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nie można znaleźć tylu kapłanów ilu ich mamy, wtedy byłoby 
lepiej Ihieó niewielu dobrych, nit wielu złych" (Św. T-0m. z Ak
winu, m. przyt.). Z doniosłem tern z daniem zgadza się zupełnie, 
co powie dzieliśmy do licznego grona biskupów włoskich, kiedy 
przemawialiśmy z okazji międzynaro dowej pielgrzymki semina
rzystów, przybyłych zewsząd do Rzymu, aby uczcić Nasz Jubile- · 
usz kapłański. · Wtedy to wyjaśniliśmy, że lepiej jest, by znalazł 
się choćby jeden tylko kapłan, ale dobrze do świętego posłanic
twa swego przygotowany, niż wielu, ale mało albo wcale nieprzy
gotowanych. W tych sprawach nie może Kościół niczego zanie d
bać, żeby nie potrzebował płakać z powo du własnych kapłanów 
(Zob. Osservatore Rom. r. LXIX n. 21022, r. 1929 n. 176; 29 - 30 
lipca 1929). Z jakiem drżeniem, Czcigodni Bracia, musielibyśmy 
kiedyś z dawać sprawę „Księciu pasterzów" (Zob. I Piotra V, 4) 
i najwyższe mu Biskupowi dusz (Zob. I Piotr, 25), gdybyśmy 
opieszałym pasterzom i nie doświa dczonym nauczycielom o ddali 
pieczę na d ludem! 

Chociaż wychowawcy seminaryjni nie mają specjalnego obo
wiązku troszcze nia się o dostateczną ilość alumnów, to je dnak 
każ dy powinien przyczynić się do tego, by w miarę wzrastania 
duchowych potrzeb społeczeństwa rosły też szeregi dzielnych 
i doświa dczonych pracowników w winnicy Pańskiej. W tym celu 
polecamy środek pona d wszystkie inne skuteczny i dla wszyst
kich dostępny, to jest gorliwą modlitwę w myśl przykazania Chry
stusa, który powie dział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotni
ków mało. Proście te dy Pana żniwa, aby wysłał robotników na 
żniwo swoje" (Mat. IX, 37, 38). Którat prośba może być milsza 
Najświętszemu Sercu Zbawiciela. Albo któraż może się spo dzie
wać prę dszego i zupełniejszego wysłuchania niż ta, która tak zgod
na jest z najgorętszem pragnieniem Bożego owego Serca? „Proś
ci e - przeto - a będzie wam dane" (Mat. VII, 7). W mo dłach 
swoich błagajcie Boga, aby raczył dać Kościołowi dobrych i bar
dzo świątobliwych ka płanów. Nie odmówi on błaganiom waszym, 
gdyż we wszystkich wiekach użyczał takich kapłanów, a zwłasz
cza w czasach, które zda wały się najmniej sprzyjać powołaniom 
kapłański m; najlepszym tego dowodem są obok innych wybitni 
kapłani i zakonnicy XIX w. Z pośró d nich niby gwiaz dy nie
zwykłej jasności wybijają się dzięki ogro mnym, choć różnego 
rodzaju, zasługom owi trzej olbrzymi świętości, których z wielką Na
szą ra dością zaliczyliśmy w poczet świętych; mamy na myśli świętych: 
Jana Marję Vianney, Józefa Benedykta Cottolengo i Jana Bosko. 

C. d. n. 
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W sprawie odpust6w za nawiedzenie Najśw. Sakramentu, 
przechowywanego w groble w Wielkim Tygodniu. 

453/36. SACRA PAENITENTIARIA APOSTOL!CA. 
Officium de lndulgentiis. 

Beatissime Pater, 
Augustus Card. Hlond, Archiepiscopus Gnesnensis et Posna

niensis, ad Solium Sanctitatis Vestrae inclinatus, dubium, quod 
sequitur, pro opportuna solutione hmqiliter pro·ponit: „ Utrum in 
regionibus ubi nios est, a Romana Ecclesia probatus, SS-mum 
Eucharistiae Sacramentum, in Majori Hebdomada, christifidelium 
adorationi etiam ultra biduum proponendi, acquiri possint singu
łis illis die bus indulgentiae per Decretum S. P aenitentiaria.e Ap. 
diei 20 Maii 19 35 concessae" 1). Et Deus, etc. 

Die 14 Martll 1936. 

SS-mus D. N. Pius div. Prov. PP. XI, in audienfta infra 
scripto Cardinali Paenitentiaro Maiori concessa, proposito dubio 
benigne respondere dignatus est: AFFIRMATIVE. Contrariis quibus
Ubet minima obstantibus. 

S. L. 
Sacra Paenitentiaria 

Apostolica. 

(-) L. Card. Lauri 
Paenitentiarius Maior. 

(-) S. Luzio Regg. 

ZARZĄDZENIA ORDYNARJATU ARCYBISKUPIEGO. 

W sprawie nabożeflstw w rocznic-: śmierci Marszałka 
J6zefa Piłsudsklęgo. 

KURJA METROPOLITALNA WILEŃSKA 
Wiln, dnia 7-go kwietnia 1936 r. Nr. 35/L. 

Kurja powiadamia PP. WW. Duchowieństwo, że w dniu 
12 maja ł'. b., w rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Jó
zefa Piłsudskiego, należy odprawić nabożeństwo (Mszę św. żałobną 
in anniversario) o godz. 10-ej, względnie 9-ej w tych kościołach 
parafjalnycb, gdzie ludność, szkoły, Ul'Zędy etc. będą o to prosić. 

Przypadające na dzień 12-go maja nabożeństwo z powodu 
Imienin Ojca św. należy odprawić w niedzielę następną. 

Ks. J. Ostreyko 
w /z Kanei. Kurji. 

1) Dekret wspomniany wydrukowany . został w Wiad. Arch. z 1935 r. 
Nr. 17, str. 115, nast. 
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� sprawie zbi6rki na „Dar Narodowy11 w dniu I-go maja„ 
KURJA METROPOLITALNA. WILEŃSKA 

Wilno, dnia 7-go kwietnia 1936 r. Nr. 34/L. 

Do P.P. WW. Duchowieństwa Archidiecezji Wileńskiej. 

, Na prośbę Komitetu Głównego Obchodu S-go Maja i Zbiórki 
na Dar Narodowy w roku biełącym J. E. Ks. Arcybiskup-Metro· 
polita polecił PP. WW. Duehowietistwu: 1) w dniu S-go maja r. b. 
w kazaniu poruszyć, sprawę zbiórki na Dar _Narodowy, 2) współ
działać w Powiatowych, Miejskich i Lokalnych Komitetach oraz. 
3) zachęcić ludność do składania ofiar na .Dar Narodowy". 

Nabołeństwo w tym dniu nalety odprawić stosownie d<> 
stat. 541 Synodu z 1981 r. oraz zarządzenia Kurji z dn. SO. III. 
1934 r. M 17285 (. Wiad; Arch." z.1934 r. M 7, str. 107). 

Ks. J. Ostreyk<> 
w /z Kanei. Kurji. 

W sprawie Krajowych Zakład6w Opieki Społ. w Wejherowie 
dla dzieci głuchoniemych, umysłowo-upoSledzonych . 

i zaniedbanych�· 

KURJA METROPOLITALNA WILEŃSKI<\ 

Wilno, dnia 7-go kwietnia 1936 r. Nr. 33/L. 

Kurja podaje do wiadomości niłej umieszczoną odezwę
Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu w sprawie Krajo
wych Zakładów Opieki Społecznej w Wejherowie dla dzieci 
głuchoniemych, umysłowo-upośledzonych i zaniedbanych: · 

Kurja informuje, że Dyrektorem Krajowych Zakładów Opieki 
Społecznej i zarazem dyrektorem Zakładu dla nieletnich wye.ho
wanków jest Ks. Niklewski, kierownikiem ·zakładu dla głucho-
niemych jest Ks. Bartel. 

- -- · 
Zechce P_P. WW. Duchowieństwo poinformować zaintereso

wanych wiernych o tych zakładach w myśl odezwy Starostwa. 

Ks. J. Ostregko 
w/z Kanei. Kurji. 



Nr. 7 Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie 

STAROSTWO KRAJOWE POMORSKIE 
Wydział Opieki Społecznej 

w Toruniu 

Starostwo Krajowe Pomorskie w Toruniu utrzymuje 

101 

w Krajowych Zakładach Opieki Społecznej w Wejherowie 
"Specjalne zakłady wychowawczo - naukowe z oddzielnemi. internatami 

;dla dzieci głuchoniemych, umysłowo-upośledzonych i moralnie zaniedbanych./ 

Wymienione zakłady urządzone są wzorowo, higjenicznie 
i dostosowane pod ka:tdym względem do nowoczesnych wymagań 
ukolnictwa specjalnego, a szkoły są zaopatrzone w bibljoteki 
:Specjalne i liczne .pomocnicze środki naukowe. Dalej posiadają 
zakłady własną salę gimnastyczną, tory saneczkowe, ślizgawkę 
i place sportowe dla P. W. i W. F. i harcerstwa. Orkiestra sym
foniczna i dęta, kółka literackie i t. p. (z własnemi, drokowanemi 
w zakładzie gazetkami), wycieczki latem nad morze i w dalszą 
-Okolicę i t, d. uprzyjemniają wychowankom pobyt w Zakładzie 
i słotą równocześnie jako środld wychowawcze. Kierownictwo 
'łJoszczególnych zakładów spoczywa w rękach wyszkolonych fa
chowców - nauczycieli i wychowawców z dłogoletniem doświad.:. 
-0zeniem, co daje gwarancję dobrych wyników wychowania i szko
lenia. Opiekę duchowną wykonuje Ks.· Dyrektor, mając do dyspo
zycji obszerną kaplicę. Dzieci oprócz wychowania i nauki szkolnej 
korzystają z bezpłatnej opieki lekarzy specjalistów w własnym 
:Szpitalu zakładowym. . 

Połot�nie zakładów nad własnym .:_ 60 ha - lasem, połą
-0zonym z dutym parkiem w okolicy suchej i zdrowej, wywiera 
dodatni wpływ n,a zdrowie i usposobienie wychowanków. · 

Krajowe Zakłady Opieki Społecznej w Wejherowie posiadają· 
własn,y folwark, sady i ogrody z uprawą inspektową i cieplarnią 
i wielkie warsztaty rzemieślnicze. 

Opłaty za wychowan�ów zastosowane są do obecnych wa
runków tyciowych. 

W'&runki przyj�cia do poszczególnych zakładów są nastę-
pujące: · 

1) Do zakładu dla głuchoniemych: 

a) wiek od 7 do 1„ lał; 
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b) poświadczenie lek.arskie stwierdzające zdolność dziecka 
do pobierania nauki w zakładzie dla głuchoniemych; 

c) zobowiązanie do ponoszenia kosztów utrzymania (c według 
ustalonego wzoru). 

2). Do zakładu dla umysłowo - upośiedzonych dzieci„ 

u których pobieranie normalnej nauki szkolnej jest bezskuteczne � 
a) wiek 6 - 14 lat; 
b) poświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność dziecka 

do pobierania nauki w zakładzie dla umysłowo-upośledzonych; 
c) zobowiązanie do ponoszenia kosztów utrzymania (c we

dług ustalonego wzoru). 

3) Do zakładu dla nleletnlch wychowank6w (chłopc6w)„ 

przekazanych przez sądy, władze, rodziców lub opiekunów n.a 
wychowanie zapobiegawcze: 

. a) I. do szkoły specjalnej wiek 6 do 14 lat, II. do zakładu 
celem wyszkolenia zawodowego: starszych chłopców do 18 roku 
tycia i to do szkolenia w zawodzie: szewskim, stolarskim, kra
wieckim, tapicerskim, introligatorskim, zecerskim, malarskim, 
kołodziejskim, kowalskim, ślusarskim, instalacyjnym, szczotkar
skim, koszykarskim, fryzjerskim i muzycznym, dalej w zawodzie
ogrodniczym i rolniczym; 

b) świadectwo lekarskie, że odnośny �hłopiec wolny jest 
od wszelkich cho-rób zakaźnych; 

c) zobowiązanie do ponósżenia kosztów utrzymania (według 
ustalonego wzoru). 

Podając powyższe do wiadomóści, proszę uprzejmie o po
wiadomienie zainteresowanych, a mianowicie: Kierowników urzę
dów Opieki Społecznej, inspektorów szkolnych, kierowników 
szkół, opiekunów społecznych i zawodowych, rodziców, którzy 
mają chłopców trudnych do wychowania w domu, by wnioski 
o przyjęcie dzieci do wymienionycł} zakładów kierowali do 
Starostwa Krajowego Pomorskiego w Tąruniu. 

Bliższych informacyj i szczegółów udziela na żądanie zain
teresowanych każdego czasu Starostwo Krajowe Pomorskie · 
w Toruniu, ul. Mostowa n. 
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Wezwanie edyktalne. 
SĄD ARCYBISKUPI I METROPOi.:.IT ALNY WILEŃSKI 

Wiln o, dnia 27. III. 1936 r. Nr. S/719. 

10 3 

Sąd Arcybiskupi ' i Metropolitalny Wileński wzywa mm.eJ
szem Marjana Marcińskiego, syna Adama i Marjanny, z pobytu 
niewiadomego, do stawienia się w tym Sądzie (Wilno, ul. Magda
leny 4), -dla złożenia zeznań w charakterze pozwanego w sprawie 
o uniewalnienie mał żeństwa z Kazimierą z Karaźniewiczów Mar
cińską dnia 21 kwietnia 1936 roku o godz. 11 rano. 

Sąd uprzedza pozwanego, iż w razie niestawienia się jego 
w oznaczonym terminie sprawa będzie rozpatrywaną pod jego. 
nieobecność. 

Wiceoficjał Ks. L. Żebrowski 
Notarjusz Ks. St. Czyżewski. 

Wezwanie edyktalne. 
SĄD ARCYBISKUPI I METROPOLITALNY WILEŃSKI 

Wiln o, dnia 6. IV. 1936 r. Nr. S/761. 

Sąd Arcybiskupi Wileński wzywa niniejszem Aleksandra 
Połońskiego, z pobytu niewiadomego, aby dnia 1- go maja r. b. 
stawił się w tym sądzie (Wilno, ul. Magdaleny 4) dla złożenia 
zeznań w charakterze pozwanego ·w sprawie uniewatnienia mał
żeństwa Suchodolcówna·Połoński. 

Sąd· uprzedza pozwanego, iż w razie niestawienia się jego 
w terminie· oznaczonym w powyższem wezwaniu, sprawa będzie 
rozpatrywaną pod jego nieobecność. 

' 
Sąd Arcybiskupi Wileński jednocześnie poleca PWielebnym 

Księżom Proboszczom ogłosić .niniejsze wezwanie edy.ktalne z ain
boµy w dwie najbliższe niedziele, o ile zaś pozwany AI. Połoński 
przebywa na terenie parafji, aby o dokładnym jego adresie po· 
wiadomili S ąd. 

Wiceoficjał Ks. · L. Żebrowski 
Notarjusz Ks. St. Czyżewski. 

ZARZĄDZENIA PRAWNO· PA�STWOWE. 

Ok61nlk Ministra Wyznaft Rellgljnych I Oświecenia Publlcznego z dni.a 29 
stycznia 1936 roku (I Praw- 1103/1/36) w sprawie tytulatury pośmiertnej 

Marszałka J6zefa Piłsudskiego. 

Zarządzam ujednolicenie tytulatury Zmarłego Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego we wszelkiego rodzaju służbowej korespondencji w sposób 
następujący : 

· 
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1) przed tytułem nie należy używać wyrazów "'ś. p."; 
2) przy pierw11zem wymienieniu w tekśeie Osoby Zmarłego, lub, jeżeli 

w eałym tekście wymieniona będzie Osoba Zmarłego tylko raz jeden, - należy 
używać pełnego oficjalnego tytułu „Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski". 
Wszelkie następne wzmian_ki Osoby Zmarłego w tekście tej samej korespon
dencji winny zawierać tytuł „Marszałek Józef Piłsudski". 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
( -) W. Świętosławski. 

DZIAŁ NIEURZĘ.DOWY. 
MIŁOSIERDZIE B02E. 

Z pośród wielu przymiotów Boga, o których . nam mówi 
Pismo św., najbardziej porywającym i zachwycającym największe 
umysły Świętych, jak i przenikającym do głębi duszy największych 
grzes_zników, jest przymiot miłosierdzia Bożego. W każdej księ
dze Starego i Nowego Testamentu jest wzmianka o tym przy
miocie po kilka lub kilkanaście razy, a najwięcej i najwymow· 
niej mówi o nim Psalmista: poświęca on wysławianiu tego ·przy
miotu pięćdziesiąt siedm Psalmów, wśród których Psalm 185 
powtarza jako refren w każdym wierszu: „Bo na wieki miłosier
dzie Jego". Przeszło czterysta ustępów Pisma św. wysławia miło· 
sierdzie Boże, a księga Psalmów wspomina o niem sto trzydzieści 
razy 1). 

Psalmista, mówiąc o �miłosierdziu Bożem, przeważnie nie 
zadowalnia się wyrazem miłosierny, a podaje cały szereg syno
nimów, jakgdyby chcąc wzmocnić nasze przekonanie o niezmie· 
rzonem miłosierdziu Bożem. A Ty, Panie, jesteś Bóg miłosierny 
i łaskawy i cierpliwy i .wielkiej litości i wierny 2). Miłosierny 
i łaskawy jest Pan: długomyślny i wielce miłościwy 8) • .  Łaskawy 
i litościwy jest i cierpliwy i wszelkiego miłosierdzia 4). Dobry 
jest Pan dla wszystkich: i miłosierdzie Jego ogarnia wszystkie 
dzieła Jego 5) . W sposób szczególniejszy podkreśla miłosierdzie 
Boże względem tych, którzy Bogu ufają, zaznaczając, że Bóg nie 

1) Luca Fr., Sacrorum Bibliorum , . , Concordhntiae [Coloniae 
DMCLXXXIV] Sf. 5. 

2) P.s. 85, 15. 

3) Ps. 102, 8. 
4) Ps, 144, 8. 

5) Ps. 144, 9. 
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czeka at się zwrócimy do Niego, ale sam idzie nam na spotkanie: 
Oto· oczy Pa.ńskie nad bojącymi się Go: . i nad tymi, którzy 
nadzieję mają w miłosierdziu Jego 6). Bóg mój, miłosierdzie Jego 
uprzedzi mię 1). I miłosierdzit Twoje pójdzie za inną po wszyst� 
kie dni żywota mojego 8) . · Miłosierdzie Boże według Psalmisty 
jest wieczne i powszechne, dlatego poleca wszystkim i wszędzie 
oraz po wszystkie czasy wysławiać Jego miłosierdz\e i wierność : 
Miłosierdzie Pańskie wiecznie opiewać będzie : z pokolenia na po-
kolenie opowiadać będę ustami memi wierno§ć Twoją 9}. • 

Zniżając się tedy do ludzkiego sposobu myślenia, autor 
natchniony podaje nam głęboką naukę o miłosierdziu Botem, 
o jego trwałości i powszechności, o jego potędze i mocy, przeni
kającej świat cały. Jeszcze w wytsźym stopniu wysławia miło
sierdzie Boże Marya w kantykn ·Magnificat, podkreśla w nim 
powszechność mił�sierdzia Botego, jego ciągłość, nieskończoność 
i wieczność : A miłosierdzie Jego od narodu do narodu bojącym 

· się Jego 10) . Wybrana Córka Ojca Przedwiecznego, której danem 
było zmierzyć głębiny tego! miłosierdzia, widzieć je na wyży
nach chwały Cherubinów i Serafinów oraz w otchłaniach czyśco
wego ognia, opiewa je słowem natchnionem i proroczem dla 
świata całego, a prze1iewszystkiem dla tych, którzy się Boga ' boją synowską bojaźnią. Ona sama najwięcej. doznała miłosierdzia 
Bożego przez to, że stała się ;dla nas Matką Miłosierdzia. Stosu
jąc się do intencji natchnionego autora, a szczególnie wzorując 
się na· Matce Miłosierdzia zamierzam tu mówić o miłosierdziu 
Bożem. 

Co to jest miłosierdzie? Wyraz miłosierdzie mote być rozu-. 
miany dwojako: jako wzruszenie litości zmysłowej, zwane w ję
zyku scholastycznym namiętnością - possio oraz jako cnota 
moralna. Miłosierdzie jako wzruszenie jest współcierpiącym smut
kiem z. powodu czyjejś· boleści lub nędzy. W tem znaczeniu spo
strzegamy je n_ietylko u ludzi, ale pod pewnym względem i u

· 
zwie

rząt: jest to tedy instyktowy objaw, · pobudzający np. kurę do 
ratowania uwięzionego pisklęcia, albo. psa do skowyczenia i wycia 
na wid(>k skaleczonego pana. Miłosierdzie jako cnota właściwa jest 
tylko ludziom, gdy! jest regulowana duchowemi władzami -

6) Ps. 32, 18. 
7) Ps. 58, 11. 
8) Ps. 22, 6. 
9) Ps. 88, 2 . .. 

10) Łuk. 1, 50. 
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rozumem i wolą. W tern znaczeniu miło�ierdzie mołna określić 
jako cnotę moralną, pobudzającą do nalełytego współcierpienia 
w cudzej nędzy i usunięcia jej w miarę mołnQ.ści 11) . Jest ona 
skutkiem miłości i polega na smutku z nieszczęścia osoby kocha• 
nej, jakgdyby ono było naszem własnem, oraz na dążeniu .do 
usunięcia jego, jakgdyby osobistego. Tak pojęte miłosierdzie jest 
czynnym objawem miłości bliźniego, uzewnętrzniającej się w uczyn
kach miłosiernych względem duszy i ciała. A poniew&ł miłość 
bliźniego w rozumieniu chrześcijańskiem mołliwa jest tylko przez 
miłość Boga, dlatego cnota miłosierdzia wewnętrznie łączy się 
z cnotą teologiczną miłości Boga, która jest najdoskonalszą 
u ludzi cnotą, poleconą nam przez Zbawiciela jako największe 
przykazanie 12). 

Jeł�li rozwałać będziemy miłosierdzie samo w sobie jako 
chęć udzielenia się innym i uz1wełnienia wszelkich braków, 
poznamy, łe jest to najwyłsza doskonałość właściwa tylko Naj- . 
wyższemu i najdoskonalszemu Bytowi, w którym ona góruje 
ponad wszystkie Jego przymioty, a nawet ponad miłość. Prze
dewszystkiem miłosierdzie rozwałane samo w sobie przedstawia 
się nam jako nieograniczona dobroć, skłaniająca się ku bytom 
niłszym i biedniejszym : jest to tedy pierwsze źródło wszystkich . 
dzieł Bożych, jest to przymiot, który najjaśniej świeci we wszyst
kich szczegółach stworzenia, gdył ładnemu stworzeniu nic się 
(ściśle mówiąc) nie nalały. Jeżeli bowiem jakakolwiek' rzecz 
nalały się jakiemuś stworzeniu, to tylko na mocy innej rzeczy, 
uprzednio jut w tern stworzeniu istniejącej; a to znowuł nalały 
się jedynie z racji jeszcze czegoś uprzednio w tym stworzeniu 
istniejącego. A ponieważ nie można cafać się w nieskończpność, 
trzeba zatem dojść do czegoś, co zalety jedynie od dobroci 
i woli Boskiej, czyli od Jego miłosierdzia. Stąd wynika, że w każdem 

· dziele Boga miłosierdzie Jego okazuje się zaraz u źródła 18) . 

C. d. n. Ks. M. Sopoćko. 

11) Pr u m m e r D., O�' P„ · Manuale Thoelogiae mora/is, 12 - [Friburgi 

Brisgovia!l 1923] 406. 
12) M er ee I ba eh B„ O. P„ Summa theologiae 

.
. moralia, I [Parisiis 

1931] 695. 
1a) S. T. I, q. 21, a 4. 
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WALNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU KAPŁANÓW „UNITAS11 
archidiecezji wilefiskiej pod wezwaniem bł. Andrzeja Boboli M. 

Zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia i Sta
tutem, Zarząd uprzejmie powiadamia wszystkich PW. Członków 
o Walnem Zgromadzeniu, które się odbędzie w dniu 21 kwietnia 
r. b., o godz. 11, bez względu na liczbę przybyłych Członków, 
w Sali Misyj Wewnętrznych (Wilno, ul. św. Anny mury św. mi
chalskie) z następującym porządkiem dziennym : 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego, 
2) sprawozdanie z działalności i kasowe, 
3) projekt zmiany Statutu, 
4) wolne wnioski. 

Wilno, dn. 21 marca 1936 r. Nr. 34. Zarząd. 

$. P. KS. EDMUND CHLEWIŃSKI. 
Dnia 3.IV.1936r. zmarł w Wilnie, w klinice U. S. B., ś. p. ks. 

Edmund Chlewiński, proboszcz w Porzeczu. 
ś. p. ks. Edmund Cblewiński ur. 20. VI. 1888 r. w Pogulbinie, 

powiatu Święciańskiego, z Józefa Kalasantego i Judyty z Zam
kiewiczów Chlewińskich. Do Seminarjum Duchownego w Wilnie 
wstąpił dn. 24. IX. 1909 r., które ukończył w r. 1914„ święcenia 
kapłańskie otrzymał 15. VI. 1914 r. Pierwszem. stanowiskiem ś. p. 
ks. Edmunda Chlewińskiego był wikarjat w Hoduciszkach, potem 
kolejno . zajmuje stanowiska wikarego w Radunia i Lidzie, oraz 
proboszcza w Zaniewiczach, Szudziałowie i Porzeczu. 

Na wszystkich stanowiskach, spełniając sumiennie swoje 
obowiązki kapłańskie, umiał ś. p. ks. Edmund Chlewiński zjednać 
sobie przywiązanie wiernych, dla których pracował. 

Zmarł po ciętkiej i długotrwałej chorobie. Pogrzebany zosta� 
w Porzeczu. 

Requiescat in pace. X. A. Z. 

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI. 
Rekolekcje, prowadzone w rb. 

przez J, E. Ks. Arcybiskupa Metro
politę.:._ J. E. Ks. Arcybiskup Metro
polita Wileński Romuald Jałbrzykow
ski przeprowadził kolejno we wszy
stkich parafjach m. Wilna- rekolek
cje wielkopostne. Na konferencjach 
kościoły zawsze były wypełni<!ne. 
O skutkach pracy Arcypasterza najle-

piej świadczy fakt, że konfesjonały 
w 9 parafjalnych kościołach Wilna 
były tłumnie oblegane. - W niedzielę 
Palmową i następny po niej ponie
działek J. E. Ks. Arcybiskup-Metro
polita przeprowadził re kolekcje w 
więzieniu na Łukiszkach, we wtorek 
za& wraz z kilkunastoma księżmi 
słuchał spowiedzi więźniów. 
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STOLICA APOSTOLSKA. 

• Wlelkl Tydzleft w_, Watykanie. 
- W Wielki Poniedziałek Ojciec św. 
odprawił Mszę św, czytaną w Sali Kon
systorza, poczem rozdzielił !{omunję 
św. wielkanocną członkom Swego 
dworu świeckiego. W Wielki Czwar
tek Papież uczestniczył w uroczy
stej Mszy św., którą w kaplicy 
Sykstyńskiej odprawił kardynał dzie
kan Granito, a następnie przeniósł 
procesjonalnie N. Sakrament do ka
plicy Paulińskiej. W Wielk\ Piątek, 

Z NIWY KOŚCIELNEJ 
W KR AJU 

Odezwa J. E. Ks. Biskupa Szla· 
gowsklego w sprawie pielgrzymkł 
akadem•ckiej. - J. E. Ks. Biskup 
Dr. Antoni Szlagowski wyetos.ówał 
poniższą odezwę do społeczeństwa. 

„ Tysiące polskiej 'młodzieży aka
demickiej udają się w tym roku (24 
maja) z pielgrzymką do stóp Maryi 
na Jasną Górę. 

Tysiące młodzieży 'na wzór Jana 
Kazimierza złożą śluby swoje i obio
rą uroczyście Maryę, Królowę Korony 
Polskiej, na f>atronkę polskiej młodzie
ży akademickiej. Tysiące chcą jechać. 

Obyż wszyscy, którzy pragną wziąć 
udział w tych ślubach dziejowych, 
mogli spełnić ewe życzenie! 

Śpieszmy im z hojną pomocą! 
Niech się nie znajdzie żaden 'akade
mik na polskiej ziemi, któryby dla 
braku środków musiał w tym dniu 
pamiętnym pozostać w domu opusz
czony, zawiedziony w ewyep najgo
rętszych pragnieniach. Dobre serca 
sprawią, że w s  z ys cy oni pojadą, 
wszyscy użyekają radość życia, wzmo• 
żenie ducha i macierzyńską �piekę 
Maryi".' Biskup Antoni Szlagowski, 
dożywotni Opiekun młodz. akadem, 

po Mszy św. Ojciec św. przeniósł 
Najśw. Sakrament z powrotem do ka

. plicy Sykstyńskiej. W dniu tym ka
znodzieja apostolski o. Vigilio de Val
stagna wygłosił ostatnie kazanie wiei-

. kopoetne o Męce Pańskiej po łacinie. 
Ponieważ na dzień Wielkiejnocy nie 
przybędą do - Rzymu większe pielg
r�ymki, uroczystą Mszę św. w bazyli
ce watykańskiej odprawi w dniu tym 
nie Papid, lecz kardynał archiprez" 
biter Pacem. 

DUSZPASTERSKIEJ. 

Celem zebrania potrzebnych fun
duszów młodzież akademicka przy-· 
stępuje do sprzedaży kart pocztowych 
z podobizną ryngrafu i tekstem roty 
ślubowania. Ofiary przyjmuje Warc 
szaweki Komitet Pielgrzymkowy.War
szawa, Nowogródzka 49 pok. 5, kon
to P.K.O. nr.140.530. (Wyd. „Młodzież 
Katolicka". 

Rodzice katollccy przeciw na-
· rzucaniu . �oedukacjl szkąłom. -
W dniu 29 marca odbyło się w Bo
c_hni zebranie rodzicielskie, w którem 
wzięło udział przeszło tysiąc- osób, 
poświęcone narzuconej tam od dwu 
lat koedukacji w szkołach powszech
nych. Zebranie zagaił k!lpitan Gla
zór, poczem poprosił do' prezydjum 
powszechnie szanowanego burmistrza 
p. Pacułę, p. posła d-ra Krupe, ks. 
prałata d·ra Kuca i p. Gawłową. 

Wygłoszono szereg przemówień, 
które zakÓńczono znamienną· rezolu
cją, żądającą od władz. szkolnych za-· 
niechania wprowadzenia koedukacji 
i zapowiadającą stanowczo, że rodzi
ce bocheńscy będą od nowego roku 
szkolnego zaphtywać dziewczęta · do 
szkół żeńskich, a chłopców do szkół 
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męskich. Wreszcie wyłoniono komi
tet wykonawczy, który zwróci się ze 
specjalnym memorjałem do Kurato
rjum Okręgu Szk. Krakowskiego i do 
Min. W. R. i O. P. 

. 

Dodać należy, że na kilka dni 
przedtem rada miejska i Zarząd miej
ski w Bochni powzięły uchwałę 
przeciw koedukacji. 

Plaga naszych ,czas6w. - Ostat
ni list pasterskj JEm. Ks. Kardynała 
Prymasa Augusta Hlonda porusza 
cały szereg niezwykle aktualnych 
tematów i bolączek. Niepodobna wy
czerpać myśli i uwag Ks. Prymasa. 
Zwracamy tylko uwagę na to, co 
mówi o zaniku uczciwości. 

Zmorą czasów dzisiejszych jest 
coraz większy zanik uczciwości i .Po
szanowania cudzej własności, zarówno 
na szczytach społecznych, jak i wśród 
proletarjatu. Dzienniki przepełnione 
lłll relacjami z procesów o defraudacje, 
oszustwa, fałszerstwa, naduźycia za. 
ufania i t. p. Kroniki policyjne notujll 
u nas setki tysięcy kradzieźy w cią
gu roku. Jak obliczył Główny Urzl\d 
Statystyczny w roku 1935 zai:iotowano 
najwięcej kradzieży, m i  a n o w i c ie 
472.287. Drugie kolejno miejsce zaj
mują oszustwa, których ilość wynio
sła 27,584, paserstw zarejestrowano 
9.110, fałszerstw 5.942, puszczania w 
obieg fałszywych pieniędzy łącznie 
z fałszerstwem - 2.596 i t. d, Takich 
rozmiarów plagi nie znają kraje za
chodnie. I nie można tłumaczyć tego 
smutnego zjawiska kryzysem gospO· 
darczym, gdyż popełniają te przestęp
stwa w IJużym procencie ludzie na 
posadach lub niezależni majątkowo. 

.Na trzeciem miejscu-pisze Ksiądz 
Prymas - poruszam zwięźle bolączki 
na tle siódmego i dziesiątego przy
kazania. Nie wchodzę tu w zasady 
etyczne ustroju społecznego. O tej 
palącej sprawie, da Bóg, napiszę 
osobno. Nie będę też wykazywał 
klęsk moralnych i grzechów, które 

powoduje głód, nędza, tułactwo, bez
domność i wogóle utrata tych wa
runków, w których człowiek czuje 
się normalnym członkiem społeczeń
stwa. Chcę natomiast wspomnieć o 
tem, jak to w zwykłych warunkach 
bytowania panoszy się nieuczciwość 
między ludźmi. 

Mamżeź to wyliczać? Mamżeź te 
krzywdy ludzkie wykazy*ać? Znacie 
to, jak się ludzie okłamują. Głośne 
są te sprzeniewierzenia w bankach, 
gminach, u r z ę d a c h, przedsiębior
stwach. Kto poźyczył, nie oddaje, 
choć moźe. Dzierżawca dzierźawy nie 
płaci, choć ma z czego. Nie pokrywa 
się rachunków w sklepie i u rzemieśl
nika. Co g�rsza. Zawiera się umowy 
z myślą niedotrzymania ich. Świado
mie wprowadza się w błąd i krzyw
dzi. Pracodawca nie chce opłacać 
pracobiorcy. Robotnik nie pracuje 
mimo zapłaty. Fałszuje się testa
menty. Kupuje się fałszywych·świad
ków w sądzie. Bandytyzm pojawia 
się po wsiach i miastach. Zcicha 
szerzy się pomruk grabieźy. 

Na co to wszystko wskazuje? W 
sumieniach załamuje się poczucie 
prawości, uczciwości, sprawiedliwości. 
Zjawisko groźne w ludzkiem spół
życiu. Ono prowadzi do społecznegQ 
rozstroju. 

· 
Kochani Diecezjanie! musimy wy

tężyć wszelkie 11iły, by przykazanie: 
„nie kradnij!" odzyskało w sumieniach 
moc prawa bożego. Trzeba w tyciu 
odbudować uczciwość i zacność. Slo
wu „złodziej" należy przywrócić bi
blijne znaczenie. Jakżeż dobitnie pi
sze o tem św. Paweł: ,Czemu. raczej 
krzywdy nie przJjmujecie? czemu 
raczej, szkody nie cierpicie? Ale wy 
krzywdę czynfoie i szkodzicie, i to 
braciom. Czy nie wiecie, źe niespra
wiedliwi nie odziedziczą Królestwa 
Bożego? Nie łudźcie się ... ani złodzieje, 
ani łakomi . . . ani drapieźcy nie 
odziedziczą Królestwa Boźego". 
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ZAGRANICĄ, 

3 miljony lirów ofiar na uni
wersytet katolicki. - Katolicy wło· 
sey eo roku organizują zbiórki na 
rzecz Uniwersytetu Najśw. Serea Je
zusowego w Medjolanie. Ogłoszono 
sprawozdanie z działalności powyż
szego, uniwersytetu za rok 1935. Wy
kazuje ono "na podstawie danyeh sta
tystyeznyeh i eyfr, że ofiarność ka
tolików Italji pomimo kryzysu gos
podarczego i wojny bynajmniej nie 
osłabła. Ostatnia zbiórka ofiar przy
niosła 3 miljony lirów ezyli tyle sa
mo eo rok przedtem. Ten prawdziwy 
"cud miłosierdzia" - jak go nazywa 
Pius XI - powtarza się eo roku. 
Na specjalną uwagę zasługuje fakt, 
że większość ofiar pochCJdzi od ludzi 
prostych, zwłaszcza od wieśniaków. 

Walka z pornografją w Belgji. 
- Od pewnego ezasu władze belgij
skie zwalczają energicznie pornogra
fję, jaka stale zalewa większe mia
sta, a w pierwszym rzędzie stolicę. W 
tyeh dniach moc� uchwalonej więk
szością głosów w parlamencie usta
wy sprzedawanie pornograficznych 
rysunków, ilustracyj i książek będzie 
karane grzywną ok. 500 franków bel
gijskich. Równocześnie wydano za
rządzenie, by policja i poczta zwró
ciły baczniejszą uwagę na wszelkie 
podejrzane przesyłki, nadchodzące z 

zagranicy, zwłaszcza z Francji, skąd 
głównie sprowadza się wszelkiego ro
dzaju pornografja. 

Olbrzymia propaganda trucizny 
bolszewickiej. - Jak się dowiadu
jemy, „Centralna Rada Bezbożników" 
nakazała rozpowszechnić zagranicą 
w roku 1935 ogółem 11 miljonów ksią
żek i broszur antyreligijnej treści, 
pisanych w najgłówniejszych języ
kach europejskich i azjatyckich. 

Olbrzymi ten zalew bibuły propa
gandowej został skierowany zagra
nicę przez liczne komórki organiza
cyjne bezbożników, utworzone w róż
nych kraj�ch. Te miljony książek 
i broszur antyreligijnych miały być 
rozdane za darmo. 

Międzynarodowy kongres !y
dowskl.-0 mawiając sprawę bliskie
go międzynarodowego kongresu ":ży
dowskiego, palestyński dziennik he
brajski „Doar Hayom" podaje pro·
gram tego kongresu. Z programu 
widać, że głównemi tematami obrad 
będą następujące punkty: 1. utwo
rzenie organu stałego przedstawiciel
stwa żyqów, złożonego z reprezen
tantów całego żydowstwa między'na-

- rodowego; 2. równouprawnienie po
lityczne i ekonomiczne żydów; 3. od
budowa Palestyny; 4. kwestja tydow

. ska w Niemczech; 5. Walka z anty
semityzmem; 6. utworzenie świato
wego funduszu żydowskiego. 

SKLEP PAPIERU, SZPAGATU WILNO, WIELKA 9, tel. 625 
poleca: Księgi Kancelaryjne, 

Handlowe 
· i materjałów pisarsko-kreślarskich 

M. RODZIEWICZ I Korespondencyjne 

NASIONA gwarantowane polecają Zakłady 
Ogrodnicze, istniejące od 1860 r. 

RÓŻE' w; WELER WILNO ul. Sadowa 8. 
Telefon 1U- 57. 

Cenniki wysyłamy bezpłatnie. 
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Z piśmiennictwa. 

· . Apostoł młodzieiy Ks. Edward 
Szwejnlc. Praca zbiorowa. Księgarnia 
Sw. Wojciecha. 1936 r. Cena2,50 .. Do
chód przeznaczony na pielgrzymkę 
akademicką do Częstochowy. 

Nie zamierzam mówić o koniecz
ności studjów dla kapłłna - mówi 
o tern autorytatywnie Kościół. Chodzi 
mi w tym wypadku o to, co głębokie 
studja teologiczne zwiąże z życiem, z 
ludzmi. Słusznie pisze wybitny teológ 
O. Jace.k Woroniecki: «Pr:emyślenie 
teoretyczne podstawowych składników 
życia moralnego jest bardzo doniosłe, 
ale ono nie wystarcza, i niejeden, po
znawszy teoretycznie doktrynę moral
ną, nieraz będzie w kłopocie, gdy 
przyjdzie mu zastosować ją w życiu. 
Nic mu w takich razach nie odda 
większej usługi, jak znajomość żywo
tów świętych, które nazawsze pozo
staną najlepszą, bo żywą ilustracją 
moralnych doktryn· Kościoła». Chodzi 
mi więc o b i o g r a f j ę, ale jeszcze 
i o coś więcej, gdyż pisaną przez świec
kich wychowanków księdza. Mam 
przed sobą książkę: »Apostoł młodzie
ży, Ks. Edward Szwejnic». Jest to 
praca zbiorowa absolwentów wyż
szych uczelni warszawskich, zrzeszo
nych w założonej przes Ks. Rektora 
Szwejnica organizacji »Juventus Chri
stiana». Słowo wstępne dał przyjaciel 
zmarłego Ks. Rektor Czesław Falko
wski, profesor Uniw. Wileńskiego. 

Książka zawiera obrazy i wspom
nienia z pracy Ks. Szwejnica. A więc 

o. 

poznajemy Go, jako wżorowego pre
fekta, potem przewodnika młodzieży 
akademickiej. Z rąk jego wychodzą 
»Juventus Christiana», »pomoc BliZ
niemu«, Chór »Ambrosianum«, czaso
pismo «Młodzież Katolicka». Widzimy 
Go celebrującego akademicką Paster
kę i Rezurekcję, pi:owadzącego reko-

· lekcje dla studentów, wiodącego ich 
do Stóp Najświętszej Maryi Jasnogór
skiej . 

'\V reszcie poznajemy ogrójec zmar
łego - ostatnią chorobę i śmierć. »Nie 
pragnąłem nigdy dóbr materjalnych, 
kiedyś pragnąłem sławy, ale to mi
nęło, jednego pragnąłem zawsze -
ludzkich serc ... « »Miałem wielkie 
pragnienie miłości Boga i bliZnie
go ... «. »Buntowałem się przeciw Wo
li Bożej: pytałem, dlaczego ja, właśnie 
ja mam umierać ... «. Módlcie się dla 
mnie o pokorę i odwagę - tego jedne
go mi trzeba ... «. »Miałem wielkie 
pragnienie miłości Boga i blizniego« -
to są słowa z ostatnich dni kapłana, 
którego młodzież nazwała swoim »Wo
dzem i przyjacielem«. 

Zwróciłem już uwagę na to, że 
książka jest pisana przez młodych 
inżynierów, prawników i humanistów, 
wychowanków Księdza. Dla nas ka

. planów, jest niezmiernie pożytecznie 
spojrzeć na pracę duszpasterską z tej 
strony, oczami ludzi świeckich, by 
móc znalezć wspólny język do tłuma
czenia Ewangelji Chrystusowej. 

Ks. Mr. Józef Zawadzki. 

MATKIEWICZ 
dawn. f. K. GORZUCHOWSKI 
Wilno, Zamkowa Nr. 9 

poleca w dużym wyborze ZEGARY i ZEGARKI oraz wykonywa 

wszelkie reparacje w zakres zegarm. wchodzące. Ceny dostępne. 
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Wielebnemu Dutbowleństwu. Klasztorom. Seminariom Dutbown. oraz Internatom 

BŁAWAT POLSKI 
UL. WIELKA 28 WILNO 

POLECA 
TELEFON 15-92 

JEDWABIE N! ORNATY I SZTANDARY, KREPY NA SUTANNY ORAZ 
Pt.(nNA LNIANE NA ALBY I T. P. - PO CENACH JAK NAJNl2SZYCH • 

• 

MAR"1AN NIEWIADOMSKI 
Wiino, ut Zamkowa 5 

ZAKLAD WYROBÓW KOŚCIELNYCH 

Monstrancje, puszki do św. Kom., kielichy, lichtarze, tarcze, baldachimy 
(parasolowe .i o c.zterech kijach), suknie (szaty) metalowe do obrazów. 
Wykładanie blachą złoconą tabernakulum. Oraz odnawiam i przerabiam 
stare aparaty kościelne. Złocenie i srebrzenie galwaniczńe i w ogniu. 

Wielebnemu 
D'uchowieństwu 

SKŁAD APTECZNY 
„LUDWIK" 

Wiino, ul. Zamkowa 12 
p o l e c a : kadzidło kościelne, smółki do kadzenia, oliwę do palenia i 1motk1, 

a także wszelkie zioła i-herbatki lecznicze. Wysyłka pocztą. 

UBIORY KOŚCIELNE, CHORĄGWIE 1 SZTANDARY 
kolcielne, cechowe I wszelkle inne. MaterJe llturglczne I sztandarowe 
galony, trendzie, chwasty. - Solldne koloratkl, birety, pektorallkl, 

guziczki I t. p. poleca. 

F. STRAKACZ I 9YN 
Warszawa, Kap_ucyńska 1. 

Ceny niskie. 

Drukowano za zezwoleniem J. E. l(slędza Arcybiskupa - Metropolity. . . 
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