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DZ IAL U RZĘ DOWY.
ZARZĄDZENIA STOLICY APOSTOLSKIEJ.

E NCYKLIKA
DO CZCIGODNYCH BRACI PATRJARCHÓW, PRYMASÓW, ARCYBISKUPÓW,
BISKUPÓW I INNYCH ORDYNARJUSZÓW POKÓJ I JEDNOŚĆ ZE STOLICĄ
APOSTOLSKĄ UTRZYMUJĄCYCH

O KAPŁAASTWIE KATOLICKIEM

PIUS XI

PAPIEŻ

CZCIGODNI BRACIA
POZDROWIENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO APOSTOLSKIE.

II.
CNOTY I WIEDZA KAPŁAŃSKA.

C.d.

Olbrzymia jest zatem, Czcigodni :Sracia, godność kapłańska.
Szczytnego jej blasku nie zaciemnią opłakane i pożałowania
godne przewiny nielicznych kapłanów z ułomności natury ludzkiej
spełnione. Rzadkie te uchybienia nie mogą pogrzebać w niepa
mięci zasług tylu kapłanów, wybitny c h cnotami, wiedzą, żarliwo
ścią, męczeństwem. Tern więcej, że niegodność człowieka nie
unieważnia jego czynności kapłańskich : wiadomo bowiem, że
niegodność kapłana nie narusza ważności sakramentów, które
skuteczność swoją czerpią z krwi Jezusa Chrystu sa , a nie z świę
tości kapłana. Owe środki wiecznego zbawienia działają, żeby
użyć określenia teologicznego, " ex opero operato" (z wewnętrznej
swojej dzielności).

50

·

Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie

Nr. 4

Jasną jednak jest rzeczą, że g Ódność taka domaga się od
wszystkich, którzy nią zaszczyceni zostali, wzniosłości ducha,
czystości serca i nieskazitelności życia, odpowiadającej majesta
towi i świętości posłannictwa kapłańskiego. Ono to, jak nadmie
niliś m y„ postawiło kapłana jako pośrednika pomiędzy Bogiem
a ludźmi, w zastępstwie i z nakazu tego, o którym powiedziano,
że jest „jeden pośrednik Boga i ludzi, człowiek Jezus Chrystus"

(I. Tym. Il 5).

Kapłan powinien więc w miarę sił swoich dążyć do dosko
nałości tego, którego sprawuje posłannictwo, powinien świętością
życia i dobremi uczynkami przypodobać się Bogu, ponieważ Bóg
ponad przepych świątyń ceni i miłuje cnotę. „Ponieważ (kapłani)
stoją-jak mówi św. Tomasz pomiędzy Bogiem a ludźmi, powinni
jaśnieć czystością sumienia w obliczu Boga i dobrej sławy zaży
wać u ludzi" (Sum. Theo[. , Suppl. q. 36, a. 1 ad 2).
Kto przeto święty urząd piastuje, a życie wiedzie gorszące,
dopuszcza się profanacji i staje się świętokradcą : „Kto nie je st
święty, nie powinien świętych sprawować czynności" (Decret. ,
dist. 88, kan . 6).
Dlatego już w Starym Testamencie nakazał Bóg swoim
kapłanom i lewitom: „Niechże tedy świętymi będą, bom i ja
Święty jest, Pan, który ich uświęcam" (Lew. XXI, 8). Mądry zaś
bardzo król S alomon w pieśni na poświęcenie świątyni o to wy
raźnie prosi Boga dla synów Aarona : „Kapłani twoi niech się
obloką w sprawiedliwość, a święci twoi niechaj się weselą" (Ps.
XXXI, 9). Naprawdę, Czcigodni Bracia - przytaczamy tu słowa
św. Roberta Bellarmina - „jeśli tak wielkiej sprawiedli\vości
i świętości i żarliwości wymagano od owych kapłanów, którzy
owce i woły ofiarowali i wysławiali Boga za dary doczesne,
czegóż, pytam się, żądać będą od tych kapłanów, który Baranka
Bożego składają w ofierze i za wieczne dziękują dobra?" (Expla
nat. in Psalmos, Ps. CXXXI, 9). „ Wielka jest coprawda godność
prałatów - powiada św. Wawrzyniec Justynjan - ale większe
jest brzemię: na wysokim stopniu postawieni są na oczach ludzi,
godzi się przeto, aby w oczach Wszystkowidzącego stanęli na
wyżynach cnoty; inaczej bowiem wywyższeni są nie na zasługę,
lecz na własną zgubą" (De żnstżt. prael., r. II).
NASLADOWANIE CHRYSTUSA.

W rzeczy samej wymienilśmy już krótko wszystkie powody
na wykazanie wzniosłości kapłaństwa katolickiego. Przychodzą
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Nam one znowu na myśl, kiedy pragniemy usilnie zachęcić kapła
nów do całkowitej świątobliwości życia, do której są zobowiązani.
Jak bowiem uczy Doktór Anielski, „do godnego sprawowania
święceń· nie wystarcza zwykła dobroć (moralna), lecz wymaga
się dobroci wybitnej; jak ei, którzy przyjęli święcenia, ponad lud
w stopniu święcenia są postawieni, tak też świętością powinni
ten lud przewyższać" (Sum. Theo!. Uzup., q. 35, r. I ad 3). Wszakże
-0fiara Eucharystyczna, w której nieskalany Baranek, gładzący
grzechy świata, ofiaruje się Bogu, w szczególniejszy sposób do
maga się od kapłana, aby świętością życia i czystością obyczajów
wedle sił przypodobał się Bogu, któremu codziennie przynosi
-0wą najczcigodniejszą ofiarę, będącą Słowem Bożem, które z mi
łości stało się człowiekiem. Dlatego Kościół przez usta biskupa
napomina diakona, przyjmującego święcenia kapłańskie: „Rozważ
cie, co czynicie, naśladujcie, co sprawujecie" (Pontif. Rom. przy
�więc. kapł.).
Kapłan j�st poza tern szafarzem łask Bożych, które jak ze
źródła wypływają z sakramentów; nie godzi się,. aby taki szafarz
sam był pozbawiony tej drogocennej łaski, albo wartości jej nie
uznawał i opieszale jej bronił. Nadto kapłan ma uczyć prawd
wiary; ależ nigdy nie można godnie i skutecznie wykładać praw
religijnych, jeśli cnota nie potwierdza pouczenia wedle przysło
wia: „Słowa poruszają, przykłady pociągają". Kapłan ma również
·Obowiązek obwieszczania prawa ewangelicznego; jeśli przeto
pragnie, aby słuchacze prawo .to przyj�li, osiągnie to najpewniej
i najskuteczniej z pomocą łaski Bożej, jeśli lud ujrzy, ie kazno
dzieja sam świętością życia i własnym przykładem głoszone
prawdy potwierdza. Przyczynę tego objawu podaje przenikliwie
św. Grzegorz Wielki temi słowy: „Taki głos łatwiej trafia do serc
słuchaczy, który zaleca życie kaznodziei, ponieważ wykonanie
tego, co nakazuje, ułatwia własnym przykładem, pokazując, jak
należy postępować" (Listy, ks. I, list 25). Święte księgi pouczają
nas, że tak właśnie postępował Boski Zbawiciel, który „począł
czynić i uczyć" (Dz. Ap. I, 1), a tłumy witały go radosnemi
okrzykami nietylko dlatego, że ;nigdy człowiek nie przemówił
tak, jak ten właśnie" (Jan VII, 46), ale głównie z tego powodu,
te „dobrze wszystko czynił" (Mar. VII, 37). Tych zaś, którzy
„mówią, ale nie czynią", możnaby przyrównać do pisma uczonych
i do faryzeuszów, których Chrystus zganił-nie naruszając jednak
powagi słowa Bożego, które głosili z urzędu - kiedy temi słowy
lud napominał: „Na katedrze mojżeszowej zasiedli uczeni i fary-
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zeusze. Wszystko zatem, cokolwiekby wam powiedzieli, zacho
wujcie i czyńcie, ale według ich uczynków nie czyńcie" (Mat .
XXHI, 2, 3). Ktokolwiek przykładem własnego życia nie poleca
prawdy przedłotonej, ten niewątpliwie niszczy jedną ręką, co
drugą zbudował. Łaskawie natomiast błogosławi Bóg trudom
tych nauczycieli Ewangelji, którzy wpierw z całej. duszy zaczy
nają pracować nad własnem uświęceniem; wtedy zjawiają się
obficie kwiaty i owoce ich apostolstwa, potem ich zroszone�
a oni sami w czasie żniw „ wrócą z weselem, niosąc snopy swoje"
(Ps.· CXXV, 6).
Należy jeszcze nadmienić, że kapłan niebezpieczną bardzo
popełnia. pomyłkę, jeśli pod. wpływem źle pojętej gorliweści za
niedbuje własne uświęcenie, a wszystkie swe siły poświęca
pracom zewnętrznym, choćby najlepszym, swego posłannictwa.
Tak bowiem postępując, nietylko na szwank nar a ża wieczne
swoje zbawienie - czego lękał się dla siebie Apostoł narodów
temi słowy: „Karzę ciało moje i w niewolę podbijam, bym snać,.
gdy nauczam innych, sam nie został odrzucony" (I Kor. IX, 27)-'
ale, choćby nawet łaski Bożej nie utracił, zagubi w sobi e nie
uc hronnie owo dobroczynne tchnienie Ducha Ś więtego, które
udziela zadziwiającej mocy i skuteczności zewnętrznym czynno
ściom apostolstwa.
Jeśli zresztą wszystkich chrześcijan obowiązuje to przyka
zanie : „Bądźcież te d y doskonałymi, jak i Ojciec Wasz niebieski
doskonały je st" (Mat. V, 48), O· ile więcej powinni do siebie
odnosić te słowa Mistrza Bożego kapłani, którzy osobnem wez
waniem Boga do ściślejszego naśladowania Jezusa Chrystusa są
powołani. Dlatego też Kościół nałożył na wszystkich duchownych
surowy ten obowiązek, włączając go do ustaw swoich: „Duchowni
powinni świętsze, niż ludzie świeccy wi e ś ć życie wewnętrzne
i zewnętrzne i przyświecać im przykładem cnót i wzorowem
życiem " (Cod. lur. Can. , kan. 124). Ponieważ zaś kapłan „miasto
Chrystusa poselswo sprawuje" (II Kor. V, 20), dlatego powinien
tak żyć, aby do siebie mógł odnieść te słowa apostolskie: „Bądźcie
naśladowcami moimi, jakom ja jest naśladowcą Chrystusa" (I Kor.
IV, 16; XI, 1); powinien żyć, jak tlrugi Chrystus, który blaskiem
swe j cnoty oświecił całą ludzkość i jeszcze oświeca.
POB02NOS( ·KAPŁAASKA.

Lubo w duszy kapłana wszystkie cnoty krzewić się mają,
przystoją jednak niektóre w szczególniejszy sposób sługom Bo-
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tym� Przedewszystkiem pobo!ność, wedle napomnienia· Apostoła
narodów, danego wielce umiłowanemu uczniowi Tymoteuszowi :
</JA ćwicz się w pobożności" (I Tym. IV, 7). Skoro bowiem kapłan
tak ściśle, tak serdecznie i często z Bogiem przestaje, wynika
stąd jasno, że wszystkie jego czynności przesiąknięte być _muszą
pobożnością. Ponieważ zaś pobo!ność „do wszystkiego jest poży
teczna" (Tamże IV, 8), tern więcej potrzebna jest do kapłańskiego
·zadania. Gdzie brak lub zaniedbanie pobotności, tam nawet naj-świętsze zajęcia i najwznioślejsze obrzędy odbywają się mecha
nicznie i z przyzwyczajenia. Skoro niema w nieb ducha, niema
też życia.
Ale pobożność, o której, Czcigodni Bracia, mówimy, nie jest
powierzchowną i czysto zewnętrzną pob6żnością, która jedynie
-schlebia duszy, ale jej nie żywi ani do świętości nie pobudza;
mamy raczej na myśli ową gruntowną pobo!ność, która nie ulega
zmiennym nastrojom duszy, aJe opiera się na tak mocnych pod
stawach wiary i rozbudza 'tak silne przekonanie, że kto ją posia
<la, oprzeć się zdoła wszelkim pokus podmuchom.
Cbciaż przedewszystkiem wznosić się winna do Ojca w nie·
biesiacb, niech niemniej obejmuje Bogarodzicę - Dziewicę. Kapłani
bowiem mają z gorętszą niż świeccy do Matki Bożej odnosić się
miłością, poniewał, jak kapłan ściśle jest związany z Chrystusem,
tak też Marya na zawsze złączona jest z Boskim Zbawicielem.
(C.

d. n.).
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Rozkład wizytacji kanonicznej w archidiecezji wlleflsklej.
W miesiącu kwietniu 1936 roku.

Dzień

e

KURJA METROPOLITALNA WILEŃSKA
Wilno, dnia 24 l ut go 1936 r. Nr. 27 /L.
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ZARZĄDZENIA PRAWNO� PAŃSTWOWE.
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·rocznik Xll, rok �934.
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będących własnością Kościoła Katolickiego.
(T e za)
(Wyrok

z

22

listopada

1934 I. rej. 7557/31)
1936 r. str. 67).

(Dz. U. Min. Spr. Wewn. N 4

DZIAL NIEURZĘDOWY.
KUL T M Ę. K I

CHRYS TUSA

P ANA.

Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Ohristi:
in quo. e,st salus, vita et resurrectio nostra: per quem salvati,
et liberati sumus (Gal. 6, 14). Męka Pańska stanowi „święte świę
tych" tajemnic Jezusa. Kościół św. rok rocznie poświęca i�j rozwa
laniu dwa ostatnie tygodnie Wielkiego Postu, a codziennie pona
wia nietylko jej pamiątkę, ale i jej rzeczywistość przez ofiarę:
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Mszy św. Oprócz tego powstała jeszcze osobna praktyka pobotna,
nienależąca do oficjalnego kultu, ale obdarzona przez Oblubienicę
Chrystusową licznemi łaskami, to t. zw. „Droga Krzyżowa".
Bezpośredniem przygotowaniem przed ofiarą na Kalwarji
było dźwiganie krzyża, czyli droga krzyżowa wśród cierpień
i zelżywości. Podanie głosi, że N. M. P. i pierwsi chrześcijanie
ponawiali pobożnie tę drogę, a w średnich wiekach chrześcijanie
Zachodu z wielkim zapałem i uniesieniem podejmowali długie
i uciążliwe pielgrzymki do miejsc świętych, aby tam uczcić bez
cenne ślady Zbawiciela; w w. XV prawie wszędzie zaczęto budo
wać kościoły i stacje na wzór Jerozolimskich, by w ten sposób
zadośćuczynić pobożności wiernych. W r. 1663 biskup wileński
Białłozor założył Kalwarję Wileńską. W czasach późniejszych
zaprowadzono nabożeństwo, zwane drogą krzyżową albo stacje
Męki Pańskiej, prawie w każdym kościele; ubogacono je licznemi
odpustami.
Z biegiem czasu wiele autentycznych dokumentów w sprawie
odpustów zaginęło, i trudno było ustalić, jakie odpusty zyskuje się
przez tę praktykę. Wobec tego Wielki Panitencjarjusz Kard. Lauri
na audjencji dnia 17 lipca 1931 r. przedstawił tą rzecz Ojcu św.,
który najwyższą swą władzą zniósł wszelkie dotychczas nadane
odpusty i nadał nowe. Odtąd wierni, którzy ze skruchą odprawią
pojedyńczo czy zbiorowo drogę krzyżową zyskują : a) odpust
zupełny toties, quoties odP.rawią całą drogę krzyżową; b) odpust
zupełny, jeżeli w dniu odprawionej drogi krzyżowej, lub dziesięcio
krotnie w ciągu miesiąca przystąpią do Komunji św.; c) odpust
cząstkowy 10 lat i 10 kwadragen na każdą stację, jeśli z jakiej.:
kolwiek słusznej przyczyny nie będą mogli dokończyć rozpoczę.
tego ćwiczenia. Odpusty te dotyczą nawet chorych, podróżnych,
więźniów i przebywających w krajach pogańskich, lub prawnie
przesz odzonych do odbycia Drogi Krzyżowej (Acta Apostolicae
Sedis, '1931, str. 522 n.). Należy zaznaczyć, że według dekretu
z 8. VIII. 1859 r. dla uzyskania odpustu zupełnego przez wymie
nione w dekrecie osoby, należy odmówić 14 razy Pater, Ave,
Gloria, nadto 5 razy to samo dla uczczenia pięciu ran Pana Jezusa
i 1 raz to samo w intencji Ojca św .. Ci, którzy dla słusznych przy
czyn wszystkich pacierzy odmówić nie potrafią, zamiast odpustu
zupełnego pozyskują odpust cząstkowy 10 lat i tyleż kwadragen
za każde Pater, Ave, Gloria. Chorzy mogą uzyskać odpust zupełny
przez spoglądanie lub ucałowanie poświęconego ku temu krucy
fiksu, jeżeli nie mogą mówić.

�
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Droga krzyżowa poza sakrłftnentami i ·nabożeństwem litur
giCznem jest mote najbardziej owocnem w nadprzyrodzoną sku
teczność nabożeństwem; nic bowiem w Męce Pańskiej niema
małego i małoważnego, gdyż wszystkie jej szczegóły odnoszą się
do czynów Boga-Człowieka. A wszystkie . te czyny są przedmio
tem upodobania Boga Ojca, który z miłością spogląda na swego
Syna w zelżywościach Męki, jak i w jasnościach Przemienienia:
Ten jest Syn mój miły, w którym sobie dobrze upodobałem (Mt.
17, 15). W czasie Męki Chrystus oddaje Ojcu największą cześć
i uwielbienie, spełniając wszystko, czego miłość i sprawiedliwość
żąda, w Męce wszystkie cnoty Zbawiciela jaśnieją w najwyższym
stopniu i przedstawia się On wszystkim rozważającym, jako
przedziwny i dostępny wzór skruszenia, zaparcia się, cierpli
wości, miłości, łaskawości, któreśmy winni praktykować, by się
·
upodobnić do Niego : Jeśli kto chce iść za mną, niech się sam
siebie zaprze i weźmie krzyź S11!ój, a naśladuje mnie (Mat. 16, 24).
Nadto Jezus udziela rozważającym Jego cierpienia, wedle stopnia
wiary naszej, łaski do wykonywania cnót, które ujawnił w czasie·
tych godzin świętych.
Za życia Chrystusa Pana dobywała się z Jego boskiej osoby
wszechpotężna moc, która leczyła ciała i oływiała dusze : Moc
wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich (Łuk. 6, 19). To
samo się dzieje, gdy przez wiarę wchodzimy w kontakt z Nim,
by współczuć Jego cierpieniom, by Go paśladować, gdyż Chrystus
nie jest wzorem martwym i bezwładnym, lecz wzorem zawsze
żyjącym,· który w sposób nadprzyrodzony tworzy w tych, co się
do Niego z wymaganem usposobieniem zblitają, te doskonałości,
które w Jego osobie rozważają. Przy każdej stacji staje przed
nami Zbawiciel w potrójnym charakterze : jako pośrednik, który
nas zbawia przez swe zasługi, jako doskonały wzór świętych
cnót, wreszcie, jako przyczyna sprawcza, mogąca urzeczywistnić
w naszych duszach cnoty, których przykład nam daje. By zebrać
te kosztowne owoce, wystarczy zatrzymać się przy każdej stacji
i rozważać przez chwilę mękę Zbawiciela. Żaden specjalny sposób
rozważania nie jest przepisany, nawet to, by rozważać, co dana
stacja przedstawia. Każdemu . pozostawiona zupełna swoboda,
by mógł iść za swem upodobaniem i pociągiem Ducha św.
Dla ułatwienia wiernym rozwdania Męki Pańskiej, trzeba
o niej głosić kazania, a szczególniej w wielkim poście takie
kazania są koniecznością. Byłoby wielkim błędem, krzywdą dusz
i wykoszlawieniem myśli Kościoła,. gdyby na nabożeństwach·
·
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pasyjnych (Gorzkie żale, Komplety, w niektórych kościołach
piątki i t. p.) kaznodzieja nie mówił o Męce Pańskiej, a głosił
inne tematy, choćby najlepiej opracowane. Wierni sami tego się
domagają i utyskują słusznie, jeżeli się dzieje inaczej, gdyż tego
wymaga nastrój wiernych, ich pożytek, okres czasu i liturgja.
Nie obawiajmy się powtarzania, gdyż temat o Męce .Panskiej jest
niezmiernie rozległy, byle tylko umiejętnie go podzielić. Sposób
przedstawienia winien być bardziej kontemplacyjny, niż rozumowy,
z pominięciem wszelkich filozoficzno-psychologicznych dociekan;
należy unikać przesady w dramatyzowaniu, chociaż zmierzać do
obudzenia odpowiedniego uczucia, które zresztą podaje samo
Pismo św. W ostatnim czasie ukazało się sporo takich kazan
w druku, z których najwięcej materjału można znaleźć w dziele :
Kazania. o Męce i śmierci Pana naszego Jezusa. Chrystusa2
Poznań 1916, i:. 1, 2, 3.
Celem przyzwyczajenia wiernych do drogi krzyżowej, należy
kontynuować (ewentualnie zaprowadzić) chwalebny zwyczaj od
prawiania jej w każdą niedzielę po nabożenstwie (w miastach
możnaby w każdy piątek, albo przynajmniej w pierwszy piątek
miesiąca), a już koniecznie w niedziele Postu Wielkiego o ile
niema Gorzkich Żalów. Nadto trzeba zachęcać i organizować
pielgrzymki do Kalwarji, które niestety w latach ostatnich znacz
nie się zmniejszyły.
x. M. Sopoćko.
USTOSUNKOWANIE SIĘ AKCJI KATOLICKIEJ DO PROJEKTOWA
NYCH

T.

ZW.

KOLEGJÓW

SPOŁECZNYCH

(Komunikat Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej

w

Poznaniu).

Po rozwiązaniu BBWR. czynione są próby nowej organizacji
politycznej społeczenstwa. Jak to wynika z podanego do wiado
mości· publicznej okólnika Zjednoczenia Zachowawczych Organi
zacyj Politycznych z dn. 15 stycznia b. r.: „kierownicze elementy
obozu prorządowego postanowiły zwrócić obecnie całą uwagę
obozu prorządowego na organiza9je i zrzeszenia społeczne, sta
wiając sobie dwa cele: pierwszym ma być skoordynowanie pracy
społecznej i usunięcie na tej drodze różnych ujemnych stron
zorganizowanego życia społecznego, drugim obrona organizacyj
społecznych i gospodarczych przed upartyjnieniem ich przez
Opozycję.
Do zadan powyższych mają być powołane utworzone w każ
dym powiecie specjalne kolegja społeczne. W kolegjach tych
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zasiadaliby działacze społeczni, reprezentujący najróżnorodniejsze
organizacje (np. Kombatanci, POW., Związek Pracy Obywatelskiej
Kobiet, Strzelec, Straż Pożarna, Akcja Katolicka, Stowarzyszenia
Młodzieży Katolickiej, Siew i t. d.), przedstawiciele samorządu
terytorjalnego i gospodarczego, posłowie i senatorowie okręgu
i przedstawiciele lokalnych władz administracji.
Po zorganizowaniu kolegjów powiatowych nastąpi zorgani
zowanie kolegjów wojewódzkich. Po zakończeniu zaś akcji orga
nizacyjnej na szczeblu wojewódzkim zostanie powołana do życia
centralna organizacja ogólnokrajowa, jako Związek Organizacyj
Społecznych".
Ze względu na usiłowania, które na niektórych terenach
już się przejawiły w praktyce w kierunku wciągnięcia do pro
jektowanych kolegjów również Akcji Katolickiej i jej stowarzy
szeń, konieczne jest z naszej strony jednolite ustosunkowanie
się do tej akcji.
W związku z tern Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Po
znaniu wyjaśnia, że Akcja Katolicka jako organizacja, ani jej
stowarzyszenia mężów, kobiet, młodzieży męskiej i żeńskiej, jako
ruch zasadniczo apolityczny i apartyjny, w bdnym razie nie
może wchodzić do wspomnianych kolegjów, które tworzone są
dla celów politycznych i polityczno-partyjne tendencje już w sa
mem założeniu swojem wykazują.

MOWA WYGŁOSZONA NA POGRZEBIE KS. KAN. JÓZEFA SONGINA
PRZEZ X. DZIEKANA IGN. CYRASKIEGO
Bojuj dobry bój wiary, dostępuj żywota
wiecznego,

i wyznałeś

do którego
dobre

jesteś

wezwan

• • .

wyznanie przed wielu

świadkami . . .

(Św.

Paweł w I liście

do Tymol. 6,12).

Celsissime Domine, Prześwietna Kapituło, Żałobni Bracia, Słuchacze.

Zaledwie ostatnie padły strzały zwyciężonego Narodu, gdy
z krwi potokami dymiące pozostały zgliszcza, a wielu kościo
łów zwłaszcza zakonnych zamknięte tabernakula ikonostasy już
miały . zastąpić, gdy swobody podeptano, a instytucje narodowe
i szkoły polskie zniszczono-przychodzi na świat w starym ziemi
Lidzkiej zaścianku Marcinkiszki w parafji Ejszyskiej ś. p. Ksiądz
Józef Kanonik Songin.
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43 lata służył w kapłaństwie Chrystusowem. A ten długi

szereg lat rozpoczął jako nowowyświęcony od wikarjatu przy
tym-pokarmelickim Wszystkich Świętych kościele.
Po czteroletniem pasterzowaniu w Dołubowie i ośmiu latach
pracy w Choroszczy pod Białymstokiem wraca do ukochanego
Wilna i po 29 latach orki zbożnej zamyka oczy na wieki przy tej
samej świątyni, która go uczyła stawiać pierwsze kroki działania
kapłańskiego na długim i znojnym szlaku służby u Boga.
Stanąłem na ambonie nie poło, żeby chwalić ś. p. ks. Józefa,
bo nie miejsce chwalić sługę tam, gdzie sam Bóg tylko odbierać
powinien chwałę.
Gdy wstąpiłem na tę świętą mównicę, jeśli zabieram głos
i wyjmę kilka kłosów z hojnego snopa wileńskiego zbota, to nie
dla chwały, której ani szukał, ani potrzebuje zmarły sługa Boży,
ale dla nauki i zbudowania nas tu wszystkich, którzyśmy dotąd
w ciele, aby przykład kanonika Songina pomnożył liczbę kapła
nów-miłośników Bożych i sprawy ojczystej.
Gdy przed 29 laty znalazłem się tu w stolicy Pani Ostro
bramskiej i młodym okiem rozglądać się począłem w tern mieście,
tak wówczas pobożnem i duchem polskim wówczas warownem,
na nstach Wilnian przylgnęły i rozgłośnie tu brzmiały nazwiska
tych kapłanów, co legli już w grobach, jak wielkiego w słowie
i czynie apostoła Wiktora prałata Frąckiewicza, nieugiętego wo
bec wszelkich forteli wrażych, apologety Konstantego kanonika
Majewskiego, czy też historyka naszej Bazyliki i Archidiecezji,
mistrza słowa Jana prałata Kurczewskiego. Żywych wymieniać.
się tu nie godzi.. , Do tamtych zmarłych w naszych oczach odszedł
w zaświaty i ś. p. ks. Songin.
Kapłan ten, gdy obejmował kościół Misjonarzy na Górze
Zbawfoiela w Wilnie, był w sile wieku-miał 38 lat. Widzieliśmy
w nim tywą, nieformułkową wiarę, która dawała plon katolicki
jego życiu, jaśniał zdecydowanym duchem kościelnym, który go
ubogacił w konsekwentny, rozumny pogląd na świat i rzeczy
ludzkie i jednał uznanie współbraci kapłanów rozległej naszej
Archidiecezji.
Liczny jest szereg tych braci, którzy ciąg.nęli na Górę Zba
wiciela w Wilnie, aby u jej rektora zasięgnąć rady i podniety,
a nosił się wtedy już ś. p. ks. Józef tak, że patrząc na jego po
stać czuło się, że ten ksiądz dumny jest z kapłaństwa, które nosi
jak diadem królewski . . .
Mocno się też przerzedziły, a może i całkowicie zmieniły
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szeregi świeckich działaczy, oświatowców i polityków,· którzy
widzieli w ks. Songinie patrjotę..pie zdawkowego. Naszym starym,
wiekowym wrogiem i szkodnikiem jest frazes i deklaąiacja tram•
tadracka. Tego ś. p. ks. Songin nie znosił. Przeszedł dobrą
szkołę, przeznał metody wrogów wiary św. katolickiej i języka
naszego i obyczaju naszego.
I choć nam tu w Wilnie uporczywie wmawiał okupant
wschodni, że kraj ten odwiecznie nie nasz, że Polska na wieki
w grobie, ś. p: ks. Songin pamiętał żywo, co mawiał ks. biskup
wileński, męczennik i bojownik za sprawę Kościoła Polski :
„P-Oki ·serca narodu ożywia Duch Boży
Dopóty żadna siła w grobie go nie złoży ... "
Tem hasłem żył za wsze ś. p. ks. Songin.
Dlatego z każdej swej wycieczki zagranicę oprócz chwilo
wego polepszenia zdrowia, co bywało głównym celem jego wy
jazdów to do Kissingen, to do Piszczan, czy indziej, przywoził
z sobą obrazy widzianych miast, osobliwości„ zwyczajów i 'Prak
tyk - przywoził echa nowych haseł,. głoszonych po Europie,
umiał oddzielić z nich plewy, znaleźć ziarno zdrowe.
I tak najnowszą cywilizację łączył z dawną minioną, świetną
naszą przeszłością, bratał tradycję z postępem, dzielił się spo
strzeżeniami w pogawędkach poufnych, które zawsze umiał skie
rować na powaine przedmioty.
A że miał wiele zdrowego, praktycznego rozsądku a wspo
magał go trzeźwym poglądem na rzeczy, więc nie brakło tych,
którzy często korzystali z uprzejmości zmarłego, co zdawał sobie
szybko sprawę w najzawilszych okolicznościach.
Był w tym człowieku rozum niecodzienny. Niedziw, że przy
nieugiętym charakterze i duchu niesprzedajnym, nie żerującym
iła łatwe korzyści, idea n a r o d o w a , p o Is k a widziała w nim
zawsze i stale doradcę i kierownika tego prądu, który ma podo
bieństwo żywego źródła niczem się nie da ani przytł �mić, ani
zasypać, a im bardziej go usiłuje ktoś wcisnąć w dół, tem sil.
niejszą strugą bije w górę, niczem wodotrysk.
Akta Konsystorza biskupiego w Wilnie z przed wojny świa
towej dają świadectwo tej pracy ś. p. ks. Songina, zapoczątkowanej już w Choroszczy pod Białymstokiem, a własnymi oczami
patrzyliśmy na to, jaką rolę w życiu polskie·go Wilna miał nie
boszczyk - wydawca pism codziennych narodowych oraz tygod
ników popularnych, ·jak Gazeta Codzienna, Litwa i Ruś, Przyjaciel,
Dziennik Wileński.
·

.
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O t o trum n a ś. p. ks. J ó z e f a S o n� i n a . Jej widok
wywołuje głęboki tal, bo ks. Songin był kapłanem mężnym,
kapłanem odważnym, prawdziwym żołnierzem Chrystusa Pana.
Bystrym okiem poznał znaki czasu i wiedział, że kapłan
dziś nie może się zadowolić modlitwą i pracą w Konfesjonale
tylko i na amb o nie , wiedział, że kapłan dziś musi wyjść z Ko
ścioła w życie publiczne.
Obyś ty, l u du katolicki, poznał, że poza Kościołem toczy
i rozstrzyga się walka, walka nie tyle o duszę jednostki, jak
o duszę całego narodu, całego społeczeństwa, walka pomiędzy
wiarą i niedowiarstwem, walka pomiędzy nowotlzesnem pogań
stwem i chrześcijaństwem, walka w obronie ołtarza i Orła Białego
w koronie i z krzyżem, walka w obronie Boga, któregoby usunąć
chcieli z życia publicznego ci, którzy już w swoim raju stawiają
pomniki judaszom.-Czyż mamy się poddać, czy ma na to kapłan
milczeć!?
My chcemy Boga w rodzin kole, w książce, szkole, w wojsku,
w sądzie.-Pan, czy robotnik, czy mieszczanin.-My chcemy Boga.
Kapłan· musi być mężny, gorliwy i roztropny. Po lewej stro
nie stoi lud - lud katolicki - i chwali Boga w swoim języku,
po prawej stronie stoi znowu lud-lud katolicki i również chwali
Boga w swoim języku. A w pośrodku staje kapłan katolicki.
Podaje rękę na prawo, podaje rękę na lewo i woła pax vobis.
Po jednej stronie znowu lud, lud szukający pracy, chleba,
dachu nad głową, po drugiej stronie pracodawcy, mocni, pewni
siebie, kapitaliści, a w pośrodku nich stoi kapłan i woła pax vobis.
Po jednej stronie stoi lud, po drugiej ci, co władzę mają.
Lud wskazuje na prawa swoje, na siły swoje, a zwierzchnie wła
dze dierżą w jednej ręce miecz swej potęgi, a w drugiej prawa.
I tu wJśrodku z n ów staje kapłan. W jednem ręku trzyma ewan
ge lję , a w drugiej krzyż i woła głośno pax vobis. P okój niech
będzie z w ami.
, „Dajcie oboje Bogu, co Boga jest. Ty, ludu, oddaj cesarzowi
to, co jest cesarza, a wy panowie rządzący, możni tego świata,
dajcie ludow i , co się ludowi należy ". Pokój wam.
Żałobni słuchacze !
Taki m kapłanem, który zawsze trzymał się tego środka był
. ś. p. ks. Józe�. Dlatego też trumnę jego otacza dzisiaj parafja
cała i dlatego też nie widzę żadnej różnicy w ogólnej żałobie.
Nieboszczyk okiem duszy widzi przy trumnie serca wiecz
nych katolików, dla których dobra pracował.

·
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My kapłani, jeśli nawet kiedy i zniechęcenie do naszych serc
się wkrada, musimy, patrząc na wytłoczony Kościół, powiedzieć :
„Lud jeszcze ma 9serce dJa swych kapłanów; pracujmy w ięc
ochoczo i nadal"! Ta pociecha opromienia w kiry spowity katafalk,
ta pociecha jest ulgą-w chwili, gdy się z ks. Songinem żegnamy.
W duchu przystąpmy wszyscy kapłani i lud wierny, przyja
ciele zmarłego, rodzina i otoczenie domowe, a na drogę wiecz
ności powiedzmy ś. p. ks. Józefowi :
Zostań z Bogiem, do Nieba niech Cię wprowadzą Aniołowie,
do Nieba niech Cię przyjmie Kapłan Najwyższy - Chrystus.
Księże Kanoniku, idziesz w zaświaty nie opuszczony i nie za
pomniany, towarzyszą Ci serdeczne modły Arcypasterza naszego
i nasze - braci kapłańskiej.
Dobry Jezu, a nasz Panie.
Daj Mu wieczne spoczywanie. Amen.

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZ'-'I.
Poradnia mieści się w lokalu Ar

Poradnia Wychowawcza w Wii
nie.
Staraniem Katolickiego Sto
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-
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ks. Ellertowi Janowi,

ks. Gajluszowi Dominikowi, ks. Jan

nów Seminarjum Duchownego w Wil

kowskiemu Czesławowi, ks. Każarno

nie, na którem wybrano do Zarządu

wiczowi Janowi, ks. Krasodomskiemu

następujących

członków :

Kujawa

Bolesławowi, ks. Koryckiemu Janowi,

Antoni - prezes; Kamiński Alfons

ks.

v-prezes;

Łabanowi

Horbaczewski

Stefan

-

Kuryłłowiczowi Antoniemu,
Wincentemu,

skarbnik; Zabański Jan - sekretarz;

skiemu

Panasiuk Józef - gospodarz.

lguacemu,

Jednocześnie zarząd Bratniej Po

Adolfowi,

cjanowi,

ks.

Montwiłłowi

ks. Mroczkowskiemu

ks.

ks.

ks. Moczul

Nacewiczowi

Lu

Stanisła

mocy składa serdeczne "Bóg zapłać"

wowi, ks.

następującym Dobrodziejom i Ofiaro

wi,

Opiatowskiemu Henryko

dawcom:

wowi, ks. Radziszewskiemu Kazimie

ks. Radziszewskiemu Mieczysła

Ekscelencji Księdzu Bisku

rzowi, ks. Romejce Janowi, ks. Węc

powi Michalkiewiczowi Kazimłerzowi,
ks. Bagieńskiemu Pawłowi, ks. Cho

kiewiczowi Stanisławowi, ks. Zonno
wi Aleksandrowi, ks. Żebroskiemu

<lyce

Tomaszowi, p. Szydłowskiej Marji.

Jego

Aleksandrowi,

ks.

Cygankowi

STOLICA APOSTOLSKA.
wiem posłów,

wybranych z list tego

Wynik wybor6w hlszpafiskich
w opinji organu watykafiskiego.

stronnictwa

[Chociaż dokładny

osób. Natomiast niewątpliwej poraż

w Hispanji nie

20

b.

m.].

wywarły

wynik

wyborów

będzie znany przed

Rezultat

y

głosowania nie

wrażenia

pocieszającego,

Sytuacja w Hiszpanji

po

wyborach

wydaje się mało pewną nietylko dla

ki doznała
mując

wzrosła

ze

114

do 115

partja radykalna,

zaledwie

10

miejsc

dotychczasowych

72.

je

lewica

zawdzięcza

otrzy

zamiast

Zwycięstwo swo
hiszpańska

współdziałaniu z nią elementów wy

interesów Kościoła, ale i dla porząd

wrotowych i niezadowolonych wsku

ku społecznego w tym kraju.

tek panującego :qiedostatku. W każ
dym razie, pisze „Osservatore", wy-

„Osservatore Romano", omawiając
wyniki wyborów,
katolickie

zwraca uwagę,

stronnictwo

że

ludowe fak

tyczni!) nie poniosło strat, liczba bo-

Z

bory

były . nie

pewnych

tyle

partyj,

sukcesem

dla

ile złym interesem

dla narodu hiszpańskiego.

NIWY KO Ś CIELNEJ I DUSZPASTERSKIEJ.

W KRAJU
Postulaty katolickie w wycho
waniu. - Na zaproszenie Diec. In

niej

stytutu

należy do

Akcji Katolickiej Dyr.

skiej Macierzy

Pol

Szkolnej, p. Stemler

encyklice

Ojca św.

Piusa

XI,

Prelegent podkreślU, że wychowanie
stwa

i

rodziny,

niewolno

Kościoła

odsuwać

i pań
rodziny,

wygłosił w Domu Katolickim odczyt

czy Kościoła od pracy nad wychowa

n. t. "Postulaty katolickie w wycho

niem młodzieży.
Trzeba wychowywać charakter, wo

waniu".
Kościoła

lę, uczucie i sumienie. Katolickie po

katolickiego, a szczególnie na ostat-

stulaty wychowawcze nietylko zmie-

Opierając

się na nauce

·
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rzają do tego, by dzieciom w szkole

niów

zapewniać

odpowiedni!b ilóść godzin

przeszło

na naukę

religji

i na

wychowanie

religijne, ale polegają także na żą
daniu,

by wszystkie inne nauki po

za

na

robotach

przymusowych

3.ÓOO chrześcijan,

podobne

„przewinienia".

tych nieszc�ęśliwych
trudnionych

Życie

skazańców, za

przy budowi_e kolei że

dawana· dzieciom w szkole nietylko

laznej Bajkał - Amur,

nie były

piekłem. Więźniowie sypiają w mro

sprzeczne z wychowaniem

jest istnem

religijnem, ale współpracowały w re

zie w nieopalanych wagonach towa

ligijnem urabianiu dziecka.

Katolicy

rowych, jedzą ohydne jadło, umiera

Nasze wy

ją dziesiątkami wskutek wycieńcze

chowawcze żądania katolickie zmie

nia, W obozie tym Miedwiediew spot

przeciwni są koedukacji.

rzają do wychowania silnych charak

kał.

terów,

neża,

do

wychowania

porządnych

ludzi, o czem mówił niedawno gene
rał

Sosnkowski

Wyznań

i

obecny

Religijnych

i

minister

Oświecenia

archirieja

Mateusza

nych, 'którzy,

upadając przy pracy i

goniąc resztkami sił, wiedli straszny
żywot więźniów.
niezliczonych

galskiego z

Wizny

karę 500 zł.

za

Woro-·

kwi prawosławnej i ·wielu duchow

Starosta karze za zbieranie skła
dek na potrzeby kołcloła.
Sta
rosta Łomżyński nałożył na ks. Ro

z

O. Miedwiediew po

trudnościach

zdołał

zbiec do Mandżurji.
Rzecz charakterystyczna, opowia·
danie

jego o

tach

wolnych składek na potrzeby kościo

własne oczy . tam ogladał, które za.

ła. Ks. Rogalski odwołał się do Sądu

mieściły

Okręgowego w Łomży,

nie zostało zdeµiontowane przez żad

karę

i

przeżyciach w Sowie

zbieranie między parafjanami dobro

który

okropnościach,

o

różne

pisma

jakie

na

europejskie,

zniósł jako nieuzasadnioną.

ną gazetę sowiecką.

ZAGRANICĄ

Wy:łsze szkoły katollckle w
Stanach Zjednoczonych.
z ogłO

·

-

szonego przez wydział oświatowy to.

Katorga chrzełcljan na Syberjl.
Katolicki

dzijilnnik. szwajcarski

„Conrrier de Geneve"

zamieszeza w

warzystwa „National Catholic
fare

Conference"

nika,

że

w

Wel

s.prawozdania wy

·

roku

1934. w

katolic

jednym ze swych ostatnich numerów

kich kolegjacb i uniwersytetach Sta·.

opowiadanie zbiega z Rosji sowiec

nów Zjednoczonych zapisanych

kiej,

kapłana

wiediewa,
z

robót

prawosławnego

któremu

Med

udało się uciec

przymusowych

na

Syberji

do Mandżurji.
Duchowny·
za to,

Syberję w

został

b;�

'
Ogólna liczba pr.o·

fesorów wynosiła 9.757 osób, w tem
4.262

osób należących do stanu du

lickich

Więcej nit połowa kato

szkół

wyższych znajduje si�

r. 1933

w stanach New York, Pennsylvania,

że czuwał nad wychowaniem

Illinois, Kalifornja, Ohio, Jowa, Mis

religijnem dzieci swej wioski.
z

113.230 uczniów,

chownego.
prawosławny

deportowany na

nim dzieliło

·

24 wyższych dostojników cer.

Publicznego p. Świętosławski.

-

·

skazanych

Wraz

straszliwy los więź-

souri, Michigan� Minnesota i w okrę-

gu związkowym Kolumbia.
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