ch Jan, Hanaczek Józef, Krzemiski Felicyan, Mollo
Franciszek (tylko na subdyakona), Piechocki Maksym, (tylko dya-

konat), Prochyra Wodzimierz, Tarnawski Franciszek, a nadto
Leon Muller z prowincyi niemieckiej, odbywajcy studya teolo-

giczne w kolegium krakowskiem.
W Przemylu otrzyma Franc. Mollo dyakonat d. 24 kwiet.
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w katedrze, z rk X. Biskupa Pelczara i presbyterat d. 30 kwiet.

od X. Biskupa sufragana Fischera, w pojezuickim kociele N.

Serca Jezusowego.
We Wrocawiu, w kaplicy seminarzyckiej wywicony

d. 30 marca na subdyakona Ryszard Malotta, przez X. Biskupa
sufragana Henryka Marx.

Pierwsz msz w. odprawili w niedziel wielkanocn

(2^ kwiet): 00. Hanaczek, Krzemiski, Bulsiewicz (wszyscy trzej

w naszym kocióku na Wesoej), Tarnawski (w kociele w.
Barbary), Ch (w Stanitkach), Prochyra (w agiewnikach),
Bielecki (w Nowym Sczu). O. Muller d. 27 kwiet. w kocióku
na Wesoej. O. MoUo d. 3 maja w Chyrowie, w kaplicy konw.

Przeniesieni (w czasie od i st3^cznia do 8 maja 1905 roku):

O. Pilch do Koomyi; O. St. Janowski 9 stycz. do w. Barbary;

O. Kuryowicz do kol. krakow.; O. Bapst do Chyrowa; O. Za-

tokiewicz do Jass; O. Wagner do Opawy na Superiora; O.

Pukasz do Starejwsi na admin. parafii; O. Urbanek do Starej-

wsi; O. Haudek do rezyd. w. Elbiety w N. Sczu; O. Józef

Szczepaski do kol. w Nowym Sczu; O. Kockmann do Chyrowa.
Schol.: Daniel Egry do kol. krak. (iuv. script).

Bracia: CC. Biaobrzeski do Lwowa na zakryst; Szmyd
do N. Scza na furtyana; Dutkiewicz do Zakopanego; Szafran

do kol. krak.; Sielak do N. Scza (cellarius); Bana do Tarno-
pola; Porawski do Chyrowa; Józef Krzysiek do kol. krak. (iuv.

script); Jan opatniuk do kol. krak. (ad domestica).

Dimissi: Joseph Cebulski, Sch.; Max. Mazur. Nov. Coadj.

Autographa Sanctorum et Beatorum Soc. Jesu, quae in collegio

Staraviesiensi asservantur, in unum codicem compacta: ^

1. S. P. Ignatii, literae patentes, uibus P. 01iverio Manareo
facultates a S. Sede Societati concessas communicat a. 1552 (latine).

2. S. Ignatii, pagella hispanice scripta, ex codice aliuo
evulsa. Appositum est testimonium P. Roothaan, scripturam hanc
esse S. Ignatii.

3. S. Ignatii, epistoa ad Consules Ariminenses, qua re-

spondet, se quamvis voluntate sit promptissima, nunc illis servire

non posse, cum desint operarii; sperat tamen, se posthac Deo
bene iuvante illis satisfacturum. Romae d. 14 Dec. 1554 (italice).

4. S. Stanislai Kostka, uaedam preces (fragmentum, latine).

1 Anno 1873 iussu P. Mariani Morawski, tunc temporis Socii Mag. Nov.,

compegit hunc codicem non ineleganter et in eius fronte chartam cum titulo

ornatissimis literis exaravit, piissimus novitius Constantinus MtlUer, iuvenis

magnae spei, die 7 Octobr. 1875 praemature defunctus.
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5- S. Francisci de Hieronymo, duo exordia concionum de
morte a. 1699 (italice).

6. S. Francisci Borgiae, epistoa (sine die et anno, hispanice).

7. S. Francisci de Hieronymo, epistoa ad Euphrasiam
Pignatelli (sine die et anno, italice).

8. S. Francisci de Hieronymo, fasciculus 12 pagellarum,
in uibus idem Sanctus conciones aliuot quadragesimales ita-

lice exaravit.

9. B. Andreae Bobola, formua professionis et votorum
simplicium, quae post professionem fiunt (latine).

10. B. Petri Canisii, epistoa a. 1593 scripta ad P. Geor-
gium Salbium, rectorem colegii Diingani, in qua ei varia mo-
nita de gubernatione et perfectionis propriae cura impertit. Fri-

burgi d. 26 Sept. 1593 (latine).

11. S. Joannis Berchmans, libeus 26 paginarum, continens

varias adnotationes de rebus spirituaibus (latine).

Praeterea reperiuntur in eodem codice uatuor alia auto-

grapia:
12. V. P. Roberti Card. Bearmini, epistoa ad P. Frideri-

cum Szembek Cracoviam de uibusdam indulgentiis nepoti

Archiepiscopi Gnesnensis concessis, quas idem oblivioni dederat.

Romae d. 19 Martii 16 15 (latine).

13. R. P. Nicolai Lancicii, ratio conscientiae anno 1641 P.

Gregorio Szeecio, Provinciai Boiemiae, reddita (latine).

14. R. P. Nicolai Lancicii, itterae quas absoluta prov.

Lithuanae a. 1633 visitatione ad Superiores Nesvisio d. 19 Dec.

dederat. Litteras scripserat secretarius, sed P. Lancicius sua
manu subscripsit (latine).

15. R. P. Gasparis Drubiclii, aiquot scripta de rebus

spirituaibus (latine).

o->*



NOWE FUNDACYE W NOWYM SCZU.

Rezydencya przy kocióku w. Elbiety »na kolonii« \

Liczna kolonia robotników kolejowych w Nowym Sczu
przez kilka lat pozostawaa w nader opakanych stosunkach
duchownych. Zamieszkujc swe domki odlege od centrum mia-
sta, a wic i od obu kocioów katolickich, o dobre pó go-
dziny drogi, a nie mogc ze wzgldów subowych szafowa
dowolnie czasem i zajciami, wystawion bya bezustannie na
wyrane niebezpieczestwo zupenego zaniedbania si w obo-
wizkach religijnych. Aby temu zapobiedz, postarali si wreszcie
ludzie dobrej woli u wadz rzdowych o pozwolenie i fundusz
na wybudowanie osobnego domu Boego dla kolonii w pobliu
dworca, który to kocióek mia by zarazem trwa pamitk
50 letniego jubileuszu cesarskiego. Budow rozpoczt w r. 1897
ukoczono w r. 1899,^ poczem zarzd jego zoono w rce
jednego z Wikarych parafialnych, X. Jana Kosmana.

Wkrótce jednak okazao si, e jeden, choby najgorliwszy,
lecz katechetur w szkoach obciony kapan, nie podoa pracy
nad gmin tylotysieczn, a tak troskliwej wymagajc opieki,

jak to ma miejsce zazwyczaj w wikszych centrach fabrycznych,
w których i o wystpki i o wypadki nieszczliwe atwiej ni
gdzieindziej. Tak licznym powinnociom duchownym moga za-

dosyuczyni z powodzeniem tylko jaka korporacya zakonna,

1 Kolonia robotnicza w Nowym Sczu powstaa pomidzy 1885 a 1890 r.

Pierwotnie suba kolejowa mieszliaa w Starym Sczu i osobnymi pocigami
dojedaa do dworca nowo-sdeckiego. Gdy ruci na obu liniach zwikszy si
i przytem wyonia si potrzeba nowych warsztatów, zbudowano na znacznych
przestrzeniach pomidzy dworcem nowo-sdeckim a miastem znaczn ilo do-

mów z ogrodami i tam przeniesiono cay personal urzdniczy i robotniczy.
* Budow prowadzi zyd, nadinynier kolejowy, p. Schleister, który przy

tej okazyi mia podobno zdradzi si z ochot przejcia na ono Kocioa. Umar
jednak wnet potem, bez chrztu w.

NAIZE WIADOMOCI T. I. 28
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obeznana doktadnie z warunkami miejsca i pracy, a zdolna za
pomoc wicze duchownych, okazalszych naboestw i innych
tym podobnych rodków wpywa na ruchliwy umys rózgo
rczkowanego robotnika. Rzecz caJa nabraa jeszcze wikszego
znaczenia, gdy si okazao, e z pomienionych okolicznoci
pragnie skorzysta partya rusiska, która pod pozorem opieki

duchownej nad ludnoci greckiego obrzdku, rozpocza ju
zabiega o nabycie nowego kocióka na swój uytek. Wówczas
ju i wadza duchowna widziaa si zniewolon do przeszko-
dzenia prawdopodobnym niesnaskom partyjnym, i std poszo,
i sam Najprzew. X. Biskup tarnowski Dr Leon Waga zwróci
si w r. 1903 do przeoonych naszych z zapytaniem, czyby nie

zechcieli obj w zarzd pomienionego posterunku.

Propozycye przyjto bez wahania i zaraz zredagowano
odpowiednie podanie do c. k. Ministeryum, w którem O. Pro-

wincya Ledóchowski wyuszczy, pod jakimi warunkami mógby
dostarczy pracowników do rzeczonego kocióka. Chodzio gó-
wnie o zapewnienie im odpowiedniego przytuku, aby dla odle-

goci mieszkania lub troski o utrzymanie, nie ucierpiaa zbytnio

suba Boa. Ofert podpisano d. 21 lipca 1903 r.

Na odpowied nie kazano z Wiednia zbyt dugo czeka
i po kilkakrotnych ustnych pertraktacyach dnia 18 grudnia t. r.

stan ukad pomidzy krakowsk dyrekcy kolei pastwowych
a przeoonymi zakonu, zatwierdzony uchwa ministerstwa

z 23 grudnia t. r. (L. 57043/10), moc którego caa parcela bu-

dowlana (L. kat. 1228), na której wznosi si koció, wraz ze

dwiema przylegemi parcelami gruntowemi (L. 1278/10 i 1278/ 11)

wraz z caym inwentarzem kocielnym, oddan nam zostaa
w fizyczne posiadanie i uywanie pod nastpujcymi warunkami:

i) Codziennie o takim czasie, aby nauka na tem nie cier-

piaa, ma si odprawia w kocióku msza w. dla dzieci szkol-

nych, bez wszelkiego wynagrodzenia ze strony rzdu. — 2) Po-

dobnie bez wynagrodzenia ma si odprawia w niedziel i wita
msza wita dla suby kolejowej, zamieszkaej na kolonii lub

w miecie. Nadto obowizuj si nasi do wszelkich innych po-

winnoci pasterskich wzgldem teje suby kolejowej i ich ro-

dzin, do jakich ich ustawy zakonne upowaniaj, jako to: do
katechizacyi, goszenia kaza, udzielania Sakramentów w. itp. —
3) Na wypadek mierci którego z kolonistów lub z ich rodzin, maj
by zwoki bez osobnego wynagrodzenia wystawione w krypcie

kocielnej, ile razy tego rodzina zmarego zada.
Tyle stanowi artyku II rzeczonej umowy. Artyku III za-

strzega naszym wyczne prawo uywania kaplicy wraz z obo-

wizkiem utrzymywania jej, ulepsze i restauracyi kosztem wa-
snym. Nie przyjli natomiast nasi na siebie adnych ciarów
czysto administracyjnych, ani kancelaryi, która pozostaa przy

parafii. Take i katechetura w szkole przynalenej do kolonii
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pozostaa na razie przy dotychczasowym katechecie X. Kosmanie,

i dopiero w roku biecym (1905) przesza w rce naszych Ojców
z rezydencyi.

Kocióek w. Elbiety »na kolonii* w Nowym Sczu.

W nastpstwie tej umowy zosta oznaczony termin urz-

dowych ogldzin i odbioru na dzie 30 kwietnia 1904, jak to

stwierdza protokó podpisany imieniem Dyrekcyi przez pp. Dra
Wróbla i Dra Warzeszkiewicza, z naszej za strony przez O. Pro-

28*
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wincyaa Ledóchowskiego i Rektora Siarkowskiego. Dnia nast-
pnego po dokonanych ogldzinach t. j. i maja, zjawili si w ko-

cióku pierwsi nasi ojcowie XX. Ignacy Mieloch i Józef Pust-

kowski, jako prawomocni zawiadowcy i stróe nowej winniczki
Paskiej.

Gdyby pomylno pracy apostolskiej zaleaa tylko od
zewntrznych warunków miejsca na którem si dziaa, to musieli-

bymy powiedzie, e nowa rezydencya sandecka bya od po-

cztku w tej mierze uprzywilejowan. Wyjtkowo zupenie (przy-

najmniej jak na ostatnie czasy) przyszlimy tu do gotowego;
niespodziewanie i bez wielkiego zachodu stalimy si posiada-

czami wityni, która bezwtpienia uchodzi moe za jedn ze

znamienitszych ozdób podkarpackiej stolicy powiatu.

Wzniesiona z ciosu i cegy, podug planów jednego z naj-

zdolniejszych architektów p. Talowskiego, a pod wezwaniem
patronki cesarskiej w. Elbiety turyngskiej, kaplica, a raczej

kocióek ten znalaz godne siebie pomieszczenie przy znanej
z wdziku alei czcej gówny dworzec kolejowy z miastem.
Smuka jej wieyczka, zakoczona do oryginaln w szczegó-

ach latarni dzwonnicz, strzela wysoko w niebo ponad ota-

czajce szczyty drzew i domostw, a stanowi liczne uzupe-
nienie korpusu obmylanego i wykonanego w stylu mieszanym
romasko-gotyckim, na sposób tak zwanego «Rohbau». Powyej
frontowego portalu, opatrzonego u góry jubileuszowymi emble-

matami cesarskimi (korona, monogram i cyfry 1848— 1898) zdobi

j ogromny krucyfiks kamienny, dzieo rzebiarza Stan. Wójcika
z Krakowa. Do krzyowego wntrza budowy napywa wiato
i powietrze w obfitoci przez okazae rozetowe okna i pi wej,
a nadto przewiewnych, bo wiodcych wprost z podwórza. Po-
mieci si jednak wygodnie w obrbie cian nie zdoa wicej
ni 700 osób i dlatego zazwyczaj znaczna cz obecnych
na naboestwie osób zatrzymywa si musi na placu przed-

kocielnym.
Stylowej, zewntrznej ornamentyce murów nie odpowiada

natomiast wcale urzdzenie wewntrzne, w którem na pierwszy
rzut oka daje si rozpozna rka c. k. geniusza kasarnianego.

Nic, tylko goe ciany, pomalowane na jajecznic, która w nie-

przerwanej adnym floresem strudze cieka na czarno bia sza-

chownic sztajngutowej posadzki! Widocznie jednak powodem
tej architektonicznej oszczdnoci musiay by powane jakie
niedostatki kasowe, a nie poziome lekcewaenie witoci, bo
rzecz najwaniejsza, t. j. wielki otarz, znowu zaleca si swym
powanym, stylowym wygldem, na który skada si, obok obszer-

nej menzy i ram gotyckich, wykonanych w drzewie, wcale pi-
kny, cho nie zanadto nabony obraz w. Elbiety rozdajcej
jamuny. Take i niewielki chórek nad wniciem, na którym
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pomieszczono zwykle harmonium pedaowe — nie wiele pozo-

stawia do yczenia.
Z objciem w zarzd kocióka nasi postarali si natych-

miast o jakie takie usunicie braków, i w krótkim stosunkowo
czasie z pomoc serc poczciwych zaatwili nie jedno. Nasamprzód
w dwu pytkich niszach, po obu stronach balasków, stany
prowizoryczne otarze boczne, jednej wysokoci i ksztatu, z tem
sukiennem, czerwonem, zwieszonem na cianie w miejsce wa-
ciwej szafy otarzowej. Lewy, od strony ewangelii, powicony
jest Matce Najw. od Nieustajcej Pomocy, której obraz spro-

wadzony z Rzymu, wraz z kosztown dosy ram, wykonan
we Lwowie jest darem skadkowym palaczy kolejowych. Poniej
tamtego umieszczono w otarzu niewielki (40X50 cm.) ale za to

cenny obraz w. Stanisawa Kostki, przedstawiajcy naszego
witego Modzieniaszka w postawie modlcej.^ Otarz od strony

epistoy, powicony Najs. Sercu Pana Jezusa, stan ofiarnoci
samych konduktorów. Antypedya do obu otarzy sprawili nie-

maym kosztem zacni pp. inynierstwo Jelonkowie. Z innych
potrzeb kocielnych, sprawionych ju za «naszego panowania*,
wymieniam: pikny baldachim, zakupiony przez warsztatowców
i jeszcze pikniejszy, misternie wykuty z elaza yrandol, dzieo
kolejowych lusarzy, który na Wystawie metalurgicznej w Kra-
kowie w roku ubiegym powszechny budzi zachwyt i uznanie.

Teraz, ju tylko patrze rycholi obok domu Boego stanie

odpowiedni dom mieszkalny dla naszych ksiy. Dotychczas
mieszcz si oni w kilku izdebkach w domu prywatnym (p. iny-
niera E. Schirockiego) nieopodal kocioa. Nie maj jeszcze do-

td odpowiednich rodków utrzymania, ale jest nadzieja, e
z pomoc Bo wnet i pod tym wzgldem znajd si w korzy-

stniejszych warunkach, tak jak w pracy duchownej nie dugo

* Podug dat zebranych przez O. Jarosawa Rejowicza (list z dnia i6-go

padziernika 1904 r.), obraz ten, wraz z innym obrazem Matki Boskiej, naby
w r. 1902 O. Józef Gadowski, jako minister rezydencyi krakowskiej, za pore-
dnictwem pani Wiktoryi Rusinowskiej za cen 10 fi., po jakiej zmarej nie-

dawno staruszce. Artystka krakowska, p. K. Wojciechowska, której oba pótna
przedstawiono do oceny, uznaa tylko pierwszy za wartociowy i wiedziona szcze-

gólniejszem naboestwem do witego Modzieniaszka, wasnym kosztem po-

staraa si o jego odnowienie w atelier artystycznem Hausera w Berlinie, pod
warunkiem, e w którym z naszych kocioów cze publiczn odbiera bdzie.
Tame uznano go za pikny okaz sztuki z koca XVI wieku i jako taki dosta
si nawet na Wystaw sztuk piknych w Krakowie, gdzie zwróci na siebie

uwag recenzenta z » Czasu « (por. »Czas» z 19/VI 1903). Nastpnie, po wy-
jedzie O. Gadowskiego z Krakowa, gdy aden ze starszych naszych domów
nie zgasza si o jego nabycie, obraz niniejszy dosta si w rce O. Jarosawa
Rejowicza, który powierzy go do przechowania swej matce. Przypadkowo za-

uway go tam, bawicy w przejedzie w Krakowie, O. Zaski i po krótkim
targu naby go dla wieo otwartej rezydencyi w Nowym Sczu, za t sam
cen 10 fi.



— 446 —

potrzebowali walczy z przeciwnociami i nieufnoci swych
owieczek. Po krótkim peryodzie szykan i przykroci doznawa-
nych gównie ze strony, trwoliwej o sw hegemoni, socyalnej

demokracyi, doczekali si przecie jeszcze w tym samym roku
dowodów uznania i yczliwoci ze strony wielu, przy sposobno-
ci wspanialej procesyi Boego Ciaa, urzdzonej na kolonii

w dniu 12 czerwca na wzór parafialnej t. j. cum omni genere
musicorum i z czterema otarzami, z których dwa stany sta-

raniem inteligencyi, dwa inne robotników osobistym trudem.
Równie przysza do skutku, z okazyi jubileuszu Maryaskiego,
pomimo mnogich trudnoci, organizacya osobnej, dzi ju io6
czonków liczcej sodalicyi dla pp. kolejarzy, jak gdyby na do-

wód, e i Matka Najw. chce si ze swej strony przyczyni do
rozwoju duchownego, wród tych — najbardziej roztargnionych
z roztargnionych.

Jan Marczyski T. J.

Willa w Zabeczu.

Po przeniesieniu studyów filozoficznych z Tarnopola do
Nowego Scza (1895 r.), wnet wyonia si potrzeba jakiej willi

dla nowego kollegium, jakiego schroniska dla naszych modych
na dzie czwartkowych i na czas wielkich, letnich wakacyi,
tak jak tego wymaga natona praca umysowa, której z obo-

wizku przez tyle miesicy si oddaj. Pocztkowo radzono
sobie w ten sposób, e urzdzano tylko mniejsze lub wiksze
wycieczki, pó lub caodzienne, do lasów pobliskich lub na
dalsze wzgórza. W lipcu r. 1897 raz jeden spróbowano zastpi
brak wasnej willi wycieczk na will Starowiejsk. Ale to oka-

zao si zbyt niedogodnem dla tamtejszego kolegium, liczcego
zawsze do spor liczb mieszkaców, take spragnionych
wytchnienia i swobody na wieem powietrzu. Wic w nast-
pnych czterech latach spdzano wielkie wakacye ju to w Lu-
bowli na Spiu w zamku hr. Andrzeja Zamoyskiego, ju to

w Szczyrzycu u 00. Cystersów. Szczególniej lubowelskie wy-
cieczki zapisay si mile we wspomnieniach ówczesnych filo-

zofów, gdy znajdowali tam nietylko wszelkie wygody potrzebne
do odpoczynku, ale nadto sposobno do zwiedzenia przelicznych
podtatrzaskich miejscowoci: Drubak, Kolbachu, grot Bial-

skich, Pienin i t. d. Ale i te wyprawy miay swoj ciemn
stron: kosztoway duo, a naraay wci naszych scholasty-

ków na zetknicie z obcymi.
Tym wszystkim niedogodnociom zaradzio — Zabelcze.
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Jestto wioska pooona tu nad Dunajcem w odlegoci
2 kilometrów od Nowego Scza, w stronie pónocno zachodniej

od tego. Prawdziwy to zaktek. Od miasta oddziela je zupenie
niewielkie wzgórze, zwyky teren jesiennych wicze oblni-
czych c. i k. armii; od pónocy szereg wielopolskich pagórków;
od reszty wiata odcina je modra wstga Dunajca.

Zabecze znane ju byo Dugoszowi jako osada podmiej-

ska.^ Okoo r. 1580 naleao do Jana Braskiego.^ W wieku XVII
ksigi parafialne w Wielogowach wymieniaj jako jego waci-
ciela, synnego podstolego w. k. Jana Dobka owczowskiego.^
Póniej przechodzio po kolei w rce Jagielnickich, Reklewskich
i Trauczyskich. Od Trauczyskich naby je okoo roku 1870
niejaki p. Wincenty Wyszkowski dla swego syna Kazimierza,

który znów je wymieni w r. 1879 za Koniuszow, dobra posa-

gowe swej siostry Bronisawy, wydanej za Dra Gustawa Ro-
mera z Jodownika. Za czasów tych ostatnich gospodarzy, Za-

becze stao si prawdziwie centrem ycia umysowego i oby
watelskiego dla caej okolicy, t. j. dla szlachty Nowo- i Staro

-

Sandeckiego, Limanowskiego i Grybowskiego okrgu. P. Gustaw,
jako czowiek wybitnych zdolnoci umysowych i tgoci cha-

rakteru, a przytem prezez miejscowej Rady powiatowej, nada-
wa ton w sprawach spoecznych i pohtycznych. Uprzejma
i zacna p. Bronisawa czuwaa nad rozwojem stosunków towa-
rzyskich i ssiedzkich.^ Trwao to mniej wicej do roku 1890.

W r. 1894 poar, który zniszczy miasto Nowy- Scz, nawiedzi
i Zabecze, dokd silny wiatr przenosi szcztki palcych si
domów, ponce agwie i papiery. Zniszczony dwór wraz z za-

budowaniami folwarcznemi odnowiono niebawem. Ale wnet po-

tem, powoano p. Romera, jako znanego z uczciwoci i praco-

witoci obywatela a biegego prawnika na posad dyrektora-

referenta Towarzystwa Ubezpiecze do Krakowa. W roku 1899
umara pani Bronisawa. Prawie równoczenie powychodziy zam jedyne dwie ich córki Wanda i Adela. Do, e do Za
becza nie byo ju komu zaglda, aui poco, chyba, aby odna-
wia wspomnienia lepszych, weselszych czasów, bezpowrotnie
minionych.

Skorzysta z tego troskliwy zawsze o dobro «modych«
. p. O. Rektor Makowski i ju w r. 1899 wyprosi u p. Romera
pozwolenie, aby nasi scholastycy mogli odbywa swe tygodniowe

1 Liber Beneficiorum I. 373.
* Sownik Geograficzny Sulimirskiego.
3 Pomnik jego przechowuje si dotychczas w Nowym Sczu, przy obecnym

zborze luterskim, dawniejszym kociele 00. Franciszkanów.
* Pomidzy innemi instytucyami dobroczynnemi, któremi si opiekowaa,

zasuguje na wzmiank t. zw. » Czytelnia okrzna« dla dworów okolicznych,

która na wielk skal dopomaga do umysowego wyksztacenia naszych zapra-

cowanych zawsze hreczkosiejów.
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wycieczki we czwartki do opustoszaego dworu. Zastrzeono
sobie tylko nietykalno kilku ubikacyi mieszczcych kancelary
i sypialni. By to prosty akt bezinteresownej gocinnoci, po-

dobnie jak to miao miejsce w Lubowli, i na razie wiele dopo-
móg do urozmaicenia ycia kolegiackiego scholastyków sdec-
kich. Przy tej sposobnoci udao si O. Rektorowi zastrzedz

sobie u waciciela prawo pierwszestwa na wypadek spodzie-

wanej sprzeday.
Jako w dwa lata póniej w r. 1901 wie si rozesza po

caej ziemi sandeckiej, e p. Gustaw Romer sprzedaje Zabecze
Jezuitom z Nowego Scza. Po roku trway pertraktacye. O. Ma-
kowski by ju wówczas rektorem w Chyrowie i w sierpniu t. r.

zakoczy nagle ruchliwe swe ycie. Ale myl jego i starania

o kupno podjli zarówno W. O. Prowincya Ledóchowski, jak
nastpca w rektorstwie sandeckim X. Siarkowski. Kontrakt za-

warto dnia 24 padziernika i moc tego nasze kolegium san-

deckie stao si wacicielem caego obszaru dworskiego w Za-
beczu za sum 65.000 zr., któr wypacono natychmiast p. Ro-
merowi.

Posiado caa obejmuje okrgo 170 mórg do dobrej

nadrzecznej ziemi, w tern 28 mórg wikliny, ki i lasu oraz

dwór z zabudowaniami folwarcznemi i niezbyt wielki ogród;
reszta przypada na gleb orn. Wiksz cz gruntu, tak jak

to miao miejsce w ostatnich latach gospodarstwa p. Romera,
pozostawiono w dzierawie miejscowym chopom. Dla wasnego
uytku zatrzymano tylko kilkanacie morgów roli, wiklin, która

bez wszelkiego wkadu przynosi do znaczne zyski, dwór z oto-

czeniem caem i brzeg wzgórza przylegego do Dunajca, który

obecnie eksploatuje si na kamie budowlany. Jedyna w tem
miejscu karczma dworska, pozostaa niestety w posesyi izrae-

lity, Dattnera, który z powodu kontraktu zawartego z poprze-

dnim wacicielem na lat 12, nie móg by prawnie wyrzuco-
nym z niej przed upywem terminu dzierawy.

To, o co najwicej chodzio t. j. miejsce na will znalazo
si w zupenoci. Dworek, obejmujcy dwie czci: star parte-

row i nowsz pitrow, wzniesion przez p. K. Wyszkowskiego,
pomieci moe wygodnie 20—30 scholastyków z ksimi, gdy
zjad na swe dwutygodniowe wakacye. Dawn kancelary
p. Romera (na prawo od wejcia), przerobiono na adn kapli-

czk, w której ustawiono dawniejszy czerwony otarz z domo-
wej kaphcy kolegiackiej, dla której w zamian . p. O. Mako-
wski sprowadzi nowy otarzyk z Monachium. Sala jadalna,

obszerna jak naley, spenia nadal rol swoj, jako wcale przy-

zwoity refektarz. Obok niej, na lewo pooony salon suy obe-

cnie za aul i schronisko wspólne na wypadek zimna lub soty.

Odznacza si gustownem urzdzeniem, na które skadaj si
cale uczciwe meble, czci odkupione od dawnego waciciela.
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czci nowo zakupione z okazyi otwarcia willi, oraz szereg
reprodukcji historycznych obrazów Matejki, Grottgera i Kossaka,
zdobicych barwnie malowane ciany. Reszt pokoi w liczbie

5—6 przeznaczono na «cubicula» na czas wakacyi. Kuchnia
i skady mieszcz si w kocu starego domu, tak, e nie prze-

szkadzaj wcale ani yciu wspólnemu, ani swobodzie ruchów,
tak potrzebnej tym, którzy tu szukaj rozrywki i spokoju. Z ja-

dalni wprost prowadz drzwi na dug, ale do wsk werand,
obros dzikiem winem, na której w dnie cieplejsze zbieraj si
nasi, spoywa dary Boe.

Z tej werandy ocenia oko naleycie ca estetyczn, hy-
gieniczn i ekonomiczn warto nowej posiadoci.

Przedewszystkiem narzuca si pod uwag zachwyconemu
widzowi ogród, ów sawny niegdy ogród zabeecki. Dwadziecia
om stuletnich dbów, (z których kilka dochodzi pótora metra
w rednicy), olbrzymów prawdziwie historycznych, bo znanych
najstarszym nawet generacyom okolicznych mieszkaców, to

gówna ozdoba ogrodu. Wtóruj im w okazaoci i powadze:
ogromny okaz drzewa tulipanowego, rzadko w naszym kraju,

i wspaniae tuje, dochodzce 7 metrów wysokoci. Gste za-

rola szpilkowe i liciaste dopeniaj ram tego obrazu chwyta-
jcego za serce w dniach letnich caym powabem zielonoci,

wieoci i rozkosznych, penych wiata i cieni wdzików przy-

rody. Ongi, pod opiek tych liciastych straaków dwa stawy
rybne zbieray te cuda natury na zwierciadlan tafl swych
wód. Dzi jeden staw, trwa nadal w tej roli, drugi zasypany
jeszcze przez ostatniego z naszych poprzedników (podobno ze
wzgldów hygienicznych) ustpi miejsca romantycznej murawie,
na której brat ogrodnik znajduje pola poddostatkiem do popisów
ogrodniczo- cieplarnianych. Porodku ogrodu, tu naprzeciw we-
randy, zgrabna altana drewniana tuli si do rozmarzonych swem
otoczeniem modrzewi. Na prawo, w gbi podwójny szereg mo-
dych grabków, zasadzonych w latach 1903 i 1904, utworzy w przy-

szoci pikn, cienist alej. Caoci obrazu dopenia do roz-

legy widok na ca naddunajeck kotlin objt od poudnia,
zachodu i pónocy pasmem lesistych wzgórz, czcych si ju
dalej z prawdziwemi Karpatami. licznie tu i wesoo nad wyraz!

Nic dziwnego e i ycie tu pynie wesoo i wcale po Boemu.
Do rozrywki naszym «modym » dopomagaj i one widoki liczne
i stawek peen ryb, karmionych regularnie po obiedzie przez «po-

wanych ojców» z X. Rektorem na czele, i ódka na stawie (nb. nie

bardzo przewrotna) i spory zasób gier i zabaw, wród których
miejsce naczelne zajmuje «lawn tennis» w lecie, a zim lizga-

wka. Czasami, w chwilach «nastroju», jednostajno zakonnej
ciszy przerwie melodyjny dwik pieni:

»Matko mai Zakonie mójl
Dla Ci ycie me I dla Ci prac mych znój...
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lub innej jakiej, nuconej przez którego z naszych «czarnych
sIowiczków». Czasem metaliczny gos gramofonu^ przypomni,
e yjemy w czasach maszyn i techniki. Czasem caa willa roz-

ochoci si na widok gromadki modych, wracajcych z jakiej
przechadzki lub wycieczki ku Chruhcom, Dbrowie lub Chem-
cowi, ba! nawet na Jawornik lub Prehybc. ^ A kiedy cichym,
letnim wieczorem rozlegnie si zwyky wieczorny piew:

Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litonie Boe prawy...

Z kaplicy, lub kiedy bdzce w zadumie oko spotka gromadk
«kleryczków» zajtych gorliwie przyozdabianiem figury Niepo-

kalanego Poczcia, umieszczonej w zagbieniu najokazalszego
dba na pamitk Jubileuszu, to wówczas myl zakonnika (od-

citego tutaj nawet od folwarcznych budynków sporym parka-

nem klauzurowym) mimowoli wznosi si ku wyynom przyszych,
niemiertelnych rozkoszy i dziwuje si, e Bóg miosierny wa-
nie ten przeliczny zaktek przeznaczy w wyrokach swoich
na przytuek dla tych, co to dla Niego wszystkiem na wiecie
chcieli wzgardzi.

X. Gustaw Fihauser T. J.

' Darowanego scholastykom przez X. proboszcza Ropskiego z Chomranic.
2 Dwie znaczniejsze góry w okolicy Jawornik — w stronie Limanowy;

Prehyba — za Starym Sczem.



z MISYJ ZAGRANICZNYCH.

List * O. Józefa Markiewicza,
misjonarza w Belgijskiem Kongo.

Wybacz mi, Ojcze przezacny, e tak skpe podaj wiado-
moci z Kongo, ale zajcia nie pozwalaj na listy czste, a zwa-
szcza na listy szlifowane refleksy, czy tre, czy forma jest

w nich dobra. Chcc jednak W. Ojcu dotrzyma sowa, a sobie

zaoszczdzi czasu, wycign po prostu z mego dzienniczka, po-

czwszy od I stycznia 1904 r., ciekawsze szczegóy, moe one
posu ku rozrywce CC. Nowicyuszów.

I stycznia 1904 r. (Mieszkaem wtenczas jeszcze w Ki-

santu). Dziwiem si, czemu nasi chopcy dzi pracuj. Wytó-
maczono mi, e w Kongo obchodz si, tak jak w Belgii, cztery

tylko wita: Boe Narodzenie, Wniebowstpienie, Wniebowzi-
cie i uroczysto Wszystkich witych. Inne przeniesione na
niedziel. Poniewa dzi przypada pierwszy pitek miesica, od-

byo si wieczorem ku czci N. Serca P. Jezusa krótkie nabo-
estwo z wystawieniem N. Sakramentu. Chopcy piewali pie-

ni w jzyku «kikongo», potem «Tantum ergo», nastpnie cele-

brans odczyta akt powicenia si Sercu Jezusowemu, a wszyst-
kie dzieci powtarzay za nim zdanie po zdaniu. Nastpio bogo-
sawiestwo N. Sakramentem, w kocu odpiewano psalm: «Zz/-

kembila Mfuniu Nzamhi bese bonso» (t. j. Laudate Dominum
omnes gentes).

12 stycznia poszedem na stay pobyt do stacyi misyjnej
Kimpako, na pomoc O. Swannet'owi, przecionemu tam od
kilku miesicy prac. Podró t, jak równie do sporo szcze-

góów z mego pobytu w tej miejscowoci, opisaem ju w li-

stach poprzednich.

* Raczei kilka listów, cignitych przez Wydawc w jedn cao.
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13 stycznia przybyem popoudniu do Kimpako.

14 stycznia ogldaem pola zasadzone maniokiem, kukuru
dz, ziemniakami sodkimi, fasol, bananami; ma to suy do
wyywienia misyonarzy i okoo 100 chopców murzyskich tu-

taj si wychowujcych. Nastpnie ogldaem budynek szkolny.

Jest to dom strzech pokryty; ciany z belek i drgów pene
szpar nie zalepionych glin, aby przewiew ustawiczny ocha-
dza i oczyszcza powietrze. Podogi niema adnej, tylko ziemia

ubita, a na niej ustawione deski na klockach, niby aweczki do
siedzenia dla chopców. Szkoa podzielona na dwie klasy: jedna
sylabizujcych, druga czytajcych. Okoo rozstawionych pulpi-

tów z ksik grupuje si piciu lub wicej chopców, a jeden
murzynek umiejcy ju czyta, wiczy sw gromadk. Przecho-

dzc obok szkóki, syszy si cigle sowa: «diaka» (to znaczy:

znowu, jeszcze), a na t komend jedni chopcy krzycz z ca-

ego garda: a, e, i.., drudzy: bala, bala, bala etc. Murzyni maj
tak dobr pami, e w krótkim czasie ca ksik wyucz si
na pami, ale w samych pocztkach przy sylabizowaniu tru-

dno z nimi wielka, bo gdy im przyjdzie kilka liter poczy
w zgosk, ju ustaje ich rozum. Pytaem si dowiadczonych
misyonarzy, czyby nie mona uczy tych chopców czytania

w sposób wicej rozumny, odpowiedzieli: «niema rady, trzeba

uczy, jak w hajderze ydowskim». Ostatecznie, przy pomocy
pamici lokalnej chopcy murzyscy w przecigu jednego roku
potrafi si nauczy czytania.

15 stycznia. Ca noc i nad ranem sycha byo w oddali

muzyk murzysk; ogólne wraenie, jakby dzwony monotonnie
dzwoniy. Charakter muzyki i piewu zupenie inny, ni u nas,

bo te i skala tonów, n. p. w instrumencie «kisanci» (podobnym
troch do gitary) róni si cakiem od naszej. — Brat Roelandts,

stawiajc rusztowanie pod dzwonnic, natrafi na stare cmenta-
rzysko pogaskie. Obok koci ludzkich natrafiono tu na ko
soniow.

17 stycznia. W czasie Mszy w. chrzecijanie nasi przyst-
pili go Komunii w. do przyzwoicie, ale Br. Roelandts pilno-

wa porzdku. Po Mszy mia O. Swannet nauk w lzyku «ki-

kongo», a po krótkiej przerwie ja odprawiem z naszymi chop-
cami Drog krzyow, odczytujc modlitwy z ksiki, aczkol-

wiek ich nie rozumiaem. Murzyni dziwili si, e, cho niedawno
z Europy przybyem, wymawiam zrozumiale ich sowa. Zawdzi-
czam to jzykowi polskiemu, który bogactwem i rozmaitoci
swych brzmie przewysza inne jzyki europejskie, a w wy-
mawianiu samogosek: a, e, u, i, zupenie si zgadza z jzykiem
Bakongów. ^Przeciwnie, Francuzi, Niemcy, Anglicy wymawiaj
samogoski nienaturalnie, zanadto przez nos i gardo. Po sko-
czonej drodze krzyowej odmówilimy 5 Ojcze nasz i Zdrowa
Marya, z rozkrzyowanemi rkami. Po tem naboestwie prze-
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oeni wiosek, katechici, no i kady z osobna chopiec, o ile

mu byo potrzeba, przedkadali misynarzom swe kopoty: jedni

prosz o lekarstwo, inni o przybory do pisania, tamten si ali,

e mu lampart koz zjad, ów znowu, e koza ksik mu zja-

da i prosi o now. Niemaa to próba cierpliwoci przy wiel-

kiem natrctwie murzynów.
19 stycznia. Haasu wielkiego narobili dwaj murzyni pod

nasz rezydency. O co chodzi? Znaleziono trupa na drodze;

krewny zmarego nie chcia go pogrzeba ale ucieka, wic na-

czelnik wioski zarzuci mu powróz na szyj i cign do pracy.

Pytamy murzyna, czemu nie chce pochowa brata swego? Od-
powiada: «Nie mam go w co owin». O. Swannet da mu ka-

wa perkalu, murzyn za, zabrawszy perkal, ucieka w las. Do-
goniono go jednak i znowu naczelnik wioski prowadzi go na
powrozie. Murzyn si rzuca i nie chce i. «Masz perkal, o co
ci jeszcze chodzi?» — «Ja sam nie potrafi wykopa grobu».

Posa zatem O. Swannet kilku starszych chopców naszej mi-

syi, ale i ci nie wiele okazali mioci bliniego. Trzeba ich byo
przykadem Tobiasza zachci do tego uczynku miosierdzia nad
zmarym.

26 stycznia. Z jednej osady misyjnej (ferm chapelle) przy-

prowadzono koz, z której murzyn wykroi ywcem kawa misa
i zjad, mszczc si za szkod, wyrzdzon mu w polu. — Dzi
zaskarono katechist z Kitempy, e nie pilnuje dzieci sobie po-

wierzonych, ale wóczy si po wsi i da kur od pogan, groc
im zemst biaych, jeli mu nie dadz, czego si od nich do-

maga. Trzeba wybatoy takiego katechist i wyrzuci z wioski,

gdy nietylko, e sprzeniewierza si swemu posannictwu, ale

nadto zdzierstwami swemi nienawistnie usposabia murzynów
przeciwko biaym, w szczególnoci przeciwko misyonarzom i rz-
dowi. Murzyni ju i tak maj duo podatków naoonych przez

rzd «Niezalenego Konga»; musz dla osad misyjnych dostar-

cza chleba, dla rzdu zbiera kauczuk — za to jednak paci
si im. Gdy urzdnik pastwowy lub misyonarz zada traga-

rzy, okoliczne wioski, na rozkaz szefa dystryktu, obowizane s
ich dostarczy, za co równie paci si do dobrze; ale mu-
rzynom kada praca za cik si wydaje i dlatego w lasy

uciekaj, aby unikn pracy przez rzd naoonej.
2 lutego. By tu geometra od rzdu przysany z Leopold-

ville, w celu odmierzenia 10 hektarów ziemi dla misyi w Kim-
pako. Zapacilimy dobrze krajowcom za teren im odjty; szkody
wielkiej nie maj, bo przestrzenie niezmierne odogiem le i ani

za 100 lat nie pójd w upraw. Aby wytyczy granice naszej

posiadoci, szlimy z geometr przez lasy i zarola, a caa
gromada murzynów, z mieczami w rku, cia w prawo i w lewo
krzaki i trawy olbrzymie. Natrafilimy na lea dzikich zwierzt,
bardzo zgrabnie z trawy i gazi zbudowane; ulubione to miejsca
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lampartów i wów «boa», bo pooone w pobliu strumyków
i róde. — Chopcy idc na katechizm, narobili duo haasu;w ogromny, czarny siedzia na drzewie, tu przy szkole. Br.

Roelandts wziwszy go na cel, paln ze strzelby, a w spad
na ziemi. Murzyni kijami go dobili i gonymi okrzykami obja-

wili sw rado. W ten, jak mówili, gdy uksi, natychmiast
trupem kadzie czowieka.

1 1 lutego. Choroby róne trapi naszych chopców, ale

sami sobie winni, bo jedz gsienice, myszy, zielska rónego
rodzaju n. p. owoc kauczuku, który mleczem swoim klei wn-
trznoci. Obje si murzyn, a ju straszna gorczka go trawi,

serce bije, jakby ostatni miao wybi godzin; a gdy dasz mu-
rzynowi gar soli angielskiej, za godzin ju zdrów i oglda
si, czy gdzie jakiej myszy, gsienicy, lub co najmniej konika

polnego nie uda mu si schwyta. Jeli za kar chopiec nie

dostanie misa, cae pó dnia bdzie paka i lamentow^a, jakby
go najwiksze nieszczcie spotkao; a gdy mu drugi troch
«makaji» t. j. okrasy ukradnie, leci co ywo na skarg z roz-

paczhwem szlochaniem, jakby si podwaliny wiata zachwiay.
Tutaj chopiec 6 letni tak swe ale umie wywodzi, e w Euro-

pie ani 20 letni nie zdobyby si na ten potok wymowy i na t
rozmaito gestów. Lecz z tem wszystkiem ile kamstwa, ile

obudy i wykrtów w maych nawet dzieciach si kryje! a
serce si ciska, gdy misyonarz od rana do wieczora musi na
to patrze i zbyt may widzi rezultat swej pracy nad poprawie-

niem w dzieciach tej natury przewrotnej. Mówi raz chopcu
10 letniemu: «Bóg ci za kamstwa kara bdzie* a on mi na to:

«Bóg jest dobry, ja tylko zemsty szatana si boj*.
1 6 lutego, roda popielcowa. Dzi po raz pierwszy w Kim-

pako chopcy popió na gowy swe przyjmowali. O. Swannet
tómaczy im znaczenie tego obrzdu. W czasie mszy piewali
pieni wielkopostne.

21 lutego, pierwsza niedziela postu. Dzi miaem kazanie

w czasie Mszy w., naturalnie czytane, bo jzyka »kikongo«

jeszcze nie posiadam. Po kazaniu Droga krzyowa, która mi
o febr przyprawia, lecz nie mnie samego, bo si do niej

i O. Swennet i Br. Roelandts przyznali.

29 lutego. Jaka kleptomania, czy rzeczywisty, ze zej woli

pochodzcy naóg ogarn naszych murzynów. Chopiec 5 -letni

zabi patykiem kur i zjad jej cz, a nie mogc da caej
rady, usn wród pierza zabitej przez si ofiary. Tene ukrad
6 jaj. Drugi zniszczy kawa pola zasadzonego ziemniakami
i z najspokojniejsz mink, jakby nic nie by winien, zjad je,

mimo, e go choroba sennoci trapi i blizk grozi mu mierci.
Inny chopiec 5-letni w nocy po schodach wyszed na ganek
rezydencyi i zabra owoce, a poniewa zimno mu byo, ci-
gn obrus ze stou misyonarza i owinwszy si nim, usn
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wród lasu, gdzie we, lamparty i inne dzikie zwierzta si
krc. Powiesz chopcu nauk, on ci najpoboniej wysucha,
a gdy si jego skruch ju cieszysz, on ci wród kazania prze-

rywa, mówic: « Ojcze daj mi kawaek misa, bo dzi suchego
chleba je nie mog». Na takie dictimi misyonarz si czuje,

jakby zimn wod oblany; to te nauczony dowiadczeniem
i nauk Ducha w., który dzieci rózeczk bi kaza, kijem na-

pdza rozumu do gowy, a bojani boej do przewrotnego serca
murzynów.

7 marca. Przyszed na skarg murzyn z rozbit gow, ze
zranionemi i pokrytemi krwi skrzep piersiami. Co za przy-

czyna? Oto nasz katechista domaga si ode kur, do których
adnego prawa nie mia, a gdy poganin si broni, odebra rany
i to od rodzonego brata, od chrzecijanina, od katechisty! O ja-

kie zmartwienie, jaki wstyd dla nas misyonarzy! Prawda,
i w. Pawe skary si na grube wystpki pierwszych chrze-

cijan, ale te i mia duo pociechy z gorliwoci wielu. Tu
w Kongo pierwociny chrzecijastwa pozby si swych naro-

wów pogaskich nie mog, a nam tyle zmartwienia i zawodu
przynosz.

23 marca. Wieczorem syszymy piew i widzimy gromad
murzynków, zbliajc si do naszej rezydencyi. Co to takiego?

onierz kongijski przyprowadzi nam trzydziestu chopców.
Upominalimy si bowiem u rzdu o sieroty, które ucieky z na-

szej misyi; wic onierz ów przebiega wioski i niektórych

uciekinierów pochwyci, innych nie znalazszy uzupeni no-

wym zacigiem sierot, które nam rzd «Niezalenego Konga»
oddaje na wychowanie. To s zawizki chrzecijan.

27 marca, niedziela palmowa. Dzi okoo 200 murzynów
naszych przystpio do Komunii wielkanocnej. O. Swannet mia
nauk o Komunii w. i o wiceniu palm. Wszyscy chopcy
otrzymali palmy i to prawdziwe palmy, które wczoraj od pou-
dnia cinali i przygotowywali na uroczysto dzisiejsz.

Wielka roda. Przygotowania w kociele do ceremonij

wielkotygodniowych. Dzi O. Swannet wysucha 50 spowiedzi

wielkanocnych — za kartkami. Ja mu poradziem ten sposób
kontroli, praktykowany u nas w Polsce.

Wielki czwartek. Rano o godzinie 6 Msza w. piewana,
w czasie której murzyni, przez O. Swanneta poprzednio wywi-
czeni, piewali: Kyrie, Gloria, Credo etc. do dobrze i cile
podug nut. Po Mszy w., zwyczajem prowincyi belgijskiej, wy-
stawiony by przez cay dzie N. Sakrament w kielichu na tro-

nie, a dwaj chopcy ubrani w sukienki czerwone i w kome
adorowali P. Jezusa, odmawiajc róaniec. Take i starsi kl-
czco, a chopcy od 7— 12 lat siedzco adorowali, zmieniajc
si co pó godziny. Wieczorem krótkie naboestwo, w czasie
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którego odpiewano kilka pieni; jedna z nich melody przypo-

mina nasz pie: «Jezu Chryste, Panie miy».
W wielki pitek i sobot wszystkie ceremonie odprawi-

limy z O. Swannetem wedug mszau. W wielk sobot ochrzci-

em umierajcego naczelnika ssiedniej wioski pogaskiej Kim-
pako. Cho mao kto si tu nawraca, jednak naczelnik, z któ-

rym zawszemy si dobrze obchodzili, zawezwa mi w chorobie
do siebie i bardzo szczerze powtarza, e wszystko uczyni, co
do zbawienia potrzebne i on si wyrzek, aby móg otrzyma
ask chrztu witego, po którym te wkrótce umar.

W wielkanocn niedziel nie ma tu Rezurekcja, jak u nas
w Polsce. Koció przyozdobiony w chorgwie i palmowe ga-
zki. Chopcy ze wszystkich osad (fermes chapelles) zebrali si
do Kimpako. Lu^ningu lu Pak (niedziela Paschy) oywia
ich wiar, a wieprzowina, któr dzi otrzymali i to z wieprza
w ich oczach zastrzelonego, utwierdzia ich troch w przeko-
naniu, e misyonarze przecie ich dobra pragn.

5 kwietnia. Wieczorem pikny widok przedstawiao nasze
paskowzgórze, cae owietlone pochodniami, poruszajcemi si
w rónych kierunkach. To chopcy nasi przy wietle okotów
ze zeschej trawy, polowali na wierszcze polne, ulubiony swój
przysmaczek.

6 kwietnia w nocy, w przylegej wiosce Kitempie murzyni
urzdzili nocne tace z salwami ze strzelb. Nieszczliwy strza
zabi jednego murzyna, drugiemu rozerwa do. Br. Roelands
opatrzy ran i kaza si murzynowi zatrzyma a do wyzdro-
wienia w osobnym domku. Gdzie tam — murzyn uciek naza-
jutrz i wicej si nie pokaza.

W marcu ó mi dokuczaa, a gdy lekarstwa nie poma-
gay, odbyem za rad O. Swanneta tygodniow podró dla
zwiedzenia kaplic. To pomogo. Podró t opisaem ju w in-

nym licie.

W tyme miesicu marcu byem raz wezwany do chorej
chrzecijanki w wiosce Mputu, niedaleko od Kimpako. Nie wie-
dzc, co to za kobieta, wziem z sob Oleje w. i N. Sakra-
ment. Mamy za tutaj przywilej nie N. Sakrament w bursie
na piersiach pod sukni, bez komy i wiata, tylko si bierzema stu pod sukni. Wyruszyem w towarzystwie brata Roe-
landts'a i maego lo-letniego chopczyka, który wskazywa drog.
Ale co to za droga! Zaraz za dziedzicem misyi zaczyna si
dziki step afrykaski. Wysoka trawa bia nas cigle po twarzy,
cae ubranie przemoczone od rosy i potu. Idc ciek, a raczej
oyskiem ciekajcej po deszczu wody, tak wzkiem a zara-
zem gbokiem, i trzeba byo dobrze uwaa, aby nie upa
i nóg nie poama — przyszlimy nakoniec do wioski. Do domu
chorej wnij prawie niepodobna przez drzwiczki tak malekie,
jak do psiej budy. Wysza zatem chora przed chaupk, ale nie

NSZE WIADOMOCI T. 20
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mona byo z ni nawet zaczyna spowiedzi, gdy, jak to Br.

Roelandts zbada, nieszczsna ta chrzecijanka sprzedan zostaa
przez ma swego chrzecijanina poganinowi za on, za 60
franków. Powiedziaem jej: «Nie mog ci nawet spowiada,
dopóki nie powrócisz do ma, albo, gdyby z nim y nie mo-
na, dopóki nie zamieszkasz sama we wiosce chrzecijaskiej
w Kimpako». Ona na to: «Pójd do Kimpako, jeli mi puci
ten z którym mieszkam». Mówi na to murzyn, który j kupi:
«A co z mymi 60 frankami? co powie naczelnik wioski, od któ-

rego caa ta sprawa zaley?» — Poszlimy wic do naczelnika

wioski, lecz zastalimy go chorym na senno. O tej sprawie
nie mona byo z nim mówi; natomiast wyoyem mu sze
prawd wiary, wzbudziem z nim akt alu i pragnienie chrztu

i poleciem, aby, gdy bdzie si czu mocno chorym, wezwa
mi jeszcze do siebie. Nie czekujc jednak na jego wezwanie
odwiedziem go po kilku dniach z Br. Roelandts'em. Wszedem
do jego chaupki; on lea na macie a obok pali si ogie, dy-

mem swym wdzc formalnie wszystko, co w domku byo. Br.

Roelandts kaza chorego wynie przed dom, zagrza wody
i obmy ciao, okryte grub warstw brudu i nadjedzone od ro-

bactwa. «Obmyjcie go przecie — rzek Brat do murzynów —
wszak to wasz naczelnik, którego wy kochacie». Murzyni
w miech, a ony chorego pouciekay. «Nie ma co czeka ju
duej — rzekem do Br. Roelandts'a — chory co chwila zasy-

pia, trzeba go ochrzci*. Wic napdziem murzynów, pokrótce

chorego naczelnika pouczyem ile byo do chrztu potrzeba

i ochrzciem. Mfumu Kiesi w kilka dni umar. Co si za tyczy

owej chorej chrzecijanki, próbowaem j nawróci, lecz mi od-

powiedziaa, e do pieka nie pójdzie, bo ju jest ochrzczona.

O co za lud nieszczsny! Zanim opuciem wiosk Mputu, po-

wiedziaem murzynom kazanie tej treci: P. Bóg szczerze pra-

gnie, abycie si dostali do nieba i dla tego wam przysya ka-

panów, którzyby was wyuczyli wiary. Ale wiara sama nie wy-
starcza, trzeba jeszcze wedug niej y. Odczytaem im przy-

kazania Boe i zapytaem, czy one trudne. Odpowiadah, e tru-

dne, albo kiwali gowami i miali si tylko — a chopak 15 le-

tni obchodzi t gromadk ludzi i muchy miotek spdza. Prze-

rwa mi jeden z murzynów: «Czemu kaecie, bymy wam no-

sili luku? (t. j. chleb z manioku) ». Odpowiedziaem: «To prze-

cie dla waszych sierot, a my za luku pacimy*. On dalej:

«My nie moemy wam luku nastarczy, ile potrzebujecie*. «Pra-

cujcie — powiadam — wicej, to wam trudnem nie bdzie».
«My chorzy — odpowiadaj — wielu z nas we wsi wymaro*.
«Pracujcie wicej, to bdziecie zdrowszymi — z lenistwa cho-

roby wasze. Po nocach pijecie i taczycie, a za dnia picie i nic

nie robicie, nauki Boej przyj nie chcecie, std susznie tyle

cierpicie*.
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22 kwietnia straszliwa burza z gradem, jakiej tu od da-

wna nie widziano. Murzyni grad nazywaj kamiennym desz-

czem. Na gradzie tómaczymy im lód w zimie u nas, ale im si
nie chce jako w to wierzy.

27 kwietnia by tu szef (po galicyjsku starosta) z Pesi, na-
zwiskiem Luk, pod którego wadz jest nasze Kjmpako. Mu-
rzyn wprawdzie, ale czowiek wyksztacony, rodem z Lagos,
przyby w te strony ze Stanley'em odkrywc Konga i odtd ju
przeszo 20 lat tu przebywa. Mówi mi, e jest protestantem, bo
rzd angielski w Lagos wychowa go w protestantyzmie, lecz

moe przejdzie na katolicyzm, jak to ju dwaj jego koledzy
uczynili. Energi swoj i umiejtnem obchodzeniem si z mu-
rzynami, zjedna sobie u nich wielkie znaczenie, a nam misyo-
narzom wiadczy niemae usugi. Jeden hst jego do naczelników
wiosek wystarcza, e murzyni wiernie uiszczaj si z obowizku
dostarczania chleba dla naszych sierot, e drogi naprawiaj, e
szkody wyrzdzone natychmiast wynagradzaj. (Gdy to pisz,
wampir wlecia mi przez okno; uganiam si za nim, aby nie
nocowa w towarzystwie tak zoliwego zwierza).

4 maja. Komisya rzdowa nakazaa, aby sieroty naszej
misyi z Kimpako stawiy si w Madimbie (czyli Banza-Boma)
do popisu. Jaki cel ma rzd w tem rozporzdzeniu, nie wiem.
Powiadaj urzdnicy, e zapisane na licie rzdowej dzieci nie

mog z misyi uciec, a w razie ucieczki mona si o nie upo-
mnie; e rzd do kosztów utrzymania tych dzieci przyczyni
si i bdzie nas broni wobec pretensyi krajowców. Zatem okoo
800 chopców z rónych osad misyjnych (fermes chapelles) po-
dyo do Madimby; malcy siedmioletni szli 10 godzin przez
przepaci i bagna, góry i lasy. O. Swannet by w Madimbie,
a ja sam jeden zostawszy w domu, (gdy Br. Roelandts odwo-
any zosta do Kisantu) musiaem wydawa tej ogromnej masie
chopców ubranie i ywno na cay czas ich pobytu w Ma-
dimbie, bo murzyn w drog z domu ywnoci nie wemie i ani
si nie troszczy o jutro, wic cay ciar spada na misyonarza.
Skutek tego popisu na razie opakany dla naszej misyi; wielu
bowiem z chopców, podchowanych ju przez pewien czas
u nas, jeeli byU osieroceni mierci ojca tylko, nie zostao
wpisanych w Hst naszych sierot; opucili zatem nasze ochronki
(fermes chapelles) i wrócili do wiosek pogaskich. Nawet ci,

którzy ju s ochrzczeni, nie chc y wród wiosek chrzeci-
jaskich, my za, wobec takiego rozporzdzenia rzdu, nie mo-
emy ich zmusza do powrotu pod nasz opiek.

1 1 maja. Wieczorem zostaem zawezwany do wioski po-
gaskiej Kimpako, gdzie jedna chrzecijanka konaa. Istny szkie-

let. Umara w nocy zaopatrzona w. Sakramentami. Rano na
Wniebowstpienie Paskie chrzecijanie odmówili za jej dusz
róaniec i wzili udzia w pogrzebie, który odprawiem. Lecz

29*
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ci murzyni chyba uczu ludzkich nie maj, tak na wszystko
obojtni.

12 maja. Dzi wieczorem umaro dziecko przeoonemu
wioski chrzecijaskiej Kimpako. Dlaczego? Oto wedug panu-
jcego tu zwyczaju, lej murzyni trzy razy dziennie zimn wod
na dziecko; czy pora zimna, czy gorca, czy dziecko zdrowe,
czy chore — wszystko im jedno. Naturalnie, dziecko zdrowe
przetrzyma t prób, wzmocni si i zahartuje jeszcze wicej;
sabe dostaje zapalenia puc i umiera. Wymys to icie szata-
ski, poniewa te dzieci umieraj bez chrztu, a powód jego
prawdopodobnie ten, e «kibuti» t. j. waciciel dziecka, pragnie
z niego dochowa si niewolnika tgiego, zdolnego do noszenia
ciarów; jeli dziecko jest sabe, chce si go pozby czem-
prdzej.

17 maja byem w wiosce chrzecijaskiej Kitwenge, gdzie

murzynka chrzecijanka zostawaa w niebezpieczestwie ycia
wraz z dzieckiem. Przez jakie cztery góry i przepacie porose
lasami przyszedszy tam na miejsce, ujrzaem domek chrzeci-
jaski otoczony mnóstwem murzynów, a tu pod strzech zo-

baczyem «nganga» t. j. kapana pogaskiego, który trzyma
«biteke» czyli boka swego i gaska go jak trzepaczk z piór

czy z lici palmowych. Spostrzegszy mi, uciek co ywo. Kto
go tu sprowadzi dociec prawdy nie mogem. Kazaem ludziom
ustpi. Daem matce wody w. Ignacego i szczliwie wraz
z dzieckiem wybrna z niebezpieczestwa. Dziecko ochrzciem
przed kaplic, pozwalajc murzynom, aby si przypatrywali

ceremoniom, które im tómaczyem — ale ich to ni zibi, ni

grzeje; obojtnie patrz na wszystko. O Duchu wity, przeni-

knij promieniem swej aski te nieszczsne serca!

Byo to w maju. Okoo 6 wieczorem przyszed chopiec
z Kilemfu, z kartk od «butamuntu» (t. j. od przeoonego wio-

ski chrzecijaskiej), abym pospieszy do chorego chopca. Nie
mona tu tak prdko wybra si w drog, bo trzeba bra wiele

rzeczy ze sob: i otarz przenony z przyborami do Mszy w.
i ywno dla siebie i tragarzy i óko skadane — tak kae
roztropno, aby zdrowia i ycia nie zniszczy za jednym ra-

zem. Jednak mimo marudzenia murzynów, w niespena pó go-

dziny ju byem w drodze. Tymczasem ju o godz. 6^/2 ciemno-
ci egipskie nas ogarny. Nie bardzo to rzecz przyjemna lecie
w nocy przez trawy, krzaki, przez lasy po korzeniach i wysta-

jcych pniakach — a zwaszcza murzynom z ciarami na go-
wie. Gdzieniegdzie w puszczy lenej olbrzymie drzewa lece
na poprzek cieki, tarasoway nam drog; trzeba byo przez

sie gazi i konarów si przedziera: to karku nachyli, to

klczco si czoga po ziemi, by wymin plecionk lianów.

Miaem przy sobie latarni, ale ta zaledwie na dwa metry rzu-

caa wiato; wic murzyni nieli wielkie snopy dugiej trawy
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(niangi) i jak pochodni owiecali drog. Przeszlimy przez wio-

sk chrzecijask Bamba, potem zblialimy si do wioski po-

gaskiej Kisengi — i tu usyszaem gos potny, który recyto-

wa jakby litani, a potem ponurym dwikiem trby przerywa
cisz nocn. Spytaem murzynów moich, co to takiego. Odpo-
wiedzieli, e kapan pogaski modlitwy odprawia. Co za modli-

twy i do kogo? A — do szatana, który w jzyku »kikongo«
zowie si «ukadi» t. j. duch biay ^ Po kilkakrotnem nawoy-
waniu kapan pogaski zagra na trbie i na nowo rozpocz
nawoywanie. Las zacz si przerzedza; przyszlimy do wio-
ski Kisengi tu pod sam dom, gdzie «nganga biteki» t. j. ka-

pan boków si znajdowa, ubrany w rodzaj rzymskiej togi, a pod
chaupk na przyzbie siedziay dwie kobiety z dziemi. Jedna
wia si od boleci, caa oblana jakim pynem. Spytaem, co jej

brakuje, odpowiedziaa, e chora. Niestety, nie miaem tym ra-

zem ze sob apteczki podrónej, wic nie mogem poratowa
chorej. Do kapana pogaskiego powiedziaem, e praca jego
daremna, gdy ani szatan, ani «biteki» nie zlecz chorej; w rku
P. Boga wszechmogcego tylko ycie i zdrowie nasze. Nie na
rk byo to kapanowi, wic eby przerwa rozmow, powie-
dzia, e droga do Kincili prowadzi przez las tdy a tdy. Po-
szlimy dalej, ale niestety »nianga« si skoczya, nie byo
czem drogi owieca. Chopiec, który mi do chorego prowa-
dzi niby na blisze cieki, okropn nas wiód drog, tak, e
zaledwie dotarlimy do Kincili na godzin lo w nocy, nic pra-

wie od obiadu w ustach nie majc. W Kincili, wiosce chrze-
cijaskiej, spali ju wszyscy; obudzilimy «butamuntu» t. j. prze-
oonego wioski i, pytam, czy daleko jeszcze do Kilemfu? Od-
powiada: «ntama mingi* t. j. odlego ogromna. Co robi? Ju

1 Murzyni wierz wprawdzie w jednego tylko Boga, lecz o niego nie
dbaj, bo dobry, wic im nic zego nie zrobi; ale szatan to zoliwy, on moe
szkodzi ludziom, std trzeba go uagodzi modlitw i ofiarami. Szatan te na
wezwanie kapana wpuszcza inne ze duchy w bawanki (biteke) i te niby poma-
gaj murzynom. Oto jedna z formuek któryci kapani pogascy uywaj do
swych czarów:

1

.

Do chorej kobiety : Lamba madia mu diainbu di nganga iiteki. (Przygo-
tuj jedzenie dla kapana boków).

2. Do szatana: Loka biteki. (Wnijd do bawanków t. j. do figury boków).
3. Do szatana: Baganga biteki, (Zrób ducha w bawankach).
4. Do chorej kobiety: Bazenga nsusu mu biteki. (Zabij kur dla boka).
5. Do chorej kobiety: Ktisa menga muna biteki. (Poma si krwi ofiary

boka).
6. Do szatana: Bakuka biteki ?nuntu bela. (Ulecz dla bawanków czowieka

chorego).

7. Do kobiety: Basa nlongo. (Kad lekarstwo).
8. Do kobiety: Bakatula nlongo. (Zdejm lekarstwo).

9. Do szatana: Babajabwasa pambu, balembula nkisi. (Zniszcz oczarowanie,
zdejm uroki).

10. Do kobiety: Bau?nisa nganga. (Zapro kapana — raz jeszcze, rozu-
mie si, aby zarobi co, a przynajmniej, aby kur zjad).
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przeszo cztery godziny idziemy; ludzie i ja pomczeni i zgo-
dniali. Ha, trzeba odpocz, czowiek nie z kamienia; czas wzi
si do poywienia. «Posilcie si, mówi do mych ludzi, i prze-

nocujcie w Kincili, a ja pójd do Kilemfu z ludmi z Kincili,

którzy ponios kufer mszalny i ywno». Zatrbi «butamuntu»;
wnet zbiegli si tutejsi chopcy, przynieli nowe snopy «niangi»,

a dwaj najsilniejsi wzili pakunki. Ruszam w drog, wtem moi
chopcy z Kimpako mówi, e oni wol ze mn i dalej, nili
nocowa w Kincili. Tem lepiej. Ze zmczenia jednak szedem
ju drzemico, ale ch poratowania duszy chorego dodawaa
siy tak, e potrafiem i jeszcze trzy godziny i koniec ko-
ców — o pierwszej po pónocy stanem we wiosce chrzeci-
jaskiej Kilemfu. Pytam si o chorego, a »butamuntu« odpo-
wiada: «ju umar !» «A kiedy?» Murzyn wskaza na niebo, mó-
wic: «gdy soce byo w tem oto miejscu na niebie ». A wic
okoo godziny 5 po poudniu. O. Swannet mi mówi, e chopiec
ten by bardzo dobry i e niedawno temu odby spowied i ko-

muni wielkanocn.
Poszlimy spa; nazajutrz trzeba byo o godzinie szóstej

Msz w. odprawi. Dlaczego tak wczenie po nocy le prze-

spanej? Aby unikn zabójczych promieni soca, które w go-

dzinach póniejszych zachodz a do otarza. (Kaplica, to szopa
z podsieniem). Po Mszy w. ochrzciem katechumena chorego
na senno i zostawiem dla 2 franki na ywno. Potem za-

powiedziaem pogrzeb uroczysty zmarego. Obraem miejsce na
grób midzy dwoma palmami i wszystkich chopców moich
zaprzgem do pracy: jedni grób kopali, drudzy cinali krzaki

i wysok traw, aby umoliwi przystp do grobu, inni ciosali

krzy. Mówi do «butamuntu» (przeoonego wioski): «teraz roz-

poczn pogrzeb». A on na to: <'-Kibuta (t. j. waciciel zmarego
chopca) nie chce pozwoli na pogrzeb». Dla wyjanienia rze-

czy to dodam, e we wsi prócz kilku ludzi wolnych, wszyscy
inni to niewolnicy; wic i do zmarego chrzecijanina roci so-

bie prawo wasnoci poganin, wuj jego. Pytam: «czemu kibuta

nie chce pozwoli na pogrzeb?* Odpowiada «butamuntu»: «bo

nie ma do materyi, by owin ciao zmarego ». — «To szu-

kajcie materyi». Ta si wkrótce znalaza, a nadto naczelnik

wioski pogaskiej Kilemfu przyniós drugi kawa materyi i tak

przeszkody usunite. Uformowaem procesy: krzy naprzód,

po bokach dwaj chopcy ze wiecami, dalej chrzecijanie i ka-

techumeni w liczbie kilkunastu, do których przyczyo si kilku

pogan ciekawych. Poniewa nieboszczyk umar na senno,
chorob zaraliw, wic mieszka daleko za wiosk wród cha-

szczów. Pierwszy raz zobaczyem w jaki sposób murzyni ubie-

raj zmarego. Oto okrcaj ciao now matery. Potem jakby

w waek owijaj je rogók, potem znowu mater3^, której

koce u stóp i gowy zawizuj — co wyglda jak mumia
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egipska, tylko, e twarzy nie wida. piewaem: De pro/undis,

Miserere, Benedictus, jak u nas; chciaem bowiem chrzecijan
zbudowa i pogan do P. Boga pocign naszymi obrzdami,
zwaszcza, e poganie kad wielk wag na to, aby pogrzeb
by adny. Gdy ciao zoono do grobu, wszyscy murzyni ka-
dli garstk ziemi na zmarego tak, jak i u nas si to czyni,

dopóki nie zakryli ciaa. Mogi usypali jak u nas, a na niej

wbiem krzy. Chrzecijanie i poganie byli z tego pogrzebu bar-

dzo zadowoleni.
Wracajc z pogrzebu zobaczyem murzynka lo-letniego,

cakiem nagiego, który trzs si i nie móg usta na nogach.

Pytam si, co mu takiego? Odpowiadaj: chory na senno.
Przyszo mi na myl ochrzci go. Kazaem go sprowadzi do
wioski chrzecijaskiej Kilemfu. Zaczynam mówi do chopca,
a on w krzyk. Ka go ludziom trzyma, lecz on si wszyst-

kiemi siami wydziera. Na szczcie O. Swannet zaopatrzy mi
na drog paczk sucharków — daj je chopcu. Sodycz su-

charków rozbroia dzikusa i uspokoia tak, e ju si mi nie

ka. Zaczynam go uczy szeciu prawd wiary, mówi mu
chrzcie, wzbudzam z nim akty wiary, nadziei, mioci i alu.

Chopiec na wszystko odpowiada, e wierzy, e auje, e pra-

gnie by w niebie i e chce przyj chrzest wity. Wic na
co z chrztem zwleka? Lada dzie chopak moe umrze gdzie
w zarolach; na pomoc naszych chrzecijan nie ma si co

spuszcza, bo oni gorliwoci o zbawienie wspóbraci nie grze-

sz, my za misyonarze za daleko, aby trafi na dobr por
i ratowa umierajcych. Zatem ochrzciem go. Ten chopiec tak

si przywiza do mnie, e jak piesek lecia za mn. Nie bar-

dzo mi byo przyjemnie i w towarzystwie nagiego, lecz nie-

bawem senno go w drodze zmorzya i rzucia na ziemi.
Serce si ciskao na widok tego snu: oto cae ciao drao,
piersi, jak miech wzdty pracoway.

Wypado mi i przez wie pogask Kilemfu, odleg
kilka minut od chrzecijaskiej wioski tego samego nazwiska.

Pooenie przecudne. Ley ta wie w kotlinie, któr ciasnym
wiecem otoczyy góry lesiste. Sama wioska czysto umieciona,

a nad strzechami powiewaj jakby skrzyda husaryi polskiej —
olbrzymie licie bananów. Gdym przed chwil w Kilemfu chrze-

cijaskiem pakowa kufer mszalny, pomylaem sobie: we wod
ze sob, a nu w drodze spotkasz umierajcego, to ci si przyda.

1 w samej rzeczy, w Kilemfu pogaskiem spostrzegem kobiet,

lec u drzwi swego domku. «Co jej brakuje?» pytam. Odpo-
wiadaj: «chora na «manimb» t. j. na senno. Woam na tra-

garza: «dawaj skrzyk mszaln* — a tymczasem tómacz po-

gance: «Wprawdzie tu na ziemi wiele cierpisz, ale Bóg ci je-

dnak kocha i chce ci po mierci da niebo; kapana ci swego
przysya, by ci drzwi do nieba otworzy...* Spakaa si kobieta
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i zapragna chrztu. UdzieliJem jej wic tego sakramentu, pou-
czywszy wpierw o niezbdnych artykuach wiary. Zostawiem
jej franka na ywno, aby z godu nie umara. « Patrzcie —
mówi do obok stojcych pogan — ta kobieta przyja chrzest

wity i czuje si szczHw, bo pójdzie do nieba; wy syszy-
cie od czasu do czasu nauki misyonarza, a chrztu w. nie chce-

cie przyj. W grzechach grzniecie, dla grzechów P. Bóg
was karze, i prdko umieracie a krótko yjecie ». Murzyni po-

chwycili te sowa, e dla grzechów wczenie umieraj i powta-
rzajc je kilkakrotnie, miali si i cieszyli, jak gupie dzieci.

O Boe, otwórz im oczy!

W drodze z Kilemfu do Boenze mielimy upa straszny.

Postanowiem wypocz troch a znalazszy dobre miejsce w le-

sie, kazaem si tragarzom zatrzyma, aby co przeksili. Posi-

liem si i ja take, ale odpocz nie mona byo, bo deszcz
ulewny wyposzy nas z lasu. A wic naprzód! Szlimy poto-

kami, spoceni od popiechu, zmoczeni od deszczu, potem z je-

dnej przepaci do drugiej, z jednej góry na drug, a wreszcie
po trzech godzinach dotarlimy do Boense. Tu najprzód odszu-

kaem chorego, którego miaem zaopatrzy ostatnimi sakramen-
tami, ale na szczcie wyzdrowia; odwiedziem nastpnie ko-

biet chor, któr przed kilku tygodniami ochrzciem i pytam
si, czy niema jeszcze kogo ciko chorego? Odpowiadaj: jest

tu poganka jedna, która popada w chorob snu. Idziemy do
niej. Wszedszy do chaupki mówi chorej o P. Bogu, ale nie

chciaa sucha. Poprosiem dwóch murzynów chrzecijan, aby
do niej przemówili, bo jzyka tutejszego nie znam jeszcze do-

brze. I oto murzynka zmienia naraz swe usposobienie, na moje
pytania odpowiada: «Ntondele» t. j. miuj P. Boga, pragn
chrztu... Skoczywszy z ni katechizm, udzieliem jej sakra-

mentu chrztu w.
Bya godzina 472 po poudniu — trzeba si spieszy do

Kimpako, bo dzie si ju nachyla, lub jak Bakongowie mówi:
«ntangu ofwila» — soce przymiera. Na szczcie murzyni
obrali krótsz drog, tak i o godzinie 7 wieczór bylimy
w domu. Ale co to za droga wród lasów! jeden krok faszywy,
a po lizkiej ciece zjecha mona do przepaci. Murzyni maj
dziwny instynkt, i po ciemku nawet wiedz, gdzie nog posta-

wi, jak ciar na gowie trzyma, aby nie straci równowagi,
jak wymija liany, ciernie, gazie bijce po twarzy. Ze mi
zwierzta dzikie nie zjady, em nie zachorowa po tak awan-
turniczej wycieczce — doprawdy, przypisa to musz szczegól-

niejszej opiece Boej, czuwajcej nad misyonarzem!
21 maja, wigilia Zielonych witek. Odprawilimy uroczy-

ste powicenie wody do chrztu i ochrzcilimy 13 chopców.
Otrzymali nowy kawa perkalu, kawaek chleba europejskiego

i wakacye dzie cay.
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30 maja, w poniedziaek wyruszyem w drog na zwie-
dzenie kaplic (fermes chapelles). Pierwsz stacy bya kaplica
w Nsundi, godzin drogi odlega od Kimpako. Mga lekka
okrywaa lasy i góry, bo to pocztek zimy, w czasie której

deszcze ustaj, a mniejsze roliny usychaj. Osada chrzecija-
ska Nsundi skada si z 4 domków, z kaplicy i mieszkania dla
misyonarza. Pierwsz rzecz byo wypyta chopców katechi-

zmu a i samego katechist wyegzaminowa, w jaki sposób chrzci
umierajcych pogan w okolicy. Ogldaem pola naszych chrze-
cijan, lecz one s bardzo daleko za wiosk. Pytam, dlaczego?
«Dlatego, odpowiadaj, aby kozy i wieprze nie niszczyy ma-
nioku i ziemniaków*. «To pilnujcie trzody swojej !» Murzyni
w miech — oni nie rozumiej co to pasterz, a cho im lam-
part porwie koz lub wieprza, im si nie chce zdoby na tro-

ch przezornoci, aby strzedz dobytku swego. Zreszt cho lam-
part zabije wieprza lub koz, a nawet kilka sztuk naraz, to

tylko wypija krew, wntrznoci niesie w las, reszt za mi-
sa zostawia, wic murzyni nie maj alu wielkiego do tego
zwierza. Gdym wraca z pola, prosi mi katechista, abym mu
las po jednej i drugiej stronie drogi pobogosawi, bo on za-

mierza go spali i obróci na pole uprawne. Wieczorem posze-
dem z katechista i chrzecijanami do wioski pogaskiej Nsundi,
by odmówi modlitwy u stóp krzya, ustawionego w porodku
wioski. Przyczya si do nas gromadka pogan; wysuchali
mej nauki o celu czowieka. Co si dziao w duszy tych po
gan, nie wiem; w zachowaniu ich jednak zewntrznem przebi-

jaa si zupena obojtno na rzeczy boe. Wic dla uprosze-
nia im aski nawrócenia do wiary w. odpiewalimy htani Lo-
retask. Nazajutrz rano odprawiwszy o 6 godzinie Msz w.
rozdaem obrazki chopcom, a poniewa si aHh, e »ukadi
mpempa« duch biay t. j. wedug ich wyraenia szatan, prze-
chodzi przez ich wiosk, wic dla ich uspokojenia powiciem
im wod i poleciem egna si ni. Zwyczaje chrzecijaskie
s tu nowoci, cigle trzeba je neofitom przypomina i do ich
praktykowania przynagla.

We wtorek poszedem do Kimpongo przez gór}^ i lasy.

W drodze napotkaem na apki, w które chwytaj murzyni my-
szy lene, wiewiórki i inne t. p. przysmaczki. Wioska chrzeci-
jaska Kimpongo, zby odlega od wioski pogaskiej tego na-
zwiska, przenosi si na inne, dogodniejsze miejsce. Poszedem
to miejsce zobaczy. Trzeba si byo drapa z przepaci na
góry, przeskakiwa strumyki. Murzyni okrzyk zdziwienia wydali
gdym przeskakiwa potoki, bo oni je zawsze w bród przecho-
dz, za leniwi, aby si zdoby na mae wysilenie, choby rów
tylko mieli przeskoczy. Gdym wraca z nowej osady, zabiega
mi drog murzyn i mówi: «Ja to miejsce na kaplic poradziem,
naley mi si matahiszy> t. j. wynagrodzenie. Daem mu pudeko
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zapaek, aby si pozby natrta. W wiosce pogaskiej Kimpongo
zobaczyem przed domem skór jakiego zwierza, rozcignion
na drutach; zapytaem katechist, co to takiego? Odpowiedzia:
«biteke» t. j. przedmiot, w który szatan wstpuje, aby chorych
leczy. Powiedziaem poganom: Napróno wzywacie «biteke»,

wzywajcie Pana Boga. Oni na to z dziwnie gupkowat min
woali: «Aha, aha!» (Tak jest, tak jest!) i dalej obojtnie siedzieli.

Idc przez las, napotkaem olbrzymie drzewo zwane «bubu»
t. j. dzika figa. Z jednego pnia rozchodzio si jakby siedm
olbrzymich drzew, które konarami swemi osaniay rozleg
przestrze, 35 kroków w promieniu, jak to sam osobicie zmie-
rzyem. Drzew pomaraczowych tu peno, okrytych, jak u nas
jabonie, licznym owocem. Zerwaem ich kilka, bo to wasno
naszej misyi. — Obok jednego domku, tu pod sam cian
peno flaszek leao; co to? Grób dziecka. Nieco dalej mnóstwo
gazi zoonych w kupie — to znowu grób pieska.

Przybyem na noc do Kitempy. Chaupki murzyskie bar-

dzo tu ndzne: drzwiczki tak mae, e trzeba si dobrze zgi
i wykrci, aby do wntrza si dosta; dach tak nizki, e zale-

dwie w samym rodku domku mona sta prosto. W jednej

takiej chatce trzeba byo nocowa; mylaem e przynajmniej
sam jeden bd tu spa — ale gdzie tam; musiaem si po-

dzieli z trzema murzynami miejscem nie wikszem, jak trzecia

cz dawnego mego cubiculum w Starejwsi. Nazajutrz rano
kopot, gdzie Msz w. odprawi ? Lasu niema; wicherek lekki

wród pola pogasiby wiece i uniós Hosty wit, w domku
murzyskim, podobnym z niechlujstwa do chlewka, nie wypada
spenia witych tajemnic. Ale Najw. Panna, o której wanie
przypadao officium: Atixilium Christianorum, uciszya burz,
wic wród pola zbudowaem otarz. Kazaem najprzód wbi
w ziemi cztery koy, na nich pooyem drzwi stare i okryem je

dywanikami, a na nich dopiero umieciem menz otarza prze-

nonego. W Kitempie zastaem zaledwie czterech chopców,
wic wczenie si z nimi zaatwiwszy, ju o 9 godz. rano wy-
braem si do Matamfu. Po drodze spotkaem murzynów pro-

testantów, którzy w Kitempie maj niby kaplic (ferm chapelle);

ubrani s piknie i nic nie robi, bo pienidze z Anglii i Ame-
ryki opacaj obficie ich prozelityzm.

Ej, moe kto ciko chory wród pogan? przyszo mi na
myl; wic wróciem do Kitempy pogaskiej, gdzie istotnie zna-

lazem murzyna miertelnie chorego. Pouczywszy go, jak mo-
gem, rzeczy koniecznych do chrztu w., kazaem zawoa jego

on. W Dolnem Kongo maestwo, jako zwizek dozgonny
nie istnieje;m wedug swego widzimisi, wyrzuca on z domu,
a inn kupuje za 30 franków. Zapytaem wic obie strony, czy
chc y w maestwie a do mierci? Odpowiedzieli e tak,

wic udzieliem chrztu witego mowi choremu na senno.
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Sabo ta trwa niekiedy lat kilka i chory, cho blizkim zdaje si
konania, nieraz znowu wraca do zdrowia; wic dla bezpiecze-

stwa trzeba byo przed udzieleniem chrztu uporzdkowa zwi-
zek maeski. — Znalazem w Kitempie jeszcze jedn kobiet

chor, okryt ranami, ale e nie byo nic niebezpiecznego, wic
obiecaam jej przysa lekarstwo z Matamfu, dokd apteczka

misyonarska mi wyprzedzia.
Co to za droga do Matamfu! Trzeba by murzynem, aby

zapamita te cieki, które raczej dla zwierzt lenych, nili

dla ludzi suy mog. Od 7 godziny rano nic w ustach nie

miaem — a tu id i id wród aru. Juzem ustawa zacz od

pragnienia. Brat De Sadelaer (który by w Zambezie pierwej,

a teraz jest w Pesi, w Kongo) upad raz z pragnienia w drodze.

Pierwsz rzecz, jak opowiada, byo przygotowa si na mier,
lecz nie czu nic na sumieniu; wic myli nad tern, jakby ycie
ratowa. Oto poprostu (prosz darowa) uryn wasn zwila
gardo i na tyle odzyska siy, i doszed do stacyi misyjnej. —
U mnie nie przyszo do tej ostatecznoci, lecz z trudnoci do-

wlokem si do Matamfu. Winem mszalnem zmieszanem z wod,
zaspokoiem pragnienie, zjadem obiad i siy odzyskaem. Mówi
mi, e w Kizambu naczelnik wioski miertelnie chory. Po go-

dzinie drogi przychodz do tej wioski, moe pierwszy z Euro-

pejczyków, bo nawet O. Swannet, cho ju trzy lata przebywa
w Kimpako, nie sysza o istnieniu tej miejscowoci — tak jest

ukryta wród lasów. Wychodzi naprzeciw mnie czowiek okoo
25 lat majcy, miej powierzchownoci, z gromadk ludzi. Pytam
go, gdzie naczelnik wioski chory? On mówi: «We wiosce nikt

nie choruje, a ja jestem tu naczelnikiem*. Kazaem rzecz zbada
katechicie z Matamfu — i ten równie potwierdzi, e tu niema
chorego. Powiadam murzynom: «Nie macie si czego lka, ja

tu nie przychodz na zwiady, jak ilo kauczuku naoy wam
naley do zbierania; ja szukam chorego, by otworzy mu bram
do nieba». Oni mi ofiarowali kur. «Wecie j sobie, ja darów
waszych nie potrzebuj, ale dobrej woli, bycie zapragnli su-

cha o Bogu, o przykazaniach Jego i szczcie wieczne sobie

zapewnili». To wszystko dla tych ludzi byo obojtne; ich caa
myl, by w lenistwie ich nikt im pokoju nie zakóca.

Wróciem z niczem do Matamfu, i znowu id do Kima-
lendy, aby tam przygotowa do chrztu chor na senno.
Alem i tu nic nie wskóra, bo mi powiedziano, e chora jest

u swych krewnych w Kigandze. Wieczorem odmawiaem mo-
dlitwy we wiosce pogaskiej Matamfu, ale prócz mych chrze-

cijan i katechumenów, nikt z pogan, mimo zaproszenia, nie

zjawi si. Wracam do kaplicy w Matamfu — a tu zabrako
ywnoci dla mych tragarzów. Wiktuay, które im daem na
cztery dni, ju w dwóch dniach spaaszowali, cho mi przy-

rzekli, e niczego przez cztery dni nie zadaj. Szczciem,
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udao mi si zakupi 5 bochenków chleba, a O. Swannet na-

desa z Kimpako kawa wieprzowiny; wic z godu jeszcze nie

umrzemy. Pouczony jednak dowiadczeniem, sam po kawaku
porcy kademu z osobna wydzielaem, reszt zachowaem
u siebie.

Czwartek, Boe Ciao! ale w Kongo wita zwyczajem
belgijskim na niedziel przeniesione — wic smutno mi byo
w szopie bez adnej uroczystoci Msz w. odprawi. Chopcy
w Matamfu umieli do dobrze katechizm, za kamstwo jednak
i lenistwo, na którem dnia tego dwa razy ich schwytaem, za-

miast piewu «Lukembila» (Laudae Dominum omnes gentes),

odmówili przy poegnaniu za pokut 5 razy Ojcze nasz i Zdro
wa cum expansis brachiis. Okoo godziny 1 1 rano pospieszy-

em do Kingombi, gdzie zastaem Hst, by wraca do Kimpako.
Wic chopców wyegzaminowaem prdko z katechizmu i ju
miaem puci si w drog, a tu z ssiedniej wioski murzynki
poprzyprowadzay dzieci, aby im da lekarstwo. Miaem ze
sob apteczk, wic jak mogem, tak zaradziem ich biedom.
Z powrotem gdy przechodzilimy przez rzek Wutu, trzeba si
byo skpa, a stosunkowo woda bya do zimna. Nadchodzca
burza zmusia do pospiechu, aby deszcz nie sprawi nam dru-

giej kpieli, i to na przepocone ubranie. W Kimpako zastaem
O. Butaye i Brata Gillet, którzy przybyli z Kisantu, aby po pracy
i po chorobie swej troch wypocz w naszem dzikiem ustroniu.

W miesicu czerwcu rozliczne choroby trapiy naszych
chopców w Kimpako. Ci, co chorowali na senno, nie mogc
razem z innymi przebywa w tych samych mieszkaniach, zmu-
szeni byli nocowa pod otwartem niebem przy ognisku, lub te
gdy wiatr zbyt chodny im dokuczy, chroniH si pod ciany
domków i tu spali na dworze, okryci kawakiem perkalu. Pod
wraeniem tego smutnego widoku miaem raz w nocy taki sen:

Widziaem jednego z mych krewnych okrytego wrzodami i ko-

najcego wród wielkich boleci. Litujc si nad jego ndz^
pielgnowaem go i zaopatrzyem Sakramentami w. On mi za
to serdecznie dzikowa. Po przebudzeniu pytam sam siebie:

Czyli ci biedni, schorzali murzyni nie s brami twoimi? Wy-
buduj dla nich osobny dom, miej o nich staranie, a Bóg ci

w pracy bogosawi bdzie. — Tego samego poranka ciele
wzili si do roboty i w kilka dni pod okiem O. Swanneta (gdy
ja nigdy w yciu budow si nie zajmowaem) stany dwa
do przyzwoite domki dla chorych. Póniej jeszcze, gdy zaraza
szerzya si coraz bardziej, wybudowalimy trzy inne domki dla

pomieszczenia nietylko tych chorych, co tu do mierci pozostali,

ale i wielu innych z okolicy, których przyjmowalimy na kilka

dni, aby ich na mier przygotowa, a nastpnie ostatnimi Sa-

kramentami zaopatrzonych, lub nawet ochrzczonych, odsyalimy
do ich wiosek.
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21 czerwca przyniós tu jeden chrzecijanin dziecko dwu-
letnie, opuszczone od wszystkich, bojnatka umara, a ojciec o nie

wcale si nie troszczy. Nie mogc zatrzyma tego dziecka bez
pozwolenia ojca, przywoalimy go i pytamy, czy poznaje swoje
dziecko? «Tak — odpowiedzia — ale co ono mi obchodzi?
ciarem jest tylko dla mnie». — «Wic nie chcesz tego dzie-

cka?* — «Nie chc», odrzek przy wiadkach. Spisalimy pro-

tokó, a sierot odesalimy do Kisantu zakonnicom na wycho-
wanie. «Zwierz dziki ma jakie uczucie dla potomstwa swego,
a ty gorszy od dzikiego zwierza» — rzekem wyrodnemu ojcu,

który bezczelnie domaga si jeszcze «matabiszu» t. j. zapaty
za dziecko. Odprawilimy go z niczem, majc ju w rku spi-

sany przy wiadkach protokó.

27 czerwca przyby do Kimpako król murzyski nazwi-
skiem Lula, z okolicy «Lula-Lumene» w poudniowo-wschodniej
czci krainy Bakongów. Czowiek ten bogaty, a jak na poga-
nina — poczciwy. Gdy zadzwoniono na «Anio Paski», on
uklk z nami, przeegna si i z uszanowaniem bra udzia
w modlitwie. Ubrany by jakby jaki biskup: mia na sobie rodzaj

alby i dalmatyki, na gowie co jakby infu, a w rku trzyma
pióropusz czerwony; broda na czerwono pomalowana, palce rk
i nóg ozdobione mosinymi piercieniami. Zabytek to widoczny
z tych czasów, kiedy w XVII i XVIII wieku kwitno w Kongo
chrzecijastwo, a biskupem katolickim by nawet murzyn. Król
Lula zabawi w Kimpako pó godziny, nie raczy jednak nawie-
dzi naszego mieszkania, tylko na dziedzicu kaza rozwin
skadane krzeso podróne i zasiad na niem, otoczony swym
dworem. Nie upomina si o podarunki, jak zwykle murzyni,
prosi tylko o mydo i o szklank piwa, którego troch upi za-

soniwszy usta doni, by go pijcego nie widziano, reszt za
poda do skosztowania swoim poddanym. Aby zaimponowa
tutejszym murzynom, którzy go zewszd ciekawie otaczali, wsiad
do lektyki ze skóry woowej i kaza si obnosi przez rodek
tumu, niby bogosawic podniesion do góry rk i wstrzsajc
pióropuszem, jakb}'' kropidem, to w prawo, to w lewo. Na ten

widok murzyni jakby w sza wprawieni, z gonymi okrzykami
odprowadzili króla a do drogi wiodcej ku Lula Lumene.

9 lipca. Nadesza pora palenia traw. Olbrzymi poar ogarn
zarola, otaczajce nasz stacy w Kimpako, posuwa si pod
koció i zabudowania misyjne. W strachu, co pocz z rozsza-

laym ywioem, rozstawiem w odlegoci kilkuset metrów od
domu setk chopców z gaziami palmowemi, by tumili ogie.
Zlokalizowano go w dolinach, niebezpieczestwo mino. A tu

naraz straszliwy chrzst sysz na naszej wyynie, w^idz ogie
tu przy kociele. Biegn co tchu zobaczy, co si tam dzieje.

A oto O. Swannet, majc dowiadczenie piciu lat w Kongo,
umylnie kaza popali trawy tu przy domu w tym celu, aby
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poar, srocy si jeszcze w dolinach, nie móg si w nocy
dosta do domów, lecz aby si zatrzyma na granicy wypalo-
nych traw. Przez trzy dni w caej okolicy peno byo ognia
i dymu.

25 wrzenia, w niedziel zawezwano mi do chorej chrze-

cijanki w wiosce Luka. Musz tu nadmieni, e O. Prefekt

apostolski zakaza mi od godziny 10 rano a do 3 po poudniu
puszcza si w drog, choby chory nawet i kona, bo soce
w tej porze dnia jest zabójczem. Poda t racy, e z wiksz
jest chwa Bo zachowa ycie misyonarza dla wielu dusz,

nili je zniszczy dla jednej duszy, któr Pan Bóg moe rato-

wa innym sposobem. Wyruszyem tedy okoo godziny 4 po
poudniu, w towarzystwie kilku chopców, nioscych ywno
i inne przybory niezbdne w podróy. Szedem bez przerwy
cztery godziny przez góry i lasy ciekami krtemi; bo taka to

ju natura murzynów, e nigdy prost drog nie pójd, lecz

zbaczaj cigle to w prawo to w lewo; a jeli na drodze ga
jaka ley, nikt jej na bok nie usunie, ale choby i tysic mu-
rzynów szo razem, musi j kady omin. Przechodzc przez

wiosk Matamfu, gdzie niedawno temu zaopatrywaem w. Sa-

kramentami chorego na senno murzyna, znalazem domek jego

spalony. Nieco dalej w wiosce Kizamba byem sam w niema-

ym strachu, bo napotkaem na poar traw wyschnitych wsku-
tek upaów straszliwych. Szczcie, e ogie lasów zielonych

si nie ima, lecz na nich si zatrzymuje i ganie. Idc tedy

gstemi zarolami, uniknem niebezpieczestwa. W czasie upa-

ów wystarczy traw na stepie podpali zapak, aby olbrzymi

poar ogarn okolic. Lasy za trzeba wprzód ci, a gdy
drzewo na socu podeschnie, dopiero wtedy mog si zaj
od poaru. To te krajowcy, jeli chc kawa lasu zamieni na
pole uprawne, cinaj najpierw drzewa, po kilku tygodniach
zapalaj je, a na spalenisku sadz gazki manioku, ziemi
troch motyk wzruszywszy. — Napotkaem w drodze na cmen-
tarz pogaski, a na nim krzy; widocznie chopcy chrzecijascy
nie znajc dobrze zwyczajów Kocioa w., pochowali swego
towarzysza razem z poganami. W Kintaki murzyni witali mi
uprzejmie, a nawet sam naczelnik tej wioski wyszed na moje
spotkanie. Dano mi tutaj wizk zeschej trawy, dla owietlenia

nikncej ju w ciemnociach drogi, zwaszcza e czekaa mi
niebezpieczna przeprawa nad przepacistym brzegiem rzeki

Mobi i przez lasy, gdzie atwo spotka si mona z lampartem.

Stanem jednak szczliwie u celu mej podróy, we wsi Luce,

i odmówiem z chrzecijanami wieczorne modlitwy, na które

zeszli si te poganie, poczem udaem si na spoczynek. W Luce
nie byo dla mnie osobnego mieszkania, spaem wic w «szym-
beku» t. j. maej chaupce, razem z dwoma murzynami.

Nazajutrz rano o godz. 4 udaem si do odlegej o 20 mi-
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nut kaplicy, wyspowiadaem chor na senno chrzecijank,

daem jej w czasie Mszy w. wijatyk, potem Oleje w. i bogo-
sawiestwo papieskie. Byli na Mszy w. i poganie. Dowie-

dziawszy si od nich, e 8-letnia murzynka imieniem Lugambu
zachorowaa ciko na senno, spiesz do niej czemprdzej,

staram si j do chrztu przygotowa, lecz dziewczynka baa si
mnie, bo moe pierwszy raz w yciu widziaa wtedy biaego
czowieka. A trzeba wam wiedzie, e murzyskie dzieci boj
si biaego czowieka, jak u was dzieci boj si kominiarza,

i jeszcze wicej, poniewa dyabe wedle mniemania murzynów
jest biay. Starsi jednak murzyni omielali dziewczynk, woajc:
«A odpowiadaje nauczycielowi Pana Boga!» — i sama matka
zachcaa swe dziecko do przyjcia chrztu witego. Nie wiele

to jednak pomagao. Dopiero gdy chorej daem kawaek chleba

i misa, na ten argument skruszyo si serce, a w gowie janiej

zrobio si. Odtd ju miao suchaa mych nauk i odpowiadaa
na pytania, tak i mogem jej udzieli chrztu w.; daem jej

imi Marya.
W powrocie z Luki do Kimpako wypado mi przechodzi

przez »zandu», t. j. targowic murzysk, gdzie mnóstwo ludzi

z caej okolicy zeszo si z towarami swymi. Oto jak si przed-

stawia targ w Dolnym Kongo. Co czwarty dzie gromadz si
murzyni dokoa olbrzymiego drzewa, nie poród wioski, ale na
stepie lub w lesie. Mczyni wogóle przyzwoicie ubrani, o wiele

mniej kobiety, dzieci za do lo-go niemal roku chodz cakiem
nago. Chrzecijan odróni mona po tem, e lepiej okryci, a na
wierzchu ubrania nosz medaliki, krzyyki, szkaplerze, koronki.

Naczelnicy murzyscy zazwyczaj uzbrojeni w piki, chodz
w otoczeniu swych niewolników (baleke). Towarów rozmaito
znaczna: kozy, wieprze, kury ywe i zdeche, nieraz dobrze ju
cuchnce; wino palmowe (malafu), chleby z manioku, ananasy,

banany, orzechy ziemne (nguba), ziemniaki sodkie, roliny zwane
«pili pili», które podobnie jak u nas pieprz su murzynom za

przypraw, dalej ryby suszone, koniki polne, wierszcze i gsie-

nice, ulubiony przysmaczek Bakongów. Byy tu i tanie kuchnie

«Pod socem», gdzie sprzedawano gorce potrawy, gotowane
w wielkich kotach. Prócz tego sprzedawano koszyczki piknie
wyplatane, maty, rogóki, róne materye na ubrania, naczynia

gliniane, proch strzelniczy i t. d. Wogóle murzyni maj do
handlu spryt wielki; oby w tym samym przynajmniej stopniu

mieli zamiowanie do pracy i do rzeczy Boych!
W powrocie do Kimpako wypytywaem si o chorego ka-

techumena, którego miaem ochrzci, lecz niestety dowiedzia-

em si nieco póniej, e umar w Kingombi i to bez chrztu w.
Widoczna kara Boa nad tym czowiekiem. Oczernia nas mi-

syonarzy wobec protestantów, którzy tu misy w ssiedztwie
zaoyli. I oto zapad na chorob snu, opuci nasz wiosk
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chrzecijask a przeniós si gdzie w gb lasu. Wysalimy
za nim zaufanego katechist, by mu przed mierci udzieli
chrztu w., ale zanim go znaleziono, ju umar jako poganin.
Ten przykad kary Boej, gdy go O. Swannet podniós na kate-

chizmie, sprawi na ludziach naszych wielkie wraenie. Daby
Bóg, aby nie prdko zapomnieli o tem, i zanim pobudka mioci
stanie si dla nich zrozumia, aby przynajmniej boja Boa
trzymaa ich w karnoci!

Oto kilkanacie przeszorocznych faktów z mego misyo-
narskiego dzienniczka. W tym roku (1905) w marcu i kwietniu

mielimy bardzo niezdrowe powietrze. Czterej nasi ksia:
00. Van Heede, Opdebeeck, Hendricks i Cus chorowali w Lemfu
na «hematur» (mocz krwawy); ci wszyscy wrócili do Europy.
W Kisantu O. Prokurator by konajcy wskutek choroby ó-
ciowej, a teraz na wita wielkanocne zapad po raz wtóry na
t sam niemoc. Take i mój towarzysz w Kimpako, O. Swan-
net, by ciko chory, ale Br. Gillet, przysany na moje danie
z Kisantu, wyratowa go od «hematury». Bawi tu u nas w Kim-
pako na kuracyi Br. Molitor; cay tydzie chorowa na febr,
zanosio si nawet na »hematur»; dzi ma si znacznie lepiej;

w czasie Wielkiego tygodnia dyrygowa piewem w kociele,

a teraz wiczy dalej w piewie naszych murzynków. Ja trzy-

mam si dosy dobrze, chocia feberka i ó od czasu do
czasu przypominaj mi, e jestem w Kongo. — Pisaem ju
dawniej, e mamy opuci Kimpako. Nie prdko to jednak na-

stpi. Czekamy, a bdzie zbudowana linia kolejowa do granic
Zambezy, wtenczas w pobliu kolei obierzemy miejsce odpo-
wiedne na zaoenie nowej stacyi.

Wszystkich Ojców, Scholastyków i Braci serdecznie po-

zdrawiam. Zaczam tu dla O. Kusiackiego fotografi Kusia,

króla plemienia murzyskiego Bawilów w Kongo francuskiem.
Mile wspominam sobie W. Ojca Stanisawa; Boe daj w niebie

pogwarzy sobie serdecznie!

Kimpako (post. Madimba, Congo Belge) 24 kwietnia 1905,

X. Józef Markiewicz T. J.
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Misye dla Polaków w Pónocnej Ameryce (1901— 1902).

List O. Alojzego Warola.

Cleveland O., d. 12 lutego 1905 r.

...Lipiec i sierpie (w r. 1901) powicone byy wakacyom
w St. Louis i wasnym rekolekcyom. Upaów, jak w tym roku,

nie pamitali nawet najstarsi ludzie w Ameryce. W czasie tych
dwóch miesicy miaem w niedziele kazania u proboszcza pol-

skiego X. Stanowskiego w St, Louis i suchaem spowiedzi regu-

larnie w kad sobot od godz. 3 popoudniu do 10 w nocy, cza-

sem i duej. Prac t atoli, a zwaszcza kazaniami wcale si
nie mczyem, trway one zaledwie 20 minut na ogólne yczenie
tak proboszcza jak i parafian, a to ze wzgldu na upay i cisk
ludu w wityni. Nawet w czasie krótkiej nauki nasze panie
i panny z takim szumem dla ochody puszczay w ruch wa-
chlarze, e mi si zdawao, jakbym do wiatraków przemawia.
Wogóle w tych miesicach Ameryka nie naprzykrza si w nie-

dziele Panu Bogu. Sumy ciche i wczesne, kazania piciominu-
towe albo adne — to caa suba Boa. S nawet osobne pod-

rczniki do kaza na wszystkie niedziele w roku, z naukami na

5 minut obliczonemi (Fwe mimis sermons for the sunday ihrozc-

ghotit the year). Myl, e tak samo czcz Boga w Anglii w tej

ciepej porze roku, bo pod tym samym tytuem wpady mi do
rki kazania w Londynie drukowane.

Pierwsza powaniejsza praca po wakacyach, to 40-godzinne
naboestwo z pocztkiem wrzenia w St. Louis, na które nasz
stay przyjaciel X. Urban Stanowski zaprosi nas wszystkich
trzech misyonarzy (00. Matauschka, Rothenburgera i mnie), za-

nim wyruszylimy z domu na dalsze wyprawy.
Nastpnie od 15—23 wrzenia dawalimy misy w Toledo

(stan Ohio), w kociele w. Antoniego, którym zarzdza X. An-
drzej Suplicki, znany nam z przeszego roku z Berei, gdzie

si równie nasz prac posugiwa. Nic tu nie mam szczegól-

nego do powiedzenia; orka bya twarda, pole rozlege. Program
zwyczajny wykonany, który nakreliem w poprzednim licie.

To samo wic wstawanie o 5 godz. z rana — ta sama ciga
spowied — to samo rozrywanie piersi na ambonie — to samo
zemstowanie na pijaków i na przemdrzaych amerykaskich
chopów, którym dobry zarobek i swobodne stosunki pokrzywiy
klepki w zarozumiaych gowach — to samo póne opuszczanie
konfesyonau o 1 1 godzinie w nocy. Prosz mi zatem nie wino-
wa, e wogóle o przebiegu naszych misyj mao wspominam.
Nie chc powtarza tych samych szczegóów, by nie nudzi.
Daru cudów nie posiadamy: «niezalenoci» zupenie nie znie-

siemy. Na to trzeba czasu, cierpliwoci i innych czynników.
NASZE WIADOMOCI. T. I. 3O
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Fecimus quod potutmus; faciant meliora potentes, — W Toledo
licz do 15.000 Polaków. Skadaj si na to dwie parafie: nasza,

gdzie obecnie wre praca i druga w. Jadwigi, do której jeszcze

w tym roku zagldniemy, bo i tu póniej bya misya. Obydwie
maj adne gotyckie kocioy, budynki szkolne okazae. U w. An-
toniego 900 dzieci w szkole, którym przewodzi 12 Sióstr Fei-
cyanek. Przy szczupej pomocy wysuchalimy przeszo 400C
spowiedzi.

Samo równie miasto, które obejmuje 131.822 mieszka-
ców, robi nieze wraenie. Z gmachów uderz3^ mi przede-

wszystkiem budynek sdowy w centrum miasta. Wyglda jak

cytadela upstrzona bogat ornamentyk wokoo. Zewntrz i we-
wntrz jest co widzie. Zewntrz porozkadane dywany rzadkich
kwiatów na duej przestrzeni ogrodu; wród nich sztuczne fon-

tanny tryskaj kroplami wody, podtrzymujc wegetacy; wewntrz
gmachu posadzki i obicia cian marmurowe. Zaimponowao mi
równie kilka ulic. Jedna z nich przedewszystkiem, gdzie bogaczy
siedlisko, to rozkoszny park will wród staroytnych drzew,
przecity szerok, asfaltowan alej. Nic tu nie miesza spokoju
plutokratom: ani hurgot tramwaju, bo «bogacze nie pozwalaj

»

na przecignicie tdy linii, ani rynkowy gwar przekupek —
chyba szum drzew i wistawka listonosza, który wedug tutej-

szego zwyczaju, przechodzc koo interesowanego domu, aby
oszczdzi cza.su, wygwizduje plenis buccis hejnay, by wywabi
mieszkaca do odbioru nowinek. — Toledo tworzy jedno z ogniw
w acuchu nadbrzenych miast nad jeziorem Erie. Poczone
z innemi komunikacy ldow (liczne koleje i tramwaje elektry-

czne) i wodn. Tak zostaj w cznoci miasta: Detroit, Toledo,

Cleveland, Erie, Dunkirk, Buffalo i wiele innych mniejszych,

niby paciorki róaca na drucianym acuszku.
Opuciwszy wielkie pónocne wody, zniyHmy si (zawsze

my trzej, powyej wzmiankowani) na poudnie do Pittshurga

(Pensylw.), znanego nam z przeszego roku, nie tak z kurzawy
dymów, które wisz nad miastem, jak z pracy w kociele Najw.
Serca Maryi, u Ojców ze Zgromadzenia Ducha w. Teraz przy-

szo pracowa znowu u tyche Ojców, ale w innym kociele.

Byli wówczas XX. Cezar Tomaszewski, Pawe Kwapuliski (ro-

dem z Lipin na Górnym lsku) i Strzelczok. Dzisiaj, oprócz

pierwszego, wszyscy nowi. Ostatni opuci Zgromadzenie. al
mi byo tych Ojców, widzc ogrom ich pracy. Do chorego wzy-
waj ich przynajmniej trzy razy dziennie. Mnóstwo fabryk, wic
i o mier nie trudno. Chrztom nie ma koca: sam tu raz 15

naraz dziatek ochrzciem. W szkole dzieci 750, Sióstr Nazare-

tanek 12. Co si za misyi tyczy, która trwaa od 28 wrzenia
do 14 padziernika, mog rczy, e 10.000, jeli nie wicej
osób pojednao si z Bogiem w Sakramencie Pokuty. Pomagali,

oprócz miejscowych kapanów, inni nastpujcy ssiedzi: X. praat
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Wlad. Mikiewicz, proboszcz innej parafii w Pittsburgu; jego

brat X. Franc. Mikiewicz, proboszcz z Everson, Pa.; X. F. Ba-

czwski, wikary powyszego praata; X. Wad. Lipski z Cincin-

nati; X. Michial Retke ze Zgrom. Ducha w., profesor z kole-

gium tyche 00. w Pittsburgu; O. Benedykt Lega, Franciszkanin

z Buffalo (t w Buffalo w r. 1902); X. Andrzej Smetsz z Brad-

dock; X. Cichocki z Latrobe (dzi w Anglii); X. Wuerst z Sharps-

burg; X. uniewski z Homestead; X. Kopera z Winber; X. Ga-
lewski z New Kensington. Ostatni umar roku 1904 w Chicago,

w domu swej siostry. Rektor naukowego zakadu 00. w. Ducha,
X. Hehir i inni graves Patres (nie Polacy) yczliwie czsto nas
odwiedzali a nawet w swoim domu wyprawili nam huczny
bankiet, oprowadzajc po wszystkich zaktkach swego zakadu. ^

Polska, tygodniowa gazeta w Pittsburgu p. t. «Wielkopolanin*,

inspirowana i stojca na odzie polskich 00. w. Ducha (zwaszcza
X. Tomaszewskiego) par razy wysawiaa t nasz misy — a
do przesady.

Po tygodniu wytchnienia, podylimy w stron Nowego
Yorku, do Brooklyna^ gdzie od 19—27 padziernika mielimy
misy w kociele w. Kazimierza, u X. Dra Wojciecha Nawro-
ckiego. Miasto Brooklyn ley na wyspie, któr zowi Long
Island (duga wyspa). Jest duga i szeroka, jakby osobne króle-

1 Tu miejsce, by par sów dorzuci o pocztkach tego Zgromadzenia.

Zaoy je W. O. Franciszek Marya Pawe Liberman, ex-rabin, urodzony 12-go

kwietnia 1804 r. By pitym synem ydowskiego rabina w Alzacyi, azarza
Libermana. Blizki jego krewny, Uhlman, piastowa godno wielkiego rabina

w centralnym zarzdzie, jakby w synedrium ydowskiem, w Paryu. Nasz fun-

dator zosta ochrzczony w Paryu 25 grudnia 1826; umar 2 lutego 1852. (Po

blisze szczegóy o yciu '\ dziaalnoci W. O. Libermana odsyam do dziea,

napisanego po francusku przez kard. Jana Pitr, a przetumaczonego na nie-

mieckie przez J. Mullera. Wyd. Stuttgart, Jos. Roth'sche Yerlagshandlung 1893).

Nawrócili si niektórzy jego krewni; i tak bratanek O. Libermana, jeszcze y-
jcy, jako czonek Zgromadzenia w. Ducha uczy nawet teologii polskich

Ojców z Pittsburga. Zgromadzeniem rzdzi obecnie pity dopiero z rzdu ge-

nera, X. biskup Aleksander Leroj, który duszy czas przedtem w Afryce po-

wica si misyom. Rezyduje w Paryu, majc pod swym zarzdem do 300
czonków caej Kongregacyi. Prowincya na Stany Zjednoczone mieszka blizko

Filadelfii w wiosce Cornwells, gdzie jest i nowicyat. W swoim czasie bylimy
tam gomi, gdzie z nami O. Rydlewski, Polak, jako prokurator prowincyi

i domu, cay ich dobytek zlustrowa. W teme ustroniu (w Cornwells) odpo-

czywa po cikich trudach zmarnowany, inny polski kapan, take Duchacz,
O. Jaworski, jeden z pierwszych pionierów polskiego wychodtwa do Ameryki.
Wiele si przyczyni razem ze . p. X. rektorem Dbrowskim do zaoenia pol-

skiego Seminaryum w Detroit; wystawi par kocioów polskich w Ameryce.
On to uksztaci parafi w. Stanisawa w Pittsburgu, w której obecnie na
misyi bawimy i pozostawi po sobie niewygas pami w tem miejscu. Ludzie
w Pittsburgu ze zami w oczach o jego powiceniu wspominaj. Dzi zamany,
nie tak wiekiem (dochodzi mu 60 lat), jak trudami i zgryzotami, których mu
nawet jego najblisi dali wiele skosztowa, siedzi cay dzie w pogodnej porze

w ogrodzie w cieniu drzewa i trzsie si, jak osika, nerwowo. Nawet nie moe
si sam poywi.

30*
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stewko na wodzie, oddzielone od Nowego Yorku i okolic cie-

nin Atlantyku, któr zowi East River (wschodnia rzeka).

W tej to wanie cieninie przed kilku miesicami, i.ooo prze-

szo osób naraz [znalazo grób w wodzie, wskutek poaru na
wycieczkowym okrcie «Genera Slocum». Straszn scen opi-

say wszystkie, nawet i wasze gazety. Brooklynowi na wyspie
wida tskno, bo si pobrata z N. Yorkiem. Poda mu rk
mostem, który uchodzi za jeden z tak zwanych «amerykaskich
cudow ».^

1 Takich cudów licz tu jedenacie; ogldaem je prawie wszystkie.

Pierwszy cud, to ów most na wspomnianej cieninie, 5.989 stóp dugi,
kosztowa 13 milionów dolarów. By mu uly ciaru, dorobiono drugiego towa-
rzysza (równie kolosalny uk wodny) który 1903 roku z wielk uroczystoci
wród salw armatnich oddano do usugi publicznej midzy N. Yorkiem a Broo-
klynem. Nowy jeszcze wicej zadziwia. Dugi na 7.200 stóp, szeroki 118 stóp,

podparty dwoma filarami na wodzie w oddaleniu 1600 stóp. Wysoko nad
poziomem wody wjmosi 134 st. Ma nieboraczek cikie zadanie. Dwiga cztery

tory dla maych pocigów kolejowych, skadajcych si z 4— 5 wagonów. Oprócz
tego obarczono go dwoma torami tramwajów elekrycznych, trzema torami dla

zwykej komunikacyi wozowej. Nadto musi mie miejsce na dwie drogi (osobna

tam, osobna napowrót dla piechurów) i dwie dla automobilistów i koowców. Bu-
dowa pochona przeszo 20 milionów dolarów. Statkiem noc pod te olbrzymy
pync, zda si, e wspaniaa tcza nad gow, utkana wiatem gstych lamp
elektrycznych i odbijajca un blasku, co z tramwajów i innych punktów ja-

snych bije.

Drugi amerykaski «cud», to statua wolnoci (Statu of Liberty^ zwana
take The Bartholdr statu) — niezmierna pani z bronzu w rodku portu nowo-
jorskiego. Stworzy j mistrz Fryderyk Bartholdi (ur. w roku 1833 w Kolmar,

f 4 padziernika 1094 w Paryu), a Francya podarowaa j Ameryce. Dedy-
kacya i odsonicie odbyo si w r. 1886. May statek co 15 minut wiezie cie-

kawych z N. Yorku na wysepk, gdzie gigas stoi. Cho wzrostem zdumiewa-
jca — bo 3051/2 stóp wysoka — pozwala sobie jednak po pustej gowie koki
ciosa, gdzie 40 naraz osób moe wprawdzie nie rozumu zasign, ale wy-
godnie rozgldn si po porcie, po jego cianach, na które si skadaj Nowy
York, Brooklyn, miasto Jersey City, miasto Hobboken (niemiecka i holenderska

przysta) i inne nadbrzene ciekawe miejscowoci. Prosz obliczy ile funtów
tabaki mogoby obsuy jej nosek na pi stóp dugi ? W podniesionej prawicy
dziery lamp elektryczn, która nocami zastpuje latarni morsk, wskazujc
drog okrtom.

Trzeci «cud», przeliczny park nowojorski, zwany Central-Park, gdzie

bogaty zwierzyniec i ciekawe muzea. Podrónemu, co o Nowy York potrci
a w tyme parku nie by, kady Amerykanin przytknie: »Nie znasz N. Yorku I«

Czwarty, Croton, akwadukt w N. Yorku.
Pity, pomnik Jerzego Waschingtona w Waszyngtonie, najwysze dzieo

rk ludzkich na wiecie po wiey Eiffel — 555 stóp wysokoci. Na szczyt pro-

wadz schody wewntrz, po których pó godziny w pocie czoa trzeba si drapa.
Gocie zwyczajnie wybieraj elewator (wind), z którymi raz 8 minut wisiaem
w powietrzu, zanim dotarlimy do szczytu. Wtoczono nas do skrzyni 30 osób

razem. Caa Ameryka przyoya rk do tego pamitkowego dziea
;
pojedyncze

Stany uoyy swoim kosztem pojedyncze z marmuru, pitrowe wzniesienia.

Szósty dziw amerykaski — gmach senatu w miecie Albamy, w Stanie

nowojorskim (Nowy York nie jest stolic Stanu), zadziwiajcy rozmiarami i sztuk.
Koszta wyniosy 26 milionów dolarów.

Sze powyszych «cudów» boek-dolar dokaza; na pi nastpnych wy-
silia si amerykaska przyroda.
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Jake si udaa nasza misya w Brooklynie? W trzy lata

póniej — wanie w chwili, kiedy te wspomnienia zbieram na

papier — otrzymaem list od X. Dra Nawrockiego, w którym
midzy innemi wyczytaem co nastpuje: «Miaem tu wieo
00. Misyonarzy z Krakowa (z Kleparza). Dawali u mnie misy.
Nie gani ich zapau i powicenia apostolskiego. Tgo praco-

wali. Wy jednak przed trzema laty gbiej zapisalicie si
w sercach parafian» i t. d. Ja za tak mówi: Mimo tych po-

chlebnych frazesów i caego kapitau si jakiemy w t prac
woyli, nie myl jednak, emy byU bohaterami chwili. Trzeba
bowiem wiedzie, e Brooklyn z N. Yorkiem — to próg Ame-
ryki dla emigrantów. Kto nie ma krewnych lub znajomych
w gbi kraju, tu osiada i tymczasem, jak wróbel z dachu, roz-

glda si za okruszyn chleba. Utracyusze i rozbitki spoeczne,

albo raczej ci, co sw niesumiennoci rozbili cudz fortun,

obwijaja si, jako pasoyty, koo konarów polskiego spoecze-
stwa i jako gorcy patryoci, ss, gdzie mog, soki do ycia.

Wiele zego sprawiaj midzy amerykask Poloni — przede-

wszystkiem na wdk niezdrowego patryotyzmu owi nieba-

cznych, z uszczerbkiem wiary, któr ostudzaj w swem otoczeniu.

Std i nasza praca w Brooklynie nie moga wyda tego owocu,
którego mona si byo spodziewa. Przedewszystkiem parafia

X. Dra Nawrockiego — to gniazdo polskich liberaów. Kazania
patryotyczne jeszcze maj jaki dla nich urok, lecz skoro mi-

syonarz poruszy o temat pokuty i spowiedzi, krzywi nosem:
e to nie dla nich. Widzielimy wprawdzie kilku przy konfe-

syonale, ale, jak X. Nawrocki mówi, przysuny ich do niego

wzgldy ludzkie i boja, by nie utraci wpywu na innych,

a zwaszcza, by nie wypa z aski proboszcza, z której do
czsto korzystaj. Za to wokoo plebanii — zwaszcza okoo
poudnia, kiedy nccy zapach potraw uderzy w powonienie,

kr jak godne wilki i pod rónym pozorem anonsuj swoj
wizyt. Jeden chce si widzie z 00. Jezuitami, pod których,

jak mówi, wiatem kierownictwem w Chyrowie lub w Tarno-

polu wysze wyksztacenie pobiera i przyszo sobie utrwali.

Siódmy, wodospad Niagary. Co o tem nadmieniem w 3 zeszycie » Na-
szych Wiad.« (str. 191). W toku dalszych opisów jeszcze staniemy przy nim.

Ósmy, park miejski we Filadelfii, najwikszy, jak mówi, w caym wiecie.

W r. 1876, na pamitk loo-letniej rocznicy ogoszenia niepodlegoci, odbya
si w nim wystawa wiatowa. Dugo parku wynosi 24 mil ang. (do 48 kilo-

metrów).
Dziewity, jaskinia Mamuta, w Stanie Kentucky. Syszaem i czytaem

o tem wiele, nie miaem jednak sposobnoci naocznie sprawdzi, jak i dwóch
nastpnych.

Dziesity, naturalny most na rzece Ceder, w stanie Wirginia.

Jedenasty, urocza dolina w Kalifornii, zwana Yosemite Valley. Duga od
8— 10 mil ang., prawie mil szeroka, urozmaicona wodospadami i wspania
panoram ska, które si wznosz na 3.089 stóp w gór.
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Drugi staje z gotowym portretem dla proboszcza, który, jak si
przechwala, sam z artyzmem wykona, cho pdzla nie potrafi

w farbie umacza, ale podobizn obstalowal gdzieindziej. Inny
znowu, w roli turysty albo agenta gazeciarskiego lub te mani-
pulanta przy austryackim konzulacie, pcha si z pustym od-
kiem urzdowo do ksidza. Jest tu równie krawców bez liku,

przedewszystkiem z Królestwa Polskiego (potna liczba z War-
szawy), co w literatów si bawi, niby uwiadamiajc ciemny
naród. Zostawmy filozofów, bo to twardy orzech, a przejdmy
do prostaczków, bo cum simplicibiis sermocinatio Domini. Od
ostatnich jeszcze wicej si roji w Brooklynie i na caej wyspie
Long Island, ni od przemdrzaych wiatodawców. X. Biskup
brukliski, którego dyecezy stanowi ta wyspa, bawic z nami
na misyi, ali si na brak ksiy polskich i doda, e tak tu

w liczb rosn Polacy, i niezadugo «zostan biskupem czysto

polskim*.

Po tej misyi moi starsi koledzy (00. Matauschek i Rothen-
burger) popieszyli gdzieindziej, ja za z X. Drem Wojciechem
Nawrockim podyem na inn wysp, znan pod nazw Bar-

ren Island (Goa wyspa). Goa, a pena ycia, ale bardzo n-
dznego. Jej egzystency zdradza zmys powonienia ju o par
mil wokoo na morzu, zwaszcza gdy podmuch silniejszego

wiatru z perfumami na tern miecisku wyjdzie naprzeciw gocia,
W istocie, tu skad mieci N. Yorku i Brooklyna, ale dziwnie

z amerykask spekulacy wyzyskanych. Wszystko, co w tych
dwóch miastach padnie, czego si kto pozbdzie, co kogo w oko
lub w nos kole — czy podupady rumak, czy ryba, co stracia

biego pywania, czy saata albo inne odpadki, z których zre-

zygnowali biesiadnicy przy stole: wszystko tu podane. I naj-

mniejsza partykuka przybiera nowe ksztaty w formie szczotek

ze sierci, myda z oju, guzików z koci, olejów z zielenizny.

Sprawdza si to naocznie, co we fizyce ucz, e nic w naturze

nie ginie. Cztery fabryki w ruchu. Jedna «New York sanitary

Comp.» wyrzutki zielenizny pray w kotach, wyciska olej i do

250 beczek dziennie odsya znowu do N. Yorku, z czego naj-

lepsze myda produkuj. Wymacerowana w ogniu substancya
jeszcze nci oko znawcy ku sobie. Dzieci przedewszystkiem
analizuj jej zawarto, przetrzsaj do odrobiny i czsto z niej

wyowi zote lub srebrne zarzucone kosztownoci. W moich
oczach znalaz 10 letni chopiec srebrn broszk o wartoci kilku

dolarów, a ona polskiego robotnika, u którego w czasie tej

misyjki mieszkaem, pokazywaa mi zoty acuszek od zegarka,

piercionek szczero-zoty, srebrn yeczk do kawy i inne cenne
drobiazgi, wydobyte z przygotowanej masy saaty. Stary yd
polski (z Husiatyna) z wypowia jak Judasz brod, skupuje te

klejnoty i «robi sobie ycie*. — Oprócz teje fabryki s inne,

w których nieywe konie przechodz róne metamorfozy. Dziennie
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przecitnie do 50 egzemplarzy przypywa tu na wysp; w lecie

wielkie upay dostarczaj ich o cztery razy wicej. Waciciel
fabryk, Wight, katolik do praktykujcy, zatrudnia przy tym
«biznesie» wielk liczb operatorów. Wyprzgaj oni owe zde-

che konie ze skóry — t znowu bajcuj i garbuj, wydmu-
chuj szpik z koci, który zmieszany ze spirytusem ma by
skutecznem lekarstwem na reumatyzm. Miso pchaj do kotów;
przegotowane susz i tr na proszek, z czego znowu dla ziemi

pod upraw sporzdzaj posiek. Przez podobny alembik prze-

chodz szcztki innych nieywych stworze; w szczególnoci
za ryby, w tuszcz zamienione, dostarczaj oleju, który w sztuce

malarskiej, jako domieszka do farb, ma mie znakomite zasto-

sowanie. Bya tu jeszcze inna fabryka, z której dzi koczyny
dachu 1 kominów stercz z pod wody — reszta zapada si
w trzsawisku. Trzeba bowiem wiedzie, e ta caa nieapetyczna

wyspa, to wydmy mokrego piasku, cigle, podczas przypywu
morza, wod nawiedzonego tak, e domy mieszkaców nie do-

tykaj ziemi, ale wspieraj si na palach, jak na szczudach.
Fabrykant Wight, o którym bya wzmianka, pod wzgldem reh-

gijnym do czyni. Wystawi tu kocióek katolicki, da go pod
opiek irlandzkiego kapana, gdzie te i nasi Polacy schodz si
na Msz w. Naszych jest tu do 300. X. Dr. Nawrocki ma o nich

piecz. Raz w miesicu dojeda, a w czasie wakacyj posya
organist-nauczyciela, by si ich dziemi zaj. Misyjk urz-
dziem w wzmiankowanej kaplicy, a cho wszystko w porzdku
si odbyo, jako wierny kronikarz nie mog jednak tai, e nie

oszczdziem pospiechu, aby si jak najprdzej wydosta ze

zgniej atmosfery, któr przesiko nietylko powietrze, ale i sami
mieszkacy, ich ubranie i pociel, na której spaem i naczynia
stoowe. Mimo to wielu z tych wyspiarzy mieszka tu od niepa-

mitnych czasów, naturalnie ab assuetis non fit passio. Kto przy-

jedzie do Ameryki, a o prac mu trudno, tu j natychmiast

znajdzie. Mój n. p. gospodarz, u którego mieszkaem (Jakób Ur-

baski) 7 lat tu przebywa, zarabiajc przy analizie koni 55 do-

larów miesicznie. Nawet rozrywki nie brak w tem ustroniu,

bo pi karczem (t. zw. salunów) stoi otworem. Bez ydka si
nie obejdzie, wic cho jedn polski yd arenduje, inn ma
Polak, Jan Ziemetra, reszta w rkach Amerykanów. Dyrektor
poczty — równie rosyjski ydek. Przy tak wstrtnej robocie

ludzie maj pocig do picia. To te walczyem z tem nieszcz-
ciem, co mi si starczyo.

Po tych harcach z pijastwem na wyspie Barren Island,

poczyem si znowu ze socyuszami (00. Matauschkiem i Rothen-

burgerem) w Checopee (w stanie Massachusetts), miasteczku le-
cem w dyecezyi Spriengfield. Tu ludzie przewanie z Frysztaka
i Dembowca (okolice Jasa i Krosna) popadli w «niezaleno »,

odczyli si od polsko-katolickiego Kocioa, którym wówczas
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zarzdza ks. Franciszek Chaupka i skleili sobie «niezaleny
zbór», ywic midzy sob odpadego kapana, którego nazwi-
ska nie pamitam, X. Chaupka rónych uywa rodków, by
bdne owce przynci. Sprowadzi im nawet z Frysztaka by-
ego ich proboszcza X. Prusaka, w nadziei, e tene wywrze
wpyw na nich. Caa ta duga i uciliwa peregrynacya fryszta-

ckiego plebana, wszystkie zakhnania i biadania poszy w las —
jak w owem starem zamczysku, gdzie jakie licho niepokoio
ludzi, o czem piewa poeta w balladzie p. t. «Strachy» dodajc:

Próno ksidza sprowadzono,
Próno kadzi, próno wici —
Róne z dyabem stacza boje;

Pleban swoje — dyabe swoje!

Nawet w rok po naszej misyi, samego X. Chaupk z Che-
copee wystraszono, e gdzieindziej musia szuka przytuku.
Dzi podobno lepiej w tem miejscu pod zarzdem 00. Franci-

szkanów; O. Franciszek Czeluniak, byy nasz ucze z Krakowa
gwardyanuje.

Nasza misya, jeszcze za ksidza Chaupki, trwaa dwa ty-

godnie, od 2— 17 hstopada. Nie mona zaprzeczy, e si dosy
zrobio; nasze trudy miay wpyw na uspokojenie gów wzbu-
rzonych, które tu cigle judziy lepsz cz parafii. Nawet od-

pady kapan pogodzi si z kocioem niedugo po naszym wy-
jedzie z Checopee. W tym jednak wzgldzie moe wicej 00.
Franciszkanie pooyli zasugi ni my. Odda «suum cuique».

Misya wogóle wszystkiego nie zaatwi. To kometa, co zabynie
chwilowo i przeleci, albo raczej cieplejszy promyk soneczny,
co zagrzeje na chwil i zniknie, jeli stae wiato soneczne
w regularnej ciepocie serc ludu nie utrzyma. Czasem wzywaj
nas kapani do pomocy, aby gasi dobrze ju nadpalony budy-
nek, w nadziei, e skoro si zjawimy, z ruin wyronie cao.
Spowiedzi zebrao si tu na par tysicy, bo i Polaków mieszka
tu do 3.000, a mao kto nie korzysta z aski misyi. Szczególnie

tu uderza nadmiar polskich dziewczt, zajtych w bawenia-
nych fabrykach. Bawen sprowadzaj ze stanu Texas i pou-
dniowych stron Pónocnej Ameryki, plantowan tame na wielk
skal. Tu j zamieniaj w pótna, które si rozchodz w dale-

kie strony wiata — nawet do Chin. Maszyny pdzi woda. Mó-
wi, e kobiety a zwaszcza dziewuchy, wikszej przy tem za-

jciu dorabiaj si karyery, ni mczyni, zgrabniej si uwija-

jc z tkanin. Std te taka moc tyche stworze, jak makiem
zasia. Trudno si byo z niemi upora przy suchaniu spowiedzi;

a nawet w drugim tygodniu, przeznaczonym dla mczyzn, mo-
cniej atakoway konfesyona, ni ich bracia i ojcowie.

Nastpnie po Checopee zapucilimy sieci na samym brzegu
amerykaskiego wschodu, w portowym miecie Bosto7iie. Nie

mam zanotowanej daty, kiedy to byo, ale atwo obliczy; od-
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jwszy tydzie wypoczynku w Checopee i dodawszy dwa ty-

godnie, które nas tu zajeJy — wyjdziemy na swoje. Boston
jest to jedno z najludniejszych (560.892 mieszkaców), z naj-

starszych i najbardziej historycznych miast Ameryki. Tu rozpo-

cza si walka o niepodlego, - tu skada przysig Jerzy
Waszyngton po objciu komendy nad wojskiem rewolucyjnem
pod drzewem, które do dzi dnia zachowane; — tu Kociuszko
zacign si w jego szeregi: — tu miejsce urodzenia gonego
fizyka i polityka, Benjamina Franklina, który, jak o nim napi-

sano: EripuU coelo fulmcn, sceptriLmque tyranno (ur. 1706,

t 1790 we Filadelfii);— tu przez dugie lata byszcza nauk i pra-

woci (cho protestant) najsynniejszy amerykaski poeta H.

W. Longfellow, zasiadajc na katedrze profesorskiej w gonym
harwardzkim uniwersytecie ^; — tu wreszcie owiata podniosa
wysoko swój kaganiec, przez co zjednaa miastu przydomek
«amerykaskich Aten». W blasku teje owiaty musi by je-

dnak nieco domieszki dymu, skoro pewien niekatolicki mówca
w kwestyi religijnej na Filipinach, atakujc decydujce koa,
tak si wyrazi: «Dajcie spokój Filipiczykom i ich wierze. Nie
odbierajcie im religii, w której wzroli i w niej byli szczliwi.
Obrócie raczej te wielkie sumy, które dajecie na wyrugowanie
przekona u dalekiego wschodu, na to, co nam blisze i nie-

cierpice zwoki. Poszlijcie raczej misyonarzy do Bostonu, by
tam uczonych panów, przesikych ateizmem, katechizmu nau-

czy...*

My za, jezuiccy misyonarze, weszUmy tam nie dla lumi-

narzy tego wielkiego wiata, ale dla «maluczkich» naszych ro

daków, na wezwanie X. proboszcza Franciszka Chmieliskiego,
w cigej zostajc pracy po dalekich od miasta osadach przez

cae dwa tygodnie ^, a do Boego narodzenia. Pociecha i smu-
tek pomieszay si razem. Rado widzie, jak nasz poczciwy
ludek, zasyszawszy o misyi rzuca co najpilniejsze i biegnie pod
ambon — a tak uporczywie stoi póno w noc przy spowiedzi,

jakby wmurowany w posadzk. Bole znowu, bo nie brak ta-

1 Harvard College zaraz przy Bostonie, na przedmieciu Cambridge.
Wielu gonych uczonych i polityków tu si ksztacio. Longfellow ur. 27 lut.

1807 w miecie Portland, w stanie Main — umar 24 marca 1882, pochowany
w Bostonie. Najpikniejszy jego utwór p. t. «Evangeline», napisany po angiel-

sku wierszem heksametrowym, w którym opisuje niewinny romans francuskiej

dziewicy Evangeliny z Kanady, co wród rónych przeladowa ze strony An-
glików utracia z oczu swego narzeczonego Gabryela i poznaa go dopiero ko-

najcego w szpitalu, gdzie jako Siostra Miosierdzia powicia si usudze cho-
rych. Jest tam i wzmianka o Jezuitach, do których misyi si sciironia wród
swej tuaczki, dzielc los swych francuskich z Kanady rodaków, nkanych przez
Anglików. Ktoby skdind nie wiedzia, jakiego wyznania autor, ze samych
jego dzie wziby go za katolika.

2 Tydzie w Bosto?n'e XX. Matauschek i Warol ; w tym czasie X. Rothen-
burger sam w Salem. Nastpny tydzie XX. Matauschek i Warol w Lowel,

a X. Rothenburger w Laurence.
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kich rybek, co si w swej niebacznoci poprzyczepiay do zatru-

tej przynty odszczepieca Hodura i jego popleczników. W stro-

nach Bostonu najwicej nieboraków z Galicyi zagarn Hodur.
I tak n. p. w miecie Lowell, fihi bostosko polskiej parafii

(dzi ju zorganizowana osobna parafia) komitet przy niezale-

nym kociele skada si ze samych wychodców z Odrzyko-
nia. Rzdzi nimi niejaki Papo, niedoszy kleryk rzymski, po-

wolne narzdzie Hodura, wykropiony na ksidza przez odszcze-

pieczego biskupa Kozowskiego z Chicago. Dzi tam ju do-

sy zmiany na lepsze, bo osiad dobry kapan, zbudowa ko-

ció i przeciwdziaa niezalenoci. O to wszystko potrcili

w swoich listach («Nasze wiad.» str. 24 i 104) 00. Rothenbur-
ger i Janowski, podajc wiesze wiadomoci; moje ju prze-

starzae.

Zbliyy si wita Boego Narodzenia. Osobn
im powicam wzmiank, bo, cho nie byy dugie, wiele mi
pouczyy i obdarzyy. Gwiazdka witeczna zabysa mi w tym
roku szczególniejszym promykiem, spuszczajc dary, o których
warto wspomnie. Byo to w miecie Cincinnati (najwiksze po
Clevelandzie miasto w stanie Ohio, liczy 325.902 mieszkaców),
dokd na odpoczynek z Bostonu 36 godzin kolej bez przerwy
wdrowaem. W Cincinnati maj nasi 00. naukowy zakad. Tu
X. Rektor, Wojciech A. Diercknes, wielkiej zacnoci Ojciec,

przytuli mnie na wita. Ale znowu X. Wad. Lipski, co tu

Polaków obsuguje, nie da mi w kolegium wysiedzie, lecz po-

woujc si na moje z nim koleestwo z teologii w Krakowie,
wycign mi do siebie. Nie ocigaem si przed zajciem, któ-

rego, jak zwyczajnie w czasie wit i dla niego i dla mnie nie

zabrako — tembardziej, e ksidz parafialny majc mszalnego
w domu gocia, lubi si da zastpi. Ale za to poznano si na
rzeczy. Bo oto, skoro pierwsza gwiazda w wigili zjawia si
na niebie, komitet parafialny, ze mietanki zoony, uroczycie
wezwa mi do «offisu» (do kancelaryi). «Mamy prezent dla Je-

gomoci* — odzywa si przewodniczcy i odwijajc papende-
kel, wy^ciga z niego — prosz zgadn co? — buty! Natural-

nie, z wdzicznoci wycignem rk po podarunek. Skd im
jednak a buty dostay si do gowy — zwaszcza, e moje
dawne trzewiki jeszcze byy in statu quo^ a palce przez skór
nie wybijay si na wolno? Jak mi póniej dosigo — taka

bya geneza. Prezydent parafialnego komitetu zwoawszy nad-

zwyczajne posiedzenie, postawi nagy wniosek: «Jak upamitni
pobyt misyonarza u nas?» — «Zima — trzeba mu buty sprawi*
podnosi gos sekretarz. «Ja pana podporuj» (czsty wyraz na
takowych debatach, znaczy: popieram) odzywa si kto z rad-

ców. Jednogonem scrutinium wyszy trzewiki z urny. Lecz
i to faktu nie tómaczy; tdtwia rafio taka: W parafialnych bu-

dynkach, które nabyto w nadziei urzdzenia w nich póniej
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szkoy, oprócz innych lokatorów szewc (Niemiec, protestant) roz-

bi skórzany namiot, a z rent przez dugi czas zalega. T
drog chciaa mu rada nieco czynszu odtrci. Szewc jednak
nie w ciemi bity, widzc, e caa moc uchway o jego si
kiesze odbije, bardzo skpo szafowa skór i przy najlepszej

woli komitetu tak si ciasno ze swego zadania wywiza, e
z wielk fors, przy uyciu- potnej dozy federwajsu, mogem
dopiero nogi do przystani wprowadzi. Có jednak byo czyni?
«Bierz Michale, co Bóg daje!» Dugo w tyche parafialnych
butach paradowaem po Ameryce.

Drugi prezent by innego rodzaju i gdzieindziej — w na-

szem kolegium. Nasi 00. w Ameryce nie znaj gry w «mat-
tony». Maj jednak inne rozrywki. I tak n. p. w wigili nowego
roku urzdzaj sobie wieczorem skromn zabaw i rozdaj
mae prezenty we formie jak u nas na w. Mikoaja. W kole-

gium w Cincinnati róni róne zagrabiali podarki z odpowiedni
peror, stosownie do kadego potrzeby; mnie si dostaa fajka.

Nie wspominabym o tej drobnostce, ale par rafzones sufficientes

dostarczaj pobudki. Najpierw z punktu historycznego. Bya to

imitacya historycznej swej siostry, jakiej Indyanie Stanów Zje-

dnoczonych uywali w podniolejszych momentach swych dzie-

jów — jak n. p. przy zawieraniu kontraktów, przy podejmowaniu
wybitnych goci i t. p. Naczelnik szczepu, przyjmujc miego
interesanta, na znak przyjani podawa mu fajeczk na dugim
cybuszku, obstrzpion piórami ora, podobn do dzisiejszych

stambuek tureckich, zwan «calumet». W kadej wikszej en-

cyklopedyi mona jej rycin oglda. Z fajki przesza nazwa na
miasta, dzi pod tem imieniem znane, zwaszcza w zachodnich
czciach Stanów Zjednoczonych. Tak fajk raczono nieraz

dobrego Indyan przyjaciela, naszego O. Jakóba Maruette S. J.

(1637 — 1675); z takiej pyka fundator Filadelfii r. 1682 i prawo-
dawca Pensylwanii, kwaker Wilhelm Penn, targujc si z In-

dyanami o nabycie terenu pod stolic przyszego kraju. Ponie-

wa po bratersku przy sodkich dymkach lulki przyszo do
zgody, wic i do przyszej osady przylgna nazwa «braterska

mio», co znaczy sowo: Filadelfia. Za to znowu praojca
Penna mieszkacy Filadelfii postawili wysoko. Na wie}^ ratu-

szowej w teme miecie, która sama 535 stóp wzbija si w gór,
stoi ogromny praszczur z kapeluszem na gowie. Po brzegach
kapelusza par osób moe sobie urzdzi piesze wycigi. —
Druga racya, e o fajce wspominam, jest sensu moralnego. Wy-
szo mi to bowiem na lepsze. Od tej chwili zarzuciem cyga-
rety i wziem si do fajki, która i korzystniej oddziaywa na
zdrowie i mniej pociga kosztów.

Powiedziaem poprzednio, e te wita mi obdarzyy
i pouczyy. By to czas popisu miesicznego naszych uczniów
w kolegium. Poczciwy X. Rektor, zapraszajc wszystkich do-
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mowych Ojców i goci z miasta na publiczn klasyfikacy, nie

zapomnia i o mnie. Wszedem do obszernej, amfiteatralnej sali,

zaopatrzonej w loe, galerye, ozdobionej portretami dostojników

Kocioa i wieckich wybitnych osobistoci. Ta sala nosi napis:

«Mertiorial Hall» (pamitkowa sala), ufundowana z dobrowolnych
skadek byych uczniów zakadu, którzy, cho ju obecnie po-

wane w pastwie zajmuj stanowiska, zwizani w jedn ko-

leesk lig (Alumni Association) rokrocznie z caego kraju tu

si gromadz na swoje wzajemne debaty. Nie jest to tylko uni-

kat w kolegium Jezuitów w Cincinnati. Tu w Ameryce kady
prawie szkolny instytut, spoczywajcy w rkach duchownych,
w ten sposób czy byych swoich elewów. Tego rodzaju zwizki
maj na celu utrzymanie koleeskiej spójni pomidzy byymi
alumnami midzy sob i zakadem. Zasady, które wynieli z za-

kadu, nie gin wród zgieku zaj rodziny i publicznych obo-

wizków, ale przy wspólnym, systematycznie opracowanym,
corocznym zjedzie i wymianie myli pod kierownictwem da-

wnych swych profesorów, odwieaj si na nowo, gruntuj
i utrwalaj charakter. O wanoci tych zwizków nie mona
za wiele powiedzie — przykad godny naladowania i gdzie-

indziej.

Powysza pamitkowa hala ma gotowych miejsc do sie-

dzenia na 800 osób, oprócz wolnych kruganków dla stoj-

cych. Sam za akt klasyfikacyi i rozdawania nagród, który nas

tu zgromadzi, przypomnia mi podobn ceremoni w zakadzie
chyrowskim, praktykowan co miesic. Prefekt nauk, czyli tu

powszechnie znany Wice-prezydent, wygasza nazwiska pre-

miantów. Ci miaym krokiem wstpuj na udekorowan scen,
gdzie O. Rektor (Prezydent zakadu) w otoczeniu grona nauczy-

cielskiego przypina beiie meritis krzye zasugi na piersiach,

wród oklasków zgromadzonej publiki. Na pocztku, w rodku,
i przy kocu teje parady orkiestra, zoona z uczniów zakadu
pod dyrekcy ksiy, jako te odpowiednie deklamacye — uroz-

maicaj uroczysto. Trzeba bez pochlebstwa podnie, e de-

klamacye uczniów id, jak z patka. May chopczyna nawet

z klasy elementarnej, jak stanie przed publicznoci, jak zmie-

rzy widza okiem i posypie wierszami — to tak zapomni o swo-

jem otoczeniu i przejmie si swoj akcy, jak to powiada któ-

ry poeta nasz o guszcu, e «gdy tokuje, nic nie widzi, nic nie

czuje ». Spoci si to biedactwo, jak myszka, a gestykuluje za-

maszycie, jakby si potyka z wiatrakami. Jest to waciwe
Amerykanom — ich kaznodziejom po kocioach, predykantom
po zborach, ich okolicznociowym mówcom i wszelakim «pry-

czerom» nawet po rogach uhc — e do deklamacyi przywi-
zuj nadzwyczajn wag. Potwierdz to innym przykadem.

Nastpnego dnia byem z Ojcami w publicznym gmachu
miejskim w t. zw. « Springer Musie Hall» na wystpie muzy-
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kalnodeklamacyjnym na dochód katolickich sierot. Hala po-

mieci 5 tysicy osób — na zewntrz i na wewntrz bardzo
okazaa. Struktura budynku przypomina krakowskie « Collegium
novum». Wówczas hala bya wypeniona po brzegi. Sierotki:

chopczyki i dziewcztka, bawiy na scenie goci. Malekie te

yjtka od 4—8 latek, wystpoway razem w liczbie po 20

i wicej w rozmaitych krotochwilnych pozycyach. pieway
chórem, cigle równo razem gestykulujc jak na komend, re-

cytoway pojedynczo swoje wierszyki, lub wystpoway w dya-

logach — a to z takim zapaem i przejciem si sw rol, e
widzom nietylko serca ale i sakiewki topniay, bo nie mogc
opanowa wzruszenia, co kto mia pienidzy, rzuca ma3^m
aktorom na scen, a biedaczki wród nawau szczcia, mu-
siay si kry z przestrachu za kulisy, by si schowa przed do-

larowymi pociskami.

Nie jest mojem zadaniem zapuszcza si w szczegóy tego

wieczorka, który zagai jenera Micha Ryan (bra udzia w woj-

nie domowej 1 861 — 1865 r.), prezes domu sierot pod wezwaniem
w. Józefa, mow na temat miosierdzia i mioci dla biednych,

któraby moga by powtórzon z wielkiem zbudowaniem z ka-

dej katolickiej ambony; nie wchodz w ocen istotnie adnej
aryi, któr wydobywaa smyczkiem na skrzypcach niejaka Miss
Gretchen M'^ Curdy Gallagher, zawoana piewaczka: — potwier-

dzam tylko to, co wyej powiedziaem, e tu ju mae dziecko

umie si z deklamacy popisa.
Ta sama hala miejska skupiaa ju nazajutrz par tysicy

goci. Prawie przez dwie godziny przemawia niejaki p. Adams
na temat o kardynale Newmann'ie, o jego zasugach na polu

pimiennictwa, o yciu dostojnika, który jak wiadomo, by kon-

wertyt. Adams, jeden z najwymowniejszych amerykaskich
mówców, byy episkopalny minister z N. Yorku, obecnie gor-

liwy katolik, literat i korespondent gazet, formalnie porywa su-
chaczy sw oratorsk swad. Wykad uprzyjemniaa muzyka
i piewy chóru pod dyrekcy p. Boexa, organisty naszego ko-

cioa t. j. nie zwyczajnego «dawidudy» ale prawdziwego mi-

strza chórowego, zarazem nauczyciela muzyki w naszym zaka-
dzie i gdzieindziej. Pan Adams wystpi publicznie, uproszony
przez amerykasko-katolickie stowarzyszenie, obejmujce i wie-
ckich i duchownych, które pod nazw Knights of Columbus
(Rycerze Kolumba) zawizao si w r. 1900, o tendencyi kato-

lickiej. Ma za zadanie przedewszystkiem przeciwdziaa maso-
neryi. Dlatego w swem wewntrznem zakroju przypomina or-

ganizacy masonów i niewtajemniczonemu w ich ducha moe
nasun podejrzenie, czy to wszystko na dobrej drodze. Ryce-
rzów Kolumba nie trzeba bra za jedno z t. zw. Americafi Ca-

tholic Federation. Ostatnie jeszcze póniejsze i rozleglejsze w ra-

mach. Obejmuje wszystko co katolickie w Ameryce:
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wszystkie narody, korporacye, bractwa, zostawiajc jednak ka-

dej narodowoci, kademu stowarzyszeniu je.iio indywidualn
odr(^bno. Jest to katolicka koalicya na wielk skal: nowy,
wielki krok naprzód w rozwoju katolicyzmu w Stanach Zjedno-

czonych. Udzia Polaków w tej olbrzymiej katolickiej rodzinie

nie skpy.
Jeszcze jedno sówko o owej hali miejskiej, ^dziemy tyle

widzieli i syszeli. W par dni póniej oklaskiwano murzyna,
wybitnego urzdnika ma.o;istratu pod wzgldem wyksztacenia
i yki administracyjnej. Mówca ten dawniej ju siga czarn
sw rk ale jasnymi wywodami, a po burmistrzowskie bero.
Obecnie da si znowu publicznie widzie ad cal>ta)idani bcne-

voleniani ludu.

Dalsza po Nowym Roku (1902) misya wypada w Oil-City

(w stanie Pensylwania) od 10-18 stycznia. BraU w niej udzia
tylko 00. Matauschek i Rothenburger; ja zostaem w Cincinnati,

pomagajc X. Wad. Lipskiemu. Zreszt w Oil-City niewiele

naszych ludzi, bo tylko do 500 osób wówczas dochodzio. Dla
trzech misyonarzy zamao pracy.

Zczylimy si nastpnie i we trzech podyli do Brad-

dock (w Pensylwanii), gdzie natenczas zarzdza polsk parafi
X. Antoni Smetsz; dzi ju w Pittsburgu ma lepszy kawa chleba.

Trwaa ta misya od 24 stycznia do 2 lutego. Wysuchalimy 900
spowiedzi. Nikt nam nie pomaga.

Nastpnie wszyscy trzej pracowalimy w Tohdo (stan Ohio)

w kociele w. Jadwigi, którym zarzdza ksidz Doppke. Misya
wypada midzy 14— 22 lutego. Spowiedzi wysuchanych 1500.

Bit/falo, N. Y., od 27 lutego do 15 marca. Podejmowa
nas gocinnie X. prób. Tomasz Paczek w parafii w. Wojcie-

cha. Pierwszy tydzie pracy by powicony dla niewiast, drugi

dla mczyzn. Do spowiedzi przystpio okoo 5.000 osób. Kilka

familii t. zw. «niezalenych» wyrzeko si bdów i pojednao
z Kocioem w. Po tej pracy zaskoczyy nas wita wielkano-

cne. Moi dwaj starsi koledzy zostali u X. Flaczka, ja znala-

zem zajcie w ssiednim kociele Przemienienia Paskiego,
u prób. X. Wójcika.

Po witach udalimy si w.szyscy trzej misyonarze do
Pcrf/i A/fihoy w trentoskiej dyecezyi, nad morzem, blisko N.

Yorku. Zatrzyma nas dwa tygodnie od 27 marca do 10 kwie-

tnia miejscowy proboszcz X. Stefan Szymanowski. Spowiedzi

wysuchanych 1503. Pomoc skpa.
Trenton, w kociele w. Krzya. Wówczas ks. prób. Czar-

necki nas podejmowa; dzi ju trzeci pasterz po nim tu go-

spodarzy. Spowiedzi wypado na 1200. Misya trwaa od 20— 28

kwietnia.

Detroit, w parafii w. Wojciecha od 8— 24 maja. Osobno
dla niewiast, osobno dla mczyzn. Spowiedzi naliczylimy ó.ooo.
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Pomoc w suchaniu do obfita. Reporter (Jan Schmedding:) naj-

wybitniejszej gazety ani^ielskiej Detroit Journal w teme mie-

cie, który co chwil zaglda do kocioa i na plebani, pra-

wie w kadym dniu znalaz dla tej pracy pochlebne uwagi
w szpaltach swego dziennika. X. Franc. Mueller, proboszcz na
« Wojciechowie* a nasz pracodawca, swoj^J gocinnoci i spry-

tem wabi do siebie prawie wszystkich politykierów z miasta;

to te burmistrz miasta Detroit, Wilhelm Maybury, sdzia miej-

ski Jakób rhelan, pierwszy inspektor policyi Jerzy Fowle, ka-

pitan policyi Quinn i inne grube miejskie figury prawie co-

dziennie asystoway nam przy stole. Burmistrz, cho mason po-

dobno a 33 stopnia, po misyi zjawi si w swym urzdowym
powozie, zapraszajc na ogldziny miasta. Pod jego przewodni-

ctwem zwiedzilimy ratusz, biura magistrackie i wszystko, co

wpado w oczy. Urzdnicy ogooceni ze surdutów — w koszu-

lach skrzypi piórem po aktach; mona ich protekcyonalnie po-

klepa po ramieniu, zagldn w tre pisaniny, nikt si nie

pogniewa, nie kae czeka drci ScJiritc vo//i Leibe — a prze-

cie to funkcyonaryusze miasta, które liczy 285.704 mieszka-
ców! Kapitan policyi, wiedzc, e O. Matauschek przez 30 lat

w swoich wycieczkach mjsyjnych prawie z konia nie schodzi
i e do tego stworzenia czuje specyalny afekt, przysa temu
Ojcu dwa najpikniejsze, okulbaczone rumaki na cay dzie do

dyspozycyi. Nie móg si czcigodny weteran oprze pokusie

i cho w pierwszej chwili si zarumieni, skoro jednak na na-

sze naleganie dorwa si do strzemienia, to jak wprawny rit-

majster uci z kopyta. Byo to wielkie amerykaskie sltow (wi-

dowisko), cho w nierozlegych granicach podwórza plebanii.

Ostatni prac przed wakacyami bya trzydniówka
w Detroit w kociele w. Kazimierza u X. P. Gutowskiego, po-

czona z 40-godzinnem naboestwem. Wszyscy trzej ci sami,

jak powyej bralimy w niej udzia. Trwaa od 8— 11 czerwca.

Kaza wypowiedzianych 7, spowiedzi wysuchanych 1.200.

Dalszy cig misyj opisz póniej. Tymczasem polecam si
pamici i modlitwom. X. Alojzy Warol T. /.

List O. Fr. Bumanna T. J. (z prow. niem.).

Misyonarza w Pónocnej Ameryce,

Cleveland, O. (St. Igntitius College) 16 lutego 1905.

Wielebny Ksie Redaktorze Naszych Wiadoinocif

Dwa lata przepdziem w prowincyi galicyjskiej, w Kra-

kowie, majc podwójny cel na oku: jeden, aby si uczy teo-
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logii, drugi, aby nabra wprawy w polskim jzyku. Z teologii

zdaem ju egzamin, ale nie zdaem jeszcze z polskiego. Ni-

niejszy list niech okae, o ile w tym jzyku postpiem i niech
zapewni was, e ducha narodowego, zaczerpnitego w Polsce,

podtrzymuj i krzewi w Ameryce na misyach midzy Po-
lakami.

Pierwsze kroki stawiam na polu misyjnem pod kierunkiem
dowiadczonego misyonarza O. Alojzego Warola. Z nim razem
odprawiem najprzód tygodniow misy (3— 12 wrzenia 1904)
w miecie Natione (Pens.) u X. proboszcza Rykaczewskiego.
Praca nie posza tak atwo, bo lud niespokojny, a parafia, jak
nam mówiono, skada si z wielu takich indywiduów, które

w starym kraju trudniy si przemycaniem koni i wódki za
granic. To te na wszelki przypadek — bo strzeonego P. Bóg
strzee — proboszcz zostawi w naszych pokojach nabite rewol-
wery. Nie przyszo wszake do ich uycia, gdy wszystkim
przecie wiadomo, e kieszenie misyonarzy puste. Par jednak
miesicy przedtem opryszki wamali si noc do mieszkania
ks. Rykaczewskiego, jeden chwyci go picego za gardo, drugi

grozi mu rewolwerem, gdyby cho sówko pisn. Zabrali 250
dolarów, butelk szampana, paczk cygar i podzikowawszy za
gocinno, uciekli. Tem si tómaczy, czemu nas ks. proboszcz
uzbroi na noc w pistolety. W czasie misyi widzielimy u tych
ludzi duo skruchy i zapau do dobrego.

Nastpnie pojechalimy do miast2i/oknsozvn na 40-godzinne
naboestwo. W drodze przystpuje do nas konduktor kolejowy
i pyta, czy umiemy po polsku, bo, powiada, «jaka dziewczyna
polska, jadca tym samym pocigiem, ma do mnie jaki interes,

lecz nie mog wyrozumie czego chce». Bya to suca z Pitts-

burga, rodem z Haczowa od Starejwsi. Przez kilka miesicy
szukaa napróno w Ameryce swej siostry, majc jej adres na-

desany od matki z Haczowa. Z tego adresu okazao si, e jej

siostra ma przebywa w z5^m domu w Johnstown. Pospieszy-

limy na ratunek, w czem nam dopomóg polski proboszcz
w Johnstown, X. Dbiski, do któregomy jechali. Zaraz zatele-

fonowa do szefa policyi i posa do magistratu ow dziewczyn
dawszy jej za towarzysza jednego Polaka umiejcego po an-

gielsku. Detektyw i siostra biednej owieczki przeszukali dom
rozpusty i znaleli ofiar. Waciciela tego domu skazano na
105 dolarów kary. W Johnstown pracowalimy trzy dni (24—
2y wrzenia); ja miaem kazania ranne, O. Warol wieczorne.

Rok przedtem mia tu O. Warol 8 dniow misy, wic ju nie

bylimy obcymi tamtejszym ludziom, którzy nas te wcale nie

oszczdzali w konfesyonale.

Byem potem z O. Warolem na misyi w miecie Sala-

manka (stan nowojorski) od 29 padziernika do 7 listopada; ja

gosiem sowo boe rano, on wieczorami. Wysuchalimy 500
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spowiedzi obaj razem. Tu widziaem, po pierwszy raz w Ame-
ryce, Polaków podeszych wiekiem, dziadusiów i babusie zgrzy-
biae; jest to bowiem jedna z najdawniejszych osad polskich.

Lecz poprawnie mówic, jest to waciwie osada indyaska.
Nietylko miasto, ale i cay powiat naley do Indyan, od których
nie wolno nikomu z biaych ani kawaka ziemi kupi na wa-
sno. Moe na to pozwoli tylko sejm Stanów Zjednoczonych
w Waszyngtonie. Prawo to jednak bywa do czsto omijanem
w ten sposób, e biali nabywaj od Indyan ziemi kontraktem
zawieranym na 99 lat. Ludno indyaska znacznie ju okrze-
sana, buduje na sposób europejski swe domy, leniwa jednak
do pracy w polu. Nie potrzebuj te Indyanie wiele si trudzi,
bo rzd daje im zapomog pienin, ywno i odzie. Nato-
miast biegaj ustawicznie po okolicznych górach, zbierajc ja-

gody i róne lecznicze zioa. Midzy innemi z roliny zwanej
Sasafras, sporzdzaj 'bardzo skuteczne leki i synny hygieni-
czny likier. Dali nam tego nektaru niewielk buteleczk, któr
krzepilimy si z Ojcami na rekreacyi po powrocie do kole-

gium. W czasie misy i w Salamance, fotograf tamtejszy, Ame-
rykanin, prosi natarczywie, bymy mu si pozwolili odfotogra-
fowa. Gdy i ks. proboszcz Bartkowski popar jego prob, zgo-
dzilimy si, eby nas fotografowa w otoczeniu dzieci szkol-

nych i nauczycieli. Zdjcie to posyam Ojcu. Lecz animy si
domylali, co ten fotograf z nami zrobi. Sporzdzi podug tej

fotografii kilka czy kilkanacie klisz i sprzedawa je rónym
redakcyom gazet amerykaskich — a tak nasze facyaty cho-
dziy z rk do rk po caej niemal Ameryce. X. proboszcz
Bartkowski gdy jako student uczszcza do gimnazyum naszych
Ojców w Buffalo, zasyn zrcznoci w podbijaniu piki; jest

to amerykasko narodowa gra, któr tu nazywaj «base ball».

Otrzymane wtedy w nagrod drogie klejnoty, jak n. p. zote
zegarki, rzadkie monety, cenne szpinki i inne kosztowne bawi-
deka, przechowuje dotd u siebie na pamitk.

Nastpnie udaem si z O. Warolem do Buffalo, gdzie od
24—26 listopada odprawilimy 40 godzinne naboestwo w ko-
ciele Wniebowzicia N. M. P., u ks. proboszcza Ludwika Cho-
dackiego.

Zaraz potem, od 26 listopada do 5 grudnia w teme mie-
cie, w kociele w. Kazimierza u ks. prób. Franciszka Ka-
sprzaka, wypado nam mie 8 dniow misy. Praca cika, ale

jak deus ex machm, zjawi si na szczcie w czwartym dniu
misyi O. Beigert z pomoc. Nie poskpi mu Bóg gosu, to te
grzmia na grzeszników z ambony, jak Jowisz z Olimpu. Wiele
tu byo skruchy, wiele ez i lamentu. Wysuchalimy 1.800

spowiedzi.

Po witach Boego Narodzenia odbya si misya w Pits-
burgu w kociele Przenajw. Rodziny, u ks. proboszcza Anto-

NASZE WIADOMOCI. T. I. 3

1



— 490 —

niego Smetsza. Trwaa dwa tygodnie, od 21 stycznia do 6 lu-

tego. Pracowalimy wszyscy trzej — kady mia jedno kazanie
dziennie. Nadto mnie dostao si wicenie tak zwanych «pa-

mitek misyjnych»; trzeba byo przy tej funkcyi do czsto
przemawia, objania, tómaczy. Dewocyonaliów lud tu nie

nabywa (jak to widziaem w Polsce, bdc z O. Szajn na mi-
syi) od kramarzy i przekupek, ale sam proboszcz sprowadza
je w wielkiej iloci i przy pomocy najtych ludzi sprzedaje
w szkole, albo pod kocioem w hali. Dochód z tej sprzeday
obraca na utrzymanie kocioa. Prosz odgadn za ile dolarów
ks. Smetsz rozprzeda tych pamitek? Incredibile dichc — za
1.700 dolarów! Naturalnie poowa tej sumy wrócia do kupca
za towar, reszta obrócona na pokrycie dugów kocioa. Z tego
mona mie wyobraenie, jak wielk moc szkaplerzy musiaem
ludziom naoy, ile dawa wyjanie, jak czsto macha kro-

pidem. — Byem te wiadkiem scen bardzo wzruszajcych,
a przytem wielce zabawnych. I tak, patrz, a tu chopi, jak
andarmi zodzieja, prowadz przemoc jakiego drgala. On
si im wyrywa, ale chopi mocno go trzymaj i sun z nim
na plebani, jak siepacze ze skazacem pod szubienic. «Zawo-
ajcie — krzycz — ojca misyonarza, eby go wyspowiada,
bo ten czowiek ju dawno nie by w kociele, a yje, jak po-

ganin!* Wizie jednak, gdy stra bya zajta pertraktacy na
plebanii, wymkn si jak piskorz i da drapaka do miasta. Po-
wsta rozruch i daleje w pogo za grzesznikiem. Wtem ucie-

kinier pada jak dugi na lizkiej drodze. To uratowao sytua-

cy. Wtoczyli go do kocioa i strzegli przy konfesyonale a
do chwili, kiedy biedak ukoczy swoj spowied u ks. Bei-

gerta. Czy si szczerze nawróci pod groz takiego przymusu?
nie wiem. Innym razem kobiety gwatem przyprowadziy do
kocioa jak pijaczk i pilnoway tak dugo, a si wyspowia-
daa. Wszystko to nadzwyczaj mi rozczulao. Wysuchalimy
2.200 spowiedzi.

Z misyi tej wróciem na krótki wypoczynek do kolegium
(w Cleveland) zmachany okrutnie, jak onierz po manewrach.
Mamy na przyszo prace zamówione a do Nowego Roku
(1906). W samym Pittsburgu trzej inni proboszczowie zaprosili

nas do siebie z pomoc. We wrzeniu jednak trzeba mi i do
«Manrezy» t. j. na trzeci probacy. Miaem zamiar prosi prze-

oonych, aby mi na probacy do Polski posali, lecz si roz-

myliem, bo to koszt niemay, z drugiej za strony mam i tu

polskich Ojców: Warola i Beigerta, mam lud polski, wic i pra-

ktyki nie brak.

Zachowajcie mi zawsze w pamici przed Bogiem tak,

jak ja o was pamitam. Gdyby moi dawni koledzy i przyjaciele

chcieli mi czasem paru sowami zaszczyci, znajd w katalogu
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adres do mnie ten sam, co i do O. Warola, bo razem zgodnie
w jednym mieszkamy domu.

Polecam si w. modlitwom.
Suga w Chrystusie

Ks. Franciszek Buinaun T. J.

List Br. Augustyna urka, z Zambezy.

Meruru (Africa, North Eastern, Rho-
desia; via England, Capetown, Salisbury,

Feira) dnia i stycznia 1905 r.

Drogi w Chr. Bracie Piotrze! ^

Dziki Bogu, czuj si teraz pod wzgldem zdrowia o wiele

lepiej, ni w padzierniku i w listopadzie, jak to pisaem w li-

cie poprzednim. Przez te dwa miesice po moim przybyciu do
Meruru, niedomagaem ju to z powodu upaów wielkich, ju
te dla odmiennego sposobu ycia i braku niejednej rzeczy. Ze
wszystkich tych jednak bied najbardziej daa mi si we znaki

febra, w której si bardzo nieszczliwym czuj, bo mi uderza
na gow i osabia pami. Nie dosy febry; walec od koa
myskiego spad mi na nog i potuk j tak mocno, e przez
kilka tygodni bya spuchnita. Nim nastpio polepszenie, poka-
zay si na tej nodze wrzody; trzeba je byo pielgnowa aby
dojrzay. Nie mogc si doczeka koca, otwieram jeden wrzód
i zamiast materyi wyciskam — robaka! W drugim tak samo,
a i w dziesitym take robak. «Jakim sposobem brat naby tych
robaków?» pytaj. «Albo ja wiem?» Zdaje si, e w nocy ja-

ka mucha usiada mi na nodze i zoya swe jajka w mojem
ciele, bo siatki nad ókiem jeszczem nie by sobie urzdzi. Ni-

gdy dotd czego podobnego nie dowiadczyem, anim sysza,
eby to kogo spotkao.

Nasza stacya misyjna w Meruru, gdzie obecnie przeby-

wam, jest odlega o pi kwadransy drogi od duej rzeki Lo-
angwy, która stanowi granic midzy posiadoci portugalsk,
a Rodezy angielsk. Najblisz poczt mamy w Feira (w Ro-
dezyi po drugiej stronie Loangwy, u jej ujcia do Zambezy)
i w Zumho; obydwie od nas równo odlege o siedm godzin
drogi.

Meruru jest miejscem dla stacyi misyjnej tak dogodnem,
e uwaa je naley za prawdziwy dar Opatrznoci Boej. Ile

' Do Br. Wojciechowskiego w Krakowie.

31*
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to nieraz musz si nasi po pustyniach afrykaskich nachodzi,
natua, zanim co odpowiedniego wynajd! a nawet i wtedy
jeszcze bdzie czego niedostawao; bo albo brakowa bdzie
wody, albo, gdy jej nie brak, trzeba j za pomoc machin pom-
powa i rozprowadza; to znowu gdzieindziej niema w pobliu
drzewa zwaszcza budulcowego, albo te gleba tak jest licha,

e do uprawy dla nowo tworzcych si osad chrzecijaskich
wcale si nie nadaje. Tu przeciwnie, jak daleko okiem zasi-
gn, równina obszerna, ziemia czarna, yzna, poprzecinana na-

turalnymi rowami, w których cay rok pynie woda ze róde;
drzewa grubszego i cieszego podostatkiem. Pszenic mamy tu

wasn, z której chleb bardzo wszystkim smakuje, a P. Jezus
nie wzdryga si w hostyi, cho niedo biaej, bo z mki ra-

zowej upieczonej, z nami sakramentalnie przebywa. Skoro
myn ukocz, moe nam si uda bielsz mk otrzyma. Do-
tychczas niewiasty kaferskie tr nam pszenic rkami na ka-

mieniu. Owoców rozmaitych obfito wielka, i to nietylko tych
które dzika natura tu rodzi, a z których czarni umiej dobry
robi uytek, ale mamy te gatunki szlachetniejsze, jak: ananasy,
banany, papaje, pomaracze, cytryny i t. p. Drzewka owocowe
sprowadzone z Europy, przyjy si i rosn wcale dobrze, ale

jeszcze nie rodz; zaoona za, do rozlega winnica pocza
ju winne grona wydawa, cho w ostatnim roku widocznie
jaki bd popeniono, bo grona nie dojrzay przed nadejciem
pory deszczowej. Tu jak ogrodnik tak rolnik, jeeli chce euro-

pejskie drzewa i jarzyny chodowa i doczeka si z nich po-

ytku, musi przez pewien czas robi próby i dowiadczenia,
a nie zniechca si zaraz, skoro mu si co w jednym lub

drugim roku nie powiedzie. Mamy te swoje bydeko, cho rasy
nieszczególnej, t. j. kozy i t. zw. zambezkie owce, bez weny.
Zebra przebywa niedaleko od nas, innej te zwierzyny niemao,
a lwy i lamparty podchodz nocami do czsto do nas z wi-

zyt. Niedawno jeden z Ojców przyniós do domu wa, z ro-

dzaju boa, którego napad lampart i miertelnie porani. Potwór
na 3 72 metra dugi, a mia okoo 40 jaj w sobie.

Osad kaferskich w caej okolicy, nie bardzo wprawdzie li-

cznych, jest dosy naokoo nas. Zaoono ju poród nich 4
misyjne filie, gdzie nasi ksia katechizuj. Apostoowanie je-

dnak, jak wszdzie w Afryce, tak i tutaj, idzie bardzo powoli;

trzeba jeszcze wiele modlitwy i ofiar, aby Bóg serca tych dzi-

kich ludzi do przyjcia aski swojej usposobi. Z chrztem do-

rosych nie spieszymy si; z zasady czeka si lat przynajmniej

cztery. W tych omiu latach odkd tu nasi osiedli, ochrzczono
nie wiele wicej nad 20 familij. Przedewszystkiem zajmujemy
si dziemi, aby je wychowa w prawdziwej wierze i zaludni
niemi nowe chrzecijaskie osady. Obecnie chopców okoo 60,

a dziewczt 20 wychowuje si pod naszem okiem. Trzeba si
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z nimi obchodzi jak z jajem, inaczej uciekaj do swych po-

gaskich jeszcze rodziców. Wanie, gdy to pisz, odbywa si
wesele, bo dzisiaj oenilimy jednego z naszych chopaków;
wic podchmieleni piwem kaferskiem (badua), bbni i chala-

sz co nie miara.

Kocioa jeszcze nie mamy. Zacz go wprawdzie . p. O.
Menyharth budowa, ale e by za szczupy, postanowiono go
powikszy w ten sposób, e co byo odpowiednie do nowego
planu, zatrzymano, reszt murów zburzono. Bdzie to wic wi-
tynia do okazaa. Roboty jednak dla braku robotnika post-
puj naprzód niesporo. Trzeba dalej pomyle i o klasztorku
dla zakonnic i o schronisku dla dziewczt — a gdy to wszystko
stanie, mona mie dopiero nadziej, e czarni chtniej ku nam
garn si bd.

W Meruru spoczywaj zwoki zacnych Ojców i Braci na-
szych, jak O. ,_Czimermana, O. Platzera, Br. Wiggera, którzy
w Riccico (koo Zumbo) pomarli i tu przeniesieni. Take 00.
Menyharth i Vogler tutaj le pochowani.

Oto kilka szczegóów z naszej stacyi misyjnej w Meruru,
nikomu z was dotd z opisu nie znanej. Za ksiki, które ks.

Fridrich pozwoli mi przysa, najserdeczniej dzikuj. Pozdra-
wiam wszystkich WW. Ojców i Braci, polecajc siebie i misy
waszym witym modom.

Suga w Chr.

Augustyn urek T. J.



z MISYJ KRAJOWYCH.

Misye w Lipsku i Stojanowie (1905 r.).

W dniu 14 maja rozpoczem z O. Kraup trzydniow
misyjk u X. kanonika Pczka w Lipsku pod Narolem, na
któr oprócz miejscowych parafian zgromadzio si mnóstwo
ludu z dalszych okolic. Skd tak liczny zastp wiernych wzi
si na tej misyjce? Oto lud, dawniej unicki, z za kordonu, do-

wiedziawszy si o misyi w Lipsku, pospieszy w grupach, prze-

kradajc si przez granic, aby nasucha si sowa Boego
i Sakramentem Pokuty przygotowa na przyjazd Biskupa lubel-

skiego X. Jaczewskiego, wizytujcego pora pierwszy od niepa-

mitnych czasów ich rodzinne strony. Kwietniowy ukaz carski,

dozwalajcy na tolerancy religijn w Rosyi, tak obudzi ra-

do i tak gboki ruch religijny wród podlaskich Unitów, e
kto móg spieszy za granic, aby si upewni czy to prawda —
czy to nie nowa jaka zasadzka ze strony wadz rzdowych, po
której do dawnych, nowe maj doda przeladowania za stao
we wierze.

Wobec takich okoUcznoci tematu do kaza i prywatnych
rozmów naturalnie nie brako, a korzystajc z tak dobrego uspo-

sobienia suchaczy rozdzielilimy sobie tematy do kaza: mie-

walimy dziennie pi nauk; nadto piewan wotyw — i sum
póniejsz odprawiahmy w parafialnym kociele z wielk oka-

zaoci. Dla tych, którzy przybyli z za kordonu, codziennie

miewalimy osobn nauk odpowiedni do szczególniejszych

potrzeb ich duszy i odmiennych stosunków w jakich si znaj-

duj. Czas wolny od nauk przesiadywaUmy od witu do pónej
nocy w konfesyonale, w czem dzielnie dopomagali nam kapani
miejscowi. Wzruszajca bya scena, gdy w dniu 16 maja naraz

26 apostatów obojga pci ze zami w oczach bagao o przy-

jcie do Kocioa katolickiego. Wezwaem ich do prezbyterium

i wedle rytuau rzymskiego przyjem od wszystkich równo-
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czenie wyznanie wiary w., wród rozrzewnienia tysicy ludzi

obecnych w kociele. Chwila ta bya tak podnios i rzewn,
e najzatwardzialsi grzesznicy kruszyli swe serca, i jednali si
z Bogiem. Midzy innymi by pewien starzec, który w modociy jako unita, lecz wskutek przemocy i gwatu da si skoni
w r. 1876 do odstpstwa i trwa w niem pomimo uwag robio-

nych przez najblisze osoby, i ledwie da si namówi, aby
wzi udzia w misyi. Ta dobra wola wyjednaa mu ask
u Boga, bo zupenie przejrza, uzna swój bd i z wielk
skruch powróci do jednoci z katolickim Kocioem.

Misya przecigna si ponad program a do 20 maja,
gdy z kadym dniem nowe kompanie przybyway z Królestwa.

W dwu ostatnich dniach pobytu w Lipsku kazania miewalimy
na obszernym placu przed kocioem z kazalnicy prowizorycznej,
bo koció nie móg wszystkich pomieci. Niemniej wzruszajca
bya scena gdy z dalszych stron — z zagranicy — przybyli na
suchanie sowa Boego, z paczem egnali si z nami i padali

do nóg, dajc tem samem dowód jak silnie wze duchowny
nawizan5^m zosta midzy nami a nimi. Silna wiara tych pra-

wdziwych wyznawców Chrystusa posunita do heroizmu w zno-

szeniu przeladowania — na nas kapanach zajtych przy tej

misyi nie moga pozosta bez zachty do dalszej podobnej
pracy. A nadarzya si ona niebawem.

Ten sam X. proboszcz w Lipsku prosi mnie «najusilniej»

abym przyby na uroczysto powicenia nowych wspaniaych
dzwonów w^ dniu 17 wrzenia i przy tej sposobnoci wygosi
sowo Boe. Takiemu pracownikowi w winnicy Paskiej jak
X. kan. Pczek nie mona odmówi kapaskiej przysugi —
bo jeli prosi, to widocznie skutek pracy jest zapewniony. Przy-
byem chtnie z Krakowa w sobot 16 wrzenia. Zastaem ju
tumy ludu otaczajce koció, a wród nich zapewne polowa
z za kordonu unitów, którzy chcieli bra udzia w radoci ksi-
dza proboszcza Pczka, z powodu jutrzejszej uroczystoci, skoro
on przez dugie lata skutecznie stara si ich w utrapieniach
pociesza, a w przeladowaniu za wiar nie pomoc kapask.
Spowiedzi od rana, jak zwykle w tej miejscowoci, liczba nie-

skoczona. Zjechali si prócz ludu okoliczni obywatele i wielu
urzdników z administracyi, sdownictwa i skarbu a na ich

czele starosta p. Chrzszczewski. Sum celebrowa proboszcz
ssiedniej parafii w kapliczce ustawionej przed kocioem. Obok
staa prowizoryczna ambona. Gdym stan na niej, oczom moim
przedstawi si przeliczny widok kilkutysicznych zbitych w je-

dn mas suchaczy z najrozmaitszych warstw spoeczestwa.
Kada pragna odpowiedni nauk usysze i kadej atwo j
byo udzieli — skoro dzwony po powiceniu maj urzdownie
przemawia swym doniosym gosem w imieniu Kocioa —
a wic i Boga samego, w smutnej i radosnej losów kolei od
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kolebki do grobu. A poniewa glos dzwonów przemawia b-
dzie nietylko do pobonych ale i do grzeszników, którzy jeszcze

trwaj w schizmie poza granicznymi supami, i do tych co rzadko

do kocioa chodz a jeszcze rzadziej do w. Sakramentów, cho
odpustowych obiadów nigdy nie opuszczaj — powiedziaem co

dzwony im mówi bd silnym echem do duszy przez cay
cig ich ycia, powtarza bd za w. Janem Chrzcicielem: Ego
vox clanimitis in deserto, prate viavi Domini, rectas facile

semitas ejus póki jeszcze czas. Lud z prostot przyj te sowa
do siebie i zaraz nauk w praktyk stosowa, garnc si tumnie
do konfesyonau — inni wzajemnie si sekowali e dzwon na
nich dzwoni, lub pytali czy do nich sowa si odnosiy; na co

odpowiedziaem: kademu sumienie da najdokadniejsz od-

powied.
Bardzo aowaem e tego samego dnia byem zmuszony

wraca do Krakowa, aby nazajutrz rozpocz rekolekcye szecio-

dniowe w agiewnikach dla Pokutnic, gdy kompania za kom-

pani spieszyy do Lipska na t uroczysto — wszyscy z zabra-

nych prowincyi — w nadziei, e znowu bd mogli pokrzepi
swe dusze, trapione przeladowaniem czynowników rosyjskich,

pomimo tolerancyjnego ukazu.

Przed paru laty bawiem w Stojanowie ju po spaleniu si
starego drewnianego kocioa. Proboszcz miejscowy, X. Janor,

prosi mnie wówczas usilnie, abym przyby na misy, jak ma
zamiar urzdzi przed konsekracy nowego kocioa, którego

budow ju wówczas rozpocz. Porozumiawszy si z Przeoo
nymi, obiecaem, i wówczas uoylimy, e moe dwu wystarczy,

jeli trzeciego misyonarza trudno bdzie zdoby.
Z pocztkiem biecego roku przypomnia mi X. proboszcz

stojanowski dan obietnic, a zarazem zawiadomi, e koció
ju stan, powica go Sercu Pana Jezusa, i dzie konsekracyi

naznaczony na 30 czerwca, w którym przypada w tym roku

uroczysto Serca Jezusowego, a misya ma si rozpocz 21 -go

czerwca wieczorem, Stojanów ley ju za Bugiem tu nad gra-

nic Woynia rosyjskiego, i owszem nalea kiedy do woy-
skiego województwa; suszn wic miaem nadziej, e echo

zamierzonej misyi przeleci supy graniczne i poów dusz bdzie
obfity. Lecz zwykle kada dobra sprawa bez okupu trudów

i trudnoci obej si nie moe. Tak byo i w tym wypadku.

W wigili wyjazdu z Krakowa dowiedziaem si, e nie otrzy-

mam adnej pomocy na t ju dwukrotnie obiecan misy.
Cofa si uwaaem za niestosowne, zwaszcza, e proboszcz

pewnym by mego przyjazdu a odoy misyi nie móg, bo ju
by zapowiedziany i uoony przyjazd X. Arcybiskupa na kon-
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sekracy kocioa. Z drugiej strony czuem swe sabe siy,

zwaszcza po kilkunastu seryach rekolekcyi od postu do owej

pory dawanych, i obawiaem si, e przy niezmiernych upaach
niepodobna bdzie samemu tak mozolnej pracy wydoa! jedyna
moja nadzieja bya w X. proboszczu Stafieju, który z wielkim

skutkiem pracowa czasami na misyach wspólnie z naszymi

Ojcami. Po drodze z Krakowa wst^jpiem do niego -- lecz nie

stety, mia u siebie uroczystoci parafialne wymagajce konie-

cznie jego obecnoci. Gdy i ta nadzieja zawioda, nie pozostawao
nic innego jak samemu zabra si do misyi. Pomimo pospiechu

przybyem do Sokala dopiero popoudniu 21 czerwca a nastpnie
komi kilka mil wozem najtym wlokem si do wieczora — i ju
zapóno byo mie kazanie wstpne, gdym stan przed stoja-

nowskim nowo zbudowanym kocioem.
Poczciwy X. proboszcz, ani na chwil nie wtpi o mojem

przybyciu; opónienie przypisa przypadkowi, lecz jaki zawód
go spotka, gdy tylko mnie samego zobaczy. Zawoa: « Skoro

Ojciec sam przyby, to sam misy mie musi, bo ja nie mam
nikogo do pomocy. Jestem bez wikarego, a sam zaj si musz
rozmaitemi przygotowaniami do ostatecznego wykoczenia wn-
trza kocioa i do przyjcia Arcybiskupa*. — «Na to byem ju
przygotowany* — odpowiedziaem X. proboszczowi, nastpnie
po krótkiej gawdce uoylimy plan nauk i naboestw.

Dzie nastpny, uroczysto Boego Ciaa (22 czerwca), od

rana zapowiada si bardzo korzystnie dla misyi. Pogoda prze-

liczna sprzyjaa, wic tumy ludu z okolicznych wiosek i mia-

steczek nawet z dalszych stron nadcigay do Stojanowa. Msz
wit celebrowaem w prowizorycznej kaplicy urzdzonej z paru
izb starego mieszkalnego budynku. Byo tam tak ciasno i duszno,

e ani mowy nie byo o urzdzeniu w tej kapliczce misyi;

w otwartem polu byo równie ryzyko, bo soce niemiosiernie

palio, a w razie deszczu nie podobnaby byo miewa kaza,
bo lud by si rozbieg. Zaproponowaem umieszczenie prowizo-

rycznej ambony w nowym kociele i tame rozpoczcie misyi.

Zrazu X. Proboszcz mia skrupuy, czy to wypada w niepowi-
conym jeszcze kociele miewa kazania, lecz atwo rozprószy-

em jego wtpliwoci; w mgnieniu oka ambon ustawiono w ko-

ciele, dokd w procesyi udalimy si z kaplicy. Dom Boy
odrazu zapeni si ludem pobonym, ucieszonym, e przed kon-

sekracy wpierw bd uwica w nim swe serca.

Uroczysto Boego Ciaa, tytu kocioa Najwitsze Serce
Pana Jezusa i rozpoczcie misyi przed konsekracy wityni:
wszystko razem przemawiao za tem, aby jako temat nauki
pierwszej wzi Najwitszy Sakrament w stosunku do naszych
dusz - jaki std obowizek wypywa dla nas — jak przygoto-

wa si godnie do Jego przyjcia. Na kocu zapowiedziaem
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pocztek misyi: dwie nauki rano, dwie popoudniu, z których
jedn z popoudniowycli przeznaczyem dla dziatwy obojga pici.

We wszystkich naukach brali udzia wierni, pomimo, e
czas niwa odrywa ich do roboty. Aby uatwi ludowi udzia
w misyi, miewaem dla starszych ju o wczesnej godzinie dwie
pierwsze nauki, trzeci wieczorem po czerwcowem naboestwie,
na którem X. proboszcz udziela bogosawiestwa Najwitszym
Sakramentem. Dziatwa przychodzia okoo poudnia na swoj
katechizmow nauk.

Do pomocy w suchaniu spowiedzi przybyli XX. Lazaryci
z okolicy i paru kapanów wieckich, take na telegraficzn
prob z Chyrowa przyby O. Wojciech Baudiss z O. Kargolem —
z których pierwszy powiedzia nawet jedno kazanie, pomimo
zmczenia drog i prac w konfesyonale.

Kulminacyjnym dniem bya uroczysto w. Piotra i Pa-

wa — wigilia konsekracyi kocioa — dzie przyjazdu X. Arcy-
biskupa Bilczewskiego a równie zakoczenie nauk misyjnych.

Gdym mia w tym dniu ju po raz czwarty do ludu prze-

mawia, tak wielkie rzesze zebray si wiernych, e nawet
obszerny koció nie by w stanie adn miar wszystkich po-

mieci. Przeniesiono wic ambon przed koció, gdzie wygo-
dnie chociaby kilkadziesit tysicy ludu mogo si pomieci.
Gdym zobaczy «olbrzymi an dojrzaego pod zbiory zboa » —
tysice ludu cisncego si na suchanie sowa Boego — pomimo
wielkiego zmczenia (bo byo to 29-te kazanie w cigu omiu
dni) taki opanowa mi zapa, tak jako przybyo si do mówienia,
e ani spostrzegem si, gdy godzina mina. Zachcaem lud

do wytrwaoci w powzitych postanowieniach, dawaem wska-
zówki jak maj sobie pomaga, aby zachowa sw dusz w asce
Boej, utrzyma jej godno jako ywej wityni Boga, konse-

krowanej kiedy Krwi Chrystusa Pana przez Sakrament Chrztu.

W kocu udzieliem obecnym zupenego odpustu — za udzia
w misyi. Zeszedem z ambony, a X. proboszcz Janor podbieg,
uklk i zalewajc si zami nagle ucaowa me rce na podzi-
kowanie za sowo Boe. Widok pokory X. Proboszcza do reszty

rozrzewni obecnych; wszystko si rzucio do moich nóg, i tylko

ucieczka na plebani uchronia mnie przed dalszymi manifesta-

cyami zbyt gorcych uczu.
Niebawem inny zapanowa nastrój wród nagromadzonych

tumów. Oto zbliaa si chwila przyjazdu X. Arcybiskupa. Para-

fianie wyszli z procesy niosc chorgwie, obrazy i insygnia

brackie. Wszyscy postrojeni w witeczne czyste ubrania: nie-

wiasty w charakterystycznych czerwonych zawojach, dziewczta
w wiecach na gowie; odznaczaa si midzy ubranymi grupa
prawosawnych chopów, przybyych z zagranicy na nauki mi-

syjne i aby przypatrzy si, jak Lachy swego Arcybiskupa
witaj. Okoliczni obywatele z rodzinami wszyscy si zgroma-
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dzili, dajc swem zachowaniem najlepszy przykad ludowi.

X. proboszcz z okolicznem duchowiestwem stan u tryumfalnej

bramy, misternie uwitej z zieleni, przyozdobionej chorgiewkami
i szarfami o barwach narodowych i papieskich. Takie chor-
gwie, lecz znacznie wiksze, powieway ze szczytów kocioa
i jej wie wspinajcych si wysoko pod niebiosa. Wszystko to

oblane zotawym blaskiem pogodnie zachodzcego soca przed-

stawiao widok wspaniay, tem wspanialszy, e towarzyszya mu
cisza wiejska i ten smtny spokój charakterystyczny we wscho-
dnio-pónocnej czci Galicyi — Lodomery zwanej.

Nie bd opisywa przybycia X. Arcybiskupa, ceremonii

zwyczajnych przed konsekracy kocioa i samej konsekracyi

w dniu 30 czerwca. Wszystko odbyo si okazale o ile sta na

to prowincyonalne miasteczko. Cay dzie byem zajty sucha-
niem spowiedzi. Z za kordonu mniej osób przybyo ni si spo

dziewaem. Raz, e za Bugiem ju nie Królestwo lecz zabrane

prowincye w cesarstwie si rozpocieraj — gdzie Unia ju
dawno zniesiona i ledwie pami swego istnienia po sobie po-

zostawia, powtóre, e po naszej stronie znaleli si zdrajcy,

którzy swych braci Unitów z za kordonu natychmiast denuncyo-

wali do wadz rzdowych rosyjskich, ilekro który chcia za-

spokoi swe potrzeby duchowne u aciskiego kapana. Lecz
i ci co byli, czy to w duszy katolicy, czy jeszcze niepewni,

z radoci powracah w rodzinne strony, aby opowiedzie swoim
najbliszym: e takiej pobonoci i tak szczerych objawów
wiary w urzdowej cerkwi, nigdy nie widzieli.

Nazajutrz w sobot i lipca wyjechaem do Tetewczyc,

aby ochrzci wieo-narodzonego parafianina, pierwszego po
konsekracyi kocioa, a syna tamtejszego obywatela. Chrzest

odby si bardzo uroczycie w tym domu obywatelskim a dziecko

wedle zwyczaju przechowywanego w owej rodzinie, trzyma
ojciec chrzestny na karabeli — aby uprosi dla mstwo
w obronie wiary i ojczyzny.

X. M. Czermiski T. J.

Wycieczki misyjne do robotników polskich

w Szwecyi.

w czerwcu 1905 roku.

Zaraz po ukoczeniu wspaniaej uroczystoci koronacyjnej

obrazu Matki Boskiej we Lwowie, udaem si na pastoracy do

Polaków w Westfalii, gdzie w trzech miejscowociach: najprzód

w Herne (od 4— 12 czerwca), potem w Gelsenkirchen Hiillen
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(i 2— 15 czerwca) i w Gelsenkirchen-Schalke (15— 18 czerwca)
miaem nauk prawie 30 (po dwie dziennie), a spowiedzi wysu-
chaem blizko 2.000. Z Westfalii kazano mi jecha na podobn
prac do polskich robotników w Szwecyi, wic na Berlin

—

Sassnitz puciem si w drog i dnia 21 -go czerwca stanem
w portowem miecie szwedzkiem Malmo, gdzie na mnie ocze-

kiwa przezacny staruszek O. Stolberg T. J. Z nim, po wygo-
dnym noclegu u miejscowego proboszcza, dnia 22-go czerwca^
t. j. w sam dzie Boego Ciaa o godz. 5 zrana, pierwsza wy-
cieczka misyjna do Lindholmen; potem po kolei: do Bromolla

(23— 26 czerwca), Tosterrup (27-go), Glimmingehus (28-go), Stara-

markyr (29-go), Tulesburg (i-go lipca), Ortofta (2-go), Marieberg
(8-go), Surkoping (9-go), Belteberg (lo-go), Yestraby (i i-go), Vall-

halsgard (12-go) i Oscarstrom (i6-go) — razem stacyi 13.

Z opisów moich poprzedników, 00. Rudzkiego i Gado-
wskiego, wiecie ju mniejwicej jak takie wycieczki wygldaj:
Przyjechawszy na miejsce (zazwyczaj wieczorem), rano po wcze-
snej mszy witej a czasem jeszcze poprzedniego wieczora
sucha si spowiedzi, potem druga msza wita O. Stolberga

z komuni wit wspóln i nauk, po obiedzie róaniec albo

co w rodzaju niesporów i — jazda dalej, do nastpnej stacyi.

Tylko w Bromolla, gdzie przy kopalni koalinu zajtych okoo
200 Polaków i Rusinów, zatrzymalimy si nieco duej korzy-

stajc ze wita w. Jana Chrzciciela, które w caej Szwecyi
obchodzi si z niezmiern uroczystoci, jako wito nietylko

kocielne ale i narodowe; dlaczego? — nie umiem powiedzie.
Oczywicie prócz naszych biedaków, garncych si do Pana
Boga jak umiej i mog, mao widziaem tam takich, którzyby

t uroczysto pojmowali z punktu religijnego. Ale za to parady
wszelakiej byo tam dosy. Sklepy wszystkie byy pozamy-
kane. Od najmodszego do najstarszego wszyscy postrojeni, a
kapie od wszelakiej kosztownoci; muzyka rnie od ucha coraz

to inne marsze i fanfary. Miaem prawdziwie do sposobnoci
do podziwiania dobrego humoru i animuszu tych naszych mier-
telnych niegdy wrogów i to wanie w chwili, gdy jedna po-

owa tego pastwa (Norwegia) owiadczya si z niezomnem
postanowieniem rozwizania stuletniej unii.

Ale wracam do moich ekskursyi misyjnych. Dziki zapo
biegliwoci O. Stolberga, prawie wszystkie powiody si wymie-
nicie. Wszystko byo z góry obmylane i przygotowane; ludzie

usposobieni jak najlepiej, a aparaty mszalne wozilimy ze sob.
Tylko w Surkoping uleg nasz pierwotny program niejakiemu

zamieszaniu a to wród nastpujcych okolicznoci:

Byo tam na miejscu okoo 50 robotników polskich, któ-

rych wiksza cz po krótkiem przygotowaniu przystpia do

spowiedzi w. zaraz po naszym przyjedzie (8 lipca); reszty

miaem wysucha na drugi dzie rano po mszy w., poczem
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wszyscy razem mieli przystpi do Stou Paskiego w czasie

mszy w. odprawianej przez O. Stolberga. Tymczasem wczesnym
rankiem, w czasie mojej mszy w., nadjeda niespodziewanie

jeszcze co 15 osób z ssiedniego folwarku, o których pobycie

nic nie wiedziano poprzednio i daj nam zna, e ich tam jest

jeszcze wicej, którzy pragnliby równie skorzysta z naszego

pobytu, ale z powodów subowych przyby do nas nie mog.
Có byo robi? Rada w rad, postanowilimy z O. Stolbergiem

jecha do nich. Wic zaatwiwszy si jak najprdzej z obecnymi,

wsiedlimy na wózek, ja po lekkiej kawie a O. Stolberg naczczo,

aby dla tamtych odprawi drug Msz w. z komuni. Mimo
popiechu nie udao nam si jednak zaspokoi wszystkich, bo

i nie wsz5''scy byli ju naczczo, nie bdc pewnymi naszego

przyjazdu i nie wszystkich zastalimy w domu, z powodu przy-

jazdu ksicia nastpcy tronu szwedzkiego, któremu kilku poszo
si przj^glda do portu. Wyspowiadaem jednak jeszcze co 15

osób ku ich najywszemu zadowoleniu i tylko staruszek O. Stol-

berg wyszed krucho na tym pocigu za zabkanemi owieczkami,

bo wypoci si a co do 5 popoudniu.
Ogóem przystpio do Sakramentów w. w cigu tych wy-

cieczek osób okoo 800, t. j. wszyscy prawie Polacy jakich tam
widzielimy i spotkalimy. Tylko tam, gdzie ich jest wicej
w kupie, albo gdzie yj w stycznoci z innymi Sowianami
(np. Rusinami w BromoUa, Czechami w Oscarstrom), tam znalaz
si jeden drugi « kawaler » na tyle uwiadomiony, aby nasze

zacht}^ do spowiedzi w. i Komunii zby obojtnem milczeniem.

Prawdziwie ze zami w oczach przychodzio dzikowa Panu
Bogu za te dowody aski i opieki nad tymi naszymi obieywia-
tami i nieraz mogem sobie powtarza w duchu z radoci:
Wszak nam wiara nie zgina!...

Przyzna te trzeba, e sami Szwedzi umiej oceni t
wierno dla praktyk religijnych u naszego ludu i (cho moe
nie bez pewnego wyrachowania) szczerze staraj si utrzymy-
wa polskich robotników w tem usposobieniu ducha, chronic
ich ile monoci przed zetkniciem si z innymi robotnikami,

zwaszcza Szwedami, wród których idee «Czerwonego sztan-

daru* prosperuj znacznie lepiej ni przepisy w. katechizmu.

Z tych te powodów nietylko nie stawiaj nam najmniejszych

przeszkód w naszych misyjnych usiowaniach, ale owszem sami
gdzie mog wyszukuj nam nasze rybki, jak to n. p. miao miejsce

w Ortofta, gdzie niejaki p. Bennet na wasn odpowiedzialno
sprowadzi 20 robotników z ssiedniego folwarku Christineberg

w nieobecnoci waciciela. Inna rzecz z Rusinami. W Bromolla,

gdzie ich zastaem okoo 50, nadaremnie tómaczyem im, e
sam Ojciec w. da ksiom aciskim pozwolenie na zaspoka-

janie ich potrzeb duchownych. Zaledwie co siedmiu odwayo
si wyspowiada si i wykomunikowa u nas. Reszta nawet na
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naboestwach nie miaa si pokaza, bo tam w kraju ich ojciec

duchowny zakaza im spowiada si przed ksidzem aciskim!
Z gorliwoci w sprawach duszy sza w parze u naszych

prawdziwie rozczulajca yczliwo dla nas misyonarzy. Gdziemy
si tylko pokazali, przyjmowali nas ze zami w oczach i wyci-
gnitemi rkami, a na wyjezdnem nie byo koca rzewnym
podzikowaniom, zapewnieniom i probom, abymy o nich nie

zapominali. Niktby nie powiedzia, e to ludzie obcy, z którymi
po raz pierwszy, a moe i ostatni tam si spotkaem. Tak to

pod obcem niebem rozbudza si w nich starodawne przywi-
zanie do ksidza i kocioa. W Mariebergu caa kolonia (zoona
z sam3xh dziewczt) wysza na nasze spotkanie w procesyi

i ze piewaniem, i a sam O. Stolberg nie móg si powstrzy-
ma od ez wzruszenia na widok tych objawów czci i radoci,
z jakimi to biedactwo garno si do rki kapaskiej a potem
gotowao si do ugoszczenia Pana Jezusa wród siebie. W Sur-

koping znowu, gdzie dla braku innego miejsca naboestwo
miao si odbywa w baraku, bylimy wiadkami jak caa gro-

madka cisna si przez noc ca na korytarzu w najwikszym
zaduchu i niewygodzie, aby tylko nie znieway «witego
miejsca* t. j. sali mieszkalnej, przerobionej na prdce na ka-

plic. — Po innych stacyach nie byo z tem takiego kopotu,
bo albo urzdzano wszystko w szkole (wolnej z powodu wa-
kacyi), albo w zabudowaniach dworskich, albo nareszcie w mie-

szkaniach samych pp. urzdników (oczywicie lutrów), którzy

czuli si niezmiernie pogaskanymi tym dowodem zaufania

z naszej strony i zazwyczaj sami na siebie przyjmowali obo-

wizek goszczenia nas oraz zewntrznego porzdku, strzegc
nas przed natrctwem ciekawych swych wspórodaków. W Ve-
straby ona zarzdcy dóbr sama zaja si nawet urzdzeniem
lokalu do naboestwa (szkoy); kazaa cay budynek przystroi
zieleni, stó przeznaczony do Mszy w. ponakrywaa najwspa-
nialszymi obrusami, kwiatami i kandelabrami, a po rodku tego
umiecia drogocenn statuetk Zbawiciela, duta Thorwaldsena.
Jeszcze pikniej wypadao to zewntrzne naboestwo w tych

dwu lub trzech miejscach, gdzie sam waciciel, albo kto z ro-

dziny, albo nareszcie ssiad lub rzdca katolik. Tak byo n. p.

w Tulesbo, gdzie ona waciciela, p. Markor jest katoliczk
i w Yallhalsgard, gdzie wszystkiem tem zajmowa si niejaki

baron Sparre, wyszy urzdnik kolejowy i konwertyta, cho
wcale nie spokrewniony z hrabstwem Sparre z Kronowall, u któ-

rych miaem przyjemno spdzi dzie Serca Jezusowego w go-

cinie pomidzy jedn wycieczk a drug, i o których tyle

dobrego wypisali 00. Rudzki i Gadowski — najzupeniej su-
sznie. Ten bar. Sparre by do spowiedzi w. i uczestniczy we
wspólnych naboestwach w Yestraby i Yallhalsgard, a chocia
nie rozumie ani sowa po polsku, nie opuci ani jednej nauki,
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mówic artobliwie: e Duch w. sam uzupeni w inny sposób

to, czego on ze suchu nie poj.
Jednem sowem — caa ta moja misyjka umocnia mi

tylko w przekonaniu, e w naszej w. wierze tkwi co, co nawet
tym tak trzewym Szwedom imponuje i daje do mylenia. Ina-

czej nie umiabym sobie wytómaczy tej uderzajcej uprzej-

moci i szacunku, jaki nam okazywali na kadym kroku sami

ich pastorowie i inni z inteligencyi. Dotychczas najlepiej na
tem wychodz nasi emigranci i nasze — koci, bo na kadej
niemal stacyi zastawalimy wspaniae ekwipae, którymi nas

te wyprawiano w dalsz drog. Ale myl, e kiedy moe
i bardziej duchowne poytki dadz si z tych objawów wyci-
gn. Przynajmniej grunt serca nie zdaje si by bardzo nie-

sposobnym ku temu, sdzc t niektórych przymiotów, których

odmówi im niepodobna. Mam tu na myU przedewszystkiem
ow sawn szwedzk uczciwo, o której miaem sposobno
przekona si naocznie.

X. Ignacy Mieloch T. J.

We wrzeniu 1905 r.

Przebywajc od stycznia a do jesieni b. r. na pastoracyi

midzy Polakami w Westfalii, otrzymaem od Przeoonych
rozkaz udania si do Szwecyi, aby zostajcych tam bez ducho-
wnej opieki polskich robotników pocieszy i prac kapask umo-
cni we wierze. Jako wyruszywszy pocigiem pospiesznym przez

Hamburg, stanem okoo poudnia 6 wrzenia w miecie porto-

wem Kilonii, gdzie zaraz bez czekania wsiadem na odpywa-
jcy do Danii may statek «Prinz Sigismund». Na wyjezdnem
miaem sposobno przygldn si z blizka wojennym okrtom
niemieckim, które jakby potwory okute elazem, stoj rzdem
na stray po obu stronach przystani, dozwalajc wolnego przez

rodek przejazdu rojcym si mniejszym statkom i odziom.
Gdy ju mój okrt by w ruchu, w tem oto widz z pokadu,
jak jeden z tych olbrzymów wysuwa si naprzeciw wpywaj-
cemu do przystani obcemu pancernikowi; rozlega si strza ar-

matni, e a w uszach mi zajczao, a mózg wstrzsn si
w czaszce; potem zaraz powtórzy si podobny huk jeszcze co
kilkadziesit razy. Przeraeni i zdziwieni pytamy, co to ma zna-

czy? Po chwili wytumaczono nam, e to s salwy powitalne

na cze ksicia Henryka, maonka królowej holenderskiej Wil-

helminy, który wanie wjeda do portu Kilonii.

Podró moja morska wypada nadzwyczaj przyjemnie.

O godzinie 4^2 popoudniu byem ju w Korsor na wybrzeu
Danii, std kolej cay ten kraik a do Kopenhagi przeciem
prawie w dwie godziny, i znów wsiadszy na statek, po pótora-
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godzinnej egludze stanem wieczorem w miecie portowem
Malmo. Tutaj na mnie ju czeka O. Stolberg. Nazajutrz 7 wrze-
nia rozpoczlimy nasz objadk misyjn po miejscowociach,
w których Polacy przeb3''waj na robocie.

Bylimy najprzód w Vestraby, gdzie ucieszonym z po-

wodu naszego przybycia ludziom wyprawilimy w uroczysto
Narodzenia Matki Boskiej rodzaj polskiego odpustu; mieli bo-

wiem w tym dniu 2 msze w., 2 kazania, oraz przemow przy
Komunii w., do której przystpili wszyscy (65 osób). Naboe-
stwa odbyway si w budynku szkolnym. Po obiedzie u zarzdcy
dóbr, pucilimy si dalej kolej do Skelderwiken, std pieszo

(pó godziny) do dworu Walhala, gdzie 18 osób z Jaworznika
polskiego i Nienadowy znajdowao zarobek. Tu nazajutrz w uprz-
tnionej i krasnemi chustkami kobiecemi przyozdobionej izdebce
odprawiem sam jeden Msz w., miaem dwie nauki i sucha-
em spowiedzi. Posileni Komuni w. poczciwi nasi ludzie ofia-

rowali mi z dobrego serca na niadanie posiek, na jaki w swem
ubóstwie zdoby si mogli: wic postawili na awie garnuszek
grzanego mleka, maso, chleb, obok którego figurowa zardze-

wiay kozik (noyk) galicyjski za 3 centy. — Zaraz potem wóz-
kiem udalimy si do Engelholm, gdzie w domowej kaplicy

pewnego barona, katolika, odprawi okoo poudnia O. Stolberg

msz w. Wieczorem tego dnia (w sobot) popiesznym poci-
giem stanlimy w Oskarstróm. Powietrze byo zimne i nie-

zdrowe — co odczuem w caem ciele a najwicej w gardle.

Z trudnoci wic odprawiem nazajutrz funkcye kapaskie
w krgielni, któr Polacy i Czesi zamienili na prdce na ka-

plic. Na mojej mszy piewali Polacy, na drugiej, O. Stolberga,

nucili Czesi swoj pie: Tysic krat pozdraruamy Tebe. Zau-
waono, e dwóch polskich modzików nie bierze udziau w na-

boestwie, lecz stoj opodal od krgielni. Gdym si do nich

zbliy, czmychnli, jak zbrodniarze.

Osabiony siln gorczk i bólem garda, musiaem prze-

rwa pastoracy; pojechaem do Malmo i tam w óku przele-

aem a do pitku. Rano w sobot dalsza^^praca w Christine-

berg, we wstrtnej od robactwa chacie, przemienionej na ka-

plic. Nazajutrz w Tulesborg, podobnie ndzna chaupa, daleko

za wsi w czystem polu, suya do naboestwa nam ksiom
i polskim robotnikom, których si zeszo 31 osób.

W Bromdlla zatrzymalimy si dwie cae doby, wic du-
ej ni w innych miejscowociach; tutaj bowiem stosunkowo
najwicej jest naszych ludzi: Polaków i Rusinów. Biedny ten

lud! pracuje bardzo ciko, a mao zarabia, wyzyskiwany przez

agentów ydów. I gdyby ndza przybraa posta ludzk, nie

wygldaaby gorzej od tych biedaków w achmanach, z pal-

cami u bosych nóg poobwijanymi szmat, aby paznogci nie obi
o kamienie, których tu peno po ziemi rozsianych, a które, jak
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twierdz nasi ludzie, z deszczem niegdy spady z nieba, jako

kara Boa na Szwedów. Widok ndzy naszego ludu wpywa
ujemnie nawet na samych Szwedów, midzy którymi utrzymuje
si mniemanie, e kto katolik, ten ju musi by ubogim. Kaplic
urzdzilimy w jednej z szop fabrycznych na strychu; peno tu

byo jak w mynie pyu biaego, który si nie da cakiem wy-
mie, a nadto wielkie mnóstwo rur, rurek i drewnianych mo-
deli, sucych do wyrabiania z mielonego kaolinu rónych ce-

gie i cegieek. Poczciwi ludziska ustroili, jak mogli, t zapy-

lon bud zieleni, a gromadzc si w niej na naboestwo,
padali kornie na kolana, bili czoem o podog, caowali j;
wskutek czego py przylgnity do ich czoa, ust i wsów,
wiadczy o mniejszej lub wikszej gorliwoci w tych aktach
pokory, na jak kady chcia i umia si zdoby. Wszyscy
Polacy (104) przystpili do Sakramentów w.; z Rusinami bya
ta sama bieda, na jak utyskiwali moi w tej pastoracyi po-

przednicy. Mimo to udao mi si kilku Rusinów nakoni do
spowiedzi.

W kocu jeszcze Anderslóf i Charlotenlund zatrzymay
nas po jednym dniu; w pierwszej miejscowoci, gdzie lud nasz

we dworze bardzo le traktowany, suya nam za kaplic
szkoa, w drugiej dom ndzny, w którym mieszkaj robotnicy.

Wszdzie po kilkadziesit spowiedzi, po dwie nauki przegradzane
pieniami i modlitwami. Dnia 25 wrzenia poegnalimy si
z O. Stolbergiem; on wróci do swej parafii w Norkoping, a ja

przez Kopenhag i Lubek podyem w moje strony.

Lud nasz jest w Szwecyi przychylniej poniekd, ni
w Niemczech, widziany od miejscowej ludnoci, u której nie

spostrzega si wcale rasowej nienawici wzgldem nas; ale

zato bardziej, ni w Niemczech, pozbawiony jest wszelkiej po-

mocy i pociechy religijnej, gdy przez cay czas swego tam
pobytu na robocie, niema sposobnoci pomodlenia si choby
raz jeden w kociele. Za co do samej pastoracyi — ta po
ludzku ma t jedn dobr stron, e trwa krótko, zreszt do-

starcza misyonarzowi okazyi do ponoszenia samych trudów
i niewygód na chwa Bo.

X. Antoni Bybka T. J,

Rekolekcye dla inteligencyi polskiej w Seraj ewie.

w kwietniu 1905 roku.

- (Wyjtek z listu O. Arndta).

....Obraem drog na Wiede, gdzie trzeba mi byo rozmó-
wi si z O. Prowincyaem austryackiej prowincyi. Przekro-

N«8ZE WIADOMOCI T. I.
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czywszy granic Boni, wstpiem po drodze do Trapistów
w Banjaluce. Ojcowie ci przyjli mi bardzo gocinnie i opro-

wadzili po swym klasztorze. Maj tu oni olbrzymi fabryk su

kna, obsugiwan motorami elektrycznymi, a do tego celu wy-
zyskuj znajdujcy si w pobliu zakadu wodospad. Sukna
i przeróne materye ich wyrobu rozchodz si szeroko po Austryi

i Wgrzech. Widziaem w tyme klasztorze jednego zakonnika,

O. Wadysawa, dobrze znanego w naszej prowincyi, dla któ-

rego X. Opat miejscowy nie mia do sów pochway.
Chocia ju bya poowa kwietnia, zimno w tych górach

czu si dawao dotkliwie. W Serajewie znalazem u naszych
jak najlepsze przyjcie, a nawet jeden z nich, O. Hammerl, mój
dobry znajomy z trzeciej probacyi, oczekiwa na stacyi kolejo-

wej mego przybycia. Maj tu nasi, jak wiadomo, seminaryum
dyecezalne pod swym zarzdem.

W Serajewie, nad wszelkie moje spodziewanie, wypado
mi dawa rekolekcye, po pierwszy raz w polskim jzyku i to

komu? — inteligencyi polskiej! Byo to tak: X. Arcybiskup Sta-

dler wygada si przypadkiem przed którym z wysokich urz
dników, e ma u siebie chwilowo ksidza, który mówi po pol-

sku. W lot ta wiadomo rozesza si w miecie midzy kolo-

ni polsk. Niebawem zjawia si w paacu arcybiskupim depu-

tacya pa polskich z prob, aby ten ksidz mówicy po pol-

sku, udzieli im rekolekcyi. Ks. Arcybiskup obieca im, wic i ja

te oczywicie musiaem si na to zgodzi; aby jednak nie ro-

bi Polakom zawodu, zapytaem si tej pani, która staa na czele

deputacyi, czy nie bardzo razi ich bdzie, jeli w mych nau-

kach uchybi nieraz przeciw gramatyce? «Nie, nie — odpowie-

dziaa — obymy tylko miay rekolekc5'e!» Rozpoczlimy tedy

wiczenia duchowne w niedziel Palmow, a skoczyhmy je

w Wielki czwartek. Po pierwszem rozmylaniu panie pakay
z radoci. Pynnie mówiem, to prawda; ale e moje nauki wi-
cej odznaczay si zapaem i gorliwoci, ni piknoci stylu,

o tem nie ma najmniejszej wtpliwoci. Na niektóre konferencye

przychodzio po kilku oficerów i urzdników Polaków. Na kocu
23 pa i 4 mczyzn przystpio do spowiedzi.

W caej Boni liczba Polaków do znaczna, zwaszcza
w okolicy Banjaluki, gdzie im Trapista O. Wadysaw, nie od-

mawia pomocy duchownej. Rusini jednak, których take do
sporo po koloniach okoo Banjaluki, wol chodzi raczej do cer-

kwi schizmatyckiej, ni do kocioa katolickiego. Nadaremnie
X. Arcybiskup Stadler stara si temu przeszkodzi.

Nawróce ze schizmy mao. Niedawno jeden proboszcz

schizmatycki zosta katolikiem, lecz, e wyksztacenia posiada

bardzo niewiele, X. Arcybiskup pozwoli mu tylko odprawia
msz wit. Byem ju raz dawniej, dziesi lat temu w tych

stronach, wezwany przez X. Arcybiskupa Stadlera w tym celu.
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aby mu dopomódz w sprawie pozyskania schizmatyków dla

Kocioa katolickiego. Niestety, owoczesne plany nasze i gorliwe
zabiegi zostay bez skutku, a powodem tego gównie ta okoli-

czno, e narody schizmatyckie tak w Boni, jak i na caym
pówyspie bakaskim stay si ju napó protestanckimi i ide
narodowociow zbyt cz z religi. Ale nie trzeba traci na-

dziei. Zawita kiedy moe i niezadugo dla tych narodów dzie
aski i zmiowania Boego,

Atoli nie w sprawie nawracania schizmatyków lecz w in-

nym celu sprowadzi mi w tym roku do Serajewa X. Arcy-
biskup Stadler. Zaoy on poprzednio w swej dyecezyi esk
kongregacy zakonn pod wezwaniem Dziecitka Jezus, teraz

za pragnc dla tego zgromadzenia Sióstr wystara si o za-

twierdzenie papieskie, zapyta w Rzymie, jakby do tego nale-

ao si zabra. Odpowiedziano mu, aby si poinformowa z mo-
jej niemieckiej ksiki o kongregacyach eskich. On jednak
wola raczej zasign osobicie mojej rady, ni si informowa
z ksiki - i dlatego za zgod naszych Przeoonych wezwa
mi do siebie. Razem tedy uoylimy konstytucye dla zakonnic
i stosowne relacye wysalimy do Rzymu. .

,

32-'



z zapisków i wspomnie

o . p. O. Henryku Jackowskim. '

I. o rodzicach i rodzinie.

W Prusiech zachodnich, w powiecie Starogrodzkim (Star-

gardt), «w piknem pooeniu nad jeziorem, w którem po je

dnej stronie dwór si przeglda, naprzeciw, z wyniosego wzgó-
rza koció* , ley wielka wie Jabowo, niegdy królewszczyziia,

potem (w w. XVI) wasno starostów gniewskich, póniej mo-
nej rodziny Czarliskich, a wreszcie w w. XIX dziedziczny

majtek Nostitz- Jackowskich, herbu Ry ^ Przez wie id dwa
bite trakty, jabowsko-pelpliski i starogrodzko-skurzecki. Przy
miejscu, gdzie si krzyuj, stoi na wysokim postumencie ozdo-

bnie wyrobiona figura kamienna N. M. Panny; a nieopodal,

u stóp góry, pod kocioem wida kosztowne mauzoleum, kry-

jce zwoki dziedziców tutejszych p. Jacka Jackowskiego i jego

maonki Konstancyi ^ z Grbczewskich , oraz jednego z ich

wnuków.

1 Niedawno zmary nasz O. H. Jackowski dozna od Pana Boga tej nie-

powszedniej aski, ze w sposób znacznie przewyszajcy wszelk miernot osi-

gn jeden i dnigi idea wskazany nam przez zakonne konstytucye: odzna-

czy si wród wspóczesnyci zarówno cnot i przymiotami osobistymi, jak dzie-

ami dokonanymi na poytek blinich. Dziki temu, czterdziestolecie jego ycia
i pracy w zakonie nastrcza poddostatkiem materyau do biografii przenoszcej

rozmiarami swymi zwyke pomiertne wspomnienia, jakie dotychczas zwyklimy
byli zamieszcza w naszem pisemku, po zejciu którego z Naszych. Miasto

wic sili si na niedokadne jakie compendium vitae^ pragniem}"^ odtd pod po-

wyszym nagówkiem, a w sposób wicej kronikarski, podawa do wiadomoci
naszych to wszystko, co si zachowao lub uratowao z dokumentów mniej do-

stpnych ogójowi, a odnoszcych si do nieodaowanej pamici O. Hen-ryka.

Krytyczne ugrupowanie i ocen wypadków pozostawiamy przyszemu biogra-

fowi. (Przyp. Red.).

2 Tak wedug tradycyi rodzinnych i herbarzy. Sownik geograficzny Su-

limierskiego podaje bdnie herb Gryf.
3 W Sown. Geogr. bdnie: Katarzyna.
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Ci pastwo, to rodzice naszego O. Henryka K

Pan Jacek, albo, jako powszechnie zwano Hjacenty, by
to obywatel znany i ceniony w caej ziemi chemiskiej, czo-
wiek prawdziwie « starej daty i starej cnoty », na wskro prawy
i szlachetny, a przytem gorliwy patryota i jeszcze gorliwszy

katolik, czego nieraz dawa publiczne dowody, usugujc n. p.

do mszy w., nawet w podeszym ju wieku i przestrzegajc
najakuratniej wszelkich praktyk wiary w. Mia te saw za-

woanego gospodarza, a dziki tym wszystkim przymiotom umy-
su i charakteru potrafi sobie zaskarbi cze i wzgldy nawet
u przedstawicieli wrogiego, pruskiego rzdu. Zaszczycony go-

dnoci Landschaftsdirektora szczeciskiego ^, mia sposobno
niejednokrotnie yczliwo t wykorzysta na poytek rodaków,
zwaszcza, e sam król Fryderyk Wilhelm IV. prawie e przy-

jani go otacza. Opowiadaj naprzykad, e gdy pewnego razu

król przyby do Starogrodu, a na bankiecie na cze jego wy-
danym p. Hjacenty zaj miejsce tu obok niego, skorzysta

z tego nasz p. Marszaek, aby napomkn co o jakiem poda-

niu swojem do ministeryum, na które cztery razy ju otrzyma
odpowied odmown. Na to król krótko: «Pisz pan zaraz!*. I za-

raz na miejscu, przy stole podanie napisane oówkiem podpisem
swym sankcyonowa ^. Osobist energi i stanowczo p. Hja-

centego maluje znowu wybornie inny wypadek, który mia
miejsce po mierci jego ony, pani Konstancyi. Donoszc o jej

zgonie swemu synowi O. Henrykowi, bdcemu ju podówczas
rektorem w Starej wsi, wyrazi swe yczenie, aby jako syn, przy-

by odda matce ostatni przysug. W pierwszej chwili wymó-
wi si ks. Jackowski swymi obowizkami zakonnymi i niebez-

pieczestwem podróy po ogoszeniu praw majowych. Na to

ojciec telegraficznie: «Nie dam pochowa matki, dopóki ty nie

przyjedziesz! » Sprawa opara si a o O. Prowincyaa Kautnego
i konsult prowincyaln, w której zasiada midzy innymi O, Ka-
mil Praszaowicz, dobrze obznajomiony ze stosunkami rodzin-

nymi Jackowskich. Ten wyrazi przekonanie, e tak stanowczych
sów rozalonego starca, a zasuonego wielce okoo rozwoju
naszych misyi w Poznaskiem i Prusiech, lekceway nie mo-
na. «Co postanowi, tego pewnie nie odwoa». Koniec kocem
kazano O. Henrykowi jecha. Byo to ju w tydzie po mierci
matki, ale zwoki istotnie leay jeszcze nie pochowane *. Umar

1 Dziadkiem O. Henryka by p. Hipolit, oeniony z Jeziersk; pradzia-

dem Aleksander, onaty kilka razy, midzy innemi z Kczewsk i Radolisk.
(Podug notatek udzielonych nam przez p. Ludwika Jackowskiego z Poznania).

2 Co, w rodzaju naszego marszaka pow.
^ Z opowiadania O. Burkiewicza d. 7 padziernika 1905,
* Z zapisków O. Mellina; zesz. I. str. 54. — Zapiski te s jednem z naj-

waniejszych róde, z których czerpiemy. Obejmuj 2 zeszyty in 4" o 312 stro-

nach bitego pisma, a powstay za rektoratu O. Mellina w Starejwsi, pomidzy
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p. Hjacenty d. 27 maja r. 1877, krótko po wspaniaym jubileu-

szu swej 50-letniej pracy obywatelskiej, który cae Chemiskie
zgromadzi w Jabowie z objawami czci i wdzicznoci dla

swego Nestora \

Prawdziwem dopenieniem tego typu staropolskiego oby-
watela, bya pani Konstancya, córka p. Fabiana Grjbczewskiego
z Radzik w Królestwie polskiem, niewiasta, jak powiadaj, wiel-

kiej witobliwoci. Sam O. Henryk nieraz lubia w kazaniach
powoywa si na budujce przykady z jej ycia i niejednemu
z nas stoj zapewne w pamici owe wzniose pogldy na wiat
i ycie i to wszystko «co mija», które wanie zaczerpn z owej
skarbnicy bogobojnoci, jak byo serce tej matki dla swych
dzieci ^ A jakiem byo ycie tej zacnej pani, tak bya i mier:
cich, pogodn a napitnowan cech wybranych Boych.
W r. 1876 dnia 19 lutego wybraa si do Pelplina, aby przy-

stpi do Sakramentów w. Za powrotem, gdy spoywa nia-
danie, nadchodzi od gospodarstwa pan Jacek i artobliwie przy-

mawia si: «Po spowiedzi, to pewnie moja ona poprawi si
i da mowi dobre drugie niadanie, bo zmczony*. Pani Kon-
stancya pospieszya natychmiast zarzdzi, co byo potrzeba,

a powróciwszy do jadalnego pokoju, zasiada przy mu, aby mu
asystowa przy spoywaniu darów^ Boych. Wtem tknita para-

liem serca, osuwa si z krzesa i bez wszelkich boleci oddaje
ducha Bogu, którego w yciu tak gorco umiowaa ^

O dzieciach tych dwojga pastwa wiemy tylko, e najstar-

sza córka wysza za Ostaszewskiego. Druga, Zofia, bya zamn
za Edwardem Kalkszteinem, póniejszym Zmartwychwstacem,
potem Cystersem w Mogile \ Syn jeden, Teodor, spadkobierca
caej fortuny ojcowskiej, na któr skaday si dobra Jabowo
i Lipinki, o obszarze przeszo 900 mórg pruskich, bra czynny
udzia w powstaniu lutowem z r. 1863. Objwszy w posiadanie
majtek, yciem nad stan doprowadzi go do ruiny, i wszystko
poszo na licytacy, ju za prowincyalstwa O. Henryka. ona-
tym by trzy razy: najpierw z p. Juli Sampawsk, bezdzietnie;

potem z dwiema pannami Gutry, z któremi mia troje dzieci.

1897 a 1900 r. Posiadaj one tern wiksz warto, e O. Melliii jest bliskim

krewnym O. Jackowskiego, a nadto w latach 1901 i 1902 dla pewnoci sam je

jeszcze O. Jackowskiemu w Tarnopolu odczytywa, a ten poprawia je i uzupe-
nia z najwiksz szczeroci i prostot, 7(t weritati sit locus.

1 Porównaj «Kuryer poznaski* z owych czasów.
^ Kilka razy przynajmniej syszaem opowiadanie o owym piercionku

lubnym p. Konstancyi z napisem «I to minie», które to sowa powtarzaa so-

bie i innym w wypadkach smutku lub niepowodzenia.
3 X. Mellin I. 54.
* Jako Cysters uczszcza na wykady filozofii i teologii do naszego ko-

legium na Wesoej w Krakowie.



— 5" —

ywot peen niepowodze zakoczy smutnie w szpitalu we
Wrocawiu w wielkim niedostatku \

Czwartym i najmodszym, by syn urodzony d. 8 sierpnia

1834 w Jabowie, który na chrzcie w. otrzyma imi Henryka
Konstantego ^.

II. Z lat chopicych i studenckich.

«0 sobie samym najlepiej nic nie mówi: ani dobrze, ani
le», brzmiaa jedna z zasad, powtarzanych czsto przez O. Jac-
ckowskiego w egzortach, konferencyach i rozmowach ducho-
wnych. Ze ta zasada nie bya jednak u niego wynikiem jakie-

go tetrycznego usposobienia, ale tylko rodzajem hasa ducho-
wnego, praktyki pobonej, opartej na chrzecijaskiej wzgardzie
samego siebie, za dowód posuy moe ta okoliczno, e
w chwilach ywszego wzruszenia, zwaszcza w kazaniach, re-

kolekcyach i broszurkach ascetycznych, nieraz od niej odst-
pywa i z prawdziwie staropolsk otwartoci napomyka co
nieco ze swych osobistych dowiadcze yciowych, aby pra-
wd omawian jak najgbiej wry w serca suchaczy, a tak
przekona ich, jak mawia, e «nie wici garnki lepi».

Mam wanie pod rk jeden z takich dokumentów, ury-
wek niedrukowanego dotd i niedokoczonego traktaciku dla
modziey, który wiele rzuca wiata na lata jego modoci.

«Któ za modych lat swoich nie marzy o swej przyszo-
ci?» zapytuje na wstpie i zaraz dorzuca we formie serdecznej
gawdy: «Marzyem oczywicie i ja i rónie w modej gowie
mojej si ploto. Pamitam, miaem moe lat om; intrygowaa
mi na obrazie z wojen napoleoskich szczególnie posta jene-

raa, co z konia wskazywa rk w bia rkawic ubran na
pozycy nieprzyjacielsk i komenderowa widocznie do ataku.

Rodzice byli na duszy czas wyjechali, wic skorzystaem
z tego, by od starego sucego, którego wielkim byem fawo-
rytem, wyprosi sobie obywatelski mundur ojca. Nie psuo mi
to fantazyi, e, kiedy przywdziaem zocisty mundur, poy wlo-
ky si po ziemi, e szpada z napisem: pro leg, rege et patri
sigaa mi po sam nos, e stosowany kapelusz z pióropuszem
musiaem z czoa spuci a na plecy, e do biaej rkawiczki
byem móg woy prawie nog, ale z min zamaszyst sta-

waem przed zwierciadem i naladujc mego jeneraa na obra-
zie, wycigaem rozkazujco rk i komenderowaem wojsko

1 X. Mellin, tame.
2 Podug wiadectwa chrztu wystawionego w r. 1858 przez proboszcza

starogrodzkiego X. Koaczkowskiego. Ctirzest w. odby si dnia 15 t. m., a ro-

dzicami chrzestnymi byli p. Jan Narzymski i ciotka, panna Katarzyna Grb-
czewska.
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moje urojone do ataku na równie urojonego nieprzyjaciela.

W onym czasie, ile razy który z goci zapyta, czem kiedy bd,
zawsze nastroiwszy marsa, odpowiadaem: jeneraem, ale nie

francuskim jeno polskim. — Moe w pó roku póniej byem
na kazaniu o sdzie ostatecznym, które tak mi zajo, e dugo
uspokoi si nie mogem; i pod tem wraeniem zapa do wo-
jaczki ustpi marzeniom o kapastwie, o kazaniach, o nawra-
caniu ludzi i ochronieniu ich od strasznego sdu Boego. — Pó-

niej, kiedy byem ju w szkoach i poczem rozczytywa si
w naszych poetach, marzyem o tem jedynie, eby zosta poet
i wci wiersze byy mi w gowie. Marzyem i o dyplomaty-
cznej karyerze, marzyem i o kupiectwie, marzyem i o tem,

eby za przykadem ojca osi na wsi. Pstro byo w gowie,
jak zwyczajnie u modego».

Na podstawie tego wyznania snadnie dopatrzy si mo-
emy w osobie modego Henryka owego znanego typu polskiego

pacholcia, penego ycia i fantazyi, z jakich ongi rekrutoway
si szeregi naszych bohaterskich rycerzy i hetmanów. W na-

szych czasach, nie nastrczajcych ju tyle sposobnoci do za-

spokojenia podobnych, idealnych popdów, usposobienie to ma-
rzycielskie mogo si sta dla niego powodem bolesnego roz-

czarowania, ba! nawet ruiny, gdyby nie czujna opieka rodziców,

a zwaszcza trzewego a surowego ojca. Gdy bowiem ono ma-
rzycielstwo zaczynao przybiera zbyt wielkie rozmiary i uje-

mnie odbija si na studyach, jak naprzykad w owej «fazie

poetyckiej, skutkiem zajcia si rymowaniem», pan Hjacenty
bra syna «w pole i duo a powanie i niesychanie poczciwie*
rozmawia z nim o obowizkach obywatelskich dorastajcego
modzieca i wskazywa na rodki i zasady, podug których
powinien b3'' cae swe ycie urzdzi. A kiedy wrodzona y-
wo charakteru, pomimo najuroczystszych obietnic, tu i ówdzie
wybucha z jakiem znaczniejszem wykroczeniem, podobno —
ot! poprostu! — stosowa bez ceremonii starodawn metod pana
Winnickiego. O tych przeprawach swoich z surowym ojcem,

wspomina O. Jackowski nieraz z najywsz wdzicznoci, jako

o jednej z najcenniejszych ask Boych i widocznie za modu
ju umia je naleycie oceni, skoro nie zraa si niemi wcale
w praktyce 4 go prz5^kazania, za któr mu te Pan Bóg isto-

tnie zapaci i «dugiem yciem i dobrem powodzeniem*.
Pierwsze lata studyów gimnazyalnych odby Henryk Jac-

kowski w Brunsberdze, a potem w Chemnie ^ Ostatnich lat 6^/2

w Gdasku, gdzie te zda matur d. i marca 1853, liczc lat

wieku niespena 19 ^.

1 X. Mellin I. 55.
2 Olbrzymich rozmiarów wiadectwo dojrzaoci przechowuje si w archi-

wum naszej prowincyi, a opiewa, jak nastpuje:
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Ze wiadectwem dojrzaoci w rku pody Henryk do

Berlina i dnia 9 kwietnia t, r. 1853 wpisany zosta w po-

czet zwyczajnych suchaczy tamtejszego uniwersytetu na wy-
dziale prawniczym. Tame pozostawa dwa lata t. j. przez 4 se-

mestry, a do 31 marca 1855. Pod t dat wystawiono mu przez

fakultet absolutoryum (Abgangs - Zeugniss) ^ Dopiero jednak 31

Heinrich v. Nostitz- Jackowski aus Jablau bei Preuss. Stargardt, 181/2

Jahr alt, katholischer Confession, Sohn des Rittergutsbesitzers v. Nostitz -Jac-

kowski auf Jablau, war 61/2 Jahr auf dem hiesigen Gymnasium, davon zwei

in Prima.

I. Sittliche Aufftihrung, Anlagen und Fleiss. Sein Betragen gegen Lehrer

und Mitschuler war anstandig und gesetzmassig; sein Schulbesuch mit Aus-

nahme einer langeren, durch Krankheit veranlassten Yersaumniss im Ganzen
regelmassig; sein hauslicher Fleiss, zwar nich fllr alle Gegenstande des Unter-

richtes gleichmassig angestrengt, doch im Allgemeinen befriedigend, und be-

sonders in den grosseren und selbstandigen hauslichen Arbeiten von gutem
Erfolge.

II. Kenntnisse und Fertigkeiten.

1. Sprachen: a) in der deutschen Sprache hat er die Fertigkeit erworben,

seine Gedanken in logischer Ordnung und correkter Form auszudrucken.

bj in der lateinischen Sprache hat er ganz genligende grammatische
Sicherheit und befriedigende Gewandtheit sowohl in freier Composition, ais im
Uebersetzen aus dem Deutschen, ais endlich im Yerstandnisse der Schriftsteller

erlangt.

cj in der griechischen zeigte er sowohl in seiner schriftlichen ais in seiner

mtindlichen Uebersetzung eine genligende Fertigkeit und Sicherheit.

d) in der franzósischen entsprachen seine Leistungen bei der schriftli-

chen wie bei der mundlichen Priifung den F^orderungen.

2. Wissenschaften: a) Religionskenntnisse. In der Religion waren seine

Antworten bei dem mundlichen Exameu grosstentheils befriedigend.

bJ In der Mathematik waren seine Leistungen bei der schriftlichen Prii-

fung geniigend, bei der mundlichen ganz geniigend.

c) In der Geschichte & Geographie entsprachen seine Kenntnisse im Gan-
zen den gesetzlichen Forderungen.

d) In der Pysik waren sie ganz geniigend.

ej In der Philosophischer Propadeutik und/j deutschen Literaturgeschichte

geniigend.

wiadectwo opatrzone pieczciami miasta i gimnazyum oraz podpisami
komisyi egzaminacyjnej, w której skad wchodz: radca Starcke jako komisarz
rzdowy, Schumann delegat gminy, Engelhardt dyrektor, profesorowie Herbst,

Anger, Hirsch, Maruart, Czwalena i Brandstiiter i katecheta X. Miszewski.

Ogóem wiadectwo wcale pomylne, biorc na uwag surowo cenzur pru-

skich. Jest ono dowodem, ze nasz mody abituryent i na punkcie postpu
w naukach posiada pewne szlachetn ambicy. Na uwag zasuguje szczegól-

nie wzmianka o starannoci w pracach obszerniejszych i samodzielnych, która

i nadal pozostaa cech jego dziaalnoci.

1 wiadectwo to stwierdza jedn tylko nieprawidowo, mianowicie iz

«wegen unterlassenen Kartenwechsels» zosta d. 8 lutego 1855 z listy sucha-
czy wykrelony, ale juz w miesic póniej d. 14 marca napowrót przyjty. Na-
stpuje wykaz suchanych przedmiotów, wraz z praktykowan naówczas klasyfi-

kacy ze strony profesorów. Sucha wic Jackowski w Berlinie:

I. W póroczu letniem 1853:

i) Logik, beim Herrn Prof. Trendelenburg, — fleissig (20. XII. 54).
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padziernika 1855 r. widzimy go znowu uczniem uniwersytetu
wrocawskiego K Co robi w przerwie od 31 marca 1855 r. do
padziernika, nie wiadomo. Z przytoczonych wiadectw wynika
wszake, e owe 2^/2 roku studyów uniwersyteckici nie miny
mu na zupenej «akademickiej swobodzie*. A jeeli s^ luki, to

sdz, e tutaj wanie szuka naley owych «chwil burzliwych*,

których wspomina nekrolog Czasu (r. 1905 nr. 55). Autor te-

go nadmienia nadto «o dugach karciarskich, zych kompaniach,
zerwaniu z ojcem», a pewnie nie wyssa sobie tego z palca.

Szczegóy jednakowo tych scen bolesnych pozostan zapewne
tajemnic na zawsze, bo ich wiadkowie zabrali klucz do nich

ze sob do grobu. Wspomn tu tylko jeszcze o tem, co przed
kilkunastu laty syszano z ust samego O. Jackowskiego. Byo
to o ile pomn, w czasie dorocznych rekolekcyi w konwikcie
chyrowskim. Mowa bya o grzechu i jego skutkach. W trakcie

rozwaania zy puciy si z oczu O. rektora. Gosem stumio-
nym i przerywanym wykrztusi wreszcie: «Wierzajcie mi chopcy!
1 ja byem grzesznikiem... I ja Boga ciko obraaem... Byem
bardzo zym czowiekiem... Jedno tylko.. Nigdy w yciu nie
splamiem si plugastwem ciaa!... » Tu wstrzsn
ramionami z takiem obrzydzeniem, e sam ten widok wystar-

cza, aby nabra silnego przekonania, e ten czowiek by za-

wsze — czystym.

2) Geschichte des romischen Rechts, beim H. Prof. Gneist, — sehr fleis-

sig (20. XII. 54).

3) Institutionen, beim H. Prof. Gneist, -- sehr fleissig (20. XII. 54).

II. W póroczu zimowem 1853/54:
i) Pandecten und Erbrecht, beim H. Prof. Gneist, — sehr fleissig (10.

III. 54).

2) Englische Staats-Verfassimg, beim H. Prof. Gneist, — sehr fleissig

(10. III. 54).
III. W póroczu letniem 1854:

Naturrecht, beim H. Prof. Stahl, — sehr fleissig (20. XII. 54).

IV. W póroczu zimowem 1854/55:

1

)

Deutsche Staats- u. Rechtgeschichte, beim H. Prof. Homeyer — fleissig

(15. III).

2) Criminal-Prozess, beim H. Prof. Heffter, — sehr fleissig (26. III).

3) Deutsches Staats- u. Privat - Ftirstenrecht, beim H. Prof. Stahl, —
ebenso (15. III).

Co si tyczy prowadzenia si: «ist in disciplinarischer und okonomischer

Aussicht nichts Nachtheiliges vorgekommen». Podpisano: Litscherlick, Lennert,

Rudroff, Dove.

1 We Wrocawiu sucha przez zimowe pórocze (1855/56) dalszych wy-

wykadów prawniczych; t. j. encyklopedyi, metodologii, krajowego prawa pru-

skiego, niemieckiego prawa prywatnego, oraz prawa handlowego, wekslowego

i dla eglugi u profesora Gauppa, a prawa maeskiego i kanonicznego

u Gitzlera, znowu ze wiadectwem «fleissig» od obydwu i z kocowem por-
czeniem «dass sowohl in sittlicher ais in okonomischer Beziehung durchaus

nichts Nachtheiliges liber ihn zur Kenntniss der Disciplinar-Behórde gekommen
ist». Absolutoryum wystawione d. 12 marca 1856 przez rektora Hetschlera,

sdziego uniw, Ahrendsa i dziekanów Huschkc'go i Elvenicha.
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III. Powoanie do stanu duchownego i zakonu.

Wanie w tym czasie, gdy Jackowski sta na ukocze-
niu studyów prawniczych i na seryo zapewne zastanawia si
pocz nad planem dalszego ycia, okrg pelpliski, jak wogóle
cae Prusy zachodnie, by widowni gorliwej pracy misyjnej

naszych najtszych misyonarzy ludowych, 00. Baczyskiego,
Praszalowicza, Kamieskiego, Wawreczki i innych. W wycie-

czkach swoich nawiedzali oni nieraz dom pp. Jackowskich i tam
zapewne, pod wpywem zetknicia si z nimi, zrodzio si
w sercu modego syna domu pierwsze, sabe jeszcze powoanie
do stanu duchownego. Ale natychmiastowemu wstpieniu do
zakonu stana na zawadzie energiczna odmowa ze strony pana
ojca. Wic skoczyo si na tem, e Henryk postanowi na ra-

zie rozpocz studya teologiczne na wasn rk w Rzymie.
Na wyjezdnem zapozna si z jednym z profesorów seminaryum
pelpliskiego X. Juliuszem Zuchtem, licencyatem w. teologii,

u którego zasign pierwszych wskazówek odnonie do zamie-

rzonego studyum i poyczy nawet sporo ksiek treci dogma-
tycznej, aby nie tracc czasu, jeszcze w Jabowie rozgldn
si w tym tak obszernym materyale.

Dnia 13 padziernika 1856 r. by ju w Rzymie i wraz
z X. Janem Komianem zamieszka w kolegium 00. Zmartwych-
wstaców, na którego czele sta wówczas sam sawny Hiero
nim Kaysiewicz. Ulegajc namowie opiekuna swego i ssiada
przez cian w mieszkaniu, O, Piotra Semeneki, ograniczy si
pierwotnie nasz Henryk do suchania jego wykadów filozoficz-

nych o Kancie. Wnet jednak zrazi si do nich z powodu nie-

sychanej ich zawioci i niezrozumiaej zwykym miertelnikom
terminologii. Wic zapoznawszy si przypadkowo z asystentem
naszej prowicyi niemieckiej X. Jakóbem Pierlingem, za jego
porad, po miesicu studyów w Polonicum przepisa si do
coli. Romanum, w którem podówczas zbiera laury sawny Pas-

saglia. Wykad jego jasny i ywy przypad znacznie lepiej do
gustu modemu adeptowi witej nauki; a e z niego i naleycie
korzysta, za dowód posuy moe i to, e na jego podstawie
wnet poapa si na wartoci dzie poyczonych mu przez X.
Zuchta, w których przewaa modny naonczas Giintheryanizm.
Sucha nadto wykadów filozofii i historyi kocielnej; a gdy
w pó roku póniej, wezwany przez swego biskupa X. Jana
Nepomucena Marwicza opuszcza Rzym, O. Kaysiewicz wysta-
wi mu pochlebne wiadectwo, i we wszystkich tych naukach
«quantum per tempus licuit, non parum profecit, magna cum
laude ingenii et diligentiae». Dokument wystawiony d. 16 kwie-
tnia 1757 stwierdza nadto, i Henryk przez cay cig swego
pobytu w kolegium «moribus erat semper honestissimis et inte-
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gerrimis, pietatem in Deum et assiduitatem in exercitiis religio-

nis adimplendis gessit praecipuam» ^

Opatrzony na drog bogosawiestwem Ojca w. Piusa IX
i odpustem zupenym na godzin mierci ^ dla siebie i dla ca-

ej rodziny a do drugiego stopnia pokrewiestwa i powinowa-
ctwa, pody Henryk w tym jeszcze miesi^cu do kraju

i wstpi ju na stae do seminaryum dyecezalnego w Pelpli-

nie. Tu zaraz na wstpie musia stoczy jedne z walk najprzy-

krzejszych dla czowieka znajcego warto pokory i posu-
szestwa, ze swym obecnym profesorem, wspomnianym X. Zu-
chtem. Najpierw bowiem zauway, e X. profesor ogranicza
si w wykadach dogmatycznych do maego podrcznika X.
Perronego. Bdc w posiadaniu tej ksiki, Jackowski uzna
za zbyteczne notowa wykady. To byo pierwszym powodem
niechci i niezadowolenia. Sprawa zaognia si jeszcze bardziej,

gdy z biegiem wykadu teorye osobiste X. Zuchta, okazay si
identycznemi z potpionemi propozycyami Giinthera, których
wykaz drukowany Henryk Jackowski przywióz ze sob z Rzymu.
X. Zucht, który by zawsze i jest dotd dobrym katolikiem, dopu-

ci si tego bdu ze szczerej niewiadomoci. Ale Jackow-
ski, pewien swojego, na bd nawet mimowolny pozwoli nie

móg. Uwiadamia wic o niebezpieczestwie X. Duchownego
i regensa X. Hildebranda, a ci wyseaj go wprost do Biskupa,

który rzecz zbadawszy dokadnie, natychmiast usun z katedry
niefortunnego teologa ^. Po tem niemiem zajciu dalsze lata

studyów miny ju spokojnie. Kiedy otrzyma wicenia mniej-

sze — niewiadomo. Na subdyakona zosta wywicony «ad ti

tulum mensae Eppalis» w dzie w. Piotra i Pawa 1859 r. przez

X. Sufragana chemiskiego Jerzego Jeschke; na dyakona i ka-

pana w rok póniej i i 7 kwietnia 1860, w kaplicy biskupiej,

przez samego X. Ordynaryusza Jana Marwicza^ Pierwsz
msz w, odprawi X. Henryk d. 18 kwietnia przed cudownym
obrazem Matki Boskiej w Skpem, w Królestwie Boiskiem ^,

które to miejsce zdawna otaczaa czci szczególniejsz caa

1 Dokument ten przechowuje si w archiwum naszej prowincyi.
2 Wedug dokumentu z d. 15 kwietnia t. r. 1857, przechowanego ró-

wnie w archiwum. Pierwotne sowa petycyi «usque ad uartum gradum»
Pius IX zmieni wasnorcznie na «secundum».

3 Wszystkie szczegóy dotyczce powoania, pobytu w Rzymie i X, Zu-

chta zaczerpnlimy z rkopisu O. Mellina 1. 56 i np. — Notabene, X. Zucht
po kilku latach duszpasterstwa powróci do swego ulubionego zajcia i pomimo
sdziwego wieku (ur. w r. 1826) do dzi dnia wykada teologi w seminaryum
w Pelplinie z powszechnem uznaniem. W roku 1870 otrzyma nawet godno
kanonika gremialnego kapituy chemiskiej.

* W Niedziel Palmow i Wielk Sobot. — Dokumenty odnone prze-

chowuj si w archiwum.
^ Skpe, miasteczko w dyecezyi pockiej naleao wówczas do hr. Zboi-

skiego, ojca hr. Karoliny Bromirskiej, znacznej dobrodziejki naszej prowincyi.
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rodzina Grbczewskich, wacicieli ssiednich Radzik. Do tej

mszy w. usugiway mu cztery generacye najbliszych krew-
nych, t. j. dziadek po matce p. Fabian Grbczewski, ojciec p.

Hjacenty, brat rodzony Teodor i siostrzeniec Teodor Kalksztein,

a kazanie okoHcznociowe wypowiedzia miejscowy Bernardyn
O. Bonifacy Jastrzbski, znany z udziau w powstaniu lutowem
patryota i ze stara podjtych na emigracyi w Drenie okoo
nawrócenia J. I. Kraszewskiego, sawnego powieciopisarza \

Wnet po prymicyach d. 25 kwietnia, otrzyma X. Jackow-
ski posad wikarego przy kociele parafialnym w Damsdorf (po

polsku Niezabyszewo) ^. W par tygodni póniej jeden ze stry-

jów przywióz mu od X. Arcybiskupa warszawskiego Anto-
niego Fijakowskiego nominacy na kanonika honorowego kole-

giaty w owiczu, wraz z insygniami ^, oraz listem, którym X.
Arcybiskup wzywa go do przyjazdu i objcia kanonii, gdy
zamierza go kreowa profesorem teologii w seminaryum ducho-
wnem w Warszawie. X. Jackowski podzikowa za wzgldy, ale

wezwaniu odmówi i nie poczyni nawet adnych kroków
u swego Ordynaryusza w sprawie uywania insygniów, gdy
nosi si ju wówczas ze staym zamiarem wstpienia do za-

konu i czeka tylko na sposobno i pozwolenie ojca. Natomiast
z ca energi zabra si do pracy pasterskiej, naprzód jako
wikary przy kociele w Niezabyszewie, do którego jako filia

nalea równie koció w miecie powiatowem Bytowie,
a w par miesicy póniej, jako pierwszy ekspozyt w samyme
Bytowie *. Dzie w dzie zasiada wytrwale do konfesyonau,
kiedykolwiek tego kto zada, tak, e nawet z dalszych okolic

schodzili si do niego ludzie, pewni, e w kadej chwili zastan
go gotowym do porady w kopotach duszy ^ Nie zaniedbujc
wasnych obowizków nauczyciela i kaznodziei, postara si
wasnym kosztem i niemaym trudem o odprawienie misyi lu-

dowej dla swych parafian, na któr zaprosi naszych Ojców

• X. Jastrzbski po rónych przeprawach sekularyzowa si i umar jako
kapelan PP. Wizytek w Krakowie.

2 Niezabyszewo, wie w powiecie Bytowskim. Akt nominacyi X. Jackow-
skiego posiadamy w archiwum.

^ Nalea do tych insygniów order kanonicki, który mia si nosi na
szyi na niebieskiej wstce. O. Jackowski przywióz go ze sob do Starejwsi
i zlozy jako wotum przed figurk M. B. Nowicyackiej, gdzie dotd si znaj-
duje. Akt nominacyi podpisany przez X. Arcybiskupa d. 8 maja 1860 posia-
damy w archiwum.

* Bytowo albo Bytów (niem. Biitow) miasto liczce dzisiaj do 7000 mie-
szkaców, przed reformacy posiadao katolick parafi, której nieliczne resztki
przydzielone zostay do wiejskiej parafii w Niezabyszewie. Za czasów X. Jac-
kowskiego utworzono z nich ekspozytur liczc okoo 500 dusz, zamienion
w r. 1883 na nowo na osobn parafi z 1300 katolików. — Obie miejscowoci
lez w dzisiejszej prowincyi pomorskiei.

5 X. Mellin I. 58.
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z niemieckiej prowincyi ^. Wasnym kosztem odrestaurowa
i w nowe aparaty zaopatrzy miejscowy koció. Wybudowa
szko osobn dla dzieci katolickich. Wreszcie da pocztek ka-

tolickiemu stowarzyszeniu rkodzielników, z niemaym poyt-
kiem dusz i zbudowaniem dla bezporównania liczniejszych pro-

testantów, którzy przymawiaU nawet katolikom, e «ten ksidz
nie dugo u nich pewnie pozostanie, bo on do wikszych rze-

czy stworzony » ^, Bya to istotnie praca w duchu t. zw. stowa-
rzyszenia w. Ignacego dla kapanów wieckich, do którego za-

pisa si zaraz po wywiceniu ^ Nic te dziwnego, e odtd
ju i wadza kocielna coraz energiczniej zacza si sprzeci-

wia jego wstpieniu do zakonu, zasaniajc si przedewszyst-
kiem brakiem zgody ze strony ojca.

W kocu jednak Pan Bóg wmiesza si w spraw i do
pomóg do urzeczywistnienia onych heroicznych popdów swego
sugi. Z gorliwoci bowiem modego X. Ekspozyta nie bardzo
sza w parze jego kiesze. W krótkim czasie wydatki zaczy
znacznie przenosi dochody, zaczy si dugi, które paci musia
oczywicie zacny pan Hjacenty. Z czasem jednak ta hazardo-
wna gospodarka uprzykrzya si i jemu. Wic gdy pewnego
razu X. Henryk przyby znów do Jabowa z prob pokorn
o wyrównanie jakich rachunków, ojciec achn si niecierpli-

wie: «A poszedby ju raz do tych Jezuitów! Nie pacibym
przynajmniej za ciebie dugów !» Na to tylko czeka X. Henryk.
Nie bawic dugo, jedzie do Pelplina i owiadcza X. Biskupowi,
e pozwolenie dane od ojca tylko co otrzyma, wic prosi

o zwolnienie z dyecezyi. Zaskoczony t niespodziewan wiado-
moci ks. Marwicz wyprawia natychmiast konnego posaca
do Jabowa, wzywajc pana Jackowskiego do siebie. Ten, nie

spodziewajc si równie niczego, spieszy do Pelplina i tam
dopiero z ust Arcypasterza dowiaduje si jakie to znaczenie
umia nada spr3^tny synek jego wasn3^m sowom, wypowie-
dzianym w chwili rozdranienia. Bd co bd owiadczy
X. Biskupowi «i sowa raz danego, jako szlachcic, nie cofa»

i za powrotem do domu powtórzy to samo synowi. Ale na tem
nie zakocz5^y si trudnoci ze wstpieniem do zakonu. Teraz
ju sam konsystorz pocz protestowa, wymawiajc si brakiem
ludzi do obsadzenia wieo otwartej ekspozytury i t. p. Jaki
czas czeka X. Jackowski i tylko listownie przypomina sw
prob o mianowanie nastpcy i pozwolenie na wyjazd za gra-

^ Korespondencya przeprowadzona w tym celu z O. Anderledym, ówcze-
snym prowincj^aem niemieckim, przechowuje si w archiwum parafialnem

w Bytowie.
2 Opowiada to naszemu O. Al. Bukowskiemu, póniejszemu administra-

torowi tej samej parafii, pewien stary mieszczanin, pamitajcy jeszcze czasy

X. Jackowskiego.
3 Patent przyjcia z d. 22 kwietnia 1860 posiadamy w archiwum.
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nic. Ale gdy rzecz si zanadto zacza przewleka i nawet
listy jego pozostawiano bez odpowiedzi, a on sam coraz janiej

zdawa si poznawa wol Bo woajc go do zakonu, posta-

nowi wszystko przeci od razu i w licie pisanym wprost do
X. Biskupa Marwicza owiadczy kategorycznie, e w dzie
Wszystkich witych t. r. (1861) stanowczo wyjeda a parafi
pozostawia na opiece konsystorza. To poskutkowao. Zaraz zna-

laz si nastpca i ju 13 padziernika podpisa X. Marwicz
litteras dimissoriales, moc których zwolni zupenie X. Jacko-

wskiego od obowizków wzgldem swej dyecezyi i pozwoli na
wstpienie do zakonu absq7Le onere regressus}

Jeszcze tylko dwa miesice upyny do upragnionej chwili

wyjazdu. W tym czasie mia X. Henryk sposobno ()rzekona
si w jak wdziczn rol zoy posiew swego trudu i pracy,

cho zaledwie pótora roku pozostawa w Bytowiu. Pomidzy
innemi oznakami wdzicznoci otrzyma pisemne podzikowanie
od owego katolickiego stowarzyszenia rkodzielników, które do-

skonale maluje uczucia poczciwych parafian, tak nagle pozba-
wionych swego troskliwego pasterza. ^

Jeden tylko czowiek zdawa si zgoa nie pojmowa tego

zwrotu w yciu modego a penego nadziei kapana. By nim
wspomniany X. licencyat Zucht. Odgad on dawno, kto to przy-

czyni si najwicej do jego usunicia z profesury. Wic na
wiadomo o zamierzonem wstpieniu do Jezuitów, spotkawszy
si przypadkiem z X. Henrykiem, gdy ten by ju w drodze do
Gahcyi, zaczepi go zdziwiony:

— Jakto ? Ksidz wstpujesz do Jezuitów ? . . . Chcesz by
Jezuit?

1 X. Mellin I. 59 i np. — Litteras dimissoriales posiadamy w archiwum.
Paszport wystawion}"^ d. 28. X. 1861 w Koszalinie przez rejency prusk ze-

zwala tylko na wyjazd na rok «in Sachen des Berufs».
2 Adres, którego orygina posiadamy w archiwum, brzmi jak nastpuje:

Hochwiirdiger, Hochwohigeborener Herr!
Empfangen Euer Hocbwiirden hiermit unseren tiefgefuhltesten Dank fiir

das viele Segensreiche, das Sie wahrend Ihres Seins in Blitow gewirkt haben.
Namentlich danken wir Euer Hochwiirden fUr die Stiftung des Yereins, fiir

Errichtung der Schule, in welcher unsere Kinder mit den Lehren unserer
heiligen katholischen Kirche bekannt gemacht werden, fiir die Ausschmti-
ckung des Gotteshauses, fiir Abhaltung der Mission und fiir Einfiihrung der

Marienandacht. Der Allgiitige vergelte Ihnen das alles tausendfachl Un-
vergesslich sollen Euer Hochwiirden uns immer sein und wenn unser Gebet
bel Gott etwas vermag, dilrfen wir unbesorgt sein um Ihr Glttck hienieden
und um Ihr ewiges Heil

!

Gedenken Euer Hochwiirden auch in der Ferne zuweilen der kleinen
Biitower-Gemeinde und schliessen sie dieselbe in Ihr Gebet beim heiligen Mess-
opfer ein.

Mit der grossten Ehrfurcht und Hochachtung verharrt
Euer Hochwiirden Hochwohlgeboren

Btitow d 5. II. 61. Der Handwerkerverein.
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— Dlaczego nie mam by Jezuit ? — odpar w tym sa-

mym tonie X. Jackowski.
— Bo nie masz ducha posuszestwa! — brzmiaa odpo-

wied uraonego X. licencyata, która jednak nie zdoaa za-

chwia serca, w tym wypadku, lepiej wiadomego swych praw
i obowizków.

'

Dnia 31 grudnia r. 1861 stan X. Jackowski w acucie;
a e to by pierwszy nasz dom, do którego przyby, i for-

malne przyj<^cie otrzyma ju pierwej, wic zaraz tego samego
dnia, jako w wili Nowego Roku poczto mu liczy lata powo-
ania. W sam dzie Nowego Roku odpiewa jeszcze w acucie
uroczyst sum, a w dwa dni póniej, 3 stycznia 1862 r. stan
w Starejwsi, gdzie wanie na czele domu i nowicyatu sta sto

sunkowo mody jeszcze, ale peen wybitnych przymiotów umysu
i serca, O. Kasper Szczepkowski. (C. d. n.)

X. Gustaw Fihauser T. J.

3 X. Mellin I. 56.

Proba od Redakcyi. Pragnc w tych zapiskach pomieci wszystko,

coby kiedy mogo posuy do dokadniejszej charakterystyki ycia i dzie

O. Jackowskiego upraszamy uprzejmie WW. Ojców i Braci o nadesanie nam
w jaknajkrótszym czasie wszystkich pism, listów i notatelt, majcych
zwizek z jego osob. Za poszanowanie spraw czysto osobistych rczy si naj-

zupeniej; drobne wspomnienia z ycia, misyi, opowiada i t. d., wystarczy po-

da w krótkoci, choby currente calamo.



NEKROLOGIA.

O. Jacek Stopka
zmary w Chyrowie d. 22 grudnia 1904 r.

Urodzi si d. 6 kwietnia 1842 r. w Ratuowie, wsi nale-

cej do parafii w Czarnym Dunajcu. Ukoczywszy w Nowym
Sczu (1856— 1862 r.) sze klas gimnazyalnych, wstpi do se-

minaryum dyecezyalnego w Tarnowie i jako kleryk w sukni

duchownej uczszcza do siódmej i ósmej klasy tamtejszego

gimnazyum. ^ Po zoeniu egzaminu dojrzaoci, który podówczas
odbywa si jeszcze wycznie w jzyku niemieckim, powica
si Jacek Stopka przez lat cztery (1864— 1868) studyom teolo-

gicznym i zda wszystkie egzamina cum eminentia, jak tego

dowodz przechowane wiadectwa. Odznaczy si szczególnie

w jzykach wschodnich: syryjskim, arabskim i chaldejskim.

Wywicony na kapana w Tarnowie d. 21 lipca 1868 r. przez

X. Biskupa Pukalskiego, peni obowizki wikaryusza w mia-

steczku Niepoomicach (nalecem podwówczas do dyecezyi tar-

nowskiej), a od r. 1874—76 zajmowa posad kapelana szkoy
rolniczej w Czernichowie, gdzie zjedna sobie, jako profesor

religii, jzyka polskiego i pomocniczo niektórych innych przed-

miotów niezwyky mir; wydane mu bowiem przy opuszczeniu

tego stanowiska wiadectwo ówczesnego «prezesa w kuratoryi»

' Trzeba bowiem wiedzie, ze a do roku 1868 przyjmowano do Semi-
naryum dyecezyalnego w Tarnowie biedniejszych studentów jui po 6-ej klasie

gimnazyalnej, utrzymywano ich, tak samo jak kleryków teologów, kosztem pa-
stwa i posyano do publicznego gimnazyum. Takich kleryków gimnazyastów
bywao nieraz do trzydziestu. Chodzili w sutannach na wykady do 7 i 8 klasy

gimnazyalnej, które mieciy si podówczas w poudniowem skrzydle gmachu
s eminarzyckiego.

NASZE WIADOMOCI. T. I. 33
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tej szkoy z d. i lipca 1876 zaznacza, e «stwierdzai: zawsze
charakter zacny i ducha prawdziwie religijnego, który mu zje-

dna szacunek tak dyrekcyi zakadu jak i kuratoryi».
Wasn prac, krwawym trudem wyrwa si ten miay

i dzielny syn górala z pod Czarnego Dunajca z obj uroczej
przyrody tatrzaskiej, aby ycie powici dla zdobycia wiedzy
i nauki. I posiad j obficie; lecz tego wszystkiego byo mu
za mao. Gboka wiara i pobono niezwyka pary go do
wikszego zjednoczenia z Bogiem. Porzuci zdobyte z takim
mozoem stanowisko i wstpi do nowicyatu naszego w Starej

-

wsi d. 10 sierpnia 1876 r., aby w zaciszu zakonnem znale
wymarzony od modoci idea suby Boej i swobod do dal-

szych studyów tak przeze
umiowanych. Nieugita wola,
wytrwaa natura góralska —
i tkliwa, bezinteresowna po-

bono sprawiy, e dotar do
mety. Janiejcy wszelkimi
cnotami w poyciu i stosun-

kach ze wspóbrami swymi
w zakonie, z niegasncym ani

na chwil zapaem odda si
dalszym naukowym trudom.

Jako po zoeniu, d. 13
sierpnia 1878 r., pierwszych
lubów zakonnych , sucha
przez dwa lata wykadów filo-

zofii scholastycznej w Starej

wsi, poczem (1880 r.) zapisuje

si na Uniwersytet Jagiello-
ski. — Wanie wtenczas po-

wstaa myl zaoenia w pro-

wincyi naszej na wiksz
skal zakadu wychowawcze-
go, w miejsce konwiktu tar-

nopolskiego, trzeba wic byo
przygotowa zastp egzaminowanych profesorów. . p. O. Jacek
pierwszy z naszych podj si ochoczo, mimo czwarty krzyyk na
barkach, tej pracy, i zapisa si na Uniwersytet Jagielloski, w któ

rym midzy r. 1880—83 uczszcza na wykady filologii klasy-

cznej pod kierownictwem profesorów: Bandrowskiego, Iskrzy-

ckiego, Kazimierza Morawskiego i Kruczkiewicza, gorhwie nadto
studyujc slawistyk pod . p. zacnym profesorem Malinowskim
i uczszczajc na wykady prof. Creizenacha. W cigu roku 1 884
uzyska dyplom do nauczania filologii klasycznej w gimnazyach
austryackich.

Nastpnie przez jeden rok uczy w konwikcie tarnopolskim

o. Jacek Stopka.
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jzyka greckiego i drugi rok wykada obydwa jzyki klasyczne
scholastykom naszym w Starejwsi, a gdy w r. 1886 otwarto
gimnazyum chyrowskie, zosta mianowany dyrektorem (t. j. pre-

fektem nauk) w tyme zakadzie i piastowa ten urzd przez lat

7 wród najtrudniejszych warunków.
Stargawszy swe siy, zoy w roku 1893 ten ciki urzd

i obok pracy nauczycielskiej, której nie zarzuca, wszystek
wolny czas powici odtd na pisanie sownika grecko-polskiego
do autorów czytywanych w gimnazyach. Mrówcza ta praca,

wykonywana z najwiksz sumiennoci, cechujc . p. zmar-
ego w kadym jego trudzie, poara resztki jego si fizycznych,
ju i bez tego nadwtlonych tyloletnimi wysikami. Dziea do-

kona — obecnie jest ono w rkach c. k. Rady szkolnej krajo-

wej — ale zato nadwery wzrok. Ostatnie lata ycia z tego
powodu byy dla niego wielkim ciarem; ale wszelkie boleci
znosi z heroicznem mstwem i najgbsz pokor chrzecijask,
zostawiwszy po sobie pikny przykad niezrównanej pracowi-
toci i wyzyskania swych talentów dla dobra naszej modziey...
a do ostatniego szelka.

Czynnym by O. Stopka jako profesor w Chyrowie a do
roku 1902. Gdy jednak do utraty prawie zupenej wzroku przy-
czyo si czciowe sparaliowanie ciaa, utrudniajce chód
i mow, wysali go przeoeni do Nowego Scza, gdzie pomaga,
ile móg, w konfesyonale. Chciano jeszcze spróbowa, czy nie

przyniesie mu polepszenia górskie powietrze rodzinnego Podhala
i dlatego wysano go na stay pobyt do rezydencyi w Zakopa-
nem. Atoli nadzieja ta zawioda. Wróci tedy O. Jacek do Chy-
rowa i tu po kilku miesicach zakoczy ycie. W przeddzie
mierci by jeszcze na wspólnej rekreacyi, rozmawia wesoo
i artowa. Ca nastpn noc widocznie mia si niedobrze
i nie kad si wcale, gdy widziano o rónych godzinach
wiato u niego, a kiedy rano o godzinie 6^2 w-szed do jego
pokoju jeden z chopców suebnych, znalaz go lecego na
pododze, a óko byo posane. Natychmiast przybiego na ra-

tunek kilku Ojców i Braci, udzielono bezprzytomnemu abso-
lucyi i Sakramentu Ostatniego namaszczenia; przywoany lekarz
Dr. Myk stwierdzi ju tylko ostatnie konanie, a wkrótce po-
tem mier.

. p. O. Stopka umar o godz. 7^2 rano d. 22 grudnia
1904 r., pochowany w wigili uroczystoci Boego Narodzenia.

Kapan pobony, gobiczej prostoty zakonnik, cichy, po-
suszny, pracowity, nikomu nie przykry a uczynny dla wszyst-
kich, wielki mionik zakonnego ubóstwa, zostawi wród nas
najlepsz po sobie pami.

33'
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W czasach studenckich, a nawet i wtedy gdy ju by
ksidzem wieckim, pisywa rzewne, a zawsze gbok tchnce
pobonoci wierszyki. Ogosi drukiem dwie broszurki dla dzieci

wiejskich:

Pamitka stulecia kano7iizacyi w. Jana Kantego. Napisa
Jacek Stopka suchacz III r. w. Teologii. Tarnów, druk Rusi-

nowskiego 1867. 16, str. 32 (wierszem).

Historya narodu polskiego skrócona. Napisa ks. Jacek
Stopka. Tarnów, druk Rusinowskiego 1873. 16, str. 39 (proz).

Jedno kazanie O. Stopki (na Niepok. Pocz. N. M. P.) druko-
wane w «Kazaniach i Szkicach Ksiy T. J.» tom VIII str. 261.

O. Micha Jakubiski
zmary w Starej wsi d. 27 lutego 1905 r.

Urodzi si i6 sierpnia 1855 r. w miasteczku Jamierzu,
niedaleko od Starejwsi. Rodzice jego zacni mieszczanie, Stani-

saw i Rozalia z Jakubowskich Jakubiscy, byli bardzo cnotU-

wymi i pobonymi ludmi. Ojciec z zawodu stolarz, cho zajty
cik prac, nawet w dni powszednie na Msz w. do kocioa
uczszcza, proszc Boga dla siebie i swojej rodziny o opiek
i bogosawiestwo. To te P. Jezus widocznie si t rodzin
zaopiekowa, bo i wród doczesnego bogosawiestwa krzyów
im swoich nie szczdzi i dwóch ich synów do swojego zakonu,

do Towarzystwa Jezusowego askawie powoa. A mieli ich

tylko dwóch: Michaa starszego i Leona. Pragnc da im wy-
ksztacenie i zapewni lepsze jakie w wiecie, za Bo pomoc,
stanowisko, obydwóch po ukoczeniu szkoy parafialnej w Ja-
mierzu, oddali do szkoy normalnej w Sanoku, a potem do gimna-
zyum w Jale.

Micha z natury ywy, ciekawy i sprytny, zwaszcza w za-

wodzie praktycznym, ju od pierwszej modoci za przykadem
i nauk rodziców dawa dowody pobonoci i przywizania do
kocioa: codziennie suy do Mszy w., a wzgldem miejsco-

wego proboszcza X. Kulczykowskiego , wielce dla studentów
askawego, okazywa serdeczny, synowski niemal afekt. Do
Starejwsi przychodzi czsto z rodzicami na odpusty; tu te
u stóp cudownego obrazu posysza i zrozumia gos Boy, po-

woujcy go do zakonu. Za t wielk ask póniej, u schyku
ycia swego do krótkiego, piknie si odwdziczy Matce Bo-

skiej Starowiejskiej.

Po ukoczeniu klasy 4-tej gimnazyalnej wstpi do nowi-



— 525 —

cyatu w Starejwsi 12 wrzenia 1873 r., w i8-tym roku ycia.^

Przebywszy zwykle próby i studya w zakonie z przerw trzech

lat, w których przed rozpoczciem teologii zatrudniony by w kon-

wikcie tarnopolskim jako prefekt dywizyi i nauczyciel drugiej

klasy gimnazyalnej — otrzymuje wicenia kapaskie w 1886 r.,

poczem znów jeszcze rok jeden by prefektem konwiktorów w Tar-

nopolu i jeden rok wykada humaniora klerykom bazyUaskim
w Dobromilu, reszt za lat ycia powici gorliwej pracy kapa-
skiej w trzech domach naszych: w Stanisawowie (8 lat na trzy

zawody), w Nowym Sczu (i rok) i wreszcie w Starejwsi (6 lat),

gdzie na urzdzie zarzdcy parafii wytrwa a do koca ycia.
Do pracy apostolskiej rwaa si jego gorca dusza. Misyo-

narzem nie by w calem tego sowa znaczeniu, bo na to nie

pozwoliy mu siy fizyczne do wte, ale od pracy misyonar-

skiej nie stroni, owszem do czsto si jej podejmowa, cho
na mniejsz skal, ^ a ca dusz pracowa jako robotnik dobry
na ambonie i w konfesyonale. Bywao, e nieraz w Stanisa-

wowie, gdy wszyscy inni ksia rozjechali si na misye, [on

sam jeden tygodniami w ormiaskim kociele (bomy wtedy
jeszcze nie mieli wasnego) cay ciar pracy ponosi, a oprócz

tego i domem zawiadywa i w ogrodzie, gdzie wiele ulepsze
zaprowadzi, jako zamiowany pomolog roboty podejmowa i to-

warzyskie stosunki podtrzymywa z miastem. Jego wzitoci
u ludzi zawdzicza ma w znacznej czci rezydencya tamtej

-

* Waniejsze daty z jego ycia zakonnego:
1873—75 nowicyat w Starejwsi; pierwsze luby d. 13 wrzenia 1875 r.

1875—81 w Starejwsi na retoryce trzy lata i tyle na filozofii. wicenia
nisze otrzyma z rk Arcybiskupa orm. X. Romaszkana d. 4 wrzenia 1877 r.

w czasie uroczystoci koronacyjnych obrazu M. B. Starowiejskiej.

1 88

1

— 82 w konwikcie tarnopolskim prefektem najmodszej dywizyi.

1882— 84 tame uczy w 2 klasie gimnazyalnej.
1884—86 w kolegium krakowskiem sucha teologii skróconej. W r. 1886

udzieli mu ks. Biskup Dunajewski wiece wyszych: subdyakonatu w Niepo-
omicach 27 czerwca, dyakonatu w Krakowie 29 czerwca, presbyteratu w Sta-
nitkach 4 lipca. Prymicye 5 lipca w naszym kocióku na Wesoej.

1886— 87 w Tarnopolu prefektem najstarszej dywizyi.

1887—88 w Starejwsi na 3 próbie.

1888—89 w Stanisawowie kaznodziej i spow. Tame zloyl ostatnie

luby d. 2 lutego 1889 r.

1889—90 w Dobromilu uczy klasycznych jzyków kleryków bazyliaskich.
1890—94 w Stanisawowie kaznodziej, spowiednikiem, a w ostatnim

roku take duchownym domu.
1894—95 w Nowym Sczu kaznodziej, spowiednikiem.
1895—98 w Stanisawowie duchownym w domu, operaryuszem w kociele.
1898—1905 w Starejwsi zarzdc parafii a do koca ycia swego.

* Tak n. p. bra udzia w Zawaowie i Powitnie (1888 r. w jesieni);

w rekolekcyach misyjnych w Stryju (marzec 1899), tudzie w Trzeniowie i Gol-
cowej (w jesieni 1900). W ostatnich latach swego ycia udziela do wiele
razy rekolekcyj licznie zebranym z bliszych i dalszych stron Suebniczkom
w Starejwsi, a takie w Bice i Jabonowie.
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sza niejeden cenny dla domu i zakrystyi nabytek i e myl bu-

dowy kocioa i nowego domu yczliwie powitano i do tego
dziea chtnie si przyczyniono. Z jakim nakadem pracy i z ja-

kiem zarazem powodzeniem cicho a zbonie pracowa . p. O. Mi-
cha w Stanisawowie, to wiadczy o tem pozostay po nim stos

kaza tame wyrobionych, i niewygasa latami i oddaleniem
i mierci sam pami na niego u dusz, które do Boga pro-

wadzi. Kaznodziej w wielkim stylu nie by. Schodzio mu na
polocie krasomówczym, ale za to odznacza si w swoich kaza-

niach jasnoci wykadu, praktycznoci zastosowanej a opartej

na znajomoci ycia, boej nauki. Lubi czsto mówi o wycho-
waniu dzieci. Mówi gosem bardzo dononym, wyranym,
a z dwiku jego mowy przebijao si przekonanie o tem co
mówi i przejcie si wielkie przedmiotem. Suchano go zawsze
z uwag, a sowa jego znachodziy posuch u wiernych. Jeszcze
wicej cenionym by jako spowiednik. Cho moe z pozoru wy-
dawa si za surowym, w gruncie rzeczy dla dusz szukajcych
Boga by i wyrozumiaym przewodnikiem i roztropnym doradc
i penym mioci ojcem. To te zdania jego w sprawach su-

mienia chtnie zasigano. Umia te praktycznie zaopiekowa
si tymi, których mu Opatrzno Boa powierzya. Zrozumiawszy
ducha czasu, pracowa pilnie nad sugami i robotnikami.

Wieloletniem dowiadczeniem wzbogacony obj w zarzd
parafi przy kociele starowiejskim d. 27 wrzenia 1898 roku.

Prowadzenie tej parafii nie jest wcale atwem zadaniem, prze-

dewszystkiem dlatego, e trudno ni jednolicie pokierowa; para-

fianie bowiem majc obok ks. proboszcza bardzo wielu innych
kapanów, atwo mog pomin swego duszpasterza, a u innych
ksiy szuka, nawet w wanych sprawach porady. Skutek po-

kaza, e . p. O. Micha umia pomin wszelkie szkopuy, by
utrzyma parafian w naleytym wzgldem siebie stosunku, zy-

ska ich posuch, zaufanie i powaanie. Parafia miaa w nim
prawdziwego dusz swoich pasterza. Przedewszystkiem sucha
spowiedzi swoich parafian i takowym, gromadzcym si okoo
jego konfesyonau, mimo nieraz wielkiego natoku obcych ludzi,

zawsze dawa pierwszestwo. Cho wielu innych Ojców byo
w kadej chwili gotowych do posugi wiernym, on nieraz po-

zbawia si dlatego tylko jakiej rozrywki i odpoczynku, nie

opuszczajc domu, aby móg by gotowym na zawoanie swoich
parafian. Kazania do parafian miewa czsto, a w rekolekcyach
dla nich urzdzanych wielkiego dokada starania, aby dobrze
wypady i sam nieraz bra w nich czynny udzia. W zarzdzie
parafii by do tego stopnia stanowczym, e od jego wyroku nie

byo apelacyi. To te parafianie wiedzieli, e trzeba koniecznie

sucha rozporzdze proboszcza, choby one byy przykre.

W ten sposób usun rozmaite naduycia przy weselach i chrzci-

nach i to nieraz z naraeniem si na nieprzyjemnoci. Aby po-
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zna parafi i z kad dusz sobie powierzon zetkn si, od-

wiedza pilnie raz na rok wszystkie domy, korzystajc z tak

zwanej «kolendy» w czasie Boego narodzenia. Kada rodzina

wówczas, kady nawet czonek teje usysza sowo zachty,
nagany, czy przestrogi. Jak za kocha parafi i dba o jej mo-
ralne i doczesne dobro, to wiadczy nam o tern ten fakt, e od-

czuwa gboko kady wypadek smutny, czy gorszcy i bola
nad nim serdecznie. W parafii za jego porad i pomoc po-

wstay dwa sklepy katolickie, a kilku gospodarzy, zachconych
przez niego do zakadania ogródków owocowych, poszo za t
rad i nie wzgardzio jego cennemi wskazówkami. Zaprowadzi
te wieczorne pogadanki dla gospodarzy w sali szkolnej, na
które zbierali si do licznie w kad niedziel po nieszporach.

Na tych pogadankach najpierw on sam przewodniczy, a póniej
inny ksidz (O. Czencz), gdy mu zajcie i zdrowie na to nie po-

zwoliy. Sam za wszed w Rad gminn jako jej czonek i tam,

bronic praw gminy, krzyowa plany zych ludzi, takowych
albo odsuwajc od nieprawnie posiadanego wpywu, albo ich

zamiary ze odkrywajc i niweczc. A kiedy widzia, e parafia

potrzebuje osobnego cmentarza, bo dotd by jeden cmentarz
wspólny z miastem Brzozowem, wszelkich dooy stara i w gmi-

nie i w Starostwie i u Najprzew. X. Biskupa, by osobny otwo-

rzy cmentarz dla parafii i dokaza tego dziea. ^ To te para-

fianie za t trosk o dobro ich parafii, otoczyli go czci pra-

wdziw i yczliwoci: dobrzy kochali go, li si bali i z bojani
przynajmniej chronili si zego. Jeszcze i o tem wspomnie si
godzi, jako o fakcie wiadczcym o jego szlachetnem sercu, e
nietylko myla o sobie, ale i o nastpcach swoich, albowiem dla

uatwienia pracy w urzdzie parafialnym, (przy pomocy swego
brata, O. Leona Jakubiskiego) uoy skorowidz genealogiczny
wszystkich rodzin a do czwartego pokolenia. To dzieo byo
owocem dwuletniej mozolnej pracy.

Gówn atoli uwag zwróci . p. O. Micha Jakubiski,
jako proboszcz, na szko miejscow. Poj on prawdziwie po
jezuicku wychowanie modziey w duchu wiary i wano
nauki katechizmu. To przedewszystkiem sam zacz udziela

* Pod ów cmentarz dla parafii Starowiejskiej zakupia gmina pole z grun-

tów nalecych do stou biskupów przemyskich. Pooone ono koo figury (ko-

lumny) stojcej na wzgórku midzy Brzozowem a Starwsi, przy której zbie-

raj si rok rocznie Sowacy z Homonny, przybywajcy na odpust do Starej-

wsi 8 wrzenia, a cignie si równolegle do drogi w stron kocioa. S. p. O. Mi-

cha zaatwi juz by wszystkie formalnoci, juz nawet wytyczono palikami

miejsce, a krzy dbowy wyciosano, aby go tam postawi, ju i pozwolenie

mia na powicenie tego cmentarza, ale mier przedwczesna nie pozwolia
mu nawet spocz na tem miejscu, cho sobie tego yczy. Dzi to pole, zaraz

po jego mierci uplantowane i odgrodzone od reszty gruntów rowem i zasa-

dzonemi dookoa drzewkami, jest ju miejscem wiecznego spoczynku dla zmar-

ych parafian starowiejskich.
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jak najregularniej nauki katechizmu w szkole. Wspominam o tem
jako o wielkiej jego zasudze, bo zanim on obj parafi, wan
t placówk w szkole obsugiwali dorywczo i bez naleytego
przygotowania i wprawy, po najwikszej czci Scholastycy,

bawicy na studyach humaniorów w Starejwsi. Wytrwa on na
tym posterunku z dziwn, e tak powiem, ale bo pedantery,
przez lat siedm, a dopiero choroba przerwaa mu t prac. Ile

std uroso dobra dla dusz i dla rodzin katolickich, pokae to

przyszo w pokoleniu przez niego wychowanem; na razie pozna
byo mona jego gruntown prac przy suchaniu spowiedzi dzieci

szkolnych. Na tem jednak nie ograniczya si jego opieka nad
dziemi. Zada sobie now, mudn prac, zaprowadzajc midzy
dziemi kas oszczdnociow, któr sam prowadzi przy pomocy
nauczycielki p. Chlebiskiej, przyuczajc przez to dzieci do rozu-

mnej, a tak naszemu ludowi potrzebnej oszczdnoci. Bywao, e
dziewczynka, ukoczywszy szko, podejmowaa gotówk z kasy

30 i 40 koron. Wszed nadto w Rad szkoln miejscow, a zo-

stawszy jej przewodniczcym, z powiceniem wielkiem czuwa
tak nad nauczycielami jak i nad powierzon sobie szko. On
to znowu jako proboszcz i przew^odniczcy rozpocz energiczne

starania, by zmusi wadz szkoln do postawienia nowej szkoy
na miejscu zdrowotnem. Stara bowiem szkoa urga wszelkim
prawom pedagogii, hygieny i dydaktyki. Sprawa, cho wród
trudnoci niemaych, postpowaa naprzód. Byo ju nawet miejsce

pod now szko zakupione, gdy wtem mier przedwczesna prze-

rywa te zabiegi, a li ludzie, otrzymawszy pole wolne do dzia-

ania, nie natrafiajc ju na podobny opór, spraw t znowu na
jaki czas zabili.^

Gorliwo jego atoli o chwa Bo zajaniaa dopiero

w caym blasku w powzitej na szerok skal pracy nad upi-
kszeniem kocioa starowiejskiego. W roku 1886 zniszczony po-

arem koció starowiejski powoli staraniem 00. rektorów ko-

legium i administratorów parafii dwiga si ze znacznego zni-

szczenia. Albowiem cho dach nowy dano i wybudowano wiee
przepikne i sprawiono organy i dzwony, to jednak wewntrzne
urzdzenie kocioa duo pozostawiao do yczenia. Posadzka
w wielu miejscach zepsuta, otarze zniszczone gwatownie woay
o napraw. Otarz wielki, przepiknej roboty woskiej cay mar-
moryzowany, straci zupenie swój wygld uroczysty, a odno-

wienie jego w r. 1877 dokonane przez Niemca Stolpera ze lska
pruskiego, le zrobione i pofaszowane, najfatalniejsze wydao

• Pierwotna szkoa parafialna w Starejwsi staa tu obok kocioa, mi-
dzy dzisiejszymi sciodami kocielnymi a kaplic odpustow, oparta tyln cian
o mur ogrodu kolegiackiego. Uczy w niej organista Józef Reszko. Std prze-

niós j O. Baczyski (okoo 1863 r.) na to miejsce, gdzie jest obecnie dom
ubogici, zwany powszechnie szpitalem, a potem (1876 r.) cofnito j jeszcze

dalej od drogi, frontem do kocioa, gdzie si obecnie znajduje.
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skutki. Zocenia bowiem czci zniszczone w czasie poaru,
czci le zrobione, zepsuy si i zczernaly, a pikny wygld
marmoryzowanego ta i okazaych filarów przybra wstrtny
widok starej, zókej, pomarszczonej twarzy. Artysta bowiem
ów Niemiec, aby uatwi sobie prac, zamiast zwyk, wielce

mudn drog wywoa na gipsaturze poysk marmuru, takowy
zastpi grub warstw pokostu, który z czasem pomarszczy
si i poók. Olbrzymie schody prowadzce do kocioa, a zbu-

dowane tylko na ziemnym nasypie, poczy si usuwa. Koció
za cay, wskutek kilkakrotnego bielenia, w cigu lat straci

w swych delikatnych a piknych ozdobach barokowych, na
kapitelach, fryzach i pilastrach cay swój artystyczny wygld.
Prace poprzedników . p. O. Michaa, aczkolwiek nie mae i nie

pozbawione zasugi i uznania, skierowane atoli wicej do szcze-

góów, giny w tym ogólnym braku, jak kropla w morzu.
. p. O. Micha okiem znawcy dostrzeg te wszystkie gówne
braki i, cho w czci, postanowi im zapobiedz. Na postano-

wienie takie nie atwo musia si zdoby wobec trudnoci zewszd
si pitrzcych — i trzeba byo niemaej ufnoci w Opatrzno
Bo i pomoc Matki Najw. Starowiejskiej, by podj si dziea
obrachowanego na kilkadziesit tysicy koron, wobec kasy pu-

stej i nieznacznych dochodów. Niejeden byby si zadowolni
czciow napraw. Tymczasem . p. O. Micha zaraz po objciu
parafii usuwa star posadzk, a zastpuje j now, steingutow
wprawdzie, ale w kostki starannie uoon. Ile przez t posadzk
zyska koció na czystoci, zwaszcza jeli si wemie pod
uwag, e to koció odpustowy, skutki najlepiej o tem przeko-

nuj. Dokonawszy jednej wielkiej rzeczy, nie poprzesta na tem,

ale wzi si do innego, wikszego jeszcze dziea. Nasuwa si
mu myl, by zbudowa trwae, monumentalne schody wiodce
do kocioa, w miejsce starych, prostych i nietrwaych, bo na
nasypie ziemnym zbudowanych.^ Za myl idzie czyn. Plan

1 Az do objcia w zarzd parafii Starowiejskiej przez . p. O. Baczy-
skiego 1863 r., wchód do kocioa przedstawia si tak: By nasyp ziemny,

sigajcy do wysokoci progu drzwi wchodowycli i z lekka opadajcy ku drodze;

miejsce za przed kocioem byo nie oparkanione, lecz tylko otoczone z trzech

stron woskiemi topolami. Dopiero O. Baczyski, po usuniciu wszelkich prze-

szkód jakie napotka w odgrodzeniu miejsca przed kocioem od pola i drogi

i w przydzieleniu go tylko na cele kocielne, takowe miejsce otoczy zamiast

szpaleru topoli które wycito, murem, obsadzi drzewami i ozdobi (1866 r.)

czterema kaplicami (pita kaplica, dla naboestw w czasie odpustów, przyle-

gajca do muru ogrodowego, stana 1873 r., za rektorstwa O. Jackowskiego)
u wejcia za do kocioa zbudowa schody. Byy one do okazae, ale spoczy-

way tylko na nasypie. ciany tego nasypu do wysokoci drzwi kocielnych
byy zbudowane z cokli kamienia piaskowego, przed drzwiami do obszerna
rozcigaa si platforma, wyoona pytami kamiennemi, na ni prowadziy
schody równie kamienne, a cao bya ujta balustrad kamienn, do udatnie

zrobion. Wchód by tylko jeden, cho obszerny, jednak dla mas toczcych
si tam i napowrót, jeszcze za szczupy. Ale z czasem i schody poczy si
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schodów wyrabia budowniczy p. Krzyanowski z Krakowa,
a kosztorys oblicza na 24.000 koron. . p. O. Micha bierze si
zaraz do budowy i w jednym roku staj przeliczne schod)'^,

najcilej wybudowane wedug planu. Dziki pracy «na ofiar*
oraz dozorowi osobistemu i zapobiegliwoci . p. O. Michaa,
koszta rzeczywiste spady do 12.000 korono Budowa tych scho-

dów, ich wygld odpowiadajcy wspaniaej facyacie kocioa
i wygoda dla tumów gromadzch si na odpusty, zasuguj na
szczególniejsz nasz wzmiank. Schody one przetrwaj wieki,

bo oparte s na sklepieniach, a stopnie maj granitowe. Dwa
podia, wyoone pytami marmurowemi, uoonemi wzorzysto,

atwym czyni, nawet dla starców, dostp do kocioa, a trzy

wejcia: jedno frontowe szerokie i wspaniae, dwa boczne na
skrzydach puszczone w uk, sprawiaj, e i przy najwikszych
masach pobonego ludu nie ma obawy cisku i niebezpiecze-
stwa wynikajcego z natoku. Sam za wygld schodów, arty-

stycznie wykonanych, wprost imponuje. Olbrzymia a ksztatna
ich posta zachwyca oko, które nie doznajc rozdwiku mi-
dzy nimi a barokowym stylem facyaty kocioa, chtnie oglda
adnie i stylowo z elaza wyrobione, a na mocnych filarach

kamiennych osadzone latarnie i pikn po bokach schodów bie-

gnc balustrad elazn. Z okazyi budowy schodów, wyrówna
. p. O. Micha obszerny cmentarz przed kocioem, otoczony
murem, dotd zbyt spadzisto zbiegajcy do drogi i wybudowa
adn bram wchodow na cmentarz, o trzech wejciach, na
której od drogi widnieje napis «Salve Regina», a od wntrza
cmentarza rok budowy jej i schodów: 1900. Od bramy do sa-

mych schodów prowadzi dobrze zbudowany z pyt kamiennych,
do obszerny chodnik.

Kto zna cho pobienie koció starowiejski w czasie od-

pustu, ten wie, e nieraz pod naporem toczcych si mas ludu

pkaa balustrada, oddzielajca naw gówn od presbyterium,

ten równie pamita, jak trudnem i wprost niebezpiecznem,

psu, jako z mikkiego kamienia, i nasyp pocz si usuwa i zagbia. Na
platformie w czasie deszczu tworzyy si zbiorniki wody. Przyczyna bya ta,

ze kiedy budowano schody na nasypie, umieszczono w nim mnóstwo wielkie

koci zebranych z pieczar kocielnych. Psucie si tych koci, przy zaciekaniu

wody deszczowej do wntrza nasypu, powodowao zapadanie si nasypu i scho-

dów. Przy budowie nowych schodów wydobyto z nas}'pu okoo sze beczek

koci, które O. Micha Jakubiski przy ceremoniach kocielnych uczciwie po-

chowa na cmentarzu przed kocioem.
1 Dziki staraniom osobistym . p. O. Michaa, lud nietylko starowiejski

ale i z okolicznych wsi spieszy ochotnie do pracy «na ofiar» przy budowie
schodów. I tak dziewczta Starowiejskie i z Goaszówki, kolejk wedug nume-
rów, przychodziy do roboty, gospodarze jedzili po kamienie. Pomogli im
w tem, a nawet zapocztkowali Trzeniowianie i Haczowianie. Sporo tez robo-

tnika przychodzio z Bliznego, Malinówki, Wólki i Orzechówki. Kobiety za
Starowiejskie i blinieskie przynosiy codziennie, równie «na ofiar*, dla ro-

botników «na ofiar« pracujcych maso, ser i chleb.
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zwaszcza przy cisku, byo wejcie jedno jedyne o schodkach
stromych, o wzkim otworze, do cudownego obrazu Matki

Boskiej. Wprost poczyta mona za cudown ask^ Matki
Boskiej Starowiejskiej, i tam nigdy adna katastrofa nie miaa
miejsca. Dzi, dziki . p. O. Michaowi, silna dbowa balustrada

oddziela naw od presbyterium, a do obrazu Matki Boskiej pro-

wadz podwójne schodki o nadzwyczaj silnej budowie, osobne
dla wchodzcych, osobne dla schodzcych. Nadto star, zni-

szczon ju balustrad, okalajc wielki otarz, zastpiono now,
artystycznie z dbowego drzewa wyrobion. Wszystko to za
jest robot znanego z prac swych gruntownych i artystycznych,

p. Kruka ze Lwowa. Jeli do tych prac dodamy nowo sprawione
stopnie wszystkich otarzy z polerowanego lskiego granitu, to

bdziemy mieli obraz pracy . p. O. Michaa do r. 1901 podjtej
w celu upikszenia kocioa.

Mdro ludzka moga teraz miao doradza O. Michaowi
Jakubiskiemu, by sobie odpocz po dokonaniu tylu dzie, a in-

nym te co do zrobienia zostawi, zwaszcza e nadszarpane
siy prac i sabe zdrowie i rozwijajca si choroba piersiowa,

domagay si spoczynku. Ale czy . p. O Micha o tem myla?
Prawda, prosi, aby go z urzdu zwolniono i mia nadziej; ale

mimo to — podnosz ten rys charakteru, jako bardzo pikny —
nie opuci rk i nie powiedzia sobie: «do si natrudziem,
niech si te i inni trudz». Jednego nie skoczywszy, pocz
myle o czem nowem, nie dbajc na to, czy zostanie nadal
na urzdzie, czy nie. Umysowi jego czynnemu i praktycznej

naturze nasuna si myl miaa, mianowicie: czyby nie poma-
lowa kocioa i nie odnowi artystycznie otarzy, a przynaj-

mniej na razie otarza wielkiego. Myl ta napotkaa na wiele

trudnoci. Jedni mówili: za wielki koszt; inni, patrzc gbiej
w rzecz, wtpili, czy znajdzie si kto, któryby odpowiednio do
stylu kocioa, potrafi takowy pomalowa, upikszy, a nie ze-

psu; inni wprost wykluczali wszelkie malowido, twierdzc, e
tak najlepiej, jak jest i e, cokolwiek bdzie, zepsuje wygld
kocioa. Atoli myl raz zrodzona u . p. O. Michaa, po otrzy-

manem przyzwoleniu ze strony Przeoonych, wnet si, jako

u czowieka czynu, zamienia pocza w rzeczywisto.
Wczesn wiosn 1904 r. wntrze kocioa starowiejskiego

poczo si zapenia lasem smukych jode,^ sucych za oparcie

dla rusztowania. Równoczenie poczto rozbiera z ozdób otarz
wielki, aby go gruntownie odnowi. Wybrano malarza,^ rodku-

* Drzewo na londyny podarowa Najprzew. X. Biskup Pelczar, pocztkowo
tylko do uytku, a potem zupenie. Desek potrzebnych na rusztowanie czciowo
dostarczyli ludzie ze Starejwsi.

2 By nim p. Bergmann, mieszkajcy w Kronie. Malowa on przedtem
koció w Baowej ku ogólnemu zadowoleniu miejscowego proboszcza i okoli-

cznyci ksiy.
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jcego midzy wyborowym artyst a prostym malarzem deko-
racyjnym, i polecono mu pomalowa koció odpowiednio do
stylu, bez malowania obrazów. Zacza si najpierw robota mu-
rarzy, którzy gruntownie czycili ciany i ozdoby kocioa z kilku

warstw wapna i naprawiali w wielu miejscach zepsuty tynk;

potem za nimi sza lad w lad robota malarska. Z dreniem
serca czekalimy na pierwsze pocignicia pdzla. Jakie byo
nasze zadowolenie, kiedy, ujrzawszy cz pomalowanego skle-

pienia i oko si ucieszyo i serce poczo ró w nadziej, e
bdzie adnie, e bdzie dobrze. Kilka miesicy roboty — a oto

i witynia Matki Boskiej Starowiejskiej, przybrana w odwitn
szat miego dla oka i do podniosego dla serca malowania,
wystroia si jak moga przy swojem ubóstwie, na wielkie wito
roku jubileuszowego Najw. Panny Niepokalanej. Pomalowanie
kocioa starowiejskiego byo wotum . p. O. Michaa dla Najw.
Maryi Panny. — Prac bardzo gruntown nad odnowieniem
wielkiego otarza i przystrojeniem go jak najwspanialej rozpo-

c2rto zaraz, ale mier, która przerwaa ni pracowitego y-
wota O. Michaa, nie pozwolia mu ju oglda tego dziea,

które w swem urzeczywistnieniu przewyszyo wszelkie nadzieje

i zamienio otarz w prawdziwe cacko artystyczne, godne tak

wielkiej Królowej i Matki Miosierdzia, Maryi, która z tego otarza
w cudownym obrazie caej ziemi sanockiej przez wieki króluje'.

1 Odnowienie otarza poruczono Br. Janowi Klimkowi. Znany on juz

w zakonie z gruntownych a piknie i artystycznie wykonanych prac kociel-

nych. Jest on z zawodu rzebiarzem. Pracowa ju poprzednio (wraz z dwoma
innymi Brami) nad wewntrzn dekoracy kaplicy domowej w kolegium staro-

wiejskiem. Jego tez dzieem wedug wasnych planów, to otarze i ozdoby tak

w drzewie i gipsie, jak i zocenia w naszym kociele tarnopolskim, które swym
artystycznym wygldem zwróciy na siebie oczy ludzi z komitetu konserwato-
rów sztuki i zabytków polskich. — Odnowienie otarza starowiejskiego potrze-

bowao koniecznie znawstwa sztuki marmoryzowania. Sztuka ta do trudna,

znana dawniej mistrzom woskim. Zmary przed dwoma laty w Starejwsi

Br. Bartomiej Sagadyn posiada wanie t sztuk, wyuczywszy si jej, jak

sam czsto mówi, «od ostatnich mistrzów polskich*. Staruszek ten, chocia
jeszcze nie byo nawet mowy o odnawianiu otarzy w Starejwsi, powtarza
nieraz: «jak umr, to ju po mnie nikt tej sztuki nie bdzie umia; trzeba ko-

go nauczy* — a poznawszy zdolno w tym kierunku Br. Klimka, na niego

zwróci swe oczy. Pocz go zapoznawa z t sztuk teoretycznie, ale tylko

dorywczo; dla praktycznej za nauki, za pozwoleniem Przeoonych, mieli wy-
marmoryzowa may pokoik, przylegajcy do rozmownicy. Ju tynk odbUi ze

cian, ju zaoyli grunt pod marmoryzacy, gdy wtem Br. Sagadyn ciko
zapada na zdrowiu i umiera. Br. Klimkowi pozostawi tylko troch teoryi i na-

rzdzia. To wystarczyo, aby Br. Klimek, przy pomocy Boej, odkry tajemnic
tej sztuki. Odnowiona marmoryzacya wielkiego otarza caym swym przepychem
wiadczy, e posiad t sztuk. Br. Klimkowi pomagali w odnowieniu otarza
jego dawny ucze w rzebiarstwie p. Stanisaw Bielawski, rodak starowiejski,

i dwaj chopcy, obecni jego uczniowie.
Warto te wspomnie co o samej pracy koo odnowienia otarza. Otó,

gdy zdjto ze rzeby, a bya ich zastraszajca moc, przekonano si, e
wszystkie literalnie zdziurwione robactwem. Po dokadnem zbadaniu musiano
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Bya to ostatnia praca . p. O. Michaa, ale ostatnia dla-

tego, e mu na dalsze prace nie jego postanowienie, ale sam
Bóg najwyszy nie pozwoli. e tak byo, to dowód w tern, i
nie skoczywszy wewntrznej roboty w kociele, gromadzi ju
materyay do odnowienia kocioa na zewntrz. Tem wiksza
to i wspanialsza w oczach Boych praca, e podjcie si jej

i czynny w niej udzia w dozorze cigym roboty, do reszty

sabe jego siy wyczerpay i rozwinicie si choroby pucnej
przyspieszyy. Od kilku lat utajona choroba piersiowa a obja-

wiajca si silnym kaszlem, który go codziennie po kilkakro
mczy, nieraz a do wyczerpania, znalazszy w jego pracy
wielkiego sprzymierzeca, rozpanoszya si na dobre. Ju w li-

stopadzie 1904 r. zapad O. Micha na influenc i nibyto na
gardo. Jeszcze niezupenie wyzdrowia, gdy, wedug planu,

trzeba byo urzdzi rekolekcye trzydniowe dla parafian przed
witem jubileuszowem Matki Boskiej Niepokalanie Pocztej.
Zabrako misyonarza i O. Micha gosi parafianom z wielkim
zapaem i po dwie godziny dziennie prawdy Boe. Przetrzyma
jako tako t prac. Nadszed czas kolendy po Boem Narodze-

wicej jak trzeci ich cz albo zupenie na nowo robi wedle modeli starych
kawaków, albo w wikszych lub mniejszych czciach, stare, zupenie zniszczone

rzeby nowemi zastpowa. Pozostawione rzeby, by wyniszczy tkwice w nich

robactwo, gruntownie moczono, a do nasiknicia w grynszpanie. Naturalnie,

e wpierw oczyszczono je jak najstaranniej ze starego zocenia i gruntu gipso-

wego pod zoto. Tak oczyszczone z robactwa i dokadnie naprawione zocono
zupenie na nowo. Wspomnie tu trzeba i o tem, e Br. Klimek wynalaz zu-

penie inny grunt pod zocenia, nie ulegajcy wpywom zmian powietrza i wil-

goci, jak to próby przedsibrane wykazay. Wszystkie równie figury Anioów
i witych na nowo bia farb pocignite.

Zaznaczam dla pamici pewne zmiany, wprowadzone do ornamentacyi
otarza, z wielk korzyci. I tak kady sobie przypomina, kto uwanie bada
otarz starowiejski, e na jego filarach spoczywaa ogromna, toczca swym
ciarem masa podwójnych gzymsów w kolorze szarego marmuru. Gzymsy te

rozdzielone byy wprawdzie fryzem, ale poniewa by on tego samego szarego
koloru a nadto ksztatu brzuchowatego, masy owej szarej nietylko e nie prze-

cina i nie nadawa jej lekkoci, ale zlewajc si z ni w jedn cao, nie-

zmiernie powiksza jej ciar. Brat Klimek wypuko tego fryzu zniós, a ko-

lor jego szary zamieni w kolor róowego marmuru, odpowiednio do koloru
fryzu w kociele. Nadto rzuci na jego pask cian lekkie w stylu barokowym,
a jour zrobione, zocone liczne rzeby. Odrazu ta masa gzymsów, przecita
tym fryzem, stracia na swej cikoci , a gzymsy przelicznie wystpujce
naprzód, uwidoczniy wszystkie swoje kontury. Nadto gzyms w ksztacie pó
uku, biegncy po cianie otarza od jednego gzymsu do drugiego, równie
przedtem jednolitego koloru szarego, poprzecinany zosta na swej wklsoci
zoconymi, w dó idcymi rowkami. Aby za podnie blask i pikno zoconej
i rzebionej kotary, otaczajcej obraz Matki Boskiej do okoa, to tej kotary,
przedtem tylko na szaro pomalowane, zastpiono marmoryzacy w kolorze mar-
muru zielonego. Dla obrazu Matki Boskiej zrobiono now ram, ca zocon,
z ozdobami barokowemi. Dano równie do otarza antepedium marmoryzowane,
zamiast dawnego malowanego.

Jest jeszcze zaprojektowana w wielkim otarzu jedna zmiana, miano-
wicie postanowiono sprawi nowe tabernakulum w stylu barokowym, aby tak



— 534 —

niu. Z dziwnie siln jak stanowczoci O. Micha i w tym
roku postanowi odwiedzi swych parafian. Moe przeczuwa,
e to ju po raz ostatni odwiedza swoje owieczki. Zima bya
cika i ostra. Poszed na kolend, odwiedzi z wielkim trudem
wszystkie domy w Starejwsi, ale ju nie móg odwiedzi kilku-

nastu domów w przynalenym do Starejwsi przysióku Goa-
szówce. Nieubagany kaszel i gorczka trawica niszczyy
z zawzitoci saby jego organizm. Jeszcze odprawia msz
w. najpierw w kociele, potem w domowej kaplicy; jeszcze

zaatwia parafialne sprawy, ale to wszystko z wielkim wysi-
kiem. Nie tracono jednak nadziei. Dopiero w poowie lutego

1905 r. zwoane konsylium lekarzy orzeko, e niema ratunku

i dni jego s policzone. Oznaczono koniec jego ycia na drug
poow marca lub na kwiecie. Dnia 19 lutego O. Micha od-

prawi po raz ostatni msz w. — by to ostatni jego wysiek.

24 lutego przeniesiono go z pokoju proboszczowskiego do po-

koju obok infirmeryi. Byo to w dzie w. Macieja. Rzeczy
wszystkie swoje z ubrania poleci poodnosi do krawczarni,

mówic, e to mu ju nie potrzebne, bo za kilka dni umrze.

cao zlewaa si w jedn harmoni linii i ksztatów. Obecne bowiem taber-

nakulum przed rokiem 1848 sprawione przez naszych, troch w stylu renesans,

obite blach mosin, jest za cikie i psuje zupenie cay urok stylowego

otarza. Historya tego tabernakulum taka: Pierwotnie byo tabernakulum sty-

lowe, ale nie tak wysokie, aby sigao a powyej dolnej czci obrazu Matki

Boskiej. Std pielgrzymi, wchodzcy do cudownego obrazu, byli zupenie widziani

od ludzi w nawie kocielnej, co wcale nie przyczyniao si do skupienia w na-

boestwie. Dlatego to usunito stylowe pierwotne tabernakulum, a uwaajc
na stron praktyczn wicej ni na artystyczn, kazano zbudowa obecne tak

wielkie tabernakulum, aby zupenie zasoni mogo ludzi wchodzcych poprzed

sam obraz Matki Boskiej. Pierwotne tabernakulum znajduje si obecnie w ko-

ciele parafialnym w Jasionowie, ale oczywicie, o ile mona byo, poobcinane ze

wszech stron, by si mogo zmieci na maym, stosunkowo do starowiejskiego,

otarzu. Ale i dzi ono jest stylowe i ma w skrzydach swoich lustra weneckie.

W kociele starowiejskim byy cztery dodatkowe otarze. Z tych dwa
umieszczone na zaamaniu cian presbyterium przechodzcych w ramiona krzya
kocioa, mianowicie: od strony pónocnej otarz w. Teofila, nieznanego atoli

dokadnie mczennika, którego znaczne relikwie spoczywaj nad menz — i od

strony poudniowej otarz Pana Jezusa na krzyu. Dwa inne otarze: w. Wa-
lentego i Jana Nepomucena, mieciy si na dwóch filarach po obydwu stronach

nawy gównej, frontem do chóru. Postawili je nasi Ojcowie midzy rokiem 1830

a 1848, lecz niestety nie wedug stylu kocioa. Dwa pierwsze otarze: w. Krzya
i w. Teofila, s bez adnego stylu, drugie dwa ubogie bardzo, byy w stylu

renesansowym. Z okazyi malowania kocioa poruszono myl, czyby tych czte-

rech otarzy nie dao si usun, bo i nie byy koniecznie potrzebne, i psuy
symetry kocioa. Uchwalono, e dwóch pierwszych usun nie mona, dla

wielkiego do nich przywizania ludu, ale e trzeba je przerobi odpowiednio

do stylu kocioa; drugie dwa otarze, w. Walentego i Jana Nepomucena po-

stanowiono skasowa — i rzeczywicie je skasowano, atoli figury tych wi-
tych pozostawiono na dawnem ich miejscu, jak byy pierwotnie w nyach fila-

rów; pomalowano je tylko odpowiednio do malatury kocioa w kolorze kremo-

wym, z ozdobami zoconemi. Zyskay one przez to na piknoci, a koció nic

nie straci. Otarze w. Krzya i w. Teofila czekaj na odpowiedni przeróbk.
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Zatrzyma sobie tylko starsz sukni K Mylano cigle, e ycie
jego przeduy si jeszcze, atoli O. Micha 25 lutego poprosi
sobie jednego z modszych Ojców i rozpocz przed nim spo-

wied z caego ycia. Bya to spowied duga, przerywana
wskutek osabienia, ale z wielkiem zbudowaniem dla caego
domu odprawiona. Ukoczy j 26 lutego w nocy. Noc t prze-

pdzi do spokojnie, przez nikogo nie strzeony. Rano 27 lu-

tego powiedzia do infirmarza: « dzisiaj co si wielkiego ze

mn stanie» — poczem posiH si, jak zwykle. O godzinie wpó
do dziewitej dzwonek domowy odezwa si nerwowym jakim
woajcym gosem. Wybiegli wszyscy z pokoi i wnet przele-

ciaa smutna wiadomo, e X. Michaowi Jakubiskiemu zro-

bio si bardzo le i e zada, aby go zaopatrzono Sakramen-
tami witymi. Przybiegszy do jego pokoju, zastalimy go ju
w zapasach ze mierci. By spokojnym, tylko oddycha gwa-
townie, jakby go co dusio. O. Minister zabiera si do udzie-

lenia choremu ostatniego namaszczenia Olejem w., a drugi

ksidz niós z kaplicy domowej Pana Jezusa. Umierajcy po-

wtarza tylko: «prdzej, prdzej, bo si spónicie!* Przyj Pana
Jezusa jako wijatyk, przyj ostatnie namaszczenie Olejem w.
i uspokoi si. Bracia rozeszli si do pracy, zostali tylko ksia,
by si zmienia przy chorym. Ale nie byo tego potrzeba. Chory
trzyma w rku krzyyk i koronk. Zycie z kad chwil wido-
cznie uchodzio, a on modli si gorco aktami strzelistymi: to

korzy si przed majestatem Boga i baga o miosierdzie, to

wznosi dusz swoj przez wiar, nadziej i mio a do nieba,

to uzbraja si znakiem krzya w. i skada gorce pocaunki
na ranach Pana Jezusa. Ale ju i rce poczy mu odmawia
posuszestwa i gos ustawa. Wtem gowa opada mu na bok
i rozpoczo si ciche, krótkie konanie. Zwoano wszystkich,

poczto odmawia modlitwy za konajcych — udzielono mu roz-

grzeszenia. Jeszcze kilka oddechów gbokich, potem spokój —
i dusza O. Michaa posza po zapat do Pana. Zegar wskazy-
wa pó do dziesitej. W aoci i ze zami w oczach odmówi-
limy De profimdis. Wtem odezway si wszystkie dzwony na
wieach starowiejskiego kocioa i poczy dugo i aonie
paka i paka, a si od ich aoci rozpakay serca parafian,

polecajcych dusz swego proboszcza Bogu. I szed gos tych
dzwonów wraz z wieci o mierci O. Michaa po caym deka-

^ . p. o. Micha odznacza si zawsze wielk oszczdnoci. Tak n. p.

otrzymawszy list, koperty zaadresowanej do siebie nigdy nie niszczy, ale sta-

rannie rozlepiwszy takow, w chwilach gdy by zmczony przewraca j tak,

ze bya znowu do uytku. W jego koszu naprónoby szuka kawaka papieru
czystego, choby z koperty; rzeczy, których uywa, tak umia szanowa, e
mu na dugie lata wystarczay. miano si nieraz w artach z jego oszczdnoci,
ale skutki pokazay, e bdc oszczdnym jak w drobnych tak w wikszych
rzeczach, dokona dzie pokanych.
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nacie i zasmuci wszystkie serca jego znajomych, przyjació
i dusz, nad któremi on tak zbawiennie pracowa. Pierwszego
marca w dzie bogosawionych naszych Mczenników Michaa
Karwalli i Tow., w dzie adny i soneczny tumy wiernych
nietylko ze Starejwsi, ale i z okolicy, ju od rana zapeniy po
brzegi wityni starowiejsk by jej dugoletniemu gospodarzowi,
co si o ni tak stara, odda ostatni przysug. Zjechali si
i ksia proboszczowie z caego dekanatu. Po uroczystem ao-
bnem naboestwie, podczas którego wygosi z wasnej chci
pogrzebow mow Wbny ks. Kanonik Wadyka z Przysietnicy,

ze z w oku wyruszyy tumy ludu, odprowadzajce zwoki
. p. O. Michaa na wieczny odpoczynek. I szed gos jeden

cichy a wielki od tych murów wityni, od otarzy i chorgwi
i obrazów i od serc ludzkich, i od tego wszystkiego, co dobrze
zrobi, przed tron wiecznego Sdziego i Królowej, Matki Mio-
sierdzia: «Wieczny odpoczynek racz mu da Panie, a wiato
wiekuista niechaj mu wieci».

X. Henryk Haduch T. J.

O. Micha Gruszczyski,

zmary w Krakowie d. 17 lipca 1905 r.

I czeme cae niebo zasiane gwiazdami?
I czeme cae ycie tkane wspomnieniami?
Oto noc bezsenn, przecig, bez koca —
Dopóki Bóg litony nie uyczy soca.

Ks, Al. Jeowicki.

Sowa te pikne wypisa zaraz na pierwszych kartach
swego pamitnika . p. O. Micha Gruszczyski i od nich to

zaczynam jego yciorys, bo zdaje mi si, e w nich streszcza

si cho krótkie, ale pene prac dla Boga jego ycie. By on
przez wszystkie prawie lata ycia kapaskiego misyonarzem
tuaczem; to ycie jego byo jakby ta noc bezsenna, przeciga,
bez koca, która niosc utrudzenie i wyczerpanie ciaa, duchowi
jednak przynosia bogat straw wysików i utrudze na chwa
Bo podjtych i obfity plon na wieczno.

Urodzi si on w Pilznie galicyjskiem nad Wisoka 22 wrze-
nia 1865 r. z rodziców Franciszka i Katarzyny, zacnych z po-

bonoci i pracowitego ywota mieszczan, a by z rodzestwa
najstarszym. Po chlubnem ukoczeniu nauk w szkole wydziao-
wej w rodzinnem miasteczku, oddali go rodzice do gimnazyum
do Tarnowa. Tu ukoczy cztery klasy, a w pitej usyszawszy
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^

gos Pana Jezusa «pójd za mn», poegna rodzin i wiat,

i jak sam pisze w pami(^tniku, «w dzie w. Stanisawa Kostki

1882 roku przestpi progi klasztorne 00. Jezuitów w Starejwsi»,*

gdzie przyjty do zakonu, wkrótce rozpocz nowicyat* Po uko-
czeniu nowicyatu i retoryki w Starejwsi, przepdzi dwa lata

w Tarnopolu na filozofii i tyle przy konwikcie w Chyrowie,
poczem wysany zosta na teologiczne studya do Krakowa, gdzie

otrzyma wicenia kapaskie d. 10 czerwca 1894 r.

Od 1895 roku rozpoczyna on swój zawód misyonarski,

przenoszc si z miejsca na miejsce, a o czynnoci jego wiel-

kiej wiadczy pokana liczba misyj, rekolekcyi, kaza i innych
prac kapaskich po rozmaitych parafiach, dyecezyach i krajach.

W tych 10 latach przeora on sw prac wraz z innymi misyo-

narzami naszymi znaczn^cz Galicyi, a zwaszcza dyecezy
przemysk; pracowa na lsku i w Ksistwie Poznaskiem i na
Wgrzech, by na pastoracyi w Saksonii; sowem, odwiedzi
w tym czasie okoo 130 rónych miejscowoci, wzi udzia
czynny w 14 wielkich misyach, w 70 rekolekcyach misyjnych

^ Ju poprzednio jako may chopiec, odby wraz z ojcem swoim piel-

rzymk do Starejwsi w r. 1877, z okazyi koronacyi cudownego obrazu Matki
oskiej.

2 Oto waniejsze daty z zakonnego ycia . p. O. Michaa Gruszczy-
skiego:

Dzie przyjcia do zakonu 27 listopada 1882 r.

Pierwsze luby w Starejwsi i maja 1885.

Uczy si humaniorów i retoryki w Starejwsi 1884— 1887. wicenia nisze
otrzyma w Zrcinie 21 lipca 1885 od Biskupa przem. X. Soleckiego.

Sucha filozofii w Tarnopolu 1887— 89.W chyrowskim konwikcie prefektem 1889—91.

Na teologii w Krakowie 1891—94. Wysze wicenia otrzyma w Kra-
kowie z rk Kard. X. Dunajewskiego: subdyakonat i dyakonat 17 i 25 czerwca

1893 w naszym kocióku na Wesoej, presbyterat w kaplicy Urszulanek. Pierwsz
msz w. odprawi 13 czerwca 1894 w kocióku na Wesoej.

Trzecia probacya w Starejwsi 1894—95.

Odtd pracuje jako misyonarz i operaryusz ze staym pobytem w nast-
pujcych domach:

Nowy Scz, od 4 wrzenia do 23 grudnia 1895;
Kraków (rezyd.), do 2 stycznia 1896;
Tarnopol, do 31 grudnia 1896;
Starawie, do 15 lipca 1897;
Kraków (rezyd.), do 13 padziernika 1897;
Kraków (koleg.), do 4 grudnia 1897;
Tarnopol, do 6 lutego 1898;
Kraków (koleg.), do 7 listopada 1898; tu zoy ostatnie luby d, 15 sier-

pnia 1898;
Cieszyn, do 21 stycznia 1899;
Stanisawów, do 15 wrzenia 1899;
Kraków (rezyd.), do 31 lipca 1900;
Nowy Scz, do 30 wrzenia 1900;
Starawie, do 1 1 stycznia 1901

;

Nowy Scz, do 29 lipca 1903;
Starawie, do i lipca 1905.

NASZE WIADOMOCI T. I. 34
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trwajcych trzy i wicej dni ^ a poza temi misyami wypowie-
dzia kaza w liczbie 300.

Wielka atwo mówienia, fantazya nieraz poetyczna, wra-
liwo uczucia oywiona i podniesiona przez zapal do pracy
apostolskiej i mio ludu sprawiy, e wyrobi si na dobrego
kaznodziej popularnego. Aby mu dopomódz w tym zawodzie.

Przeoeni, przerywajc mu prac misyonarsk, polecili mu na-

wet przepdzi rok jeden (1900/ 1) na studium Ojców witych.
Atoli potrzeba wielka pracy kaznodziejskiej od tego studium
czsto go odrywaa, i zapa wielki, z jakim pracowa na misyach,
bo wkada w nie ca swoj dusz, wnet go o to przyprawi,
e przy nawale roboty gos swój zszarpa i do ciszych, for-

sownych prac na razie sta si niezdolnym. Tak wytajco
pracowa lat 5. Przez drugie lat pi nie zaniedba misyi, ale

uczestniczy w nich rzadziej, czciej zato miewa kazania po
rónych kocioach i parafialnych odpustach. Nie wzniós on si
wprawdzie na wyyn kaznodziei znakomitych, dla braku polotu

krasomówczego, ale nie spad te do rzdu kaznodziei tuzinko-

wych, którzy majc pewien zapas kaza, temi a nie innemi
cigle pracuj. Mimo braku czasu, w chwilach wypoczynku po
misyach chtnie bra ksiki do rki, jak kazania celniejszych

mówców, albo prace historyczne, w których si kocha i takowe
pilnie odczytywa i studyowa. Sam wyzna, e przeczyta nie-

omal wszystkie znakomitszych mówców kazania misyjne tak

1 Wypisujemy z jego pamitnika porzdkiem chronologicznym te miejsco-

woci, w których udziela rekolekcyi ludowych i misyi:

1895 r. : Humniska, Komorowice, Wilamowice, Dylgowa.
1896: Otorów i Duszniki w Ks. Pozn., Malechów, Kukizów, Tumacz^

Gorlice (misya), Tymowa, Ottynia, Delatyn, Tarnawica polna, Porba radlna.

1897: Czaniec, kawica, Haczów, Trzeniów, Nidek. Nastpnie w Ks. Po-

znaskiem: Lewków (mis.), Tursk, Leno (mis.). — Pastoracya w Saksonii od

poowy sierpnia do poowy padziernika (w miejscowociach: Merseburg, Zap-

pendorf, Burg, Cothen, OberrOblingen, Halle, Bitterfeld, Delitsch — razem nauk

14, spowiedzi 2000). Dobrków, Jaworzno i w Ks. Pozn.: Ostrów.

1898: Raciborowice, Kraków u w. Mikoaja, Liszki, Budapeszt (dla robo-

tników polskich), Wieprz, Radocza, Andrychów, Tursk (w Ks. Pozn.). — Pi
misyj: Strzyów, Stojanów, Góra w. Jana pod Szczyrzycem, Ryglice i Stary

Scz. — Chochoów, Starawie.
1899: Chodowica, Skaat, Tarnopol, Przework (misya), Pomorzany, Tada,

Lubaczów, Starawie (misya).

1900: Podstolice, Kombornia, Tursk (w Ks. Pozn.), Wrocanka, Mutna
(na Spiu, misya), Trzeniów, Starawie, Golcowa.

1 90 i: Nowy Scz (rekol. dla winiów), Mystków, Jedlicze, Rabka, Bogo-

niowice, Tursk (w Ks. Pozn.), Nowy Scz (misya), Tuligowy (misya), Barcice.

1902: Mystków, Nowy Scz (dla szkoy), Niebieszczany, Gouchów (w Ksi-
stwie Pozn., misya).

1903: Nowy Scz (dla dzieci szkoln.), Gogolów.

1904: Nozdrzec, Humniska, Moszczenica, Brzozów (dla dzieci szkoln),

Lubno, Wilkowisko, Gogolów, Baowa, Brzozów, Starawie.

1905: Ustrobna, Sieklówka, Babice, Wesoa.
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z literatury kaznodziejskiej polskiej, jak niemieckiej i francu-

skiej. To te na kad misy, na kade kazanie przynosi zawsze
co nowego, a kazania niedzielne czy odpustowe tak przygoto-
wywa, e albo je cakowicie pisa, albo, dla braku czasu, przy-

najmniej szkicowa. Rozczytywa si te chtnie w pracach apolo-

getycznych, bada psychologi o uczuciach, a jeszcze w ostatnim
roku ycia oddawa si z zamiowaniem nauce deklamacyi, pra-

gnc pozna teoretycznie jej artystyczn i psychologiczn stron.
W kazaniach swoich, przedewszystkiem misyjnych celowa

umiejtnoci w^budzania gwatownych uczu — jak to zreszt
mona stwierdzi wycigami odpowiednimi z jego zapisków
misyjnych. Czsto si tam spotykamy z notatk: lud paka rze-

wnie, rzuca si na kolana we zach i t. d. Powtarzao si to

i na zwykych nieraz kazaniach. Myliby si atoli ten, któryby
sdzi, e . p. O. Micha Gruszczyski dochodzi do tego skutku
jakiemi czysto oratorskiemi sztuczkami, jak zmian gosu, krzy-

kiem, paczem, lub nagromadzeniem strasinych, na fantazy dzia-

ajcych obrazów. Nie — ale uczucia wzbudza przez podanie
pobudek w odpowiedniej formie krasomówczej, wpierw jednak
stara si zaoy pod nie fundament przez gruntowne nauczanie.

Dopomagaa mu do tego celu niemao wielka znajomo
ycia, zwaszcza ludu maomiasteczkowego i wiejskiego. Nie-

rzadko mona byo widzie w kociele podczas jego kazania,

kiedy barwnie i ywo malowa w obrazach etycznych ycie
ludu, jak suchacze zdumieni siebie w tych obrazach jak w zwier-

ciadle ogldali, widzieli swoj ndz, swoje biedy i wad}^; jak
nieraz potakiwali mówcy gowami, lub nawet w zbytniem zajciu,
nie wiedzc o tem, mimowolnie podczas kazania pógosem wy-
mawiah: «prawd gada — tak si dzieje !» Wic nieraz mona
si byo spotka u ludu wiejskiego z takiemi dla pochwaami,
i mówiono: «nie ma to jak kazanie ks. Gruszczyskiego! skoro
zacznie mówi, to tak, jakby ci czyta w sercu, albo patrzy na
to, co si w chaupie dzieje ». Ostatnie kazanie wygosi w Starej-

wsi w dzie Przenajw. Trójcy, na 4 tygodnie przed mierci.
Byo to kazanie dogmatyczne o Trójcy Przenajw., a tak si
podobao ludowi i naszym, i powszechnie mówiono: jeszczemy
nigdy tak piknie kacego O. Michaa nie syszeli.

Przy sprawowaniu urzdu kaznodziejskiego, pracowa on
nadto jako katecheta. Nie wspominam tu o zwyczajnych katechi
zacyach, jakie miewa dla ludzi w godzinach poobiednych tu

i ówdzie po naszych kocioach, zwaszcza w Starej wsi; ale za-

suguje na wzmiank jego katechetura w trzech szkoach ludo-

wych w Nowym Sczu od padziernika 1901 a do koca
1903 r. Poj on katechetur, jako bardzo wany urzd i czynnik
dodatni w wychowaniu modziey. To te stara si o to, aby
zasady nauczania katechizmu nietylko ot tak, na lepo w pra-

ktyce zachowywa, ale takowe i teoretycznie bada cigle i z roz-

34*
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woju metody katechizowania pilnie korzysta. Mio ku dzieciom
jego opiece powierzonym dodawaa mu w tej pracy zachty
i do wytrwania siy. Z zadania swego wywiza si wietnie,

bo i u grona nauczycieli zasuy sobie na zaufanie i cze,
i u rodziców dzieci na pami i wdziczno. Jakiej za nabra
wprawy w przemawianiu przystpnem do dzieci i z jak mio
ci pracowa na tem polu, pokazuje choby to, e zaproszony
przez brzozowskiego katechet ks. Turka, by da rekolekcye

dzieciom szkolnym, takow przysug a na trzy zawody z chci
i z wielkiem powodzeniem spenia. To te po mierci jego dzieci

szkolne z wdzicznoci za t prac poskaday si midzy sob
i zamówiy uroczyste naboestwo w kociele brzozowskim za
spokój jego duszy.

Specyalnoci X. Michaa, jako spowiednika, byo jaknaj-

pilniej przygotowywa chorych na mier, przez dopomoenie
im do dobrej spowiedzi. Nieraz mówi: tu trzeba by skrupula-

tnym, bo to ostatnia spowied w yciu, od niej wieczno
zaley.

Wedug zapewnienia wiarogodnej osoby, majc serce od
samej modoci dziewicze i niewinne, w yciu i obcowaniu to-

warzyskiem nie zna, co to obuda. By, jak to mówi, weredy-
kiem. Moe nie kademu si taki przymiot podoba, moe nieraz

staje on si dla drugiego kamieniem obrazy, ale zwykle bywa
licznym rysem charakteru, zaznaczajcym prost a niewinn
dusz i czy z sob zawsze odwag cywiln, która dobrze

uyta, moe duo przynie dobrego na chwa Bo. A ile to

razy, dziki wanie tej swojej odwadze wypowiedzenia prawdy,
. p. O. Micha stawa w obronie czy to naszego Towarzystwa,
czy dobrych obyczajów, czy wiary w., kiedy wobec niego ta-

kowe zaczepiano. A powiedzmy i to, e umia nieraz po mi-

strzowsku albo komu w oczy powiedzie prawd, albo blu-

nice usta zmusi do milczenia.

Na pierwszej zaraz stronnicy wspomnianego wyej pami-
tnika, tu u góry, jakby «motto», wypisa na jego prob O. Titz,

instruktor jego z trzeciej probacyi, nastpujce sowa: Qtianto

major es, Jiiimilia te in omnibus^ et apud De.itm invenies gra-

tiam. («0 ile jeste wikszym, o tyle upokarzaj si we wszyst-

kiem, a znajdziesz u Boga ask»). Sowa te widocznie nie byy
bez znacznego wpywu na cae wewntrzne, duchowne ycie
. p. O. Michaa Gruszczyskiego. Kto cho pobienie wnika
w jego ycie, yjc z nim przez duszy czas, ten si przeko-

na, e nieraz z heroicznem zaparciem si znosi upokorzenia,

na które naraao go do czsto ywe jego usposobienie. To
zaparcie siebie samego pooyo grunt pod cnot rzeczywist
i cigno na niego ask wielk: wytrwanie w zakonie a do

mierci. Gruntowna jego cnota zajaniaa przedewszystkiem
w cikiej bardzo, ostatniej jego chorobie.
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Choroba ta bya dla niego z Opatrznoci Boej tym ogniem,

jak si wyraa w. Pawe (i. Korynt. III. 13), który «próbuje

kadego roboty, jaka jest». I pokaza ten ogie dowiadczenia,
e robota . p. O. Michaa Gruszczyskiego nie bya ze «somy

»

ani z «drzewa», ale z trwaego kruszcu, jakby ze srebra albo

zota, które w ogniti bywa oczyszczone, a nie zginie. By w sile

wieku, zdrów, przed sob widzia wielkie pole pracy apostolskiej

do której si rwa — a oto kazano mu to wszystko porzuci,
usysza gos swego Pana: dosy twojej roboty, pójd, zdaj ra-

chunek z talentów tobie uyczonych! I zgodzi si, jakby na
wyjazd na inne miejsce pracy. Bóg sam, który pokornym
ask dawa, przygotowa go na t chwil mierci. Przez cay
ostatni rok ycia przychodziy mu cigle myli o blizkiej mierci,

których on nie odrzuca, ale je przyjmowa, w ich urzeczywi-
stnienie wierzy. Jak zeznaje jego rodzony i zakonny brat,

O. Ignacy, w kadym licie nieomal, pisan5'm do niego w tym
roku, wspomina o swojej niedalekiej mierci. Razu jednego,

widzc si z nim osobicie, w czasie rozmowy, O. Micha wy-
ciga z kieszeni rulonik skryptów, siada przy stoliku, rozwija
je i mówi: «to s moje wybrane kazania, pozostawiam je u cie-

bie, aby na wypadek mojej mierci zrobi z niemi to, co ci si
spodoba». Zaraz na pocztku choroby, cho jeszcze si na do-

bre nie pooy do óka, napisa kartk do matki swojej
z owiadczeniem, e traci syna, a zarazem i ze sowem zachty
do zgodzenia si z wol Bo. Wszystkie za papiery jego,

które by pozostawi w Starejwsi, wyjedajc dla porady le-

karskiej do Krakowa, znaleziono po jego mierci zupenie upo-
rzdkowane i z owiadczeniem pisemnem, co maj z nimi zro-

bi, gdy umrze.
W cigu ostatniego roku nie byo adnego objawu jakiej

gronej choroby wewntrznej. Niedyspozycya odka raz w raz
si pojawiajca, skonia lekarza, e mu w maju 1905 r. poleci
odby domow kuracy karlsbadzk. Wykona to, ale polepsze-

nia nie byo — co zoono na karb rozmaitych niedokadnoci
przy domowem leczeniu si — owszem nastpio pogorszenie.

Od czasu do czasu doznawa takich kurczów odka, e wijc
si z bólu, paka, jak dziecko, kryjc si naturalnie z tem przed
okiem ludzkiem; dostawa równie od czasu do czasu wymiotów.
Byo to ju w pierwszej poowie czerwca. Na dobre rozwina si
choroba dopiero 20 czerwca, objawiajc si silnymi wymiotami
i boleciami odka. Od tego dnia niczem si ju nie posili,

niczem nie odwily wysuszonych gorczk ust i garda, bo
czego tylko si napi, wody czy lekarstwa, wszystko wród
strasznych boleci wyrzuca. Mimo to jeszcze cay tydzie cho-
dzi i msz w., gdy si mia lepiej, odprawia. Raz, gdy jeden
z ksiy, który go odwiedzi, spostrzeg na jego twarzy konwul-
syjne drgania, wywoane szalonym bólem wewntrznym i spyta
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go, czy bardzo cierpi, odpowiedzia mu: «tak bardzo moe nie,

tylko, e ja jestem taki niecierpliwy». Mimo te wszystkie zastra-

szajce objawy, lekarz uspokaja i nawet nic gronego w caej
tej chorobie nie widzia; a po dwóch tygodniach takich m-
czarni (i lipca) wysano go ze Starejwsi do Krakowa w towa-
rzystwie infirmarza Br. Jana lósarczyka, który prawdziw nad
nim roztoczy opiek ojcowsk. W Krakowie zebrani lekarze

równie zrazu nic pewnego nie mogli odkry. Przepisano leki

i poddano chorego obserwacyi. Dopiero 7 lipca zwoane konsi-

lium wyszukao z wielkim trudem noworost w rodzaju sarko-

somy, który zatka jelito. Wnet przystpiono do operacyi, na
któr chory si zgodzi. Po przebyciu nadzwyczaj cikiej ope-

racyi, bo wycito mu 45 cm. jelita, chory mia si stosunkowo
dobrze, ale ju pierwszy opatrunek wykaza, e nadziei ycia
nie ma. Pokazaa si gangrena. Zrobiono drug i jeszcze trzeci
operacy, bez znieczulenia chorego. Gdy go uwiadomiono o bliz-

kiej mierci, której i tak si spodziewa, przyj t wiadomo
z nadzwyczajnem poddaniem si woli Boej, a na drog wie-

cznoci gotowa si z tak cierpliwoci, e doktorzy i suba
szpitalna i bracia jego zakonni wyj nie mogU z podziwu. Noc
jego ycia «bezsenna, przeciga*, w boleciach ostatnich «jakby
bez koca» zbliaa si do witu dnia boego, «dopóki Bóg lito-

ny nie uyczy soca ». — Z niedzieli 16 lipca na poniedziaek
w nocy cicho i spokojnie, zaopatrzony w. Sakramentami, wród
aktów alu i mioci, z ufnoci w sercu w miosierdzie Boe,
wpatrzony w Serce Jezusa, niós Bogu w ofierze kwiat swego
ycia, dopiero co w peni rozwinity.

W Krakowie, gdzie by najmniej znany, odprowadzio go
grono naszych i przyjació na miejsce wiecznego odpoczynku.
Ale po szerokim wiecie, gdzie gosi sowo, boe, — zwa-
szcza w okolicy Starejwsi, gdzie przez ostatnie lata pracowa,
wiadomo o jego mierci bya silnym epilogiem jego misyj-

nych kaza, a w wielu miejscach po parafiach uroczyste za
jego dusz odprawiono naboestwo. - R. I. P.

X. Henryk HaducJi T. J.



Koció pojezuicki w Przemylu.

o dawnym naszym kociele przemyskim , budowanym
powoli od 1627 roku/ a wieo odnowionym przez Najprzew.
X. Biskupa Pelczara, przesa w licie z dnia 30 stycznia 1905
O. Czenczowi do Starejwsi Najprzew. X. Infuat Teofil kaw-
ski wizank zebranych przez siebie szcze2:óów, które tu za-

mieszczamy, opuciwszy atoli pocztkowy ustp listu, aby nie-

potrzebnie nie powtarza tego, co ju o kociele i kolegium
przemyskiem poda O, Zaski w swem dziele «Jezuici w Polsce»

(tom IV, cz III, str. 1035 — 1055).

Oto co pisze czcigodny X. Infuat:

...Koció ma trzy nawy. Poboczne nawy, wsze o po-

ow szerokoci od gównej, kocz si od przodu kaplicami,

z których jedna (od wschodu) bya powicona Najw. Pannie,
druga (od zachodu) P. Jezusowi — jak z monogramów umie-
szczonych nad drzwiami kaplic przekona si mona. Nad na-

wami pobocznemi byy obszerne loe z oknami ozdobnie okra-

towanemi, a otwierajcemi si ku gównej nawie. Loe czyy
si z sob za pomoc galeryi, umieszczonej ponad chórem mu-
zycznym. Oprócz otarza wielkiego w stylu barokowym, byo
om innych, t. j. dwa w kaplicach, sze w bocznych nawach.
ciany presbyterium i nawy gównej zdobio 12 obrazów w.
Apostoów, niektóre z nich dosy dobrego pendzla ^. Na cia-
nach obok kaplic byy wizerunki w. Alojzego i w. Stanisawa
Kostki, w paskorzebie. Facyata kocióki wspaniaa, bogato or-

namentowana, z dwiema po bokach wieami, których szczyty
dopiero w r. 1772 ukoczone zostay.

1 Twierdzenie, ze w r. 1702 rozpoczli Jezuici budowa drugi nowy koció
jest mylnem, gdy pierwotny koció budowany od r. 1627 przez dugi szereg
lat, stoi a dotd.

2 Sprawione za rektorstwa O. Jacka Wierzbickiego 1689— 1692, kosztem
przewanie pani Ustrzyckiej kaszt, przem. (Arciiw. Prov. Galie. Resignationes
Rector. Premisl. str. 2). Przyp. Red,
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Oratorium Poudnie.

Gmachy dla kolegium i szkól, gównie z funduszów do-

starczanych przez Ann z Tyrawskich Ulisk ^ równoczenie

z budow kocioa (1627— 1634) wzniesione, a w czasach pó-

niejszych kilkakrotnie przebudowane i rozszerzone, przedsta-

wiay si ostatecznie tak, jak to na zaczonym rysunku uwido-

czniem. Gdy w r. 1682 rozebrali Ojcowie darowany im 161

1

roku staroytny
drewniany koció-
ek w. Piotra, a na
uzyskanym w ten

sposób placu roz-

szerzyli budynek
szkolny — sal o-

statni od strony

wschodniej w miej-

scu, gdzie sta po-

przednio kocióek
w. Piotra, zamie-

niono na yczenie
kapituy w orato-

rium. W tem orato-

rium by otarz z

wizerunkiem P. Je-

zusa ukrzyowane-
go

;
po obudwu stro-

nach krzya w. Ignacy i w. Franciszek Ksawery; w górze
nad krzyem Matka Najw. z Dziecitkiem Jezus.

Jj
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Nasta rok 1773. Dnia 3 grudnia zjawi si w kolegium
ks. Józef Kierski, kanclerz konsystorski i w obecnoci komisa-

rza rzdowego (austryackiego) Niedermeiera i notaryusza Sta-
cinkiewicza przeczyta Ojcom brcve znoszce zakon. Poniewa
rzd austryacki nie mia ani gotowych nauczycieli, którymby
móg powierzy nauk w utrzymywanem dotd przez Ojców
gimnazyum, ani modziey przygotowanej do suchania wyka-
dów niemieckich, dlatego zostawi t szko w rkach Ex-jezui-

tów, którzy uczyli a do roku 1787. Prefektem by O. Jakób
Gadomski. Dwóch tylko przysano Niemców: Franciszka Fabri-

tziego i Walentego Rolnego, jako nauczycieli do jzyka niemie-

ckiego.

Wspomniaem o tych szczegóach, bo z losem Ojców z-
czony by i los kocioa. Ex-jezuici mieszkajc w dawnem swem
kolegium, odprawiali naboestwa w kociele, dokd te mo-
dzie gimnazyalna uczszczaa na msz w. Nie zaraz wic po
kasacie zakonu zosta koció zamknity, chocia nie brako in-

tencyi, aby go na inny cel obróci. I tak w r. 1780, gdy Rusini

rozebrawszy dawn sw cerkiew, a nie majc rodków na zbu-

dowanie nowej, wnieli do rzdu prob o zasiek, pozwoli im
cesarz Józef II wybra sobie jeden z pomidzy trzech kocioów
zniesionych: dominikaski, jezuicki albo karmelicki. Domini-
kaskiego nie chcieli, bo wydawa si im za szczupy; jezuicki

wspaniay, obszerny, w rodku miasta pooony, podoba si im,

ale nie wypadao go zabiera, skoro Ex-jezuici mieszkajcy
przy nim, naboestwa w nim odprawiali; dlatego wybór ich

pad na koció pokarmelicki.

W roku 1787 objli gimnazyum wieccy nauczyciele, pre-

fektem jego mianowany Ignacy Sawiczewski. Z Ex-jezuitów po-

na nich prawo moje w Lublinie przed ksigami grodzkiemi w r. 1647, i nie

powinni Ojcowie pomienieni Kollegium Przemyskiego ustpi z dóbr ode mnie
doywociem trzymanych, az im suma pomieniona zupenie oddan bdzie, gdy
si na to JMP. Kamieniecki za si i sukcessory swoje zapisa pod zakadem
stu tysicy».

Oprócz powyszej sumy 50,000 zotych, legowaa jeszcze Anna Uliska
dla przemyskiego kolegium wsz3'stkie swoje ruchomoci: klejnoty na monstrancye
i wszystko srebro. Take obicia, kobierce perskie, aparaty kocielne gotowe
i niegotowe, i materye jakiekolwiek. Prócz tego naczynia kuchenne: miedziane,
mosine, spiowe i cynowe. Dalej wszystkie statki wodne, tak solne jako i zbo-
owe : szkuty, dubasy, lichtany, razem z frachtem przypadajcym od tych statków.
Nareszcie zboa wszystkie tak w snopie jako i w ziarnie; leguminy wszelakie
w spiarniach, pótna, przdziwa, nabiay, zgoa wszystk ruchomo swoj.
Egzekutorów za testamentu swego: ks. Andrzeja Trzebickiego kanonika kra-
kowskiego, ks. Andrzeja Podolskiego kan. przem., i Stanisawa z Dbrowicy,
kasztelana lubel., bagaa i zaklinaa, «aby tym ubogim Ojcom moim i temu
zacztemu Kollegium przemyskiemu nie dopucili krzywdy czyni, lecz aby ta

odrobina substancyi mojej Bogu oddana i Jemu powicona, w rce si sug
Jego jako najprdzej dostaa* (M. Podgórski: Diversa Monumenta Histor. dioec.

Premisl. Resoviae 1883).
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zosta tylko O. Jarocki, jako profesor retoryki, ale tylko przez
pól roku; otrzyma bowiem probostwo w Drohobyczu, gdzie zo-

stawi po sobie trwa pami jako zaoyciel biblioteki, i odno-
wiciel kocioa parafialnego, który ozdobi freskami, przypomi-
najcymi history teje wityni. Po odejciu Ojców z Przemyla,
koció pojezuicki suy dalej do naboestw dla modziey
gimnazyalnej. Z pocztkiem roku szkolnego 1820 otwarto dwu-
letni kurs filozofii, a 25 listopada tego roku instytut teologiczny.

Dla umieszczenia tych dwóch zakadów musiano przerobi da-

wne loe nad bocznemi nawami kocioa. Prawdopodobnie przy
tej przeróbce osabiono sklepienia, skutkiem czego cz skle-

pienia w loy od wschodniej strony runa. Strach pad na
Niemców (prefektem by wtenczas Jerzy Weber) — poszy re-

lacye do c. k. gubernium we Lwowie, e «koció si wali».

Gubernium nakazao przytykajce do kocioa klasy przenie
do kamienicy hr. Konarskiego, koció za zamkn i sprzeda.
Wprawdzie, gdy strach min, przekonano si, e koció jeszcze

si nie wali, ale nakazu zamknicia go nie cofnito. Naboe-
stwo dla modziey przeniesiono do kocioa 00. Franciszka-

nów, a koció pojezuicki, najpikniejsza budowa Przemyla,
opustosza. Rozpocza si wysprzeda czy darowizna wewn-
trznego urzdzenia wityni. Wielki otarz dosta si do kocioa
w Krakowcu, gdzie do chwili obecnej istnieje; boczne otarze
odstpiono cerkwiom w okolicy Przemyla; dzwon czy dzwony
katedrze ruskiej w Przemylu, gdzie dotychczas jeden dzwon
nazywany przez paamarzy cerkiewnych «Jezuit», a ma si
odznacza tern, e nie chce by z inymi dzwonami w harmonii;

ambona i organy maj si znajdowa w okolicznych kocioach
wiejskich. Nie przebaczono i marmurowej posadzce (sprowadzo-
nej statkami z Gdaska 1697 i'-) któr darowano czy te sprze-

dano któremu kocioowi w ssiedniej parafii. Pozostay tylko

obrazy Apostoów, bo te wpuszczone w mur, nie day si atwo
wydoby \ Murów kocielnych nikt nie chcia naby, dlatego

zamieniono pusty ju koció na magazyn broni i mundurów
dla wojska, dawne za kolegium przeznaczono na zakad wy-
chowawczy wojskowy. W czasie tym, kiedy koció by maga-
zynem, wiele obrazów ciennych ulego zniszczeniu, w grobach
za, dokd Ojcowie z kocioa w. Piotra przenieli ciaa pier-

wszych biskupów i kanoników przemyskich, gdzie te chowali
swych zmarych zakonników i oprócz gównej fundatorki Anny
Uliskiej licznych dobrodziejów i fundatorów swoich ^, trumny
zostay rozbite i sprofanowane, a szcztki rozrzucone.

1 Obecnie znajduj si w muzeum dyecezalnem.
1 Takim fundatorem by, cho nie tutaj zapewne pochowany, Jan Buko-

wski, który dostarczy funduszu na utrzymanie misyonarzy przy kolegium prze-

myskiem. W rozmownicy naszego kolegium w Starejwsi znajduje si dotych-
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Przed rokiem 1840 (data dokadna nie jest mi znana) roze-

brano sygnaturk z obaw}^, aby nie runa.
W roku 1848 zoono w kociele bro odebran gwardyi

narodowej i akademickiej w Przem5'lu — a gdzie by wielki

otarz, umieszczono wizerunek feldmarszaka Radeckiego na
koniu.

Dwa lata przedtem ("1846) kosztem funduszu religijnego

pokryto koció dachem gontowym i odnowiono facyat. W cza-

sie tych restauracyi dobudowano na skrzydle, gdzie poprzód
byo kolegium a potem zakad wychowawczy wojskowy, drugie

pitro, natomiast budynek parterów}', dawny konwikt, znajdujcy
si w porodku dziedzica, zburzono.

W roku 1885 przeniesiono magazyn wojskowy do budynku
umylnie na te cel wystawionego, koció za pozosta pust}',

skazany na powoln ruin, w kocu na rozebranie. Aby go oca-

li, . p. X. Biskup Solecki wniós w r. 1889 przedstawienie do
rzdu, do wadz autonomicznych, do konserwatora zabytków
staroytnych, podnoszc jego warto architektoniczn

,
jego

znaczenie historyczne, bo wystawiony na miejscu pierwszego
kocioa parafialnego w Przemylu, bo pod nim zoone s ciaa
pierwszych biskupów i kanoników, bo mógby suy i nadal

jako koció dla garnizonu i dla modziey szkolnej. Przedsta-

wienia biskupa byy bezowocne. Wprawdzie centralna komisya
konserwatorów po dwukrotnem zbadaniu orzeka, e koció
jako pomnik architektury z siedmnastego wieku, godzien jest

zachowania, e odnowienie jego jest jeszcze moliwem, zrobiono

ju nawet kosztorys, lecz na tem wszystko si skoczyo. Ani
miasto, ani kraj, ani pastwo nie pospieszyo z jakkolwiek po
moc. I zdawao si, e koció nie da si ju uratowa. Obaw
t usprawiedliwi nastpujcy W3^padek. Poniewa koció od
r. 184Ó nie by wcale restaurowany, nic przeto dziwnego, e
gzymsy w fac3^acie z tynku obnaone i cegy rozlunione za-

czy si usuwa i spada na przechodzcych. Nastpstwem
tego byo, e bojaliwszy niejeden zacz woa: Wiee si
wal! przynajmniej kopuy wieowe trzeba rozebra! Bojani
tej ulego starostwo ze starost Góreckim i biuro techniczne,

którem kierowa Szumski. Poszy wic do Lwowa relacye o gro-

cem niebezpieczestwie. Z namiestnictwa przychodzi w r. 1891
rozkaz rozebrania kopu na wieach. Podj si dokona tego

dziea zniszczenia ydek za wynagrodzeniem pieninem kilku-

set zr. i pod warunkiem, e mied i materyal do niego bd
naleay. I zwin si tak prdko, e od niedzieli pitej postu

czas pikny jego portret w stroju polskim i z podpisem: Joannes Bukowski, Da-
pifer sanocencis, £qnes loricatae cohortis, fuitdator Missionis Premisliensis . Podobna
fundacy (20.000 zp.) uczyni w r. 1756 dla naszego domu misyjnego w Turce.

(Przyp. 'Red.).
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do wielkiego czwartku 1891 r. ju prawie robot ukoczy,
a gdy konserwator, hr. Szeptycki dowiedziawszy si o rozbie-

raniu kopu wieowych, zatelegrafowa do namiestnictwa, aby
roboty wstrzymano, niestety byo ju zapóno ^. W miejsce ko-

pu pokryto wiee dachami z gontów. Lecz wicher gwatowny
z pocztkiem maja 1902 r. zerwa z zachodniej wiey dach,

który spadajc zrobi wyom w wizaniu dachowem nad gó-
wn i poboczn naw, tak i deszcze bez przeszkody zaleway
sklepienie kocielne. Koció sta si ruin. Wic rzd postanowi
go zburzy i w miesicu styczniu 1903 roku rozpisa licytacy,

przeznaczajc na ten cel 16.000 koron. Zamierza on zbudowa
na placu pokocielnym ruskie seminaryum duchowne, o które

dopominali si Rusini. Boska jednak Opatrzno pokrzyowaa
zamysy ludzkie.

Centralna komisya konserwatorska we Wiedniu, na której

czele stoi Helpert, zrobia w ostatniej chwili przedstawienie do
ministeryum Wyzna i Owiaty w sprawie kocioa i równo-
czenie zniosa si z korespondentem swoim w Przemylu, pu-
kownikiem Kiccola, aby tene uczyni kroki stosowne w celu

ocalenia kocioa. Kiccola napisa do Konsystorza biskupiego list

w tej sprawie, którym spowodowany Najprzew. X. Biskup Pel-

czar pojecha do Wiednia, starajc si nakoni Ministeryum do

^ Przy rozbieraniu kopu wieowych w kwietniu 1891 roku, gdy zdito
blaszan kul na której by zatknity krzy, znaleziono w jej wntrzu pergamin
z takim napisem:

"Deo T. O. M. Auspice. Pretiosissima Dei Parente Maria S. L. C. opi-

tulante. Universae Coelestis Curiae auxilio, speciatim S. Patris Ignatii invocato,

cuius cultui haec dicata et nomine insignita ecclesia ad Collegium Premisliense

Societatis Jesu, sub tessera S. Parenti nostro freentissime familiari: Ad maio-
rem Dei gloriam. Turri huic ad fastigium non ineleganter perductae (ad quod
temporum et fatorum iniuria, intervallo aetatis maximo, reduci non poterat)

tandem suffragante Dei Providentia, de integro pertecto oper, salutiferae Crucis

signum impositum, anno Domini 1772 die 14 mensis Augusti. Ab introducta

Premisliam Societate anno 162, a Residentia Premisliensi ad titulum Collegii

evecta anno 126. Universam Christi Ecclesiam gubernante Clemente XIV, dioe-

cesim Premisliensem Josepho Thadaeo a Kierkrz Kierski, Episcopo. Regnante
Stanisiao Augusto Poniatowski. Societatem Jesu moderante A. R. P. N. Lau-
rentio Ricci, Praeposito Generali; Provinciam Minoris Poloniae S. J. Jacobo
Konarski, Praeposito Provinciali; Collegium Premisliense R. P. Simone Maychro-
wicz, Rectore. Tam sumptuosum opus in perturbato quamvis regni statu, ab
inundante tam exotico, aquilonari, austriaco, quam foederato polono milite, mi-

nime morantibus calamitosis annis, munifico in benefactoribus Deo consumma-
tum. Omnipotenti itaque Dexterae, ubi suppliciter perennaturum committitur,

succedentibus saeculis in immortalis memoriae monumentum consignatur. Globo

huiusce turris, sacris Cineribus ac Imaginibus acclusis*.

Oprócz powyszego dokumentu pergaminowego, umieszczone byy w teje
gace wieowej dwa pakiety z Relikwiami witemi, które wnet potem podaro-

wa Ojcom naszym chyrowskim X. Biskup Solecki. Kiedy d. 25 czerwca 1894 r.

powicano w Chyrowie now statu Matki Boskiej, stojc dotd przed kon-

wiktem, zoono w jej fundamencie oprócz innych pamitek take i owe Reli-

kwie, wyjte z gaki wieowej kocioa pojezuickiego w Przemylu. (Porównaj

nr. 6 gazetki Z Chyrowa, grudzie 1894, str. 24).
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cofnicia dekretu zagady i wyjedna zezwolenie na restauracy
kocioa i gmachu pogimnazyalnego. Otrzymawszy pozwolenie

ustne, przystpi Najprzew. X. Arcypasterz natychmiast do re-

stauracyi, na koszta której ofiarowa 20.000 koron, spodziewajc
si, e rzd, kraj i miasto udziel take pomocy. Restauracya
kocioa i budynku do przylegajcego ukoczon zostaa
przed d. 13 listopada 1904 roku, w którym to dniu Najprzew.
X. Arcypasterz dokona obrzdu powicenia.^ Koszta restauracyi

kocioa wynosiy 98.405 koron, budynku pogimnazyalnego

76.059 k. Wewntrzne urzdzenie kocioa kosztowao 21.991 k.

Koció i budynek pokryty jest dachówk. Wieom przy-

wrócone dawne ozdobne i wspaniae szczyty; porodku dachu
wznosi si smuka sygnaturka, zbudowana kosztem Kanoników
dyecezyi przemyskiej, a gównie ks. Praata Stachyraka. W po-

rodku facyaty janieje zocistym blaskiem Imi Jezus, tudzie
napis pozacany «Gloria Sacratissimo Cordi Jesu» i lata z je-

dnej strony: «Aed. 1627 », z drugiej: «Rest. i904». Co do we-
wntrznego urzdzenia, wielki otarz wykonany przez Majer-

skiego podug dawnego wzoru, kosztem 20.000 koron ofiarowa-

nych przez Najprzew. ks. Arcypasterza: w otarzu obraz Naj-

sodszego Serca Pana Jezusa malowany przez Popiela. Po bokach
obrazu stojce przy kolumnach otarzowych figury w. Ignacego,

w. Stanisawa Kostki, w. Piotra i w. Pawa, sprowadzono
z Groden w Tyrolu; nad obrazem figura Najw. Panny z Dzie-

citkiem Jezus, w postaci siedzcej. Wkrótce maj stan dwa
otarze w kaplicach: jeden powicony Najw. Pannie Czsto-
chowskiej ze skadek mieszkaców Przemyla (obraz Matki Bo-

skiej wykonany w Czstochowie sprawi ks. Biskup sufragan
Fiszer kosztem 1000 koron), drugi otarz w. Piotra ze skadek
Duchowiestwa dyecezalnego. Znajduj si ju w kociele: am-
bona, balasy przed wielkim otarzem, awki w nawie gównej
w czterech rzdach; przybd wnet konfe^yonay. Dzwon wi-
kszy, pod imieniem w. Jana Kantego, sprawili profesorowie

*
. . . «Ceremonii powicenia dopeni ks. biskup Pelczar przy asystencji

biskupa Fiszera i Duchowiestwa; najpierw powici ks. biskup budynek z ze-

wntrz, nastpnie jego wntrze, poczem w procesyi przeniesiono do kocioa
relikwie. Wreszcie odprawi ks. biskup Pelczar uroczyst msz w. i wygosi
okolicznociowe kazanie oraz udzieli zebranym bogosawiestwa. Na uroczy-

stoci zebrani byli namiestnik hr. Potocki, marszaek kraj. hr. Badeni, hr. Leon
Piniski, radca dworu Dembowski, szef biura prezydyalnego radca Zaleski,

przedstawiciele wadz rzdowych, krajowych, wojskowoci, szlachta z marsza-
kiem powiatu na czele. Po obchodzie kocielnym odby si u ks. biskupa obiad

na 70 nakry. Wzniesiono szereg toastów, ks. biskup Pelczar toastowa na
cze Ojca w., cesarza, ministrów dr. Pitaka, Hartla i obecnych dostojników.

Namiestnik Potocki wzniós toast na cze ks. Pelczara*. (Gazeta Narodowa
z dnia 15 listop. 1904 r.).

Z naszych Ojców, pomimo zaproszenia, nikt nie by obecny na tej uro-

czystoci, gdy wanie w tym dniu odby si w Chyrowie pogrzeb . p. ks. re-

ktora Stefaskiego. (Przyp. Wydawcy).
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teologii kosztem 4.000 koron; drugi mniejszy i sygnaturk zaku-

piono ze skadek. Bielizny kocielnej i aparatów dostarczyy
czciowo panie, dywany darowa kupiec p. Piskorz. Brakuje
jeszcze otarzy w nawach pobocznych, organu (jest tylko fis-

harmonia) i wielu innych rzeczy, ale Opatrzno Boa, która

ocalia koció od zniszczenia, dopomoe, e i wntrze jego
wróci do dawnej wietnoci.

Take i budynek pogimnazyalny wyrestaurowany. Na dru-

giem pitrze mieszkaj XX. profesorowie: Wais, Kochowski, Mo-
midowski, Babicki; na pierwszem pokoje X. Biskupa sufragana

i dla XX. Emerytów; na dole drukarnia udziaowa i biuro re-

dakcyjne Echa przemyskiego. W dawnych loach nad nawami
bocznemi umieszczone bd: bibhoteka i muzeum dla dyecezyi

przemyskiej.

W kociele odprawiaj si codziennie 4 msze w.: t. j. o go-

dzinie 6, ^/a 7, 7 i ^28; t ostatni ma zwykle X. Sufragan. W nie-

dziel po godz. 8 jest nauka. W kady pierwszy pitek miesica
odprawia si naboestwo do N. Serca P. Jezusa.

Mieszkacy Przemyla ciesz si, e posiadaj koció od-

nowiony, który tak dugo by ruder; e pozociste krzye na
wieach góruj znowu nad miastem, a gos «Kantego» rozlega

si wród pagórków otaczajcych miasto, zwoujc pobonych
na naboestwo.

Tandem post tot discrimina rerum^ we wrzeniu 1904 r.,

gdy restauracya kocioa i przylegego budynku dochodzia do

kresu, nadesa Wysoki Rzd pozwolenie na restauracy z tem
jednak owiadczeniem, e tylko koció odstpuje Najprz. X. Bisku-

powi, budynku za, jako bdcego wasnoci funduszu religij-

nego, odstpi nie moe, zezwala atoli na jego uywanie za

czynszem rocznym 3.000 koron. . . .



LITTERAE
Excellnii lUmi ac Rndmi Dni ANDREAE SZEPTYCKI

Archieppi Leopoliensis rit. graec.

ad Provinciam Galicianam S. J.

uibus gratias persolvit pro peracto rite oper Reformationis Ordinis Basi-

lianorum.

Andreas Szeptycki Ruthenorum Haliciensis Metropolitanus,

Archiepiscopus Leopoliensis, Admodum Reverendo Patri Vladi-

miro Ledóchowski e S. J. provinciae Galicianae Praeposito,

omnibusue eiusdem provinciae Patribus salutem nostram in

Domino, ac benedictionem.

Episcopi rutheni Haliciensis provinciae in conventu VIII.

Kai. Nov. anni vertentis habito, qui uidem conventus nonnisi

raro celebrantur et quasi provincialis synodi vices obtinent, una-

nimi consensu statuendum putaverunt, ut provinciae Soc. Jesu
Galicianae in manus Reverendae Paternitatis Tuae eidem prae-

positae, pro opera in Ordinis Basiliani renovatione praestita, quod
magnum san fuit erga totam ecclesiasticam provinciam nostram
beneficium, gratiae agerentur. Minime enim latere quemquam
potest, quanti momenti pro Ecclesiae emolumento omnis sit Reli-

giosus ordo, in quo sanctitas praesertim floreat aeque ac litterae,

et ad Dei gloriam adhibeantur proximorumque utilitatem. Quod
si de omni Ordine religioso valet, ut rerum gestarum monumenta
evidentissime testantur, multo adhuc magis de Ruthena Ecclesia
affirmandum esse videtur, quippe quae hunc unum tantummodo
monasticum ordinem habeat. Cui quidem difficillimae rei, familiae

yidelicet Basilianae secundum mentem Summi Pontificis p. m.
Leonis XIII instaurandae ac innovandae, Societatis provincia,

cui praees, omnem contulit opem, neque laboribus pepercit ullis,

dummodo in ea prodeant viri sanctitate, doctrina clari, qui maiori
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Christi gloriae, Eiusue Ecclesiae commodo totos sese impendant.
Neque incassum collocatae in hoc oper curae atue conatus.

Nam sacerdotes Ordinis S. Basilii M., quantumvis pauci adhuc
plurimisue laboribus vitae claustralis distenti, nihilo secius

omni ministerio, exercitiis praeprimis ac missionibus operam
navant, uberesue Deo opitulante percipiunt fructus, qua re

magnum dioecesibus nostris ferunt adiumentum. Quae san
omnia libenter agnoscentes ac profitentes, Deo Sapientissimo im-

primis, cuius misericordis Providentiae fuistis administri, Vobis-
que Patres Reverendi debitas gratias persolvimus.

His, quae nomine propro meorumue in Episcopatu socio-

rum protuli, licitum esto ea adiungere, quae meam respiciunt

humilitatem, cui illud, quod Graeci tó f7.ovaSr/óv -/.al a.yvzkv/,6v '^yjio.cf.

Yocant, gloriae est atque praesidio. Nam ego quoque haud exi-

guam annorum seriem a clarisssimis S. J. Patribus, meisque di-

lectis magistris in vitae monasticae certaminibus exercebar, et

sub eorum regimine in diversis Ordinis nostri coenobiis vitam
ducebam. Unde memoria illorum virorum, Patrum inquam Ga-
sparis Szczepkowski, Henrici Jackowski, Michaelis Mycielski,

Adalberti Mariae Baudiss nunquam, quoad vixerim, in animo
obliterabitur meo. Centuplo retribuat Societati Deus Benignissi-

mus, quod eius filii erga nos perfecerunt. Impertiatur, ut in tiro-

ciniis Yestris nunquam desint, qui Spiritu Dei vocati, sancti

evadere unice desiderent. Suscitet in omni saeculo in Societate

magnos sanctos, corona Confessorum Martyrumque palma donet
quamplurimos socios. Omnia consilia Yestra, atque incoepta omnia
fortunatissimum semper sortiantur effectum, v Xpi(7T(p 'It^cou tw
Kupito '^[7.ojv (i) '^ ^(ó^oc x.al TÓ /cpoTOc si TOUC (Xi,(Svac. 'Aa7]V.

Datum Leopoli ad Ecclesiam nostram cathedralem Sti Mega
martyris Georgii, Kai. Nov. A. D. MCCCCY.

(In charta pergamena
cum appenso sigillo).

f Andreas
Metropolitanus

m. p.



ROZMAITOCI.

Wraenia z Neapolu.
(List O. Jana Rotha do W. O, Prowinc. Ledóchowskiego).

Nie mam do sów, by O. Prowincyalowi naleycie po-

dzikowa za udzielone mi najaskawiej pozwolenie zrobienia

wycieczki wakacyjnej do Neapolu. Jeeli ju miesiczny pobyt
w górach albaskich by dla mnie wielkiem dobrodziejstwem,
to ile suszniej musz to powiedzie o tych kilku dniach, które

miaem szczcie spdzi w Neapolu. Powiadaj: «zobaczy
Neapol, a potem umrze ». Ja widziaem Neapol, jednak nie-

chciabym jeszcze umiera, owszem y, by ten czarujcy za-

ktek ziemi raz jeszcze widzie, lub przynajmniej we wspomnie-
niach o nim mie nowy powód do chwalenia i uwielbiania nie-

pojtej dobroci, piknoci i wszechmocy naszego Stwórcy.
Podró do Neapolu odbyem w towarzystwie O. Beijers-

bergen, z holenderskiej prowincyi, mego kolegi na prawie ka-

nonicznem. Po poudniu 14 wrzenia (1905) opucilimy Rzym.
W coupee, do któregomy siedli, spotkalimy O. Brandi. Opo-
wiada nam o dowiadczeniach, robionych przeszego roku
w jego obecnoci przez O. Silva i dwóch neapolitaskich pro-

fesorów uniwersytetu z krwi w. Januarego, a których wynik
O. Silva ogosi w ostatnim numerze «Civilta cattolica». Tego
roku maj by dowiadczenia dalej prowadzone, a wzgldnie
udoskonalone, i wanie w tym celu jedzie on (O. Brandi) do
Neapolu.

Na stacyi Monte Cassino rozstawszy si z O. Brandi, wy-
siedlimy z pocigu, aby zwiedzi synny klasztor Benedykty-
nów. Zdalimy pieszo na gór, 900 m. wysok, na której

szczycie, jak orle gniazdo, wznosi si dumnie potne opactwo
benedyktyskie. Pikny, szeroki, dopiero w ostatnich latach bit)'-

gociniec prowadzi spiralnie do góry. Im wyej, tem coraz bar-

NASZE WIADOMOCI. T. I. 35
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dziej czarujcy widok: nad nami niezmierne zabudowania opa-
ckie, oblane promieniami zachodzcego soca, — pod nami
urodzajna, otoczona nagiemi górami, przecita przeroczym stru-

mykiem równina ze swemi polami, winnicami i sadami owoco-
wymi. Po 1^2 godziny drogi stanlimy u furty klasztornej.

O. Przeor, przywitawszy nas jaknajserdeczniej, prosi, bymy
mu tego za ze nie wzili , e tylko jeden da nam obu pokój,

poniewa drugi ju b3^ zajty. Ze szczer podzik przyjlimy
gocinno i udalimy si do swego pokoju. Lecz jake wielkie

byo nasze zdziwienie, kiedymy przekroczyli próg obszernego,
wytwornie umeblowanego salonu z dwoma za kotar ókami;
dwoje drzwi prowadzio bezporednio na balkon, z którego mo-
glimy si spokojnie rozkoszowa wspaniaym widokiem na
miasto, dolin i naprzeciw lece góry. Jake dziko a roman-
tycznie musiaa ta okolica wyglda za czasów w. Benedykta!

Nastpnego dnia po odprawieniu Mszy w. u grobu w. ro-

dzestwa: Benedykta i Scholastyki, zwiedzilimy osobliwoci
opactwa. Peen przepychu koció z jego artystycznemi, jedy-

nemi w swoim rodzaju stallami chorowemi; biblioteka z tysi-

cznymi rkopisami i ksikami, krypta, wanie odnowiona i da-

wne cele w. Benedykta i jego towarzyszy, pozamieniane na
kaplice. Po serdecznem poegnaniu si z O. Przeorem, opuci-
limy o godz. 10 tej klasztor, i okoo godz. 3 po poudniu przy-

bylimy do Neapolu.
Kiedymy O. Stravino, rektorowi konwiktu «na Conocchia»

w Neapolu listownie zapowiedzieli nasz przyjazd i prosili go,

by nam zezwoli na kilkudniowy pobyt w swoim domu, otrzy-

malimy od niego list, który mi ywo przypomnia niezapomnian
nigdy odpowied naszego O. Mrowiskiego, gdy go prosiem
o pozwolenie odprawienia moich prymicyi w Czerniowcach.
«Bdziecie — pisa, jak niegdy O. Mrowiski, tak teraz O. Stra-

vino — najserdeczniej powitani i z otwartemi ramionami przy-

jci, a wszyscy Ojcowie i Bracia do waszych usug s gotowi;

wszyscy bd si stara tak mio wam okaza, jak nam
poleca Matka Societas*. Ju O. Pitkiewicz opowiada mi wiele

o yczliwem usposobieniu neapolskich wspóbraci, ale mio
i uprzejmo, jakiej sam dowiadczyem, przewyszya wszyst-

kie moje oczekiwania. Zwiedziem bd z towarzyszem, bd
sam wszystkie nasze domy w Neapolu (jest ich kilka: rezyden-

cya, teologia, nowicyat, konwikt i externat) — a wszdzie zna-

lazem t sam przyjazn uprzejmo, t sam, prawie dziecic
rado, e widz wspóbrata z obcej prowincyi. Zaraz przy-
czyli si do mnie niektórzy Ojcowie, Scholastycy i Bracia, któ

rzy ubiegali si midzy sob, by mi oprowadzi po domu i po
ogrodzie. Poniewa atoli nikt nie chcia ustpi, wic musiaem
si w kocu zgodzi, e mi procesyonalnie oprowadzano po
kaplicach, bibliotekach, pokojach i innych miejscowociach, a
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wreszcie zatrzymalimy si w refektarzu, gdzie nas ju sucy
oczekiwa z flaszk ochadzajcego wina. Takimi s nasi nea-

polscy wspóbracia i ze sob. Tak n. p. jest tu zwyczaj, e Oj-

cowie lub Scholastycy, niezaproszeni i niezapowiedziani wst-
puj do drugiego domu na obiad, jeeli przypadkiem w por
obiadow przechodz. Nawet wakacye przepdzaj w ten spo-

sób, e id od jednego domu do drugiego i w kadym 4—5 dni

si zatrzymuj w gocinie. Kiedy O. Generaowi si opowiada

o tych osobliwociach Neapolitaczyków, on umiecha si nad

ich dziecic naiwnoci, — ale przyzna trzeba w kadym
razie, e tym sposobem mio bratnia wielce si podnosi i roz

wija. atwo W. O. Prowincya zrozumie, e czuem si w tych

stosunkach jak w domu, midzy moimi gaUcyjskimi wspóbrami.
Uchodziem naturalnie wszdzie za Polaka. Rozumie si, e wy-

padki na dalekim Wschodzie, uciskanie unitów, nadzieje Pola-

ków w Królestwie stanowiy zwyky przedmiot naszych rozmów.
Niedawno temu czytali w refektarzu o przeladowaniu unitów

przez Moskali. Dziea Sienkiewicza, które prawie wszystkie na

woskie przetómaczono, znaj wszyscy nasi Ojcowie i Scho-

lastycy; wogóle Wosi czytaj je z prawdziw namitnoci, nic

wic dziwnego, e tu z Polakami bardzo sympatyzuj.
W Neapolu interesoway mi przedewszystkiem, oprócz

Muzeum narodowego, klasztor dominikaski i koció nasz Gesii

NuoTJo. Tu pod mens otarza bocznej kaplicy spoczywa ciao

w. Franciszka de Hieronimo; odprawiem tam Msz w., przy-

czem szczególnie pamitaem o Ojcach galicyjskich. W klaszto-

rze dominikaskim uczy swego czasu w. Tomasz z Akwinu.

Pokazano mi krucyfiks, z którego Zbawiciel powiedzia do niego

te sowa: «Bene scripsisti de me Thoma; quam mercedem reci-

pies?» na co wity odrzek: «Non aliam, nisi Te, Domine».

Obok wisi dzwonek, którym zwoywano uczniów na wykady
witego. Zaprowadzono nas do dwu ciemnych pokoików, w któ-

rych wity pracowa i odpoczywa. Wielce wzruszeni uklkli-

my na tem miejscu i polecalimy tak siebie, jakote serca na-

szych drogich wspóbraci opiece w. Doktora Kocioa.
W dzie po naszym przybyciu do Neapolu, t. j. w sobot

16 wrzenia rano zrobilimy wycieczk do Pompei, aby w cu-

downej kaplicy Matki Boej si pomodli. Pocig by do osta-

tniego miejsca cakiem zajty przez pobonych pielgrzymów,

którzy spieszyli wraz z nami do N. Maryi Panny, aby jej swoje

potrzeby przedoy. W kociele byy wszystkie konfesyonay
oblone. Po Mszy w., opatrzywszy si w dewocyonalia, uda-

limy si dorok na miejsce katastrofy z roku 79 po Chr.

Jake smutny widok przedstawia to niegdy kwitnce miasto!

Dzisiaj podobne ono do wielkiego cmentarzyska. Domy, teatry,

rynki, termy, witynie — wszystko stoi tu jeszcze jak przed

1800 laty, wicej lub mniej dobrze zachowane; ale z wyjtkiem
35*
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pochliwych jaszczurek, które po ziemi biegaj, lub wieszaj si
na murach, nie widzi si tu adnego yjcego stworzenia. W mu-
zeum znajduj si w szafach pojedyncze wykopaliska z staro-

ytnego miasta: sprzty, zboe, chleb, orzechy, figi i t. d,

W rodku sali le na stoach ofiary katastrofy: chopiec, po-

dobny do spokojnie picego, dziewczynka, niewiasta, kilku

mczyzn i pies zupenie pokurczony. Jake okropny widok
tych skamieniaych cia, u których wyania si z kamiennej
masy ju to czaszka, to zby lub palce. Kiedy si patrzy na te,

pene bólu obhcza, na rce wzniesione do góry, lub powykrzy-
wiane nogi, ma si wraenie, jakoby si odczuwao ten ból i t
rozpacz, z jak ci ludzie umierali. To comy widzieli, zrobio
na nas potne wraenie, i dostarczyo nam przedmiotu do roz-

waa i refleksyi w czasie caej drogi ku Annu7iziata. Straszna
kara Sodomy i Gomorry spotkaa take Pompej! Czy Pom-
peja moe mniej zasuya ? Wystarczy pobienie rzuci okiem
po przedsionku wityni Wenery i po lubienych ciennych ma-
lowidach zwaszcza w pokojach niewiast, a jest si zmuszonym
powiedzie, e grzech Sodomy i w Pompei mia miejsce.

Z Annunziata przybylimy okoo godz. 4 do Castellamare^

dawniej Stabiae, które take w 79 r. dzieliy los Pompei. Pikne,
czyste miasteczko, ze swemi szerokiemi ulicami i ozdobnymi
domami ma bardzo powabne pooenie: ku wschodowi rozszerza

si a do wysokich gór, za od zachodu zmywaj je fale mor-
skie. Po krótkim wypoczynku w hotelu, zamówilimy sobie do-

rok do Vico Euense. Droga bya przeliczna: po lewej rce
wysokie lesiste góry, po prawej morze, od którego nas oddzie-

la tylko niski, kamienny wa. Aczkolwiek ko szed wybornie,
to jednak wonica smaga go niemiosiernie bez przerwy. Po
pógodzinnym galopie cay by pian pokryty i pocz si chwia.
Na skrcie drogi zatoczy si i run nagle na wa. O wos,
a byaby si doroka przechylia i mybymy si zsunli byli

po wysokim, spadzistym brzegu w morze. Przeraeni wyskoczy-
limy z wozu, a majc ju do takiej jazdy, poegnalimy fi-

jakra. W Vico atwo dopytalimy si o nasz konwikt. Stoi

dumnie nad brzegiem morza. Przed konwiktem oczekiwa nas
ju Mag. Polito, który w lipcu filozofi na uniwersytecie gre-

goryaskim skoczy i by moim wiernym towarzyszem. Przy-

jcie ze strony O. Rektora i innych byo bardzo serdeczne.

Czas do kolacyi przepdzilimy przy winie na platformie domu,
skd wspaniay widok na przeciwlegy Neapol i ziejcy ogniem
Wezuwiusz. Rano nastpnego dnia odjechalimy std. Cay dom
z O. Rektorem na czele odprowadzi nas a do powozu, który

mia nas z M. Polito zawie do Sorrento. Dopiero w drodze
dowiedzielimy si, e O. Rektor ju powóz zapaci — a mio
jego tak daleko si posuna, e po dwu dniach przysa mi
list z podzikowaniem za odwiedziny! Sorrento, dawne Surren-
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tum, którego wzgórza rodz, wyborne wina, chwalone ju w odach
Horacego, jest licznie pooone nad wysokim, prostopadle spa-

dajcym brzegiem morza. Zatrzymalimy si przed katedr, by
odwiedzi Najw. Sakrament. Wanie bya suma. Zbudowalimy
sie piewem tak celebransa, jak organisty. Ostatni przygrywa
na organach nietylko w czasie prefacyi, ale take w czasie

wersykuów: Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum
etc.!! W porcie wsiedlimy na parowiec, który nas zawióz do
wyspy Capri. W pobliu tej wyspy zatrzyma si statek, a pra-

wie wszyscy pasaerowie, po wikszej czci Niemcy, wsiedli

na odzie po dwóch, lub trzech, aby zwiedzi sawn pieczar,
zwan «grotta lazzura». My uczynilimy to samo. Przy wejciu
do groty musielimy si wzdu odzi pooy, poniewa otwór
ten ma zaledwie i metr wysokoci, a 2 dugoci. Widok, który

nam si w grocie przedstawi, by czarujcy: nad nami ciemne
skay, pod nami gadkie zwierciado morskie barwy jasno b-
kitnej, chocia morze tu przed wnijciem do groty miao kolor

ciemnego bkitu. Objechawszy w 5 niespena minutach grot
i nasyciwszy si tym piknym widokiem, powrócilimy na pa-

rowiec, który nas w cigu 2 godzin zawióz do Marino. Wró-
ciwszy do Sorrento, poegnalimy si z Mag. Polito i okoo wie-

czora tymsamym parowcem przybylimy do Neapolu.
Drug wycieczk zrobilimy z Mag. Aromatisi 20 wrzenia

do Pozzuoli i Baiae. Po obiedzie, którymy spoyli w domu no-

wicyackim (jako « przydatki* otrzymuje tu go cay tort, ale

naturalnie niema obowizku zje caego) pospieszylimy na
stacy kolejow, skd pocig zawióz nas do Pozzuoli. Tutaj,

w dawnem Puteoli, mieli n. p. L. Lukullus i Nero swoje wspa-
niae wille, których wielkie rudery jeszcze stoj, tu take pisa
Cicero swoje «Quaestiones academicae». Po zwiedzeniu wityni
Serapida, willi Nerona i t. d., podylimy do Lacus Avernus,
którego ciemna woda, rzadko socem rozjaniona, równie jak
i caa atmosfera dokoa, robi przytaczajce wraenie; nic dzi-

wnego, e staroytni wyobraali sobie tu wejcie do Tartaru.
Na lewo od jeziora u stóp zalesionego wzgórza zatrzymalimy
si przed wejciem do «groty Sybilli kumejskiej». Za opat 3^/2

liry otworzono nam grot. Przewodnik i jego synalek zapalili

pochodnie. Weszlimy w ciemny, 150 m. dugi, 3 m. szeroki,

a 5 m. wysoki sklepiony loch. Uszedszy ^/g drogi, skrcamy na
prawo w wazki, ciemny, coraz niej w dó opadajcy korytarz.
Nagle zatrzymujemy si — przed nami wszystko zalane wod.
Przewodnik oddaje swoj pochodni Mag. Aromatisi, bierze Ojca
Baijersbergen na plecy i niesie go przez wod hen w ciemno,
emy go ju zupenie z oczu stracili. Po chwili wraca i mnie
zabiera. Mrowie mi przeszo, kiedy siedzc na karku przewo-
dnika, znalazem si naraz w ciemnicy. Dokd mi niesie ? Czy
do Tartaru ? Nareszcie zobaczyem O. Baijersbergen i chopca
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z pochodni. Jedno wstrznienie — a mój przewodnik odoy
swój ciar obok O. Baijersbergen na kamiennem ou kumej-

skiej Sybilli. Wnet przyniesiono take Mag. Aromatisi i moglimy
ju przy wietle pochodni dokadniej obejrze miejscowo. Je-

stemy w pokoju kpielowym starej czarownicy. Naprzeciw jest

drugie oe; obok znajduj si dwie kamienne wanny. Na lewo
w cianie may otwór, przez który Sybilla dawaa wyrocznie.

Midzy wannami byo miejsce Charonta, który tu przyjmowa
umarych, aby ich przewie przez Styx '). Std mona zej
jeszcze dalej w dó, alemy nie mieli ochoty, bo nam ju do
byo tych okropnoci. Na tych samych plecach przewodnika,

na których roku zeszego cesarz niemiecki t sam odby drog,
dostalimy si do przeciwlegego oa, a std such nog przez

drugi korytarz znów na wiee powietrze. Aby nieco ochon
z tego strasznego wraenia, wstpilimy w Stabiae do restaura-

cyi i pokrzepilimy si nieco butelk falernskiego wina, które

ju Horacy umia oceni.
Na dzie 19- go wrzenia b. r. przypado szesnaste stulecie

mczestwa w. Januarego. Cay Neapol gotowa si do godnego
obchodzenia tej uroczystoci i ju od kilku dni waha si mi-
dzy trwog a nadziej, czy wity równie i w tym roku okae
si mu askawym i uczyni znany cud. I my take oczekiwalimy
tego dnia ze dreniem serca. Rano o godz. 8 udalimy si do
katedry, która bya ju przepeniona pobonymi i ciekawymi.

Przyszlimy niestety za póno. Boczna kaplica, w której si cud
odbywa, bya ju zamknita, nikogo wicej nie wpuszczano.

Musielimy si wic zadowoli tem, emy sobie zdobyli miejsce

wolne przy wielkim otarzu kocioa. Okoo godz. 9 pocz si
kler modli wespó z ludem w kaplicy. Do moich uszu docho-

dzi pocztkowo tylko cichy szmer, który si jednak zwiksza
z kad minut, przerywany od czasu do czasu gonemi woa-
niami. Moe upyno ju trzy kwadranse, gdy nagle rozlegy

si gone oklaski i okrzyki «evviva», którym wtórowa wesoo
kilkutysiczny tum w gównej i w bocznych nawach kocioa.
W tej samej chwili uderzono we wszystkie dzwony miasta,

a 21 wystrzaów armatnich, które wstrzsy kocioem, oznajmiy
mieszkacom weso nowin. Kiedy przyniesiono do gównego
otarza w. relikwi , poprosiem jednego z kanoników, by mi
krew w. pokaza. Flaszeczka bya prawie cakiem pena spie-

nionej krwi, Po pontyfikalnej sumie przystpiem znów do ota-

rza i spostrzegem, e flaszeczka tylko ju do ^/g swej objtoci
miaa krew pynn. Widziaem wic krew w. Januarego w pyn-
nym stanie! e jednak z powodu mego spónienia nie mogem
cudu widzie naocznie, wic niezadowolony powróciem z ka-

tedry. Lecz pocieszyli mi Ojcowie, e cud powtarza si codzie

1) Tu Eneaszowi kae Wergiliiisz wej z Sybill do Tartaru. (Aeneid 1. VI).
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w czasie caej oktawy, i e nazajutrz, gdy ju nie bdzie tyle lu-

dzi, bd móg wyszedszy prdzej z domu dosta si do gównego
otarza kaplicy i przypatrzy si cudowi z blizka.

Zatem dnia nastpnego rano udalimy si ju o godz. 7^3

do katedry, i bez przeszkody dostalimy si do gównego ota-

rza sanktuarium. O godz. 8^2 lud w sanktuarium zacz odma-
wia róaniec. Nastpiy mody do w. Januarego. Byo coraz

goniej. Kady si modli i krzycza, jak go chwila natchna,
a wród tego rozlegay si cige woania: «S. Gennaro, fate ii

miracolo! S. Maria, ora pro nobis!» Dyssonans nie do opisania.

O godz. 9-tej kilku kanoników w processyi przynioso statu

w. Januarego, w której jest ukryta gowa tego Mczennika
i postawili j na otarzu po stronie ewangelii. Inny kanonik trzy-

majc w rku flaszeczk z krwi w kosztownym relikwiarzu,

wstpi na stopnie otarza i zwróci si z t relikwi do ludu.

Obok niego sta kapan, który za relikwiarzem trzyma wiec,
by kady móg wj^anie krew widzie. Ja uklkszy na naj-

wyszym stopniu otarza, tu przy kanoniku, widziaern doka-
dnie, e ^/g flaszeczki byo such krwi napenione. eby si
kady o tern móg przekona, kanonik przesuwa relikwi koo
samych oczu tych ludzi, którzy chcieli widzie i obraca relikwia-

rzem na wszystkie strony, atoli krew spoczywaa na dnie fla-

szeczki, sucha jak kamie. Po upywie mniej wicej kwadransa
kanonik podniós rehkwiarz, postawi go na gowie statuy wi-
tego i pocz odmawia: Credo in Deum Patrem... Cay lud od-

mawia na klczkach Skad apostolski. Wytonem okiem pa-

trzyem w krew. Kiedy, po 5 minutach, lud po raz trzeci powtó-

rzy Credo, w jednej chwili krew, jakby niewidzialn rk oder-

wana od cian flaszeczki, opada, i staa si zupenie pynn.
Lud spostrzegszy to, pocz woa: «Evviva S. Gennaro» i kla-

ska z radoci. W oczach wielu widziaem zy. Ludu nie mona
byo powstrzyma, wic z si ywioow przypad do otarza,

aby uczci w. relikwi i otrzyma ni bogosawiestwo. Tak
wic na wasne oczy widziaem cudowne rozpuszczenie si krwi

w. Januarego. Mirabilis Deus in Sanctis suis! Wraenia tego

nigdy nie zapomn...

25 -letni jubileusz dwóch bractw przy kociele w. Barbary

w Krakowie. — Bractwo »Dobrej mier i«, zawizane
w ostatni niedziel czerwca 1880 r. przez . p. O. Henryka
Jackowskiego, przy wspóudziale wpisanego na czele czonków
tego bractwa . p. Kardynaa Albina Dunajewskiego, obchodzio
dn. 25 czerwca 1905 roku 25 - letni jubileusz swego istnienia.

Msz w. jubileuszow w kociele w. Barbary celebrowa Naj-

przew. X. Biskup Nowak, a przemówiwszy od otarza, udzieli

nastpnie komunii w. przeszo 400 czonkom bractwa. Po po-
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udniu odbyo si walne zgromadzenie czonków bractwa w domu
«Przyjani» (pod 1. 37 przy ul. w. Tomasza), przy wspóudziale
X. Biskupa Nowaka, Prowincyala O. Ledóchowskiego oraz kilku

Ojców z rezydencyi w. Barbary ze swym Superyorem O. St.

Mielochtm. Po przemówieniach zastosowanych do uroczystoci
prezesa zarzdu bractwa Dra Wadysawa Markiewicza i czonka
bractwa Leona Piotrowskiego, przemówi do zgromadzonych
X. Biskup Nowak (wieo w dniu tym do bractwa «Dobrej
mierci» wpisany), zachcajc ich, aby dobrym przykadem jak

najwicej czonków jednali bractwu. W kocu O. Superyor Mie-

loch podzikowa czonkom bractwa, którzy przez lat trzy ska-
dali drobne datki na sprawienie pajka (yrandola) do kocioa
w. Barbary, celem uczczenia tej uroczystoci.

Dla upamitnienia obchodu jubileuszowego ogoszono dru-

kiem niewielk broszurk, w której jeden z braci «Dobrej mierci»
streciwszy na wstpie history zawizania i rozwoju tego bra-

ctwa, poda ustawy obowizujce tak wszystkich czonków
wogólnoci, jak i poszczególnych urzdników. Oto tytu bro-

szurki: «Pamitka uroczystoci jubileuszowej istniejcego w Kra-

kowie przy kociele w. Barbary Bractwa Dobrej mierci, za-

wizanego 2^] czerwca 1880 r.» (Kraków, drukiem «Czasu» 1905.

Nakadem Bractwa Dobrej mierci. 8, str. 16).

Take i Stowarzyszenie «Matek chrzecijaskich*,
zaoone przez . p. O. Adolfa Kamieskiego dn. 9 listop. 1880 r.

przy kociele w. Barbary, obchodzio z wielk uroczystoci
swój 25-letni jubileusz. We rod dn. 8 listop. b. r. (1905) o go-

dzinie 8 rano zgromadzi si w kociele w. Barbary kilkusetny

zastp matek, aby spoem wysucha Mszy w. i przystpi do

Stou Paskiego. Naboestwo, któremu towarzyszy na chórze

piew solowy i artystyczna gra na skrzypcach, odprawi w wieo
na ten cel (kosztem matek) odnowionej kaplicy Matki Boskiej

Bolesnej O. Bratkowski, dugoletni dyrektor Stowarzyszenia. Po
litanii i po udzieleniu bogosawiestwa Najw. Sakramentem
przemówi do zgromadzonych matek i oznajmi w kocu, e
Ojciec w. raczy dla prac Stowarzyszenia przysa swoje bo-

gosawiestwo. — Kulminacyjnym punktem obchodu i niewtpli-

wie najsilniejsz jego chwil byo popoudniowe naboestwo,
odprawione przez JE. ks. Kardynaa Puzyn w rzsicie owie-
tlonym i witecznie przybranym kociele w. Barbary, i bogo-

sawiestwo, jakiego udzieli zgromadzonym matkom, a do któ-

rego doczy do gbi wzruszajc przemow. — W dniu na-

stpnym, t. j. we czwartek dn. 9 listop. odbyo si rano nabo-

estwo aobne za zmare matki i ich dzieci, po poudniu za
o godz. 3 w przystrojonej saU Arcybractwa Miosierdzia uro-

czyste posiedzenie stowarzyszonych matek pod przewodnictwem

O. Bratkowskiego, który zabra gos, aeby przedewszystkiem

odczyta telegram od Ojca w., a nastpnie skreli przebieg
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dotychczasowego rozwoju Stowarzyszenia i udzieli mu na dal-

sz drog jego dziaalnoci swych nauk i zachty. Przemawiaa
w dalszym cigu prezydentka Stowarzyszenia, pani Zofia Do-

brzyska, dzikujc w swojem i wszystkich matek imieniu

X. Bratkowskiemu za jego trudy i powicenie, i wrczajc
przytem zebran, drog skadek kwot 1500 koron na ubogich
uczniów, zostajcych (w liczbie okoo 180) pod jego opiek.
Penem wyszego nastroju, jak cay obchód, byo take kocowe
przemówienie X. praata Bandurskiego.

Proces beatyfikacyjny. — W roku 1561 dn. 15 marca O. Gon-
salvus Silveira T. J., Portugalczyk, poniós mier mczesk
w kraju Monomotapa, t. j. w tych stronach poudniowej Afryki,

gdzie si dzi rozciga Misya zambezka. Dokadny opis tego

mczestwa niejaki p. A. Wilmot odnalaz niedawno midzy
rkopisami biblioteki watykaskiej i streciwszy zamieci w swej
ksice, któr wyda pod tytuem «Monomotapa» — a pragnc
widzie O. Silveir na otarzach, zwróci si do osób w Portu-

galii wysoko postawionych z propozycy, aby wniosy do Sto-

licy w. prob o beatyfikac3^ naszego mczennika. Przewiel.

O. Genera, gdy mu p. Wilmot spraw t przedoy, zrazu wy-
razi swe powtpiewanie, czy obecnie, po upywie trzech z gór
wieków, moliw byoby rzecz stwierdzi kanonicznie prawdzi-
wo faktu mczestwa O. Silveiry; zarzdzi jednak wszelkie

moliwe poszukiwania w archiwach Towarzystwa. Na szczcie
odkryto tame stare, przez w. Kongregacy Obrzdów opiecz-
towane dokumenta, z których okazao si, e ju w XVI. wieku,

a wic wkrótce po mierci O. Silveiry specyalna komisya du-

chowna fakt mczestwa jego tam na miejscu w Afryce zba-

daa i naleycie udowodnia. Wobec tego odkrycia mona mie
nadziej , e proces w sprawie beatyfikacyi O. Silveiry da si
w krótkim czasie pomylnie przeprowadzi, zwaszcza e w tym
wzgldzie wszyscy biskupi poudniowej Afryki przedoyli Ojcu
w. sw prob. (The Woodstock Letters, vol. 34, nr. 2., Septemb.

1905, str. 310).

Stan zdrowia Przew. O. Generaa. — Ciko dowiadczonemu
O. Generaowi niema sprawio pociech pozwolenie na odpra-

wianie M^y w. Reskrypt papieski brzmi, jak nastpuje:
Dilecto Filio Ludovico Martin, Societatis Jesu Praeposito

Generali, cui fausta quaeque et salutaria a Domino deprecamur,
cum dispensationibus necessariis et opportunis in precibus an
nunciatis facultatem facimus missam celebrandi et Sacerdoti as-

sistenti indulgemus ut uoties ad celebrantem adiuvandum opus
fuerit, etiam hostiam tangere possit, necessaria ablutione postea
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adhibita. Ex aedibus Yaticanis die duodecimo mensis marialis

anno 1905. Pius Papa X.
Przytem dorobiono O. Generaowi sztuczn rk, która mu

wielkie oddaje usJu^i. Odpowiednie urzdzenie na plecach utrzy-

muje j w miejscu waciwem. Moe on ni, przy pomocy rki
zdrowej, wykonywa wszystkie ruchy, do których caa rka,
albo okie, albo do jest potrzebn. To te podczas benedyk-
cyi w refektarzu trzyma w niej O. Genera swój biret.

Stosownie do wskazówek lekarzy spdzi O. Genera mie-

sice letnie w Monsumana przy Monte Catino, gdzie nim si
opiekowa Dr. Freddi. Wedle najnowszych wiadomoci wróci
O. Genera cakowicie do zdrowia i, chocia od czasu do czasu

boleci wracaj, jest on cakiem w stanie wypenia obowizki
swego wysokiego stanowiska.

(The Woodstock Letters, Septemb. 1905).

Doktorat O. Kobyeckiego. — W przecigu czterech lat

ostatnich O. St. Kobyecki powica si studyom psychologii

dowiadczalnej na uniwersytetach w Lipsku (1901— 1903), Ge-
tyndze (1904) i Fryburgu (1905) pracujc w tamtejszych labora-

toryach psychologicznych i fizyologicznych. Na dniu 27 wTze-

nia 1905 r. otrzyma na uniwersytecie lipskim dyplom doktor-

ski, którego tekst przytaczamy w caoci:
Q. D. B. V. — Summis auspiciis Regis augustissimi poten-

tissimi Friderici Augusti, Domini nostri clementissimi,

Rectoris perpetui Universitatis Lipsiensis Magnificentissimi, —
Rectore annuo Magnifico Georgio Rietschel, theologiae

Doctore et Professore publico ordinario, Contionatore Universi-

tatis primario, collegii et seminarii Homiletici Directore, Regi

Saxoniae a consiliis ecclesiasticis intimis, Ordinis regii Saxonici

virtute ac fide bene meritorum primae classis Euite, — Decano
Joann Yolkelt, philosophiae Doctore, philosophiae et pae-

dagogicae Professore publico ordinario, seminarii philosopho-pae-

dagogici Directore, Ordinis regii Saxonici virtute ac fide bene

meritorum primae classis Euite, — Procancellario G e r a r d o

S e e 1 i g e r
,

philosophiae Doctore, historiae Professore publico

ordinario, seminarii historici Directore, Ordinis regii Saxonici

virtute ac fide bene meritorum primae classis Euite, — Stani-
slaus Kobyecki Varsoviensis, tradita dissertatione admo-
dum laudabili quae inscribitur «Uber die Wahrnehmbarkeit
plotzlicher Druckveranderungen» et examine magna cum laude

superato, philosophiae Doctor et bonarum artium
Magister creatus, atue hac tabula publice declaratus est.

—

Lipsiae, die XXVII mensis Septembris MDCCCCY. (Typis A.

Edelmanni typogr. acad.).
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Rozprawa naukowa, któr O. Kobyecki ^v celu dostpienia

stopnia akademickiego drukiem ogosi, nosi tytu: Uber die

Wahrnehmbarkeit plotzlicher Druckveranderungen. Inaugural-

Dissertation der Hohen Philosophischen Facultilt der Universitat

Leipzig, zur Erlangung der Doktorwiirde vorgelegt von Stani-

slaus Kobyecki aus Warschau. Leipzig, Wilhelm Engelmann

1905. 8, str. 90. — Sonderdruck aus Wundt, Psychologische

Studien. I Band. 3 u. 4 Heft. — Na okadce wydrukowana
uwaga: Angenommen von der mathematisch-naturwissenschaft-

lichen Section auf Grund der Gutachten der Herren Wundt
und Bruns.

Wynalazki O. ukotyskiego. — mudnym a dugotrwaym
studyom O. ukotyskiego mamy do zawdziczenia dwie nowe
zdobycze naukowe, które ju spotkay si z yczliwem uzna-

niem w sferach fachowych a i u nas nie powinny przemkn
si niepostrzeenie. S to w cislem sowa znaczeniu wynalazki,

zdolne wiele przyczyni si do uatwienia bada i dowiadcze
w dziedzinie meteorologii i mechaniki.

Pierwszy z nich przedstawia si jako przyrzd automaty-

czny do zapisywania wyadowa elektrycznoci ziemskiej, zwa-

nych w potocznym jzyku byskawicami. Udao si tu O. Wo-
dzimierzowi przez zastosowanie najprostszych rodków, t. j. sy-

stemu zegarowego, aparatu Richarda, dzwonka elektrycznego,

koherera systemu Fenyi i t. d., skonstruowa nader zgrabny
przyrzdzik, który obok swej prostej budowy wykazuje wrali-

wo nieosignit w adnym dotychczas znanym registratorze

a pozwalajc na obserwacye w promieniu 400 kilometrowym.

Za pomoc tego przyrzdu povviodo si O. ukotyskiemu je-

szcze w r. 190 1/2 poczyni wane spostrzeenia meteorologiczne

w Afryce poudniowej, które ogosi w XXXII tomie «Jahrbu-

cher der k. ung. Reichsanstalt flir Meteorologie und Erdmagne-
tismus» (r. 1902, cz. L). Opisa go dokadnie sam wynalazca
w berliskiej « Deutsche Mechaniker-Zeitung» (r. 1903 Nr. 16.

str. 145 np.) w art. p. t: «Ueber einen Gabel-Registrierapparat

und seine Anwendung zur Beobachtung der Blitze»; a znany
wgierski meteorolog, O. Juliusz Fenyi S. J. powici mu du-
sze, pene pochwa sprawozdanie w czasopimie: «Natur und
Offenbarung» (Monaster 1903, tom 49, str. 612 np.). To wspó-
dziaanie O. Fenyi, jakote spoytkowanie jego koherera dao
powód, i w handlu aparat powyszy nosi nazw Registratora

systemu «Fenyi-ukotyski». Patent na jego sporzdzanie po-

siada zakad Wiktora Hosera w Budapeszcie (I. Taban, Apród-
utcza 3).

Drugi wynalazek O. ukotyskiego odnosi si do dowiad-
cze z równi pochy i polega na tem, e w miejsce dotych-
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czas uywanych systemów blokowych (Bertrama i Weinholda)
wprowadza wag sprynow, co niezmiernie przyczynia si
do dokadnoci oblicze utrudnionych poprzednio przez tarcie.

Sposób posugiwania si tym przyrzdem opisuje O. Wodzi-
mierz w «Physikalische Zeitschrift» Rieckego i Simona (roczn.

6. Nr. 7, str. 207 np.) a wyrabianiem ich trudni si pracownia
M. Kohla w Chemnitz (Saxonia).

Rekolekcye dla robotników w Belgii

i jak one przeciwdziaaj socyaizmowi ^

Pomidzy wieloma pracami, jakie belgijska prowincya
przedsiwzia w ostatnich dziesiciu latach, celem przeciw-
dziaania rozszerzaniu si socyalizmu, adna równie szybko si nie

rozrosa, jak praca naszych «prywatnych rekolekcyi». Od sa-

mego pocztku znalazy one yczliwe przyjcie i zdaje si, e
teraz silnie si utrwaliy. Szeroki i wzrastajcy ustawicznie ich

wpyw obiecuje bogate dusz niwo.
Znan jest rzecz, e belgijski socyalizm sta si w osta-

tnich 20-stu latach gron rewolucyjn party. W tych zwa-
szcza prowincyach, w których religijne uczucie i wiara po
woli wygasa, znaleli przewodnicy tysice robotników gotowych
do strejku, lub grocych wasnoci prywatnej a nawet yciu.
Prawdziwy cel istnienia, powód nierównoci klas, przyczyna pracy
i cierpie stay si tajemnic dla tych biednych, oszukanych
dusz, — a ci, którzy patrzyli na t gotujc si walk,
prdko przyszli do przekonania, e tylko religia moe skutecznie

przywróci pokój tam, gdzie spoeczne ustawodawstwo zawio-
do. Sdzono, e nasze prywatne rekolekcye bd najlepszym
rodkiem do urzeczywistnienia odnowienia religijnego.

Historya tego dziea. —W ostatnich dwudziestupiciu latach

dawano rekolekcye w starem opactwie w Tronchiennes. Brali

w nich udzia zamoni ludzie wieccy ze wszystkich stron kraju

a liczba ich wynosia od 500—600 rocznie. Czemu nie dopu-
ci do udziau w tej tak dobroczynnej instytucyi take i klas

robotniczych? Ojcowie z kolegium Mons i Charleroi rozpoczli.

Pierwsze rekolekcye dano w Mons. Obecnych byo 4 ludzi. To

• Artyku ten pisany w padzierniku 1904 roku przez scholast. D. Stra-

cke T. J., suchacza teologii naonczas w Lowanium, obecnie w Krakowie,
drukowany by po angielsku w Woodstock Letters (zeszyt z grudnia 1904 roku).

Podajemy go tutaj z tego powodu, ze wkrótce i u nas, w Czechowicaci, ma
by otwarty podobny dom rekolekcyjny dla robotników,



- 565 -

byo w roku 1890. W tym samym roku zorganizowano jeszcze

trzy razy rekolekcye w Charleroi. We wrzeniu 15 robotników

odprawio rekolekcye na willi kolegiackiej w Marchienne. Nieco

póniej mielimy 67-miu robotników w samem kolegium. Przez

trzy dni przychodzili oni wczas rano, a wracali w nocy. W li-

stopadzie znowu byo na rekolekcyach 19 mczyzn; szeciu
z nich spao na willi. W czasie [wakacyi wielkanocnych obró-

cono na ten cel cz szkolnego zabudowania, tak, e 70 robo-

tników przyjmowano tam na noc. Od tego te czasu praca po-

cza kwitn.
Wnet daa si uczu potrzeba uzyskania gdziekolwiek

w «czarnym kraju» t. j. wglodajnem zagbiu od Charleroi do

Quievrain, domu do obszernego, by módz dalej prowadzi t
prac na tak skal, by odpowiadaa wzrastajcemu cigle po-

pytowi. Zakupiono dom w Fayt-lez-Manage i 15 sierpnia 1891

r. weszli po raz pierwszy ludzie do tego przybytku pokoju.

Partye rekolektantów byy coraz liczniejsze.

Flamandzka cz kraju (cztery prowincye z poród dzie-

wiciu, belgijskich) chocia mniej podminowana przez socyali-

styczn propagand, posza wnet za tym przykadem. W Gan-
dawie, gdzie przebywa 60.000 robotników, otworzono dom w roku

1894. Na pocztku nie dopuszczano nikogo, prócz robotników
gandawskich. W witecznych dniach, wolnych od pracy lub

w niedziele, jakote w dwóch dniach poprzedzajcych lub na-

stpujcych po tyche, przychodzih ludzie o 7 rano i opuszczali

nasz rezydency o 9 wieczór. rodków jednak brakowao.
Mimo to ju w r. 1896 postanowiono zaprowadzi rekolekcye

na szersze rozmiary, to te urzdzono 25 mniejszych pokoi i od
tego czasu rekolekcye odbyway si jak w Fayt. T szczliw
zmian zawdzicza naley w czci szlachetnej inicyatywie

rekolektantów z Tronchiennes. Postanowili oni na zebraniu po-

przedniem «zapewni dla siebie od Wszechmocnego Boga dobro-

dziejstwo rocznych rekolekcyi, posyajc robotników do Gan-
dawy i Fayt, aby si tam modlili przez trzy dni za swoich
dobrodziejów i za zagroony katoHcyzm». Zapewne bya to myl
podziwienia godna. W caej Belgii powstay lokalne komitety

i jeden centralny, aby zapewni robotniczej klasie duchown
pomoc trzydniowych rekolekcyi i oprócz tego odszkodowanie
za zarobek w ten sposób utracony.

Przy nowicyacie w Arion wzniesiono obszerne budynki
w r. 1896. W r. 1899 otwarto nowy dom w Lierre. Powicono
go w listopadzie, a 3-go grudnia przybyo 46 robotników z Ant-
werpii; 10 t.m.mielimy 41 robotników z Tillemont, 17-go 47 z Lo-
wanium, 24-go 46 z Mechlinu. Komitety dwóch prowincyi wLiege
i w Limburgu postanowiy zbudowa dom w Xhovemont, nie-

daleko Liege. Uroczyste powicenie tego domu miao miejsce
22 maja 1901 r. W pierwszym ju roku 1800 robotników ro-
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bilo tam rekolekcye. W dniu 6 wrzenia 1903 nastpujce ogo-
szenie pojawio si w jednej limburskiej gazecie: «Limburski
komitet dla rekolekcyi robotników postanowi otworzy dom
w teje prowincyi». Kupiono dom i ogrody w Alken (Hasselt),

stawiaj nowe budynki i poniewa dom ma by powicony
Niepokalanemu Poczciu N. Maryi P., spodziewamy si otwo-
rzy go 8 grudnia.

Cel. — Cel, który kierowa ca t czynnoci, jest wycho-
wanie w robotniczych klasach chrzecian, którzyb}'- byli dosy
silnymi do opierania si uwodzicielom i zepsuciu, i chtnymi
do wspólnej pracy z klerem w ratowaniu swych wspórobotni-
ków. Ten podwójny cel wpojenia w nich niewzruszonych prze-
kona, silnej wiary i gorliwej dziaalnoci jest niczem innem,
jak apostoowaniem przez samyche robotników midzy robo-
tnikami. Tak wychowani, bd oni najlepszymi wspópracowni-
kami kleru wieckiego i zakonów.

Organizcya. — Frzez trzy dni trzyma si robotnika zdaa
od ziemskich trosk i uciech wiatowych. W obecnoci swego
Stwórcy bada on gruntownie siebie samego. Jego prywatne
wiczenia wspomaga si naukami i medytacyami o krótkoci
ycia, o ohydzie grzechu, o dobroci i piknoci naszego Boga,
którego ma odtd sta si onierzem. Dodaje si nadto inne

pobone wiczenia, jak: ustn modlitw, drog krzyow, msz
wit; spowied za i komunia w. kocz te trzy dni samo-
tnoci. Wszystko to jednak w sposób bardzo prosty; przed oczyma
ma si zawsze praktyczne cele.

Wybór ludzi. — Aby odpowiedzie zaoonemu celowi,

maj by ludzie ile monoci takiego stanowiska i charakteru,

eby mona oczekiwa, i osign wpyw nad swoimi mniej
uzdolnionymi towarzyszami. Wiedza, biego w swoim zawodzie,
wzgldna niezaleno, atwo w wysawianiu si, oto po-
dane przymioty. Ci wybrani ludzie powinni nietylko cieszy si
dobr saw, lecz maj by zdolnymi do werbowania nowych
rekolektantów. Musz oni by na tyle dojrzaymi, aby da wy-
ry na sobie wraenie niezatarte, a nadto dostatecznie silnymi,

by rozpocz na nowo doskonalsze ycie chrzecijaskie. Zdaje
si, e odpowiedni wiek ley midzy 18 a 50 rokiem. Pierwszych
ludzi z centrum fabrycznego lub przemysowego wybiera pro-

boszcz, albo sam chlebodawca, lub jeden z promotorów; lecz

dla nastpnych rekolekcyj zostawia si zwykle wybór tym robo-

tnikom, którzy ju rekolekcye odprawiH; lokalny komitet kon-

troluje i aprobuje.

Pokrycie kosztów. — Taka, jak ta, instytucya jest bardzo
kosztowna. Utrzymanie przez trzy dni, bilet kolejowy (jeeli

potrzebny) i odszkodowanie za utracony zarobek wynosi okoo
15 franków na osob. Lokalne komitety i promotorowie: m-
czyni czy kobiety, maj si stara o te pienidze. Poniewa
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chlebodawcy i fabrykanci s interesowani wicej, ni ktokolwiek

inny, wic si ich take wzywa, aby swój datek ofiarowali.

Czonkowie dawnych lig rekolekcyjnych daj co tydzie kilka

centymów. Dar 500 fr. zapewnia na zawsze coroczne rekolekcye

dla jednego robotnika. W wielu miejscach próbowano, aby i ro-

botnicy sami brali udzia w wydatkach, z których sami zbie-

ra maj duchowne owoce. Ta metoda coraz wicej si roz-

szerza. Jest ona oczywicie najskuteczniejsz.

rodki wytrwania.— Tylko stowarzyszenia mog podtrzyma
usposobienie w takich rekolekcyach wpojone. Co miesic scho-

dz si rekolektanci, aby wysucha mszy w. i przyj komu-
ni wit. Krótk nauk dodaje si po ewangelii. Przede msz
w. zwyczajnie odmawia si róaniec, a po mszy w. daje si
bogosawiestwo Najw. Sakramentem, Te wiczenia nazywaj
si miesicznemi rekolekcyami. We formie mog si róni; cel

ich i rodki s wszdzie te same. Stowarzyszenia te nazywaj
si «bractwem N. Sakramentu*, «lig przyjació Najs. Serca Je-

zusowego». Na innych miejscach, gdzie podobne stowarzyszenia
ju istniay, rekolektanci wpisuj si do nich i oywiaj takowe.
Fayt n. p. byo w stanie stworzy i utrzymywa w rozmaitych
miejscowociach 150 lig Najw. Sakramentu. Kada liga ma ko-

mitet promotorów. Stan dziea bada si przed i po rekolekcyach.
Ozibych upomina si, gorliwych zachca, nowych czonków
si przedstawia i t. d.

Rezultaty. — Aby cho tylko pobienie opowiedzie o zdu
miewajcych nawróceniach, aby powtórzy serdeczne pochway
belgijskich biskupów, podzikowania kleru i chlebodawców,
trzebaby zapisa cay zeszyt Woodstock Letters. Musimy si
przeto zadowoli kilkoma cyframi. Bd one wicej pouczaj-
cemi i wymownemi, ni jakikolwiek inny komentarz.

Fayt. W roku 1891 rekolektantów 215; 1997, 839; 1898,

870; 1899, 1.083; 1900, 1.472; 1902, 1.702; 1903, 1.967.

W pierwszych 10 latach 7.808 mczyzn robio tutaj swoje
rekolekcye.

Od 1 89 1— 1902 dano 328 rekolekcyi dla 9.342 mczyzn.
Od stycznia do lipca 1902 1 108 osób przeszo przez rekolekcye.
Od 1891— 1903 byo 406 rekolekcyi dla 13.167 ludzi. Obe-

cnie liczba ta przekroczya 15.000.

G and a wa:
r. 1894 rekolekcyi 6 osób 142

1895
1896

1897
1898

1

1

42

48

229
300

994
1.490

r. 1899 rekol. 45
1900 ^ « 41

1 90 1 « 36
1902 « 40
1903 « 40

osób

Do tego czasu wicej ni 11.000 rekolektantów

1-539

1-347

1.270

1. 281

1-343

^ Po otwarciu domu w Lierre.
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Lierre:
r. 1900 rekol. 47 osób 2.010 r. 1902 rekol, 66 osób 2.845
« 1901 « 51 « 2.544 « 1903 « 6"] « 2.753
Ogóem wicej ni 13.000 rekolektantów.

Liege: od czerwca 1901 ponad 5.100 osób.

Arion: od sierpnia 1903 do sierpnia 1904 osób 750.
Tronchiennes: 600 rekolektantów rocznie.

A zatem odprawia rekolekcye co roku 9.000—10.000 robo-

tników.

Od rozpoczcia tego dziea, okoo 12 lat temu, z gór 50
tysicy mczyzn z wszystkich klas i zawodów, których naj-

wiksza cz skadaa si z robotników, korzystao z dobro-
dziejstwa 3 dniowych rekolekcyi.

Nasza prowincya wnet przysza do wniosku, e naley do-

da do tej pracy oddzia dla kobiet. Szlachetne wspódziaanie
zakonów i pa odpowiedziao na nasze wezwanie. Pi domów
otworzono. Oto daty:

Watermael (koo Brukseli):

r. 1900 kobiet 424
« 1901 « 937
« 1902 « 1-324

Bruksela: w r. 1901 kobiet 1.300.

Na mur: od marca 1900 do marca 1901 kobiet 1006; od
marca 1901 do marca 1902 kobiet 1498.

Antwerpia: od i hstopada 1900 do roku 1903 kobiet

3.000.

Kobiety zamne odprawiaj rekolekcye oddzielnie od

dziewczt.

I

1897
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