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EWANGELIE 
na wszystkie Niedziele i uroczystości w roku 1909. 

Na Nowy Rok u IJuk. Ś. w r. 2. O obr7.e;t,nniu Chry- :\"a N. 5 po Wiei kiejllocy, u Jana św. \V r. Hi 
O skutkach prośby w Imi ę Jezusa. slu a IJ a ll a . 

- X. po ~OW. Roku u ~[aLe :ls7.a św. w r. 3. 
O chr7.cie P. Jezusa w Jordanie. 

- Trzech I{róli, li .\[ateusza ŚW. w r. 2. O św. Trzech 
Królacll. 

- X. 1 po 3-ch Królach, u Łukas7.a św. w r. 2. 
O Chrystusie w 12 lalacll. 

- K. 2 po 3-ch Królach, u Jana św. w 1'. 2. O go
daeh w Kaiuie Galile.jskiej . 

- UI'oczy_L Xajśw. Imienia Jezus u św. Vlkasza 
w r. 2. O uadaniu Dzieciąlku Imien ia Jr7,us 

- X. po 3 I\rólach, u ~[at. Ś. w r. 8. O oezysz
czenill trędowatogo ... 

- N. 4 po 3 Królach, II Mat. Ś. w r. 8. O uspo
kojeniu llal wanów morskich. 

- Oczyszczenie N M. P. u IJukasza św. w r. 2. O 
przyniesil'uiu Chrystu a do Kościola Je
rozolimskiego. 

- S . Starozapustną, u 'Maleul"za św. v,' r. 20. O ro
botnikach w winnicy. 

- Wniebowstąpienie Pańskie. u Marka św. w r. 10. 
O \V Jli ebowsląpieni u Chrystll a. 

- 1'\. 6 po Wi elkiejnocy, u Jana św. w r. 15 i 16. 
O pr7.yj~<:iu Ducha SwięLego. 

- N. Zesłania Ducha Świętego, li Jana św. w 1'. H. 
O ZesIaniu Ducha Świętego . 

- Poniedziałek ŚWiąteezny, li Jana św. w r . 3. 
O rozmol\"ie Ch l'ystll~a z • ' ikodemem. 

- N. Trójcy Świętej , u ~lateusza ';w. w r. 2S. 
O Chl',vstusie r07.kazującym c hrzcić 
Imię Trójcy Przl'naj ~I\rięts;t,e.i. 

- Boże Ciało, u Jana św. w r. 6. O Gic ie i Krwi 
Ch r~· stl1f;a. 

- N. 2 po Św., II Łukasll:L św. w r. H. O wezwa
niu na wielka wieczenIe. 

- N. 3 po Św., u Łuk s. w r. 15. O 7.gllbionrj 
owcy i gros7.u. 

- N. 4 po Św., 11 Łuka. za sw. IV r. 15. O obt'i
tym Piotra polowie ryb. 

- ~1ię"opu~tJ1ą, u ł.Jllk . św. IV r. '3. 
i roli. 

- ZnpuO'tną. li Łukasza św. w r. 1S. 
powiada EWą mękę. 

- Św. Piotra i Pawła , u j\Iatpl!s7.a sw .IV r. ]6. 
wladzy danej Sil'. Piutrowi. 

O naRienill _ 'N. 5 po Św., u Maleuslla w., w r. 5. O spra
wiedli ,\"o ci i poj e dll<Lll i u się z bratem. 

Jezu prze- ._ N. 6 po Św., u Marka sw. w r. t). O nakarmie

- Popieloc, li ~lalemwf1 św . w r. 6. O poście. 
- X. 1 Postu, u "'fatousza św. w r. 4. O kusze-

niu Palla Jezu 'a lI a pus7,ez.\' . 
- X. 2 Pu~lu, u ~lato u sza św. IV r. 17. O przo

mienieniu się JezlIsowem. 
- N. 3 Postu, u Łukasza św. w r. 11. O wyrzu

caniu czarló \'. 
- N. 4 Postu, u Jana św. w r. 6. O nakarmieniu 

5000 ludzi. 
- Zwiastowanie N. M. P., u Łuka za św. IV r. 1. 

O posIaniu Aniola Gabryola. do N. M. P. 
- N. Męki P. u Jana św. w 1'. • O Z'ydach chcą

<"ych ukamienować Jezusa. 
- Kwietnią, u Mateusza św. w 1'. 21. O wjeździe 

Cbry ·tuRa do Jerozolimy. 
- \"i olki Czwartek, u Jana św. w r. 13. O wie

czerzy Pań 'kiej i um;rwalliu nóg Apo
stolom przez Ch ry~tu a . 

- 'Wielki Piąlek, Pa sya czyli opisanie męki Pa
na JC7.usa wedlug Jana św. IV I'. Hl i 19. 

- \\"ielką So botę, 11 Młtteu za św. w r. 28. O Nie
wia 'lach przy grolJie Chrystusa. 

- N. Wielkanocną., II Marl,a św. w I'. 16. O Zma r
bv.\'chwstaniu Chrystusa Pana. 

- Poniedziałek Wielkanocny, u Łukasza św. w 1'. 
24. O 2-ch uczniach Chrystusa idących 
do Emaus. 

- ;,\iedziolę Przewodnią, u .Jana św. w r. 20. O po
kazalliu .,ię CJuystusa uczni om. 

- N. 2 po Wielkiojnocy, li Jana sw. w r. 10. 
O Chrystusie dcbrym pastorzu. 

- X. 3 po Wielkiejnocy, u Jana św. w r. 16. 
O od jsdu Chrystllsa Panaa do Ojca. 

niu 40JO ludzi. 
- N. 7 po Św., u .i\laleuRza sw. w r. 7. O fal 

szywych pi'orokach. 
- X. 8 po Św. , u Łuka 7.a w. w r. 16. O nie

sprawiedliwym szafarzu. 
- K. 9 po Św., u Łukasza sw. w r . 19. O zbu

rzeniu Jerozolimy. 
- N. 10 po Św., u IJukasza sw. w r. 18. O fary

ze ll SIlU i celn iku w koscielr. 
- N. II po Św., u Marka sw., w r. 7. O głuchym 

i niemym. 
- Wniebowzięcie N. M. P., u Łukas7.a sw. w r. 10. 

Mowa Chrystusa do ~lm'ty. 
- N. 12 po Św., li Łukas7.1t sw. w r. 10. O litn

ściwY1l1 Samarylaninie. 
- N. 13 po Św., u Łukasza sw., w I'. 17. O wr.dro

wieniu d7.iesięciu tręrlowal~'ch . 
- N. 14 po Sw' u Mat.eusza sw. \\' r. O. O sIuż d, 

niu Bogu i mamonio. 
- Narodzenie r~. M. P. , u Matellt-7.a sw. w r. l 

l\ ~ięga Rodzaj u Jezu a Chrystusa. 
- N. I D ]lo Sw., li Łukasza sw. w]'. 7. O w krze

s7.eTliu syna wuowy. 
- N. 16 po Sw., li Łukasza sw. w r. 14. O uzdro

wiel)iu opuchlego. 
- N. 17 po Sw. u Mateusza sw. w]'. 22. O mi-. 

łosei Boga i bliźniego. 
- U r o c z. Św. ]\'1 i c h a t a A r c h., u Mat. sw. 

w r. 18. O zgorszen iu maluczkich. 
- N. 1 po Św., u Mateusza sw. w r. 9. O uzdro

wieniu paralityka. 
~ Ur. Św. Franciszka Serafiokiego, u MaL bW. 

w r. 11. O objawieniu ),7.llcZy JJiebie
skich maluczkim. 

- N. 19 po Św., 11 .\Ialeu"za sw. w I' . 22. O wo
zwapiu na gody we ·oln o. 

- Ś-go Stanistawa, u Jana św. w r. 10. O Chry
stuliio dobrym jlastor7,u. 

r. l G. - N. 20 po Sw., u Jana s w. \I' r. 4 O chor~']n ~y
nu kl'óllewskim. 

- :-J. 4 po Wielki ejnoey, u Jana św . w 
O prz.\"czyuio odejścia Chrystusa. 



Nil. N. 21 po Św. , u Mateusza św . w r. 18. O dłU-/ Na N. 3 Adw., u Jana św. w r. 1. O poselstwie 
żniku i złośliwym słudze. żydów u Jana. 

- N. 22 po Św., u Mateusza św. w r. 22. O odda-
niu czynszowej monety. - N. 4 Adw., u Łukasza św. w r. 3. O Janie opo-

Wszystkich Św i ętych , u Mateusza św, w r. 15. wiadającym chrzest. 
O ośmiu błogosławieństwach. - Narodze nie Chrystusa Pana, na l-ej Mszy Św. 

- Dzień Zaduszny, u Jana św. w r. 5. O wskrze- u Łukasza św. w r. 2. O Narodzeniu Chrystusa 
szeniu umarlych. Pana; na 2 Mszy Św. Łukasza św. w r. 2, o pa-

- N. 23 po Św. , u Mateusza sw. w r. 9. O wskrze- sterzach Pl,zybyłych do Betleem; na 3-ej Mszy 
szeIjiu córki Jaira. Św. u Jana św. w r. l. o Słowie Przedwiecznem. 

- N. 24- po Sw., u Mateus1:a św. w r. 13. O zial' 
nie gOl'czy~znem. . 

- N. 25 po Św. u Mateusza sw. w r. 24. O są
dzie ostatecznym. 

- N. 1 Adw., u Łukasza św. w r. 21. O znakach 
na niebie i na ziemi. 

- N. 2 Adw., u Mateusza św. w r. 11. O posel-

- Świę te go Szczepana, l-go Męczen. u Mateusza 
św. w 1'. 23. O poselstwie Proroków i ka
mienowaniu tychże. 

- Św. Jana Ewang. u Jana św. w r. 21. O na
śladowaniu CiJrystusa i ulubionym Jego 
uczniu. 

stwie Jana do Chrystusa. Łuk"sza ś,v. - Św . Młodzianków, u Mateusza św. w r. 2 o uciecz-
- Niepokalane Poczę ci e N. M. P., u ~ d E 

w 1'. 1. Poselstwo Anioła z pozdrowie- ce o <giptu i rzezi dziatek w 13eLleem. 
niem N. M. P . 

Dnie galowe dworskie 
które należy obchodzić przez zw olnienie uczniów od lekcyi. 

Styczeń. 

Dnia 25 gl'udnia (7 stycznia) rocznica oswo
bodzenia Kosciola i Państwa Rosyjskiego od naj
ścia Francur,ów i z nimi 20-tu narodowosci.
l (14) Nowy Rok. 

Maj. 

Dnia 23 kwietnia (6 maja) Imieniny Jej Ce
sarskiej Mości Najjaśniejszej Pani ALEKSANDRY 
TEODORÓWNY. 

Dnia fi (19) rocznica Urodzin Jego Cesar
skiej Mości Najjaśniejszego Pana MIKOŁAJA II ALE
KSANDROWICZA. 

Dnia 14 (27) rocznica Świętej Koronacyi 
Ich Cesarskich Mości Najjaśniejszego Pana MIKO
ŁAJA II ALEKSANDROWICZA i Najjaślliejszej Pani 
ALEKSANDRY TEODORÓWN Y. 

Czerwiec. 

Dnia 25 maja (7 czerwca) urod7.iny Jej Ce
sarskiej Mości N ajjasniejszej Pani ALEKSANDRY 
TEODORÓWNY. 

Sierpień. 

Dnia 30 lipca (n siel'pnia) urodziny Jego 
Cesarskiej Wysokości C<,sarzewicza Następcy Tro
llU i Wielkiego Księcia Aleksego Mikofaje wicza. 

Wrzesień . 

Dnia 30 sierpnia (12 wrzesnia) dzień galo
wy l-go rzędu. 

Październik . 

Dnia 5 (18) Imieniny Jego Cesarskiej Wy
sllkości astępcy Tronu Cesarzewicza Wielkiego 
Księcia Aleksego M ikołajew i cz a. 

Dnia 17 (30) pamiątka cudownego ocalenia 
od nieszczęśliwego wypadku ich Cesarskich Mo
ści Najjaśniejszego Pana ALEKSANDRA II I i Jego 
~ajdostojniejszej Rodziny. 

Listopad. 
Duia 2l paździorllika,. (3 listopaja) uzieli 

wstąpienia na teon J 'go Cesarskiej Mości Najja
śniejszego Pana MIKOŁAJA II ALEKSANDROWICZA. 

Duia 14 (~7) rocznica urodzin Jej Cesarskiej 
Mości Najjaśniejszej Pani MARYI TEODORÓWNY. 

Grudziell. 
Dnia 22 lipca (-lo siorpnia) imieniny Jej Ce- Dnia 6 ( l9) imieniny Jogo Cesarskiej Mości 

sarskiej .Mości Najjaśniojszej Pani MARYI TEODO- Najjaśni ejszogo Pana M I KOŁAJA II ALEKSANDRO-
RÓWNY. WICZA. 



Dom Cesarsko -Rosyjski. 

Jego Cosarska Mość Najjaśniojszy Pan MI
K O ŁAJ II ALEKSANDROWICZ, CesarII i Samowładca 
Wszech Hosyi, urodzony w dniu 6 (18) maja 186 r. 
Imieniny w dniu 6 (19) grudnia. 

Najdo tojniej sza Matka ajjaśniejszogo Pana. 

Joj Co arska Mość Najjaśniejsza Pani MA
RYA TEODORÓWNA, urodzona w dniu 14 (26) listo
pada 1')47 roku. Imieniny w dniu 22 lipca (4 sier
pnia.) Była poślu bioną z Cesar7.om Aleksandrem 
lU-m (spoczął w Bogu żO października) (1 listopa
ua) 1')9* r . 

Najdostojnioj 7.a MaJ żonka Najjaśniojszego Pana. 

Joj Cosarska Mość Najjaśniejsza Pani ALE
KSANDRA TEODOR ÓWNA, urodzona w d. 25 maja 
(6 czerwca) l 'ln f.; w stanie zamężnym od d ':ia 
H (26) IUopada n,94 r. Córka Wielkiego Księcia 
Ludwika IV Hesskiego i Małżonki Jego, Wielkiej 
Księżny .\1iryi. 

Jogo Cesarska Wysokość Cesarzewicz a
stępca Tronu i Wielki Książę Aleksy Mikolajewicz. 
urodzony w d. 30 lipca (12 sierpnia,) 1904 roku 
(imieniny w dniu 5 (18) października.) 

Najdostojn,iejsze Córki Najjaśniejszych Państwa. 

Joj Cosarska Wysokość Wielka Księżna OL
ga Mikolajówna, urodzona w dniu 3 (15) listopada 
1'395 r. (Imieniny 11 (24) lipea) . 

Jej Ceearska Wysokość Wielka Księżna Ta
tjana Mikolaj ówna, urodz. w d. 29 maja (10 czerw
ca) l 97 r. (imieniny 12 (25) stycznia.) 

Jej Cesarska Wysokość Wielka K iężna Ma
rya Mikolajówna, urodz. dnia 14 (26) czerwca l 89 
r. (imieniuy d. 22 lipca (4 sierpnia.) 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Xsiężna Ana
stazya Mikolajówna, urodzona w d. b (l ) Czerwca 
1901 f. 

Najdo tojniejszy Brat Jego Cesarskiej Mości. 

Jego Ce ar ka Wysokość Wielki Książe Mi
chal Al eksandrowicz, urodz. 22 listopada (4 gru
dllia.) 1'07'1 r. 

Jajdostojniejsze Siostry Najjaśniejszego Pana. 

Jej Ce arska Wysokość Wielka Księżna Ksle
nia Aleksand równa (patrz niżej). 

Jej Ce arska Wy okość Wielka Księżna OL
ga Aleksandrówna, urodzona l (13( czerwca 1 2 r. 
(fmieniny dnia 11 (24) lipca) . 

Najdostojniojsi Stryjowie i Ciotki Najjaśniejszego 
Pana. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książe Wlo
dzim ie rz Aleksandrowicz, urodzony w dniu 10 (22) 
kwietnia l 4-7 r. (Imieniny w d. 15 (2) lipca.) 
Malżonka Jego, Jej Cesarska Wysokość Wielka 
K iężna Marya Pawlówna, ur. w d. 2 (14) maja 
l 5! r . (Imieniny d. 22 lipca (4 sierpnia). Ich dzio-

ci: Ich Cesar l,io Wysokości : "nelki Książo Cy
ryi Włodzimierzowicz , Ul'. w d. :\0 wrześ1l i a (12 pa
ździel'ni ka) 1871i r. (imielliJly w d. II ( J) maja). 
WieI ki Książe Borys Włodzimierzowicz , ur. d. 1~ Uł) 
listopada 1877 r. (imieniny ~ (15) maja.) \ \"jelki 
Książe An drzej Wlodzimierzowicz, ur. d. 2 (J.!) ma
ja 1879 l". (imiollin.)' 30 li ·topada (13 grudnia.) 
Wielka Księżna Helena Wlodzimierzówna, ur. d. 17 
(29) tycznia l88~ r. (imieniny 21 maja (3 czerw.) 

Jego Ce arska Wy!iokość Wielki Książo Ale
ksy Aleksandrowicz, ur. d. ~ (1-+) ~ t.yc:.lnia l :)0 r. 
(imieniny 20 maja (4 czerwca.) 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna El
żbinta Teodorówna, ur. d. 20 paździorn i ka (J I i81 o
pada) 1864 r . (imienin y 5 (18) wr:.leś ll ia.) Ilyla :.Ia.
mężna z J ego Oesarską Wy okością, Wiel l\im Księ
ciem Sergiuszem Aleksandrowiczem, t -l (17) lutogo 
1905 r . 

Jego Cesarska Wysokość Wiolki Książo Pa
wel Aleksandrowicz, ur. d. 21 września (:-3 paźuzier
nika) 1860 r. (imieniny d. 29 C7.erwca (12 lipca.) 
Był żonaty z Jej Cesarską Wysokością Wielką 
Księżną Aleksandrą Jerzówną (t d. 12 (:.'4) wrze
śnia 1891 r.) Dzieci Jego: Jego Cesarska Wysokość 
Wielki Książe Dymitr Pawłowicz , ur. d. 6 (IH) wrzc
śnia 1891 r. (imieniny w d. 21 września (4 pa
ździernika), J ej Cesarska Wyśokość Wielka K!'1ię
żna Marya Pawłówna, ur. fi (18) kwiotnia 1890 r. 
(imieniny 22 lipca (4 sierpnia). 

Jej Cesarska Wy okoM Wielka Księżna 
Marya Aleksandrówna, uJ'. w d. 5 (17) październi
ka 18')~ r. (imieniny 22 lipca (4 sierpnia.) Zamę
żua z Jego Królewską Wysokością K ięciom Al
fredem-Ernestem-Albertem Wielkobrytańskim Księ
ciem Sasko-Koburg-Gotajskim. 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Ale
ksandra Józefówna, ur. d. 26 czorwca (8 lipca) 18:30 r. 
(imieniny 23 kwietnia (6 maja). Była zaślu hi 011 a 
Jego Cosarskiej Wysokości Wielkiemu Księciu 
Konstantemu Mikołajewiczowi (t d. 13 (25) sty
cznia 1892 r.) Jej clzioci: J ogo Cesarska Wysokość 
Wielki Książę Mikołaj Konstantynowicz , ur. 2 (14) 
lutego 1850 r. (imielliny d. 6 (Hl) grudnia.) 

Jego Cesarska Wysokość Wielki hsiążo Kon
stanty Kostantynowicz, ur. d. 10 (22) sierp . l 58 J'. 
(imieniny 21 maja (3 czerwca). Małżonka Jego Jej 
Cesarska Wysokość Wielka Księżna Elżbieta Mau
rycówna, ur. d. 13 (25) stycznia l 65 r . (imioniny 
5 (18) września). Ich dzieci: Ich Wy okości: 
Książę Jan Konstantynowicz, Ul'oclzony 23 czerwca 
(5 lipca) l 66 r. (imieniny d. 2! c)\erwca (7 lipca.) 
Książe Gabryel Konstantynowicz, ur. d. 3 (lb) lipca 
1887 r. (imien. d. 13 (26) lipca). K iąże Konstanty 
Konstantynowicz, u r. d. 20 grud. (l styez.) 1890/ 1 r. 
(imieniny d. 21 maja (3 czorwca) . Książę Oleg Kon
stantynowicz, ur. d. 15 (27) li '(opada l 92 r. (imie
niny 20 września (3 października). Książę Igor Kon
stantynowicz, Uf. d. 29 maja (10 czerwca) 189* r. 
(imiellioy 5 (18) czerwca). Księżna Tatiana Konstan
tynówna, ur. d. 11 (23) stycznia 1890 r . (imieniny 
d. 12 (25) stycznia). 

Jego Cesarska Wysokość Wiolki Książe Dy
mitr Konstantynowicz, ur. d. l (13) czerwca 18GO r. 
(imieniny d. 21 września (* paździornika.) 



. Jej Królewska .Mość Królowa H tlełlów Olga 
Konstantynówna, ur. ~~ sierpnia (:3 \\ rześlJia) 1 CJJ 1'. 
(imieniny d. 11 (~ł) lipca.) Małżollka Jego Kró
lew kiej .MoŚci Króla Hellenów Jerzego l-go. 

J j C !;arska Wysokość Wielka. K iężna Wia
ra Konstantynówna, Ul'. d. 4 (H) lutego 1, ó-ll'. (imie
niny 17 (30) września); była poślubiollą Jogo Kró
lewskioj Wysokości Księciu Wilhelmowi-l!:ur'eniu-
zowi Wil'tembel'gsldemu. 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Ale
ksandra Piotrówna, LI l'. d. 21 maja (:2 czerwca) 18391'. 
(irniollillY d. :Z3 kwietJlia «(1 maja); byla poślu bio
na ,Jego Ce<;al'~kie.i W;\'tokCJśc:i \\ iplkieJl1l1 Nikola
jowi l\likolajewic7.0wi Hial·s/.emll (t (1. VI (25) kwie
tnia 1891 1'.) Jej dzieci: Jogo Co, <L1'ska \\' yt Okość 
Wielki Książę Mikołaj Mikołajewicz, ur. d. (j (1&) li
:topada l ·' .j(j r. (iJliienilly :!.7 lipca (9 si '1'pnia). 

Jego Cosarska W;\'sokość Wielki K_ iąże Piotr 
Mikołajewicz, ur. d. 10 (2:l) st~T<':zllia 1 'ii'l-l, 1'. (imio
lliny ::!9 czerwca (12 lipca). Malżollka J g , Joj Co
sar ka Wysokość Wielka Księżna Milic Mikołajów
na, LI l'. d. H (20) lipca 1 6G I'. (il11 H) li pca (1 , ie1'11-
pnia). Ich córka: Jej wy okość l\eięina Maryna Pio
trówna, uJ'. d . :2S lut go (12 marca) l 02 r. 

Jego Cesarska Wy,'okoM \\"jelki Książę Mi
ehał Mikołajewicz, Ul'. d. 13 (2:'» paźcl7.iel'llika 1 'l:~2 r. 
(imionioy H ('n) lislopada.) Byl p ślubiolly :t. Jej 
Cosarską Wysokością \\,jelką K i<;:iną Olgą Too-

dorówllą (t dnia 31 marca (12 kwiotnht) 1')91 r . 
,Tego clzif' ci: .Jego Co al'ska Wy, ok ść Wielki Ksią
żę Mikołaj Michałowicz, Ul'. d. l! i26) kwiotJlia l ;:'0 r. 
(imiellillY 6 (19) grudnia). 

Jego Cesarska Wysokość Wiolki K~hlię Mi
chał Michałowicz , ur. d. ± ( 16) paźd7.iel'llika l"ltll 1'. 
(imieniny 8 (21) lis Lo pada.) 

Jrgo Cesar kil, Wysokość Wiolki K~iążQ Je
rzy Michalowicz, ur. 11 (23) ier'pnia 1 63 r. (illlie
niny 26 listopada (O grudnia.) 

,Jeg Cos<t1's lm Wysokość \Vj lki K iąże Ale
ksander Michałowicz, Ul'. d. 1 (1'\) kwIolnia J'i6/i r. 
(imieniny 30 !'iprpnia (12 wr7.eśnia.) l\lalżollka Je
go, .h'J Ce~a l·"lm Wy okoM \\ ielka Księżna Ksie
nia Aleksandrówna, ur. et. 2ł mar a (6 kll'ietllia) 
1SI;:' I'. (imioniny U s{yc!'iJJia (Ii lutego). leh dzieci: 
[ch \\'y okości: Księżna Irena Aleksandrówna, LII'. 

i! ( 15) lipca lH9;:, I'. (imieniny ;:, (1~ maja). Książę 
Andrzej Aleksandrowicz, \11'. 12 (2-l) styczllia 1'lH7 r . 
imieniny 30 listopada (13 gl·udnia.) 

Jogo Cesarska 'vVysokość 'Wielki Książę Ser
giusz Miohatowicz, ur. d. 16 (2'1) września 1 "GO r. 
imiell iny 25 wrześllia ('i paźd!'iierni ka.) 

J oj Cesal'ska Wysokość Wielka Kf.iQŻ1Hl Ana
stazya MIchałówna, ur. d. 16 (~g) lipca l "GU l'. imio
lIiny 22 grudnia (-l styczJlia) . PoślubiollH, Jego 
Królowskioj Wysokości Wielkiemu Księ(';u M klem
burg-Hzweryllskiemu l"rydel'ykowi-Franciszkowi. 



Stycze .I n. 
npaBOCJJaBHblil J Święta katolickie Święta katolickie SŁOŃCA 

KaJJeH,lIapb. nowego stylu starego stylu Wscbód 

19 II. M. BorrucpaTi5I l p. 1 Obrzezanie Pańskie . Nowy Rok. 19 t Gr.1.90B. S~tC7c. dz. 118- 13 
20 Cn. M. HrrraTiSJ 2 S. Makarego Op., Martyniana B. 20 -r S1tchy dz. Teofila 2')-13 
21 B. ~I. IrJrianirr 3 N. Niedz. po N. R. Daniela M. 21 .'l 13-13 N. 4 Ad. Tomasza 
22 II. Mc. AuacTacirr 4 P. Tytusa B., R,ygoberta B. W. 22 Herona M. 48-13 
23 B. TIplI. I1aBJHt b W. Telesfora P . M. 23 Wiktoryi b 3-13 
2-± C. ~I '1. Bnrc niSI 6 S. Objawienie Pańskie. Trzech Kr. 24 t Wig. Irminy P. 63-13 
2b tt. ~ POIK. r. I. Xp. 7CI @ Lucyaml, i Juliana M. M. 2b 1/9 Nar. Chr. Pana 78-13 
26 TI. Co6. np. 6or. 8 P. t Seweryna Op., Juliana M. 26 t Szczepana I Męcz. 88-12 
27 

, 
C. A. Cl'l'(I>arra 9 S. Marcyanny P. M., Jukunda M. 27 Jana Ewangelisty 98-11 

~8 B. C. HIJKalIopa 10 N. 1 po 3 Kr. Agatona P., wiIil."' 28 N. po N. Chr . . Hłodz. 10 S-ll 
29 II. CB. H,OOO MJI. 11 P. HOlloraty P., Hygina P. M. 29 'romasza B. Kant,. 11 8-10 
:10 B. l\I<Il\. Am1ciu 12 W. Arkadyusza i Mod. 30 Eugeniusza 12 ;8- 9 
3] C. ITp. l\Ie!I1lIl i][ ]3 S. Weroniki i Glafil'Y P . P. 31 Sylwostra P. W. 13 18- 9 

] 1.1. Klio. HOB. rO,llb 14 C 2 Hilarego B. W. D. K. l Stycz. Obrz. Pańsko 14 8- 8 
2 n. CUJIbBPCTpa 1b P. t Pawła I-go pu t. 2 'j- Makarego Op. 1b 8- 7 
3 C. IIp. MaJIaxiu 16 S. Marcelego P. M., Otona M. 3 Daniola M. 16 Is- 6 

4 17 B. C06. 70 AlI. N. 2 po 3 Kr. Imienia Jezus. 4 N. po N. R. Tytusa B. 17 8- b 
ó II. 8 eOlleMlIl'a 18 P. Katedry św. Piotra w Rzym. ó Telesfora P. M. 18 ,8- 4 
6 B. 60rORBJJ. rocn. 19 W. Henryka B. 6 Obj. Pańskie Trz. Kr. 19 ;ę- 3 
7 C. C06. cll.loaurrll 20 S. Fabiana P. M. 7 Lucyana i Juliana 20 8- 2 
8 lI. II pu. reoprin 21 C3 Agnieszki P. M., ebastyana. 8 Seweryna Opata 21 8~ l 
9 II. Cn, cI)UJI1lUlla 22 P. t Wincentego i Anastaz. Mm. 9 -f Marcyanny P. M. 22 8-

lO C. CB. rpnropilI 23 S. Zaśl. N.M.l!. ze św. Józefem 10 Agatona P. 23 7-b 
11 B. IIp. 8eu,IJ,och! 2± N. 3 po 3 Kr. Swiętej ·Roclziny. 11 1 po Trz. Kr. Honor. 2-1 7-a7 
12 II. M'r. 'l'aTian-bI 2b P. Nawr. św. Pawła Apost. 12 Ąrkad . i Modest. M. 2b 7-b6 
13 B. 1\['1. EpMlllla 26 W. Polikarpa Bm., Pauli wd. 13 'Veroniki 26 7-ab 
14- C. npn. 01'e~'b 27 S. Jana Złotou stego B. W. D. K. 14 Hilarego B. W. 27 7-bb 
15 tt. ITplI. IIaBJIa 28 C4 Objaw. sw. Agnie zki P. M. lb Pawła l Pusto 28 7-b2 

161 II. II. 'l. B. IIeTpa 29 P. t Franciszka Salezego B.W.D.K. 16 -l' Marcelego P. 1\1. 29 7-bO 
17 G. ITpu. AnTouin 30 S. Martyny P. M., Sawiny P. ]7 Antoniego Op. 3017-49 Tli N. 4 po 3 Kr. Piotra Nolasko W. lli 2 N. po 3 Kr. Kat. ś . P. 31 7--l7 18 B. CB. Aearracin 

Zmiany księżyca. 

CD Pełnia dnia 6 o godzinie 3 m. 10 wieczo
rem.- Pogoda. 

DWA MOPSY I SZPAK. 

Raz ujrzawszy śpiącym lwa, 
Rzekły sobie mopsy dwa: er Ostatnia kwadra dnia 14 o godzinie 7 

m. 9 wieczol'em.-Czas łagodny. 
Nów dnia 22 o godzinie l m. 10 rano. 
Zmiennie. 
Pierwsza kwadra dnia 28 o godzinie 4 
m. b wieczorem.-Śnieg. Wiatry. 

Zmiany powietrza 
podług 100-letniego kalendarza. 

Zimna trwają aż do 11. Następnie do 
l czas ponury, nieprzyjemny. Około 23 
zimna. Następnie deszcze lub śnieżyce . 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Dnia 2, 9, lo, 23, 30 Szabaty; dnia 22 

Rozchodesz, czyli 1-szy dzieli miesiąca 

Szwat. 

nCo nam to za straszny pan! 
nCo naJIl za królewska moŚĆ?" 
- n Wiesz co bratku, ja mam plan, 
Wyrządzić mu jaką złość!..." 
- "Ja to samo. Co tam lew! ... 
I mops także ma swój gniew; 
Ma .pazury, zębów rząd; 
A jak szczeknie! słychać stąd 
I o milę i o dwie! 
Ja drwię ze lwal" - "I ja drwię!" 

Słysząc to junactwo szpak, 
Powiedział im tak: 

"O to jeszcze póki czas, 
Uciekajcie głupcy w las! 

Dosyć jednej szpony lwa, 
By zuchwałe mopsy dwa, 
Jak dwie muchy zdusić - zgnieść! ... " 
Tej bajeczki taka treść: 
Zgubę znajdzie w kaźdPj g rze, 
Kto z mocniejszym koty drze. 

II Zacbód 

3-b3 
3-bb - -
.'l-b6 
3-b7 
3-b8 
3-b9 
4- l 
4- 2 
4- 3 
4,- 4 
4- 6 
4-
4- 9 
,l-ll 
4-12 
4-14 
--
4-15 
4-17 
-l-19 
-l-20 
4-22 
4-24 
4-26 
4-28 
4- 29 
4-31 
-l-33 
4-3 b 
4-37 
4-39 
- -
4-41 

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



Luty 
npaBocnaBHblii 

KaneHilapb 
Święta katolickie 

nowego stylu 
Swięta katolickie 

starego stylu 
LOŃCA 

Wschód II Zachód 

19 II. Aen:. IT. lIIaJ\ap . l P. t Wigilia. Ignarpgo B. M. 19 Henryka B. W. 17-!6 
20 B. Iipn. E/301t.1tiJt 2 W. Oczyszcz. N. M. P. 20 Fabinna P. m. ~ 7-44 
21 C. ITp. 1I1nJw1Dla 3 S. Btażpja B. M. 21 Agnieszki P. i Seb. 37-42 
22 'l{. An. 'l'U;I]OeCfl 4. C 1 Ansg:.rego i Andl'7.ejn B. W.W 22 Wiocellt. i Anas. 47-U 
2:1 H. C. I\:lUMel1'Hł, nP. t Agaty P . M. 23 t Zaśl. NMP. ś .J. 57--40 
24 C. lIpno I{ccrriu 6 S. Doroty P. M .. Sy lwllnR, R M. 24 Tymotcusr.a R. M. 57-37 

2'" C/3. rllmopift '7 Staroz. Sw. Bod. 
--

H. N. Starozap. RU lllu a lrla Op. 2n 77-ij6 
20 lL l\crl1ocpOlITa 8 P. Jana z Matty W .. Em iliuna 111. 26 Polikttl'pa H. W. 8 7- 34 
27 n. Ii . • 11. C. IOrt'H/lw 9 \\'. Apolonii P. 1II. 27 Jana ZłoLoustego. 97-32 
28 C. IIpn. EfjJprmL 10 s. SeiIolllsLyki P., SyIWIl,IHI n. 28 Objaw. św. Ago. 10 7-30 
29 LJ. IT. M. IIru<tTiH 11 C 2 SatUl'llilla l,apl. M. 29 l<l'anciszka Fial. 11 7-2H 
30 II. Bac., rp .. loa'H . 12 IJ. t Eu la lii P. M. 30 i' Mart;rny P. M. 12 7-26 
31 C. I\lfpa 11 TOl1ll. 1:\ S. JulianIt i Dohl'o~łrl\\'a M. :~ l t Wg. Piut.ra. N. 13 7- 24 

-
l H. JI'/!,/3. M'l. TpH'I' , 14 N. Mięsop. Walf\l1tego JULp!. M. l Lttty. Mięs. 19n11c. 14 7-2~ 
2 II. Cpt.T. rocn. li'> P. Faustyul\ i Jowity M. m. 2 Oczyszcz. NMP. 15 7-20 
3 B. Co. n. OV.lceo'/!,(( 16 W. Julianny P. 111. 3 BłażPja H. M. 16 7-1 
4 C. ITp. IIC'U)(opa 17 8. Patl'yc;yusza H., Donat,a 4 Ansgar. i Andl'z. 17 7-16 
n 'l{. Cn. 8poAoeill 18 C3 Symeona B. M .. Mak. y Ol a M. 5 Agaty P. lit lH 7-14 
6 II. CB. BylWJIa 19 P. t KOUl'ada \'1. , M ans\\'f'ta B. 6 t Doroty P. M. 19 7-]2 
7 C. TIp. ITapsprriH 20 , . Lpolla B. i Eucbel'yusza B. h. 7 Rumualda Op. 20 7-10 

8 B. B. M, 8eoJJ;opa 21 N. Zapust. MnksYOliana 13., Feliksa 8 Zap. Jana z M. 21 7- ' 
9 II. M. HmtJJcpopa 22 P. Kat. św. Piotra w Ant)'ochii 9 Apolollii P. M. 22 7- 6 

10 B. Xu p)Ia~lJIiH 23 W. Piotm Damiana 10 ' taroz. 'ehu !. 1'. 23 7- 4 
11 C. C. M. BJIaeirr 24 t Popielec. Maciejrt Ap. 11 t Pop. S<ltlll' lI. 24 7- 2 
12 'l{. CB. J\{PJIeTi rr 25 C 4 t Zygfl'yda B. W. 12 t Bulalii P. 2n 7-
VI J[. Ma [lTlfrriarra 26 P. t Alel<sandra i Nastol',ł, 13 t Jllliaua i Dob. 26 6-n7 
14 C. ITp. I\lIplfJT.lra 27 8. t Lf'andl'a B., AJ eksanrlI'a li!. 14 i' WalcnLego 1(. 27 5- n5 

- -
15 B. An. OIlll CIl~Ja 21; N. 1 post. Wstępna. ROlllltll<l Op. li'> .,. 1 p. Wstęp. FalI. 28 B-bij 

Zmiany księżyca. PAN I CZWWIEK. 

o Pełnia dnia 5 o godzinie 9 m . 23 rano. 
Wyjaśnia się. 

Jechał pan ulicą na tęgim rumaku, 
A było bloto. 

(fi Ostatnia kwadra dnia 13 o godzinie l 
m. 4i'> wieczorem.-Śnieżyce. Zimno. 

~ Nów dnia 20 o godzinie 11 m. 50 rano. 
Wiatry, mroźno. 

b Pierwsza kwadra dnia 27 o godzinie 3 
m. 47 rano.-Śnieżyce, deszcz. 

Zmiany powietrza 
podłu g 100-letniego kalendarza. 

Z początku miesiąca ,,,ietrzno, desz
cze; potem wiatry i pochmul'llO. Około li'> 
śnirg i z deszczem na przemiany, kouillC 
miesiąca pogodny. 

Ja sobie szedłem w szarym kubrakll, 
Bokiem, piechotą; 

Aż sł yszę. pędzi. Aj! z drogi, z drogi. 
Gotów skatować! 

A ja więc w llOgi, 
Biegłem się schować. 

Lecz pan znajomy! Co to za laska, 
Od wsr.ystkich stroni 
A z bicza trzaska, 
Woła mnie, goni. 

• tanąłem. 
Jedzie, - ja lIir.ko, 
1\ap('1 u z zdjąlem; 

On tuż, tuż blir.ko, 
KOJlslciemi Dogi, 
Pędzi z 1oskotl'm, 

4-42 
4.-H 
4.-46 
4-!~ 
,l-~ O 
4-b2 
--
4-M 
,l-M 
4-i'>8 
n-
n- l 
i'>- 3 
5- f> --
i'>- 7 
n- 9 
n-U 
5-13 
n-F) 
n-17 
n-19 
--
n-21 
n-22 
n- 2'\' 
n-26 
n-28 
:'-30 
6-32 
--
n-33 

Święta wyznania mojżeszowego. 

Dnia 6, 13, 20, 27 Szabaty; dnia 20 
i 21 Rozchodesz czyli l-sze dni miesiąca 

Ador. 

Stanął, przywitl\ł: - .Jak się masz dl'ogi?" 
l calIdem zbryzgał mnie blotem. 
I wdajże siQ tu, wdaj si ę z panami! 
Nie roztratuje który, to pewllie poplami. 

.T. Ign. Kms.zew Tri. 

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



Marze c 
npaBocnaBHblii Święta katolickie Święta katolickie I SŁOŃCA 

KaneHllapb nowego stylu starego stylu Wschód II Zachód 

16 II. ~f '1. IImHIJII.1J a l p.1 t Albina B. W. 16 i' Julianny P. M. 16-51 6-Cl5 
17 ~. G. 11. 8eop,opa 2 W. t Heleny Cpsarzowej 17 "t Patrycyusza 26-40 5-37 
lo (' CB. JlbBa II. P. 3 S. t KUJlPgUlldy CeRA rzowpj 18 t Sttch. cl. Syme. 36-46 5-Cl9 
19 ':[. An. Apx1t1tna 4 C 1 t Kazimiel'za kl'ólewicza 19 "/' Konrada W. 46-44 5-41 
20 11. CD. JIbBa ell. 6 P. t Arii yana M. i Euzpbiusila 20 t Sucho d. Leona 6 6-4~ 5-43 
21 C. ITp. TIDlOal'H 6 S. t \\' iktura M. i Wiktol'yna 21 t Sucho d. 1\1 aks. 66-40 5-15 

-
np . . \ eallaC"iSJ 22 "t 2 p. S. Kat. ś. P. 76-37 5-47 22 B. 7 N t 2 post. Sucha. Tumas:ta z Ak. 

23 II. lIo.lTlfKapna 8 P. t Jana Bożego. 23 "/' Piotra Dam. 86-Cl5 6-48 
21 13. Uóp. Joanna 9 W. t Franciszki R7.ymianki 24 t ]y[ctcieja Ap. 96-W~ 5-50 
25 C. GB. 'l'apa('iH 10 D. t 40 ~JęczcnniJ{ów, Wiktura 2f> "t Zygfryda ~. 10 6-30 5-f>2 
20 'I. ('n. IIoplplTpilT 11 C2 t Konstantyna W. 2fi t Aleksandra 11 6-2 5-54 
27 li. ITp. ITpUIwllisr 12 P. t Grzt'gorzu Wi('l~if'go P. 27 "t Leandl'a B. \\'. 12 6-26 f>-f>6 
2H C. ITp. BU(,lI.'Ti5T 13 S. t Krystyny P. 28 "/' Romana Op. 13 6-23 5-f>7 

- - -- --
1 H. 111. n. M. ETl!\ol<. 14 N. t 3 post. G/ucha. 11111 tyldy KI'. l 'j' ]y[m·z. 3 p. Gl. Al. 14 6-21 5-f>!J 
2 11. U. M. 8(,():~oTa 1f> P. t Klplll ensa 2 t Hel eny ('es. 1:) 6-19 6- 1 
3 Fl. ;'i 'l. EBl'pouiJr 16 \V. i" Ahr;Jhama Pu L, Eufroz. 3 t Kunegundy C. 16 6-]7 6-- 3 
4 C. n. l'epacll.\!a 17 

, t Józpfa :.,; Arymatei \V. 4 t Kazimier'. K. 17 6-14 6- f) I . 

6':[. ;'['1. ROHorrlt 18 C3 t Gabryela Ar·ch., CYI'ylla B. 5 "t Adrjana 18 6-]2 6- 6 
(i II. ;'1. l{ollrTaHT. 19 P. t Józefa Obl. N. M. P. 6 "/' \\'i ktora 19 6-10 6-
7 C r. M. BarllJliSl 20 S. t Wolt'rnma B .. Euf/-mil M. 7 "/' Tomasza 20 6- 7 6-10 

813. 8po l'HJTill\Ta 21 N. t 4 post. Srodop. 13enedy~. Op. 8 "t ~ p. Sr. Jctila B. 21 6- 6 6-12 
9 11. 40 .It't. GeMcm. 22 P. t Katarzyny W. 9 "t Franciszki R7,. 22 6- 2 6-10 

10 13. ~I'l. l{o;:I.paTa 23 \V. t Katarzyny Kr. Szw .. Nikuua 10 t 40 Męczennik 23 6- 6-1:J 
11 C. CB. Co<I>on iH 24 S. t Marka i 'rymoteusza M. 11 i' Konstantego 24 b-b 6- 17 
12 LI. ITp. 8('ocpana 

1
2' C4 t Zwiastowanie N. M. P. 12 t Grz('gorza W. 25 f>-5f> 6-Hl 

13 11. C. Hmwcpopa 2~ P. t Ludg 'rla B. W. THkJi M. 13 "t Krystyny P. M. 26 5-53 6-20 
14 C. C. 8coruo('TIt 27 S. t Jana DamAscena B. D. K. 14 t lIlaLyldy KI'. 27 f>-50 6-22 

-
M 'J. Arilrrin 28 i" 5 post. Męki Pańsko lf> t 5 p. Męki P. KIl·m. 28 f>-4'l 6-24-15 ~. N. Jana K. 

16
1

1
1. 

i\[ '1. C a Jllm a 29 P. -r Eustazego 161 t Abrahama p. 290-46 6-25 
17 B. ITpn. A.TTf'KC'iH 30 "IV. t Anif'li Wd., Kwiryna M. 17 "t Józefa z Arym. 30 5-43 6-27 
l C. Cn. RHplT.1.'la 31 t Balbiny P. l "t Gabryela Ar. 31 f>-41 6-~9 

Zmiany księżyca. 
1I1AG:-łAT. (-; Pelnia dnia 7 o godzinie 3 m. 'M rano. 

i3mzliwil'. 
(fi Ostatnia kwadra dnia 15 o godzinie 4 

m. 39 rano.-Desz~z i śnieg. 

Pewien z magnutów-słowem że magnat nie lada, 
CIl to dobrze pije, lepiej jeszcze jada. 
Chcąc użyć po obiedzie wieczornE'go chłodu, 

Poszedł do ogrodu . .• Nów unia 21 o godzinie 9 m. 10 wieczo
fr-m.-CZ<ls nif'przyjemny. 
Piprw za kwadra dnia 28 o godzinie 6 
m. 46 m. wiE'czorem.-Deszcze. 

Zmiany powietrza 
Pod lug 100-letniego kalendarza. 

Początok 111 iesiącu zimny, n iepr:.,;y
j cmny; okolo 9 ociepla się. Od 12 do Hj 
pięknie, mroźne poranki. PóźniPj czas nie
prilyjpmny. chłody. Pod koniec śnieżycf'. 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Dnia 6, 13. 20, 27 Szabnty; dniu f> 

po~t E~tl'ry; dniu 6 i 7 PLU'ym (zapusty); 
d. 22 R( zch'ldesz czyli l dzień miesiąca 

Nisau. 

GeJy umysł jf'go rozkoszą się poił, 
Tak sobie roił: 

nJak mnie to bawi ta tt"szc;t,a tak lic)\nll, 
Którą tak trwoży każda zmiana polityczna 
Co do mnie, zdania nie zmienię, 
Strawność żolądka wolę niż sumienie. 
J. każdy l'o7.sąclny mi przyzna, 
Ze owo bóstwo, ojczyzna, 
Jest to tylko urojenie. 

Bo gdy spoczywam pod tych drzew chłodem, 
Gdy mi ta ziemia jak dawnipj kwiat rodzi, 
Co mi Lio tegu, kto tam po niej chudzi 
I kto tam rządzi narodem!" 

\\'tem świnia, co w pobJizkirj kałuży IpŻI1 łA, 
Gdy już dubrze wysłuchała, 

Rzekła: nJ asny paniA, 
Słowo w słowo moje zdanie." 

Franciszek ]y[Q?·awski. 



Kwiecień 

npaBocnaSHblM 
KaneH.lIapb 

Święta katolickie 
nowego stylu 

Święta katolickie 
starego stylu 

ŁOŃCA 
Wschód II Zachód 

19 '-L M. XpucaHoa lic 11 t Tf'()(!ol'Y M., Hugona 19 'j' JÓz. O. K.J.1IP. I 5- 39 6-31 
20 11. I1pll. [oaJlIla 2 P. 'f 7 bolo N . .Llf. P. Franc.h Paul. 20 t 7 bolo NMP. 25- 36 6- 32 
21 C. I1PIl. laKoBa 3 ". t Ryszarda H. W. 21 t j)f'lIeuykta O. 3 5-~H 6-3-1 
22'T[" C. M. H a ('1I.tiJl 4 N. T 6 post. Pa'mowa. Jzydora B. 22 t 6 p. Pal. Kat. 4 5-32 u--36 
23 1l. II. M. HIIlWHH 5 P . t \\'inC:\>llt\'go 23 ',' Kat.arzyny K. fJ 5- 30 (i - 37 
Zł B. C. ApTcMona G W. 'f Wilhelma Op., Celestyna. 2+ 'j' Marka i Tym. 65- 27 6- 39 
2j C. 5naros. np. 5. 7 t-. 'j' Epifallillsza B. M. 2j 'j' Il'enusza B. 75 - 25 6-40 
26 '-L Be.7. ranp. 8 c 2 'j' Wiel, Dyouizego B. W. 26 'I' Ludgora B. W. "j 23 6-42 
27 1[, Be.7. M. ~[:1Tp. 9 1'. 'f Wiel. I1Laryi Kleof'asowrj 27 'j' Jana Damasc. \) ,)-21 6- 44 
28 C. Be.q. n. n.nap . 10 r-:. i' Wiei . Ezec:hif·la. 28 'j' Jana Kapistr. 105 18 6- 46 
2gB. Cs. Xp. BOCKP. ! 11 N. Zmartw. Chr. Pana. Lpona W. 29 Zmartw. Chr. P. li :i-16 6- 4') 
30 II. Cs. II. IOi~lIlm 12 P. Wiel k.an. \\iktol·l1. 30 Wielkanoc. An. l~ ;)- 13 6- 50 
31 13. Cs. C. AJI().1JJI. 13 lV. lVielk. !lPI'mencgilda KI'. M. 31 Wielkanoc. Halb. 1:\5-11 6-51 

l C. npll. Mapiu H S . Wull'rynJla i Just. l l{?ciec. Teodory 145- 9 6-53 
2 q. npu. TIITH 15 C 3 Allilstaz rgo!l[' 2 FJ'ancisz. a P. 155- 7 6-55 
3 11. . lipno J[lIImThl 16 P. 'j' .\Iarcrlialli\ M. 3 ." Rysllarda n. W. 165- 4 o- 57 
~ C. Upn. IO('HqHl 17 r-:. Aniceta P. M. 4 lytlol'a B. W. 175- 2 6-5'! 

5 B. lI1'!. 8c():.lYJU~ 18 N. Przewod:-n-:-ia- .- B""u- g-'l-lU-1':';il-a--;-CW:-.--1I"""'O'5 ·Przew. Win cen t. 185- 7-
6 II. ;n . . \[coo;~i}1 L9 P. Tymona ~1. 6 Zwiast. NMP. 195- 58 7- 2 
7 B. CB. rropriH 20 w. Sulpicy11Sili1. M. i er. 7 ii;pifianiusza 20 -1-56 7- 4 
? c. A. JIpo;{ioI!a 21 S . . \.nzellll<L B. W. D. K. S Dyonizcgo B. 21453 7- [) 
9 'l. I1p~1. Ba:\IDIU ~2 C 4 Sutera i Klljn P: ~1. 9 Maryi Kleol'aR. 22.j.-51 7- 7 

10 II. jr'l. \l u h:('uMa 23 P. 'f Wojciecha B. M., J CI,zPgo 10 'i' Ezechiela Pr. ~3 -1 - 49 7- l) 
11 C. .\1'1 . • \.IlTIII!W ' 2-ł r-: . FioelisiL Kapuc. M. 11 Le'ona Wiel!c ~4 , ~ 47 7-11 
]2 B. CB. HacJI:riJl !2j N. 2 po Wiei. G1'ol}!~ (}7W!Jst't~80W . 12 2 po W. GI·b. ChI'. 254- 45 7-12 
13 U. C. ApTe~ll)I1a 26 P. Kleta i J\Iarcelina 11 Hormeneg. Kl'. 26 -1- -13 7-14 
Ił 13. CB jrapT!lll1t 127 \\'. Tpofila i T,'I·t.uliana B. 14 Waloryana 274- 41 7-16 
15 C. ApllcTapxa . 2ę S. Pawła od Krzyża W., Wit. 15 .\.uastazego M. ~~ 1-1-39 7-1 
161 L i\fq. Aranin 11 29 C 5 Pi ot ra jl., Roberta Op. 16 M arcel. i Lamp. 291-1-37 l i-II) 
17 C. CB. C\'~I(,oHa 30 P. 'I' Katarzyny Selleńsk. P. 17 'f Anicot.a P. M. 30-1- 35 17-21 

Zmiany księżyca. 

® Pełnia dnia 5 o god zinie 9 m. 26 wie
czort'Ol.- Zm iennie. 

'I OstRtnia k"'adra dnia 13 o godzinie 3 
m. 2 wicczorem. Chlodno. 

e,:') Nów dnia 20 o godz. 5 m. -19 rano.- Wia
try. 

l Pierwsila kwadra d. 27 o godzillie 9 m. 
m. 34 rano.- Pogoda. 

Zmiany powietrza. 
pOcJ.łLlg lOO-letJliego kalenrlarza. 

Z początl,u miesiąca chlodno, późnipj 
czas ciepl y, pogodny. Ok(l10 12 do 17 zimno 
i wietrzno. Późnipj deszczl', mgły i chłody. 
Konicc miesiąca pogodny. 

Święta wyznania mojżeszowego. 

Dnia 3, 10, 17, 24: zabaty; dnia 5 i 6 
Pesach (wielkanoc); 7, ,9, 10 wolne świę
ta; 11 i 12 ostatnie dni świąt wielkanoc
nych uroczyste; dnia 20 i 21 .Rozchodesz, 
c:zyli l dni miesiąca !jar. 

DYKTERY J!{A STAROPOLSKA. 
Stał za stolikiem synek Cześnika, 
Gdzie kilku panów grało z sobą w ćwika; 
A między nimi krótki pękaty 
Jakiś szlnchetka dziwnej facyaty, 

Z krzywą bródką, rudym włosem 
1 nacJ.~wy('za.i wielkim nosem. 

Chlopiec ów, Zrll7.11 cichy i skromny, 
Pat.I'zy i gl'acz6w obchodzi dokoła; 

Kiedy wtem nagle zawola: 
nCo za nos ogromny!" 

Spojrzał się srogo Cześnik na synn; 
Przeląkł się: zadl'żl1ł chlopczyna 

I wola, wznosząc glos drżący i cienki: 
"Jakiż to nosek maleńkil" 

Już też naówczM, jakby zjadła osa, 
ZI'ywa się Cześnik i za bat porywa, 
A chłopiec z wielkim krzykiem się odzywa: 

:ren pan nie ma nosa!" 
Bije więc Cześnik, w całym bijs gniewie, 

Zda się że chlopca chce dobić, 
A biedne dziecię w swej "ozpaczy nie wie, 

Co z tym nosem zrobić: 
W różny więc posól! i wola i ]{rzyczy, 
A gniewny ojciec coraz gorzej ćwiczy. 
Tak i my co to lubimy rozprawiać, 

Kiedy się z głupstwem wyrwiemy, 
Chcemy się niby ratować, poprawiać, 

A wciąż gorzej brniemy. 
Fmnciszek Momwsld. 



Maj 
npasocnaSKblii 

KaneK.lI apb 
Święta katolickie 

nowego stylu 
Święta katolickie 

starego stylu 
SLONCA 

Wschód II Zachód 

I" C. T1pn. IomllLa ; ,./ t Filipa i Ja~6ba .A~ost. 18 Bogumiła W. 1_4-_3_3 
19 B. Cn. l'l'OpriH _ N. 3 po W. Op. 8 . Jozefa 19 3 po W. Op. św. J . 24-:31 
20 lI. IIp. f)('o:(opa 3 P. Znal . J(rzyża ś . 20 S ulpicj ll s\la 34-29 
21 B. .\['1. 8pOJ.(opa 4 W. FIOl'ylWR jL, Moniki Wd. 21 Anzelma B. W. 44-27 
22 C. _\. K.·ITI~]('1lTR fl 1:' . P iusa V P. W. Aniola. 22 Sotera i Kaj a P.p fl4-2fl 
23 q . '@ f'eopzia Ii 6 C 1 W Jan(t 1/) Oleju, Ap. i Ewan. 23 WoJciecha B . 64-23 
2i lI. ~1<1. CanBhl 7 P. ',' Domieoli i Eufro7.yny 1\1. 24 t Fide.lisa Kap. 74-21 
2:> An. MapHt 8' Stan isława B. M. 2fl lY[(t)'ka Ewang. 84-Hl 
~6 B-:- I-,C'. -~-r. 'B~l'-lC-lJ-J.-:-h-I "--::9 N. 4 po W. ),T]1"P. -'cŁ~C-1S~k-. --.--I1-2~6 4 po W. Kleta O 4-Hi 
27 Il. .\n. Cnr('ona 10 P. J:6ydOl'a Omcza 27 Teofila i Tel'tul. 104-16 
2g B. ~[ll . MaKen.\ra 11 W. ~[amel'ta B. W., ~[aksyma. 28 PawJa od Krzyża 11 4-H 
29 C. Cn. \) ]I'I. I\II:ł . 12 , . Pallkl'acego M. 29 Piotra M., Robort. 124-12 
30 lI. CB . • \ . lnl\Ona 13 C 2 Sorwae go B. W. 30 Katarzyny Spn. Vl4-ll 

l II. J[ait C. ll. Jt'P U P. t BonIfacogo jL l 'j' ][a}. Filipa i J . 144- 9 
2 ( '. Cn . • \ oanatbl lfl 8 . Zot'i i \Vd. M., .fana de la S . 2 Zygm un ta Kr. 154- 8 
3~. ~l'l . TlDlOBPJI 16 -:-N:-.+-5:~P-O---:-:-W:-. -J;--a-lI'-a~N;-e-p-o-m-ll-c-e-na---;"C:-1. 3 5 po W. Znal. K . Ś. Hi 4- 6 

4 II . jIti. lIeJrarjJ[ 17 P. t J(rz . llz. Pa, ch a li a W. 4 -r B' lorjaua 174- 6 
6 B. B~I'l. Ilpmrbl 18 w. t Krz. dz. Feliksa Kapuc. M., 6 t Piusa V. 184- 3 
6 ' t;:'9 lIpno 10Ba 19 , . @ 'f K~·z. dz. Piot.ra Cel. P. W. 6 -r Wig. J(tna w Ol. 19 4- ~ 
7 'i. BocHec. rocn. 20 C 3 Wn i ebowstąpienie P. Bel' llad,)'oa. 7 Wniebowst. P. 204-
S II. Ce. Ioa/H'H,(t B. 21 P. i' \ \"iktoJ"a 1\1. 8 i' Stanisława B. M. 21 3-59 
9 C. n. M. CB. HMK. ~2 8 . Ju lii P. ThI., Helony P . 9 Grzogof?ia B. 223-67 

10 8. ('e. A. ('u.ItO'H,O 23 N. 6 po W. Doz,l'clel'ego B. M., Mich. 10 6 po S. NMP. Ł. 2:3 :3-66 
11 H. ITprl. ,\[POOAbl 24 P. JoaJlny i AIl'y M. 11 J\1amol'ta B. W. 243-65 
12 B. Cn. EllwpalliJl 2fl W. GI'zegol'za Vi I. 12 Pankracogo M. 263-fl-! 
13 C. Jh AJIeKCnIT. 26 S. Filipa i NOl'eu \la 13 erwacego B. W. 263-62 
H 11. ~ lIc1mnpa 27 C 4 @ Bedy W. D. 14 HOll i facego]\f: 273-fl1 
l:> 11. Hp. nnxo~liJI 28 P. t Augu tylla R. 16 'f Zofii Wd. M. 243-60 
16 C. npu. 0co:~opa 29 P . i' TVig. 'l'eodo\lyi P . .M. Mar. M 16 Jana Nepom. 2913-49 
U B. Cs. TPOHUbl 30 -N-. Zesłanie D. Ś. Foliksa P. ~1. 17 Zesł. Ducha ŚW. 30 : ~-!H 
18 11. AeHb Cs. Ayxa 31 P . Świ ąteczny . Anieli P ., PetrOIliIi. 18 Św iąt. Feliksa 313-47 

Zmiany księżyc a. Dnie galowe. 

7-23 
7-2-! 
7-26 
7-2 
7-29 
7-31 
7-33 
7-:34 
7-36 
7-38 
7-39 
7--41 
7-42 
7-44 
7-46 
7--!7 
7-49 
7-flO 
7-fl2 
7-fl3 
7-flfl 
7-fl6 
7-6 
7- 69 
8-
Is- 2 
18- 3 
18- 4 
'3- 6 
8- 7 

18·-

\:0 Pełnia dnia 6 o gocl\l . l m . 5 wieczo
rem. - Pogoda. 

Dnia 6 maja im ien iny Jej Cesarsldrj .Mości 
Naj j aśnipj szej Pani Maryi Teodorówny. 

([ O'ltaLnia kwadra dnia 12 o 10 godz. m . 
43 wieczorem. - Zmiennie. 

• Nów dnia 19 o godz. 2m. 40 wirczorem. 
Deszczl'. 

J) Pit3rwsza kwadra dnia 27 o godz. 2m. 
26 rUlIO. - Ciepło . 

Zmiany powietrza 
podług 100-leLoit'go kaJcJldal'za. 

Z POf'Z1ltkiem miesiąca chłodno . Oko
ło 7 grzmoty i 100ótk ie deszcze, potem ochła
dza się, Boce zimne, ostre powietrze i zno
wu ciepłtl dpszczo, w kOlicu pogoda. 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Dnia l, 8, ló. 22, 29 S:.Iabaty; dnia 4 

Posach-szeni, dnia Lagbeomel' (dlli mdo
sne); dnia 20 Rozch odes\I, czy li l -szy dzień 
mil' . Sy\\'an); dn ia 25 i 26 zewn os (z ielone 
świątki) . 

Dnia 19 maja rocznica urod\lin Jego Cesar
skiej Mości Najjasniej szego Palla Mikołaja II Ale
ksandrowicza. 

Dnia 27 maja rocznica koronacyi Ich Ce
sarsk ich MośCi I\ajj aśniejszego Pana Mikołaja II 
Aleksandrowicza i I\ajjaśnit'js:.lej Pani Aleks a ndry 
Teodorówny. 

DU DEK 

Ź le ten czyni, kto cudzą rzecII sobie przyswoi!. 
W pióra się pawio dudek u stro ił, 

I w tej postawie 
Wszedł między pawie. 

PO\luały zdrajcy ś wieże rozboje, 
Postradał cudze, i stracił swoje. 

Z tej więc pobudki, 
Wrócit. gdzie dudki, 
A te w śmiech z llipgo: 
Chciałeś cudzego? 

Dob rze ci tak, i nikt cię żlllować nie może, 
K iedyś SLwol' \lon n a duclka, bądź dudkiem ni eboże . 

I. Krasicki. 



Czerwiec 
npaBocnaBHblii 

KaneH,Ilapb 
Święta katolickie 

nowego stylu 
Święta katolickie 

starego stylu 
8ŁOŃCA 

Wschód II Zachód 

19 B. C. TIal'pmdsr IW. Świątecz. Jakóba B. W. 19\ Świąt. Piotra C. 13- 46 8- 9 
20 C. 06 . .l!. A.7eKcifl 2 S. i' Sttch dz. Marcelina 20 1" Sucho cl. 13el'n. 23 - 45 8- 10 
21 '-l. OB. B·o'licma'/l,1n. 3 C 1 Erazm a B. ",. 21 Wiktora M. 33- .t,3 8-12 
22 II. BacUJIHClt11 4 P. i' Sttch. elz. Prail ' iszka Ca,·. 22 "I" S1tch. cl. J tllji 43 - H 8 - 13 
23 C. Cn. MHXaHJIa 5 S. 1" Sttch. clz. Bonifacego H. M. 23 1" S1tch. d. Dezy!1. 53- 43 8- 14 
- --

IIp. CVMeoHa Trójcy SSS. No rlll-lrtlt i Klaud Joau. 8-15 24 B. 6 N. 24 Trójc. SSS. 63-4'l 
')- II. \t9 3 O. Joanna 7 P. \t9 Robel'La Op. 25 Grzegorz. VIi. 7342 18- 15 -o 
26 B. An. Kapna 8 W. :Maksyma B. W. 21' Filipa i Nerou~?:a 83-41 8- 16 
27 C. C. 8epauoIITa g R. Pryma i Fl'licyana 27 llecly W. D. K. 9 .,-.t,1 1)- 17 
28 '-l. Cn. IT mWT hl 10 C 2 Boże Ciało. Matgorzaty Kr. 28 Boże Ciało Aug. 10 3- 40 8- 18 
29 II. M'l. 8eo;n;ociH 11 P. 1" Barnahy Apllstola 29 t 'I'ooclozyi P. M. 11 3-40 8- 19 
30 C. TIpI!. Hcaardl1 ]2 D. Jana W., Onufrego 30 Fel i10m P. M. 12 3- 39 1)- 20 

-
2 po Sw. Antoniego .P'.lduw-:-- 3-39 S- JO 31 B. _\. IT. EpMa 13 N" 3l 2 po S. Anieli P. 13 

l II. I1O'/iI, . ~1'1. JYCT. 14 P. Ba7..y lpgo Wirlk. B. ] Czerw . . JakÓha R- 14- 3-39 8 - 21 
2 B. C. H IfKTflpOpa 15 W. Wita, Mude ta i Krescencyi 2 Jlar\:cJi:!a i HI. 15 3-39 8-21 
3 C. !lh. KJlan;n;isr 16 S. Benona 13. W., Jlllity i Just. 3 Erazma B. W. lfi 3- 39 8-2~ 
4 '-l. MUTpo<fJana 17 C3 J olenty W., lnnocpntego i\L 4 F I"ancis?:ka Car. 17 3- 39 8- 22 
5 II. Gil . ,Ll,opoeeJ{ 18 P. t Sercet Jezusow. Marka M. 5 t Se1"ca Jezttsow. 18 3-39 8- 23 
6 C. MJIapioHa 19 S. Gerwazrgo i Protazego ~1. li Nllruerta i Klau. HJ :\- 39 8- :!3 

7 M'!. 8eoJJ;oTa 20 3 po Sw. NiC1tst. Po In. N.M.P. 3-39 
--

B. N. 7 3 po S. Roberta 20 8-~4 

8 II. !lI'!. 8eo;n;opa 21 P. Alojzpgo GonzagL 8 Maksyma B. W. 21 3- 39 l ę "4 
9 D. Cno I{uprrJIJIa 22 W. Paulina B. W., Flawiusza 9 Pryma i FelicJ' ana 2J 3- 39 8- 24 

10 C. C. 'l'uMOeeJI 23 S. Agrypiny P. M., Zl'nona M. 10 ~Ialgor?:aiy Kl'. 23 - 39 8- 2.t, 
11 '-l. 00. BapooJlo.lt. 24 C 4 Nw"oclzenie św. Jana Olwzc. 11 Barnaby Ap. 24 3- 39 8- 24 
12 II. llpn. O'/l,yifJpiR 25 P. 'j' Prospera B. \\'., Adalberta 12 t Jana W. ~5 3- 40 8-24 
13 C. AnubI II Ioan. 26 S. Jana i Pawła !lL M. 13 Antonipgo Pad. ~6 3- 40 8-24 
14 B. IIpp. EJlllcesr 27 N. 4 po Sw. Władysława Kr. W. 14 4 po S. Ha?:ylrgq ~7 3- 40 8- 24 
15 II. 11 pp. A~!Oca 28 P. Wigilia. Leona 11 P. W. 15 WiLa, J\lodesta 28 3- 41 8- 24 
161 B. Cn. TuxoHa 29 \V. Piotra i Pawła Ap. 16 Bennuna B. W. 29 3-41 8-:l4 
17 C. ~f\!. !IIanyliJIa 30 Wspornn. św. Pawl1l 17 JolenLy P. 30 3- 42 8-2.t, 

Zmiany księżyca. Dnie galowe. 
© Pdnia dnia'" o godz. 2m. 22 rano. 

- Wiatry. - Dnia 4 czerwca całkowi

te zaćmienie księżyca u nas widoczne. 
([ Ootatnia kwadra 11 o godz.3m. 40 

rano. - DeszczE'. - 17 czerwca zupeł

ne zaćmienie słońca u nas niewidocznE'. 
\2) 1\0w 18 o godz. 12 m. 26 rano.- Zmien-

Dnia 7 czerwca urodziny Jpj CE'sansl<icj Mu
ści 1\ajjaśniejszej Pani Aleksandry TeodDrówny. 

nie. - Dnia 22 czerwca początek Jata. 
- Słońce wstępuje w znak raka. 

J) l'iE'rws7a kwadra 2~ o godz. 7 m 41 
wiecz. - Pochmurno. 

Zmiany powietrza. 
PodłUg" 100-1entiego kalendarza 

Początek miesiąca ostry i surowy; 
n ll,stępnie deszcze chwilowe; potem pogoda 
zmienna; koniec miesiąca mglisty. 

Święta wyznania mojżeszowego. 

Dnia 5, 12, 19, 26 Szabaty; dnia 18 // 
i 19 RlJz\:horlesz c~y li l dni mies. Tamus. 

ŻE MASZ PRZYJACIÓŁ NIE 'YlERZĘ· .. 

Że ma~z przyjaciół. nie wierzę; 

Słuchaj bracie, powiem szczerze: 

Ciebie szukaj ąc oczyma, 

Sercem wielbią twe dukaty. 

Jak wiosna ożywia kwiaty, 

A sroga niszczy je zima, 

Jak przyjaciól kieszeń nasza 

Pełna wabi, czcza odstrasza: 

I led wio selny z ich gro ua 

Taki duszą, jakim z mowy; 

Podobni są do melona: 

S to kosz~ujesz - jeden zdrowy. 



L • • 
l P l ec 

npaBocnaBHblil Święta katolickie Święta katolickie SŁOŃCA 
KaneH,lIapb nowego stylu starego stylu 

18 "lI. Mt!. JIeollTiH l C 1 Teodoryka kapłana 18 Marka i Marcell. 
19 II. CD. AlT. IYAbI 2 P. t Nawiedzenie N. M. P. 19 ~: Gerwazego M. 
20 C. :M t!. AeaHaciH 3 Anatoliusza i Heliodora . 20 ylweryusza P . 
21 13. C.1.1 TepellTiSl 4- N. 5 po Sw. Najświęt. Knvi P. J . 2i 5 po S. N1.)r[P. N . P . 
22 II. . l!. EBcenhr f> P. Antoniego Zakaryi. 22 Paulina B. \V. 
23 B. _ \.rp Jfl[!JHIl hi 6 W. I;:ajasz!L Pr., Dominiki P. 23 AgI'ypiny P. M. 
24 C. PO:J/Co. Ioa'H,'H,a 7 S. Cyrylla i Met'ldt-'go Ap. Sł. 24 Nar. św. Jana Ch. 
2f> 1.f. M. (l)eDpOnin 8C 2 E l źbiety Kl'. Wd., Eugen. 2:> Pro pera B. W 
26 11. IIpn. ,UaBIfAa 9 P. t Weroniki P., Zenona M. 26 t .Jana i Pawł!L 
27 C. II. Camlcona 10 7 brftci męczen. syn Felicyty 27 i' łYig. W ladysl. 
28 B. Klipa JI Ioal!. 11 N. 6 po Sw, Bł. Jana z Dnkli 28 6 po S. Leou a 11. 
20 II. neTpa M naBna 12 P. Jana Gwa lbertn 29 Piotra i Pawła 
30 B. Coó. 12 Anocm. 13 W. Mnłgorzaty P . M., Anakleta 30 WRpomn. S. Paw 

l C. I'IO.1b. KOCblhI 14 S. Bouawentury B. W., Justa l. l LilJ. 'feodoryka 
2 li. nO.l. P. II. Bor. 1f> C 3 Rozesłanie Apostol. Ht-'nryka 2 Nawiedz. NMP. 
3 n. II . . I~. ct>nJZttnna 16 P. .,. N. M. P. S zkaplel·znej. And . 3 t Anatoliu za ~I. 
4 C. CB. AlIApeH 17 S. Aleksego W., Westyny M. .,I, J óilefa Kftlas. 

-
IIp. Aeanachl 7 po Sw. Szymona z Lipnicy f> 7 po S. N . K. P. J. ó B. 18 N, 

6 II. I1pu. CIICOn: 19 P. Wincentego ił. Paulo 6 Izajasza Pr. 
7 B. IIpn. 80)lbI 20 W. Czesława W., Emi1iana 7 Cyryla i Ietod. 
8 C. .Ho.q. R .ll.B .M. 21 S. Prak edy P. M., Wiktora :M. 8 Elżb iety Br. Wd. 
g "lI. II. lIaul{paTin: 22 C 4 Maryi Magdaleny, Platona M. 9 Weroniki P. 

10 11. ]103. 't. P. )[p. 23 P. i' Apolinarego B. M., Teofila 10 '1' 7 bl'aei męcz . 
11 C. B~r. EJJemrilI 24 P. Krystyny P. M. 11 Pelagii M 

12 H. ~I 'l. lIpORJla 20 N. 8 po Sw. Bł. Knnegun(ly K~·. 12 8 po S. Bt. J. D7c. 
13 11. C. l'aBpillJla 26 P. Anny Matki N. M. P. 13 Małgol'zaty P. M. 
14 B. CB. A. AKHJlbJ 27 W. Natalii M., Pantaleona M. 14 Bonawentul'y B. 
1ó C. B.la;:r;lDlipa 28 S. Innocentego i Wiktora ló Roz,'sl. Apost. 
16: li. AeHlIOreIIa 291C 5 Marty P., Olawa Kl'. ~1. 16 NMP. Szkaplerz. 
17

1 

II. B. M. MapIIIIbl 30 P. t Julitty i Donatyli M. m. 17 t Aleksego W. 
18 C. ~I EMIIJliana 31 S. 19nftcego Loyoli W. 18 Szymona z Lip. 

Zmiany księżyca. 
GJ Pełnia dnia 3 o godz. l minut °1f> wie

czol'ern.- Pogoda. 
<fI Ostatnia kwad,'a 10 o godz. 7 m. f>6 ra

DO.- Parno. 
'"r T6\v 17 o godz. 11 ITI. 4-2 I'uno. - Zna-

IJ!ipnnie. 
~ Pil' l'Wsza kwaul'a 2j o goc]". 12 m. 43 

wicc/ . Opady deszczowe. 

OSIOŁ. 

'f ak się r az o iol dąsal. 
'l'ak się toż z innych natrzasnl, 
Taki byl pyszny, zuchwaly; 
Ze go zwiorzętn nie powały; 

Pojąć nie można było, 
Co mu się zrobilo. 

Nakoniec WS7.y tk im dowodzil, 
Że się zlachclcem urodził; 
Dwie godzillY O tem gadał: 

Powiaduł 

Wschód II Zachóó 

13-43 8- 2,1, 
23- 43 8- 23 
11 3- l! 18- 23 
4 3--!f> 18 -~3 
f> 3- 46 8- 22 
63-46 8-~2 
73- 47 8 - 21 
83-·.,1,8 18- ~1 
93- 49 18- 20 

10 3- 50 8- 19 
11 3- 51 1)- lH 
1 ~ 3- f>2 8-17 
13 3-53 8-17 
14 3- 55 18- 16 
lf> 3- f>6 R- lf> 
16 3-f>7 8- a 
17 : ~ - 58 fl- 13 
18 -1,- tl - ll 
Hl ł- l 8-10 
20 -1- 2 8- 9 
21 4- 4 8-
22 -1- ó 8- 6 
23 .,1,- 6 8- 5 
24 ±- 8 8- 4 
~f> ~- 9 8- ~ 
:!6 4- 11 8- l 
'!.7 4-12 7- 59 
:!8 i-l-! 7- f>8 
29 ±-ló 7-M 
30 4-17 7- ó5 
31 .,1,-18 7-ó3 

Zmiany powietrza. 
\\' dług 100-łetniegl) kalr·nclarza. 

PoC'zątC'k mieshlca zi lnn y. p(źnieJ go
rąco i pogoda. Dalej naglf\ bl1l'zO i upały. 
KOIlirc miesi 'ioa deszczowy. 

Co to mial pl'zodków, a zwłaszcza jak sławnych . 
Jak niezmierll ie dawn;ych, 
Wyliczał lata zn laty, 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Dnia 3, 10, 17. 2,1, 31 Szabaty; dnia 

j zJ' \\'e 'l1S0I' b tamlIr (pust 11ft pamiątkę 
oblężenia Jerozolimy); dnia l Rozchodesz 
czyli l dzień mies. Ab; dnia 26 post Tyszc
beaw (na pamiątkę ;:burzenia Jerozolimy). 

Jak si ę ciągnęły jego an tenat y, 
J ak się wznosiły do góry, 
Coraz w większą sławę rosły, 

Jakie to były głowy i fi g lll'y, 
Co to były za o ly! 

A lis mu lIa LO: "Jakżeś niel'ozsądny. 
Zawsze twoich chwalisll przodków. 
l ty nie jesteś z wyrodków 
l z 'iebie osi oł porządny!" 

Fmnciszek Morawski. 



Sierpień 

npaBOCJlaBHblii 
HaJleH,Ilapb 

Święta katolickie 
nowego stylu 

Święta katolickie 
starego stylu 

SLoiwA 

Wschód II Zachód 

19 B. II. MaKpJJlIr,r 1 N. 9 po Sw. Piotra Ap. tv Okowo 19:[ 9 po S. WinconL 
20 H. CU. npp. lIJIill 2 P. N..JI. P. Anielskiej. ' ter. 20 Clle 'lawa W. 
21 B. IIp. CVM ona 3 W. Znalez. r ('k. ·w., Szczepana 21 P I'a.ksf'Cly P. ~1. 
22 C. @Mapht.Jlaz8. 4- S. @ Dominika W., Al'ystarcha 22 Mnl'yi ~lagd. 
23 'Ll . l 'l. Tpocl>lIMa Ó C 1 N. M. P. Śnieżnej. Afry P. 23 Apolinarogo B. 
24 II. M. XplICTlfllbl 6 P . i- Przemienienie Pańskie 24 1 'f Kryl:i(,;yny P. M. 
2:'> G. Ycrr. C .• \Hllbl 7 8. ]{ajptau<1 W., Donata H. 2j Jakóba Apost. 
26 13. C. M. Ep)fOJlafJ 8 N. 10 po Sw. CYl'yaka, Larga '261ii po S. f(uneg. 
27 II. lTanraJlOilM. 9 P. Romana M., Rustyka 27 Natalji M. 
28 li. C. A. lIpoxopa 10 W. lVwm'z,l/7ica]I. Bogdanll. 28 lnnocelllego 
29 Q, M'l. 000.n;OTiJ[ 11,3), ~uzalllly i Dygny P . 29 Mal'ty p, 
30 q. ® ArI. CJfjl[,{ 12 C 2 ® Klary P ., Hilaryi M. 30 Julitty i Don, 
31 n. C. EB.n;OIw~ra 13 P. '1' Hipolita i Kasy1\ua .\f. 31 i' Ignacego Loy. 

l Aa. IIp . .n;. Kp.r. 14-1l':l. t lVi,q. Ruv,ebiuslla k apłRna l SiCl'. Piot/' . .tlp. 1V O. 
2" Ił. Ii. , It. Cmerfict'H,a 1ó N. 11 po Sw. Wniebowzięcie N.M.P· 2- 11 poS. N][P. A. 

3 11. lIpn. HCaaKi}! 16 P. Rocha W. 3 Zoaloz .. relo św, zc. 
4 H. C. 7 OTpOIWU'J:, 17 W. MiI·ona. PawIa i Julianny 4 DllDlinika W, 
f> C. M'1. EUClfrniJr 18 E3. FirItlina B. W., Agl~pita !':J N.~lI.P. Śnieźne,j. 
6 'Ll. npeo6p. rocn. 19 C 3 Mal·yl1.11a i Rufina W. 6 Przemienie. Pań. 
7 II. II. M . .uoMeTiH 20 P. i' Bernarda Op. D. K., a n1lte l. 7 t Kajetana W. 

_8 C. CB. E~IHJliafla 21 8. JORnny Frr.miot Wdowy 8 Cyryaka i Larga 

l ł-~O 
2-10- :;'1 
3 -!-23 
4 -lo- U 
ó-!- 26 
6-!-2 
7 *-29 
8-!-3 1 
9-10-32 

]0 -I,- 3-! 
11 -!- 36 
] 21- 37 
13 -!-39 
J.j.-l-41 

154--!2 
16-!-43 
17-1,- H 
18 -10-46 
19-!-4 
20 -!-50 
21 t-!il 

9 H. C. An. MaTebl 22 N. 12 po Sw. Jacka W. Symfo". 9 12 po S. Romana ~::! -!- ó-! 
10 li. M. JIanpelJTi.a 23 P. Filipa Benicyu za 10 Wawrzyńca },I. 23 -!- ó6 
11 R. lIpn. 8eo.u;upa 24 W. Bctrtlomieja Ap., Ptolom. 11 ~uv,alln'Y i Dygny 2-! -!- !':J7 
12 C. NilJ. (l)oTiH 2ó R . Luc1\Yil,u Króla Węg. 12 Klary P., Hilaryi 2:,> ~ ·-!':J9 
13 Y.. Jlp. MaK 'mla 26 C 4 IrrlleusLa i Zefil'Ylla 1\1. 13 HipolHa M. ~6 ó - 1 
14 II. 11. "'t. tJeo8ocift 27 P. t Pncnies. reJ. 'w. Ka'l,irnicrza 14 I 1Ft,g. Euv,eb. '27!':J- 2 
ló C. Ycn. np. 6or. 28 S. Aug ustyna B. W. D. K. 1!':J Wniebow. NMP. 28!':J- 4 

16113' 1 JJep. Oó.l1tc. X. 291 N. \ 13 'po S.w. Pociesz. N. j"~ 161 13 po S. fctc7.·a IV. ~9Ió -- 6 
17 II. !l1'J. MlIpolla 30 P, RÓlly Llm. P., .Fel. . 17 ~lironu, Pawła 30 ó- 7 
18 B. <t>Jlopa H JIan. 31 W. Rajmunda W., Paulina B. l Firmina B. W. 31!':J- 9 

Zmiany księżyca. Dnie galowe. 

I 
7- !':J1 
7-bO 
7- 48 
7--!6 
7- 4!':J 
7- -1:\ 

7--!1 I 
7-;19 
7-:17 
7 -~!':J 
7- 3:-\ 
7-'11 
7-2U 
7-'!.7 
7-~(j 

7- 2'1 
7-21 
7-]9 
7-]7 
7-15 
7-H 
7- 11 
7- 9 
7- 6 
7- 4 
7- 2 
7-
6-f>8 
O-ó!':J 
6-!':J3 
(l-ó l 

® Pełnia dnia 1 o godz. 10 m. 12 wie
czorrm. - DeslIcZ€'. 

Dnia 22 lipca (4 sierpn ia) Imieniny Jf'j Cpsal'
ski ej Mości -ajja.'niej , lIf'j Pani Maryi Teodorówny. 

, 

er Ostatn ia l{\\'adl'a dnia 8 o godz. l m. 
wieczorem. - Upaly. 

-. r\ów dnia 16 o godz. 12 m. b2 !'auo. 
Pogoda. 

j) Pierwsza kwadl'a dnia 24 o godll . 4 
m. ó3 rauo, - Mglisto. 

tJ Pełnia 31 dnia o godz. 6 m. 6 rano. 
C iepło. 

Zmiany powietrza 
podlug 100-letniego kalendal'za. 

Początek miesiąC[\, ponul'y, cv,asrm 
przepa.dy deszczowe. - PÓŹllif'j pogoda., a le 
noce chłodlle. Dalej nagle de zcze i gl'v,JlIo
ty, miejscami burze. W kOllCU czas "mienny. 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Dnia 7, 14, 21, 2 v,abaty; dnia 16 

i 17 Rozcbodcsz czyli 1 dlli miesiącu Elul. 

Dnia. 30 lipca (12 t;ierpnia) Ul'odziny Jęgo 

p,al'skiE'j Wysoko "ci Cesarzewicza Następcy 

Tronu i Wielkiego 1\ i ęcia Aleksego Mikołaje

wicza. 

POCIECHA. 
~ie skargami, ani łzami 

W kres \\'znioźlej zy dążyć nam, 
Łza i ska rga jak l' lza plami, 

r\io przt'J1)oże pieklił. bram. 
Jeśliś prawdzie pl'zysią~ł wiorę, 

Pud jej zuakiem walkę wiódł, 
Dziś, choć gOJ'zką pijesz enuę, 

Dla potomków kłada v, miód. 
Oj, nic trudem kilKU chwilek 

W świal. atomy można zlać; 
zczę ~cio wspól ne, nie motylek, 

. Wielii rośnie. aby trwaĆ. 
~le nil. III y zda s ię z wsv,ystkiem, 

A ~dy zda z na losy cu:i, 
To CIIR jł'szcv,e pal ogniskiem 

Własnej sily, duchem wv,no~!... 

L . Siemiertski . 

l ' 



Wrzesień 
-

npasocnaBHblii -J- Święta katolickie ___ -_- ' Święta katolickie ŁOŃ CA 
Zachód KaneHAapb 

19je. - ~ItJ. AlIi'J;~1 11'" 
20 lI. IIp. Ca~l\'Il.la 2 C 1 
21 II. (',.\.. 8,t,7.'I;:\CH 31 P. 
22 C. • \ raeonJllw. 4 S. 
23 H. Upu. EBTllxiJI I~ 
24 11. II. .It. C. Jlempa 6 P. 
2:> B. Ii. .!t. Bapoo.q. 7 W. 
26 C. Aapiaxa 11 II. 
27 '1. llpn. UmieRa 
2':) II. II prr. J\lovceH 
29 C. YctKH. r. loaK. 
30 B. II. ~r. A;wlw. 
31 II. II. lIoHca lI. B. 

l B. CeH. II. (;V)leo 'll14 W. 
2 C. )['1. Ma~!OlITa l~ H. 
3~. n. 8COI\.TIICTa 16 (; 3 * II. 'ItI. BalllI.la 17 P. 
5. C. IIp]). Raxapin l I S. 613."1 '1. .\px. Mux. 19N': 
7 H. '\['1. C030HTa 10 P. 
8 B. POHłA. np. Dor. 21 W. 
9 C. h'll.1UDI'I1 II A. 22 K 

10 ~I. 'II. \lJ[IJ(I,1;OPhI 23 (' 4 
11 11. TIp. 800JJ;OPbl 240 P. 
12 C. C .• \ nTOIrO~1[\' 25 S. 
13 H . . UÓ. Xp. H. Xp. 26 N. 
14 II. BOSA. 'I. Hp. r. 27 P. 
15 R. ]3)1'1. IlIlIWTbI 2s W. 
16 e. Bl!'I. Bllemrju 29 S. 
171 'l. ~l'!. CoWiu 30 C 5 

nowego stylu l~ starego stylu Wschód 

--

Iuziego Opala 11 
·terana Króla Węgi erskiegIl 2 

t Broni ławy Pallny 2 
Rozalii Panny. 2 

9 Mal'yana W. 15-11 
O BO I' ll a rda Op. 25-12 
·1 "j- J oanny F rl.'m. 35-14 
2 Symfol'yana 45-16 --

14 po Sw. Joachima ojca N.lo['P. ~ 
Zi\charyasza P I'. 2 

:3 14 po S. Filipa B. 55-17 
4 Bartłomi eja Ap. 65-19 

'1- lVigilia. Jana J\Tęczrn. 2 
Narodzenie N. M. P. 2 

j Ludwika KI' . 75-21 
6 JI'OIJLI za i Zpfir. 85-22 

ergiusza P . W. 2 
-r Mi kołaja z Polent. 2 
P iotm i Jack a M. 2 

7 Przen. 1'01. św. K. 95-24 
8 '!- Augustyna B. 10 5-26 
9 Se. gl. ś . Jctna 11 5-27 

15 po Sw. Imienia N. M . P. 3 O 15 po S. Poc. Nj~IP. 12 529 
5-31 Ellg!'niu P . 3 

Podll'yższenie ŚU·. K?'zyża 
t nch. dz. Nikodema kap]. 
Bufem ii Palmy Męt:z. 
-t- Sucho dz. ~tygmat. św. F"all. 
.,- /tch. dz. Józpfa W., Ireny 
16 po ŚW . ... Y. M. P. Bolesnej 
Eustaeh iusza ~I. 
JIateltsza Apostola 
Tomasza B. W. 
'l'rk li P. M. J 
.,. N. JJL 1>. o(l wljlc. niewolnilo. l 
F il' min a B. W. . 1 
17 po Sw. Ład!Js lctwa z Giel . l 
Koz my i Damiana l 
\\' I\"lawa KI'. M. l 
llIichała Aj'chaniola l 
Hipl'on ima kaplana W. l 

l Hl1jmunda Ul 
1 Wrześ . Jdziogo 14 ;)-32 
2 S tofana KI'. w. 15 5-34 
:l Broni"lawy P. 16 5-36 
4 -j- Hozalii P . i~ 5-37 
5 Wawrzyllca 5-39 
6 16 po S. Zachal'. Hl 5-41 
7 -1· Wig. J ana M. 20 .)-42 
8 Narodz. NMP. 21 5-4,1 
9 i'o l'gius;>;a P . W. 22 5-46 
O ~ Iikolaj a 7. '1'01. 23 5-47 
l .. - P l'ota i ,J acka 24 5-49 
2 Gwidona W. 25 :'i-51 
3 17 po S. Im. N.J.l!f.P. 26 fi-53 * Podw. K,·z. Św. 27 5-51 
j Nikodema kapl. 28 fi-56 
6 .;. 81tch. d. Bufem. 129 o-58 
7 i:itygmalów 80 ó-59 

Zmiany księżyca. P ZCZÓŁKA. 

IJ 

I 

6-4\l 
6-46 
6-4i, 
6-42 
6-39 
6-37 
6-35 
6-32 
6-30 
6-28 
6-26 
6-23 
6-21 
6-18 
6-16 
6-13 
6-ll 
6- \l 
0- ti 
6- 4 
6- l 
5-59 
5-57 
5-54 
5-52 
5-50 
5-47 
5-45 
5-43 
5-40 

Ci O'latnia kwadra dnia 6 o goqz. 8 m. 
42 wierzoJ' m.-Chłodno. 

-. ! 'ów l-t dni a o godz. i, m. 6 wioczot'pTIl. 

Składała pszczółka na \I'ilttr, ale to podobno 
Chcialo s i ę iyć osobno. 

Pogodt\,. 
~ Pi l'l'\~'sza kwttlha dnia 22 o godz. 7 m. 

29 wJcczorem .-ZmiC:l1nip. 
G.") PeŁnia dnia 2\l o godz. 2m. 3 wieczo

rem.-Uzas piękny. 
Dnia 23 września pocz. je iCJI i. Słoń

co \I' tępllje w znak Wagi. 

Zmiany powietrza 
pod ług 100-letniego kalendarza. 

PoC'zątok miesiąca wietrzny, późni pj 
doszcze z grr.ll1otami. :\a tępnie parno -
opady chwilow!'. Dalej pogodnie, alo noce 
zimne. 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Duia 4-,11, 18,25 ,'zauaLy; d. J5 Roz

chode z czyli l-szy dziel! m. Ty~z l'Y ' dnia 
16 Rosz-Haszana (i\" owy Rok 5670 od' st\\'o
!'Z ('IIi a św i ata); d. 17 dl'ugi rlzieJ'l llowrgo 
roku lllroczy ty); d. 19 po t Gedali; dnia ~5 
Jom-Kipu l' ( ąduy dzieli.); dnia 29, 30 Rukos 
(Ul·orz . . wi ętn szałasów). 

Zgol a, j ak siQ wyprawUa, 
Przez trzy dn i w domu nic h ~' la . 

Cukier jrj za!'l 1l1 akOWlll, ch('iała siQ sposo hić, 

J ak hy go ZJ"O l)i ć. 

Choć siQ wio le pracowało, 

Kiedy ię to nio udało, 
Pokryjomu 

Wrócila do domu . 
A szel'shenie tymczasem, 
Bl1j I1jąeo za lasem, 

W ul się zakrad ly, 
I miód j ej r.j adly. 

I nie jl sl(c r.ólkom lo by",a, 
Kto ma, niechaj llżywa. 

Chciwość .. żąd7.e podni rca, zbytnio żąd zo ź l o 

[wiod ą· 
Dolny rozum po szkodzi!', lepszy rozu m p l'zed 

[szkodą · 

I. Ii:ra~icki. 



Październik 

npaBocllaBHblM 
KalleHAapb 

Święta katolickie 
nowego stylu 

Święta katolickie 
starego stylu 

18 II. 
19 C. 
20 B. 
21 II. 
22 B. 
23 C. 
24 'I. 
25 II. 
26 C. 
27 1:3. 
2f II. 
2'J B. 
:'0 C. 

l 'I. 
2 II. 
3 C. 
4 B. 
5 II. 
6 B. 
7 C. 
8 'I. 
9 II. 

10 C. 
11 B. 
12 II. 
13 B. 
14 C. 
lj ':l. 

16/11. 17 C. 
18 B. 

Cn. ErlMeuiH l p.1 t Remigiusza 13. W. 18 -;- Sttch. d. Józefa 
M'1. Tpo«>JD!a 2 S. Aniołów stróżów 19 t Sucho d. JanU<1r. 
H. M. EBcraew 3 N. 18 po Sw. N. M. P. Róźancow. 20 18 po S. NMP. B. 
C. A. Ko.n;paTa 4 P. Franciszka Serafickiego 21 Mateusza Ap. 
Cn. )['1. <l>OKH 5 W. Placydy M. 22 Tomasza B. W. 
3. R. r. Ioa'H//ta 61? Brunona W. 23 Tekli P. M. 
II. p. 8eKJlbI 7 C 1 Marka P. W., Justyny P. 24 Njl-IP. od wyku. n. 
IIp. Cep7ifl P. 8 P. t PelRgii, Bi rgitty W. 2:'> ./. Firmioa B. W. 
C. A. M E. loaHHa rJ S. Dyonizego B. M. 26 Cyprjana i Just. 
M. KaJJJlliCTp. 10 N. 19 po Sw. Wincentego Kadt. 27 19 po S. Ład. z G. 
II. XaplITolla 11 P. Pla~ydy i Zenaidy 28 Wacława Kr·. M. 
IIprr. KapiaKa 12 W. Maksymiliana B. W. 29 Miclwla Arch. 
M. l'plITOpiH 131§. Edwarda Króla 30 Hieronima kapL 
Olf. nOH. n. Sor. 14 C 2 Kaliksta P. :.\L, Ewal'ysta l Paź. Remigiu 'z, 
C. KuupiaHa 15 P. t Jadwigi Wd., Teresy P. 2 t Aniołów St)·. 
C. ,IJ,ioH1wiJl 16 S. Mal·tyniana i Saturo ina 3 Kandyda i Ew. 
C. M. leposM 17 N. 20 po Sw. Wiktora M .. ~lałg. 4 2U po S. N11IIP. R. 
@ Co. IIempa 18 P . @ Łukasza Ewangelisty :'> Placyda M. 
Co. An. eO.AtU 19 W. Piotra z Alkantary 6 Brullona W. 
:/)['1. CepriH 20 S. Ireny, Marty i Pauli P. p. 7 Marka P. W. 
IIpn. TIeJlarin 21 C 3 Urszuli P. M., Hilaryona Op. ę Pelagii, Birgitty 
Co. An. IalfooQ 22 P. t Korduli i Alodyi P. p. M. 9 t Dyonizego B, 
M. EBJla~mhI 231 S. Sewpryna i Romana 10 FrallCisz. Borg. 
C. (1)}fJlHll[[a 24 N. 21 po Sw. Jana Kantego 11 21 po S. Wincen. 
Cn. KOCMhl 25 P. Kryspina iKrysp. 12 !\lak ymiliana 
M'1. Kapua 26 W. E\\'al'ysta P. M. 13 Edwa.l'da KI'. W. 
M'I. Haaaphr 271 S. Sabiny P. M., Frumencyusza 14 Kaliksta P. M. 
IIpn. Ensm!hI 28 C 4 Szymona i Tadet~sza Apostoló/c 15 Jadwigi Wd, 
M'I. JIonrHna 29 P. t Narcyza B. W., Euzebii P. 16 t .Mal·tyniana 
@ IIpp. Ocil'[ 30 S. t @ Wig. Gel'mana i Sel'ap. 17 Wiktora M. 
An. u Eo. Jlylft! 31 N. 22 po Sw. Symfroniusza i Ol. 18 22 po S. Lu kasza 

Zmiany księżyca. Dnie galowe. 

f;LO:r\' C A. 

Wschód II Zachód 

16 - l 5-3 
26- 3 5- 36 
3 6- 4 5-33 
46- 6 5-31 
56- 8 5-29 
66- g 5- 26 
76-11 5- 25 
86-13 5-22 
96-15 5- 19 

106-16 5-17 
11 6-18 :'>-15 
126-20 :'>-12 
136-22 :'>-10 
14 6-24 5- 8 
150-25 5- 6 
160-27 ó- 3 
17 6-29 5- l 
lSl 6-31 40 - 59 
196-33 4-57 
206-3i 4-55 
216-36 i-53 
226- 38 4- 51 
236- 40 40-4 
24 6-42 4-46 
256-43 4-44 
266- 45 4- 42 
276-47 4-40 
~§ 0-49 4-38 
296 - 51 14- 36 
306-53 4- 34 
310-55 4-32 

~ Ostatnia kwadra dnia 6 o godz. 7 m. 
42 I'ano.- Wietrzno. 

@ Nów 14 o godz. 9 m. 11 rano. - De
szczowno. 

Dnia 18 paźdz. Imieniny Jego Cesarskiej 
Wysokości Cl'sal'zewicza Następcy Tronu i Wiel
kiegu Księcia Aleksego Mikołajewicza. 

) Pierwsza kwadra dnia 22 o godz.8m . 
l rano.- Pogoda. 

- Pełnia 28 \) godz. 11m. 5 wieczorem -
Zmif\TInie. 

Zmiany powietrza 
według 100-letniego kalendarza. 

Z początku miesiąca burze i wichry. 
Następnie mglisto, czasami deszcze. Pud 
koniec miesiąca przymrozki i mgły. 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Dnia 2, 9, 16, 23, 30 zabaty; dnia l, 

2, 3, 4 wolne swięta szałasów; dnia 5 Ho
szana-Raba (święto palm.); dnia 6 zemini 
Aceres (uroczyste); dnia 7 Szymchat tora 
(ostatni urocz. dz. kuczek); dnia 14 i l:'> 
Rozchodesz czyli l dni miesiąca Cheszwan. 

Dnia 30 paźdz. Pamiątka cudownego ocale
nia od nieszczęśliwego wypadku Ich Cesarskich 

. Mości Najjaśniejszego Pana Aleksandra III i Jrgo 
Najdostoj Iliejszej Rodziny. 

OSlOŁ I POETA. 

Spotkał sie raz z rsynem osioł rozżalony 
I rzekł mu: .Skądże takie rozsiewasz androny, 
Że ja mam być najglupszym! nagródź mi to Panie, 
Każ mi wyrzec w twej bajce jakie górne zdanie, 
Coś bardzo rozumnego." A ten mu powiada: 
.JuŻ też to mój kochanku czysta buffonacla, 
Gdybyś raz ię w mych bajkach z zdaniem ozwal 

[wzniosłem, 

Ty byłbyś możo mędrcem, lcez ja pewuu osłem." 

Fmnclsze7c J.lomws7ci. 



Listopa'd 
npaBocnaBHblH 

KaneHllapb 
Święta katolickie 

nowego stylu 
Święta katolickie 

starego stylu 
SŁOŃCA 

Wschód Zachód 

19 II. IIpp. IOHJm l P. Wszystkich ~więtych. 19 Piotra z Alkan. 16-56 4-30 
20 B. B. M. AWeMiJI 2W. Dzień Zaduszny. Jerzego 20 Ireny, Marty 26-58 4-28 
21 C. 19 IIp. JIap. 3 S. ~ Huberta B. W. 21 Urszuli P. M. 37- 4-26 
22 "9:. Kas. li. 6. MaT. 4 C 1 Karola Boromeusza B. 22 Korduli i Alodyi 47- 2 4--25 

I 23 II. G8. An. Ia'/f:08Q 5 P. t Zacharyasza i Elźbiety 23 t Seweryna 57- 4 4-23 
24 C. M'i. Apeehl 6 S. Leonarda W., Feliksa 24 Rafała Arch. 67- 6 4-21 

'2f> 77- 8 
--

25 B. 111. 1IIaprdaHa 7 N. 23 po Sw. Opieki N. M. P. 23 po S. Jana K. 4-19 
26 n. C. ,I(HMHTpiJI 8 P. Gotfryda i Maura 26 Ewarysta P. M. 87-10 4-17 
27 B. hl'i. HecTopa 9W. Teodora i Oresta M. 27 Sabiny P. M. 97-11 4-16 
28 C. ~f'i. TepeHTiH 10 S. Andrzeja z Awelinu W. 28 Szymona i Tad. 10 7-13 4-14 
29 "9:. 111. AHacTaciH 11 C2 Marcina B. W. 29 Narcyza B. W. 11 7-15 4-12 
30 II. C. M. 3rrHOBiJI 12 P. t Marcina P. M., 5 braci M. 30 t Germana i Ser. 12 7-17 4-11 
31 C. On. A. CTaxiJI 13 S. Dydaka W., Zebiny M. 31 t Wig. Symfron. 13 7-19 4- 9 

l B. Hofl6pb. KOCMhl 14 N. 24 po Sw. Stanisława Kostki 1 List. 24 po S. W. S. 14 7-20 4- 8 
2 II 111. AK}IH~HHa 15 P. Leopolda W. 2 Dzie?~ zad. Jerz. 15 7-22 4- 6 
3 B. ~L AKenCllMa 16 W. Edmunda B. W. 3 Huberta B. W. 16 7-24 4- 5 
4 C. II. lo aHIillKia: 17 S. Grzegorza cudotw. B. W. 4 Karola Borom. 17 7-26 4- 3 
Ó "9:. raJIaKTiona 18 C3 Odona P. 5 Zacharyasza 18 7-28 4- 2 
6 II. II p. lIaBJIa 19 P. t Elźbiety Kl'. Wd. 6 t Leandra W. 19 7-29 4- 1 
7 C. M'i. Iepolla 20 S. Feliksa Walezyusza 7 Nikandra 20 7-31 3-59 
8 B. G. A. MttxauJla 21 N. 25 po Sw. Ofiarowanie N. M. P. 8 25 po S. Op.NMP. 21 7-33 3-58 
\) II. OIIlIcH~opa 22 P. Cecylii P. M. Marka O Teodora i Orest. 22 7-35 3-57 

10 B. C. A. JIllMua 23 W. Klemensa P. M. Felicyt. 10 Andrzeja z Awel. 23 7-36 3-56 
11 C. BlIl'J. Mrrnhl 24 S. Jana od Krzyża W. 11 Marcina B. W. 24 7-38 3-55 
12 "9:. CB. Ioanna lir. 25 C4 Katarzyny P. M., Erazma 12 Marcina P. M. 25 7-40 3-54 
13 II. CB. Ioanna 3. 26 P. t Piotra P. M. Konrada B. 13 t Dydaka W. 26 7-42 3-53 
14 C. 19 <t>HJlllTIII a 27 S. @ Wirgiliusza B. M. 14 Jukunda B. 27 7-43 3-ó2 

IÓj B' j M'i. miJI 28j N'j1 Adw. Mansweta B. M. 1ó 26 po S. Stan. K. 28 
--

7-45 3-ó1 
16 II. GB. mfJeR 29 P. Saturnina i Filem. 16 Edwarda B. W. 29 7-46 3-50 
17 B. CB. rpHropiJI 30 W. Andrzeja Apost. Justyny 17 Grzegorza cud. 30 7-48 3-49 

Zmiany księżyca. Dnie galowe. 

i[ Ostatnia kwadra dnia 4 o godz. 10 m. 
36 wieczorem.-Łagodnie. • 
Nów dnia 13 o godz.3m. 16 rano. -
Wietrzno. 

Dnia 3 listopada rocznica wstąpienia na 
tron Jego Cesarskiej Mości N ajj aśniej szego P a
na Mikołaja II Aleksandrowicza. 

) Pierwsza kwadra dnia 20 o godz. 6 m. 
27 wieczorem. - Czas burzliwy. 

Ci) Pełnia dnia 27 o godz. 9 m. 50 rano. 
Zmiennie. 

27 listopada całkowite zaćmienie księ
życa u nas niewidoczne. 

Zmiany powietrza 
podług 100-letniego kalendarza. 

Początek miesiąca chłodny lecz po
godnY, następnie czas zmienny i dżdżysty. 
później zimna, a pod koniec miesiąca opa
dyobfite. 

Swięta wyznania mojżeszowego. 
Dnia 6, 13, 20, 27 Szabaty; dnia 13, 

14 Rozchodesz czyli l dni miesiąca Kisiew. 

Dnia 27 listopada Rocznica urodzin Jej Ce
sarskiej Mości Najjaśniejszej Pani Maryi Teodo
równy. 

Ż E BY. 

~Żeby to mnie! żeby owo! 
Żeby tak, lub tak się wiodło!" 
Człowiek ż e b y ma za godło: 
~eby pierwsze nasze słowo. 
~eby tacy byli bliźnie! 
~eby żona! żeby domek! 
Zeby - żeby znów potomek! 
Wciąż niepokój dzwoni z łona: 
Insze, insze znów potrzeby, 
Liczba zer, a nieskończona, 
Niż chwil w życiu, więcej - ż e by. 
Człowiek tu na ziemi gości: 
Żeby! zawsze czegoś trzeba. 
Och! - rozstrzeni - i wiecznościl 
Ojcowskiego domu - Nieba! 
Człowiek, żeby już niepowie, 
Gdy ożyje tam - duchowie. 

B. Zalewski. 

2 



G'ru dzi en 
npaeocnaeHblii Święta katolickie Święta katolickie SLOŃCA 

KaneHAapb nowego stylu staregO stylu Wschód II Zachód 

18 C. 1h. ITJJaTOna l .o . t Eligiusza B. W., N atalii M. 18 Odona P . 17- 49 3-48 
19 tI. Cn. ITp. Anp;ur 2 C 1 Bibianny P . 1. 19 Elżbiety Kl'. 27-ól 3-48 
20 II. IIp. rpuropiH 3 P . t F ranciszka Ksawerego W. 20 t Felik a Wal. 37- ó2 3- 47 
21 C. BeeA. np. 6or . 4 S. Bal'naby P . M. 21 Ofiar. NMP. 47- 53 3-46 
22 B. (j)UJJHMOlla 5 N. 2 Adw. Sabby Op., Niceta 22 27 po S. Cecylii ó 7-óó 3-46 
23 II. A~rilJl rJloxhr 6 P . t Mikołaj a B. W. 23 Klemensa P . M. 67-ó6 3-4ó 
24 B. EKaTepuIlbI 7W. t Wig. Ambrożego 24 Jana od krz. 7 7- ó7 3-4ó 
2ó C. M. KJIIDIeRTa 8 Niepokalane Poczęcie N. M. P. 2ó Katarzyny P. M. 87-ó9 3-44 
26 '-L IT pI!. AmmiJf 9C 2 WaleJ'yi i Leokadyi P . 26 Piotra P. ~L 98- 3-44 
27 II. B~Iq. IaRona 10 P. t N. M. P. LOl'etańskiej 27 t Wirgiijusza D. 10 8- l 3-44 
28 C. IIp. CTcqJalra 111 S. Damazego P . W. 28 Mansweta B. 11 8- 2 3-44 
29 B. M. IIupu}tOua 12 N. 3 Adw. Aleksandra III. 29 I Adw. Saturnin. 12 ę: 3 3-44 
30 II. C. A. Arr.n;pcJl 13 P. Lucyi P . M., Otylli 30 Andrzeja Apost. 13 .8- 4 3-44 
lB. ,n:eK. ITp. IIayM. 14 \\'. Dyoskora i Herona l Gnulz. Eligiusza 14 8- ó 3-44 
2 C. IT. ABuuKyMa 16 t Stwh dz. Waleryana i Iren . 2 t Bibianny P. 16 8- 6 3-44 
3 tI. C. II. CocponiI! 16 C 3 Euzebiusza B. M. 3 Franci zka Ks. 16 8- 7 3-44 
4 II. :J[lI. BapnapbI 17 P . i' Sucho dz. Lazarza B. 4 t Barbary P . M. 17 8- 8 3- 44 
6 C. IIprr. CanDbI 18 S· I '1' Sucho dz. Oczelciw. N. M. P . 6 t Sabby Op. 18 8- 9 3-44 
6B. <;!9 C. HMKonaR 19 <;!9 4 Adw. Daryusza i Nem. ~ 2 Adw. Mikoł. 19 8- 9 3- 44 
7 II. Cn. Anrnpocul 20 P Teofila i Zenona M. 7 t Wig. Ambroż. 20 8-10 3-4ó 
8 B. C. A. COC6CIIU 21 W. Tomasza Apostoła. ~ Niep. Pocz. NMP. 21 8- 11 3-4ó 
9 C. Sa'!. C. AJlIlhl 22 t Herona M., Zenona i' Walerji i Leok. 22 8-11 3-45 

10 tI. 11'!. MI!IlM 23 C4 Wiktoryi P . 11. 10 NMP. L01'eta1!s. 23 8-12 3-46 
11 II. ITp . .IJ:auhIJIa 24 P. t ,Wig. lI'miny P. 11 i' Damazego P. 24 8-12 3-47 
12 C. CITIrpu)l;Olla 26 S·I Narodzenie Chrystusa Pana 12 t Aleksandra M. 26 8· 12 3- 47 
13 B. M. EDcTpaTm 26 N. Szczepana l-go Męczennika 13 3 Adw. Lucyi P. 26 8-13 3-4 
14 II. :Mq. 81II)ca 27 P. Jana Apostoła Ewangelisty 14 Dyo kora i Herm. 27 ~~13 3-49 
16 B. C. EJIe1.l6cpbr 28 W. Młodzianków Mm. ló Waleryana 28 - 13 3- 49 
16 C. CD. IIp. ArrC>I\ 29 S. Tomasza B., Kantuar. M. 16 t Bch. d. Euzeb. 29 8-13 3-óO 
17 tI. C. II. .IJ:auiIlJIa 30 C 5 Eugeniusza B. W. 17 Lazarza n. 30 S-H 3-61 
18 II. CcnacTiaua 31 P . t ~ylwestr a P. W. 18 t Sch. cl. O. NMP. 3118-14 3-52 

Zmiany księżyca. Dnie galowe. 
er Ostatnia kwadra dnia 4 o godz. 6 m. 10 

wierzorem.- Mglisto. 
, Nów dnia 12 o godz. m. 56 wieczorcm. 

Śnieżyce . 

Dnia 6 (19) Gruduia Imieniny Jcgo Cesar
skiej Mości NajjaśniejRzego Pana Mikołaja 1\ 
Aleksandrowicza. 

. Dnia 12 częściowe z aćmienie słońca 
II nas niewidzialne. 
Ph:rwsza kwadra dnia 20 o godz. 3m. 
ló ,·ano.- Mrozy. 

Dnia 22 początek zimy. lońce wstę
puj e w Imak Koziorożca. 

® Pełnia dnia 26 o godz. 10 m. 28 wieczo
rem .-Odwil ż . 

Zmiany powietrza 
podlug IDO-letniego kalendarza. 
Z początku deszcz ze śn icgiem, póź 

niej zimno, następnie śnieżyce, - kilka dni 
odwilż. Potem mrozy. Koniec miesiąca 
łagodny. 

Święta wyznania mojżeszowego. 
Dnia 4, 11, 18, 25 Szabaty; od 8 do 

16 Chanuka) dni r adosne na pamiątkę zwy
cięstwa Mach abcuszów (dnia 13, 14 Rozcho
des z, czyli 1 d.ni miesiąca 1'ewes. 

FIJOŁKL 

Zle gdzie umysl jest miałki. 
Skarżyły się fijalki 

Na swe losy niezręczne, 
Iż choć wonne i wdzięczne , 

Względem kwiatów co bliskie, 
Zbyt ukryte i niskie. 

Gdy się wrzask nie ucisza, 
Doszły skar gi. Jowisza. 

A t en wyrok dał taki: 
Zbyt natrętne żeb"aki 

Karzekacie, a przecie, 
Co wam zdatno, nie wiecie; 

1'0, na. które skarżycie, 
Ocala was, ukrzcie. 

Ig .. Kl'asiela . 

I 



Serce człowieka 
Wciąż w nieskończoność ucieka 
Przez łzy, tęsknoty, męczarnie, 
I wierzy, że w swojem łonie 
Przestrzeń i wietrzność .po ~hłonie 

I niebo cale ogarnie. 
Adam Asnyk. 

Człowiek jest istotą pełną tajemnic 
i niedościgłych przeznaczeń. 

Postawiony na tym widzialnym świe
-cie, podległy materyj, która warunkuje 
jego byt teraźniejszy, zdaje się on jednak 
należe,ć do innego świata. 

Swiat widzialny w niczem zadowol
nić go nie może. 

Umysł jego otoczony bujną przyro· 
· dą, nigdy nie przestaje szukać ideałów 
-oderwanych. Tajemnica zdaje się być je
go jedynem pożądaniem i rozkoszą. Na. 
Wet kiedy rozważa naturę, badanie to 
-dopotąd przynosi mu rozkosz, dopokąd 

odkrywa przed nim nieznane taj emnice 
stworzenia. Skoro je pozna, już one go· 
nie zajmują,-porzuca je, a biegnie w kie
runku nowych tajemnic i nowych od
kryć. 

Wola człowieka nigdy nie przestaje 
pragnąć dobra. Miota się w różnych kie
runkach, doznaje zawodów, oszukuje sama 
siebie, obierając często zło zamiast dobra. 
Ale poznawszy swój błąd, zrozumiawszy 
że rzekome dobro nie jest dobrem, porzu
ca je - jak dziecię wczorajszą zabawkę
i ze zdwojonym wysiłkiem poszukuje in
nego dobra, dotąd nie znajdując pokoju, 
dopóki prawdziwego dobra nie osiągnie. 

Serce człowieka pragnie życia, a ży
ciem jego miłość. Ale oóż na świecie za
dowolnić je zdoła~ Jest ono szerokie 
i głębokie, jak morze; żadne ziemskin 
ideały go nie wypełnią. Miłość jest j .; 
go życiem, ale miłość nie znosi Za· 



wodów, które ją mę0zą i odbierają spo
kój. Pragnie ona ideału bez skazy. 

To pragnienie prawdy, dobra, miło
ści - ożywiające wszystkie władze duszy 
człowieczej; ta tęsknota za ideałami prze
wyższaj ącymi wszystko, cokolwiek na zie
mi widzieć się daje; ten głód szczęścia 

zupełnego i doskonałego - jest znakiem 
wysokiego powołania i przeznaczenia czło
wieka. Jest to iskra Boża, którą Stwór
ca złożył w naturę ludzką; jest to pieczęć 
nigdy nie zatarta, a świadcząca nieustan
nie o przynależytości naszej do Boga; 
jak to igła magnesowa, która wciąż wska
zuje na przyszłe, dotąd nieziszczalne szczę
ście ludzkości. 

To też ludzkość żyje przyszłością. 
Nadzieja osładza jej cierpienia i za

wody teraźniejsze, każe zapomnieć o nie
powodzeniach przeszłych. 

Człowiek wierzy niezachwianie, że 
pragnieniom duszy jego stanie się zadość, 
że przyjdzie czas zupełnego, idealnego 
szczęścia na ziemi. 

Tą wiarą i pragnieniem zdaj e się 

on wołać do Stwórcy: "Przyjdź Królestwo 
Twoje ... " 

"* * -l(. 

A jednak człowiek jest istotą bardzo 
nędzną· 

Umysł jego, który zdaje się być je
dynie przeznaczonym dla prawdy, iakże 
łatwo podlega kłamstwu! 

Wola-szukająca jedynie dobra, jak
że często obiera zło! 

Serce-spragnione miłości, jakże peł
ne jest egoizmu i nienawiści! 

Spójrzmy wstecz, w dotychczasowe 
dzieje ludzkości. Co tam zobaczymy? 

W stosunkach prywatnych - prze
moc, okrucieństwo i gwałty; w stosun
kach społecznych-niesprawiedliwość i wy
zysk. W sprawach ogólno-ludzkich-gra
bieże, wojny, zabory ... 

Zaprawdę, człowiek n1zko upadł. 
Brzelnię występków i niemoralności przy-

waliło go i gniecie do ziemi wielkim 
ciężarem. 

Atoli-upadły i daleki od wzniosłych 
ideałó w - człowiek mimo to nie przestaj e
tęsknić za nimi, nie przestaje na dnie 
swej istoty pragnąć ich urzeczywistnienia. 

W oła on wszystkiemi pragnienia· 
mi swego jestestwa: "Przyjdź Królestwo 
Twoje." 

A to królestwo Boże, złoty wiek 
ludzkości, pokój prawdziwy i uciszenie~ 
ukojenie wszystkich pragnień ludzkieg(} 
serca,-nie może się ziścić jedynie w przy· 
szłości pozagrobowej. 

Ludzkość pragnie być szczęśliwą na 
tej ziemi. Tysiące lat boryka się ona 
z niesprawiedliwością i występkiem, ty
siące lat znosi ucisk i niewolę zła-i mia
łażby nigdy nie zaznać polepszenia? 

Ona wierzy, że ideał szczęścia osią

gnąć się da jeszcze na tej ziemi, że na
stanie czas zwycięstwa prawdy, dobra 
i miłości. 

Dwadzieścia wieków dobiega, jak 
na świecie ukazał się Człowiek, nad któ
rego kołyską zagrzmiały słowa: "Pokój 
ludziom dobrej woli ... " 

Nigdy przedtem ludzkość nie sły
szała słów podobnych, nigdy serce czło
wiecze nie odczuło na sobie skutków te
go nieziemskiego słowa-Pokój . 

Dopiero kiedy Stwórca zniżył się' d(} 
stworzenia, kiedy Bóstwo zjednoczyło się 
z człowieczeństwem, - dopiero wówczas. 
Pokój stał się udziałem człowieka. 

Przyszedł do ludzkości Człowiek-Bóg,. 
aby ją uszczęśliwić szczęściem swojem~ 
t. j. szczęściem BoŻem. 

Tak, Chrystus przynosi ludzkości po
kój, czyli szczęście prawdziwe. Onjest uspo
kojeniem wszystkich jej pragnień, urze
czywistnieniem wszystkich jej dążności. 

Ale tu słyszę głos zwątpienia. 
- Ha! Mówisz, że Chrystus uszczę

śliwia ludzkość?! A czy nie widzisz, ile 



w chrześcijaństwie zwyrodnienia i upad· 
ku, ile potwornych zbrodni, okrucieństwa, 
przemocy? .. 

Chrystus uszczęśliwia ludzkość?! A 
czemuż słudzy Chrystusa, spadkobiercy 
Jego ideałów, zstąpili na najniższy sto
pień moralnego upadku, czemu ukochali 
obłudę, wyzysk, ciemnotę'? 

- A jednak prawdą jest niewątpli
wą, że Chrystus jedynie może uszczęśli
wić ludzkość. Tylko potrzeba, aby ludz· 
kość żyła życiem Chrystusa, aby wcieliła 
w sobie Jego ideały. 

Chrześcijanie, co nienawidzą się 
i wytępiają wzajemnie, co prawo przemo
cy przekładają nad sprawiedliwość, nie 
mają w sobie nic Chrystusowego. Ka· 
płani, co zstąpili na niziny zepsucia i niem 
karmią swe żądze,-zdradzili sprawft Chry
stusa, zdyskredytowali ją w oczach świa
ta, a sami daleko są od ideałów swego 
Mistrza. 

Niech zerwą pęta występku i cie
mnoty, niech idą wślad za gwiazdą nauki 
i przykładu Chrystusowego, a odmienią 
się sami i odmienią postać świata. 

* * * 

Po ostatecznem zaś zwycięstwie nad 
potęgami ciemności, po zmartwych.wstaniu 
dał im ów pokój niegdyś obiecany, mó
wiąc: "Pokój wam!" 

Podobne koleje przechodzi idea Chry
stusowa w dziejach ludzkości. 

W początkach ten ideał doskonałości 
i szczęścia, dany człowiekowi przez Chry-
stusa, był na świecie nieznany i wzgar
dzony - jak słabe dziecię. Zaledwie gar
stka wybrańców przyjęła go i żyła niem 
w całej pełni. 

Lecz z czasem idea Chrystusowa 
przesiąkać zaczęła do życia narodów, stała 
się głośną i jawną. Chrystus żył w ludz
kości i działał w jej organizmie. Imię Je
go dosięgło krańców ziemi, i dziś - jak 
błyskawica-przebiega świat od końca do
końca. 

Dziś ludzkość wie o Chrystusie, sły

szy Jego naukę, poznaje Jego ideały. 

Ale świat dzisiejszy podobny jest do
owego upadłego społeczeństwa, któreukrzy
zowało Chrystusa. 

Świat współczesny wzrusza ramio
nami na widok nowego życia, jakie 
się budzi pod wpływem Chrystusa, i py
ta z Piłatem: "Co jest prawda? Gdzie 
j ej szukać'?" 

Jezus przyszedł na świat, jako słabe F b" f li t _ 
niemowlę, drżące od zimna i płaczu. Po- . ar~zeusze, g~ .I.ąCY SIę w orma s, y. 
tern uciekał przed prześladowcami w ob- ce I szukający w rebgll własnych korzysCI,. 
cą krainę. Wreszcie długie lata żył w za- oburzają ~ię na najpięk~ej~z! .ideał Chry
pomnieniu, nieznany i niepoznany nawet stus~wy" Ideał wszechI?iłosCl l. w~zech~o-
przez blizkich. broCI, ktorym wSZystkICh do sIebIe pOCIą-

. d k . gnąć pragnie. DopIero po omec życia wystąpił 
jako nauczyciel i lekarz ludzkości, choć Judasze - niegdyś apostołowie i na-
był nim od początku. śladowcy Mistrza - sprzedają go za pie-

Lecz jakże krótkiem było to Jego niądze. 
nauczanie! I oto idea Boża, przyniesiona prze~ 

Zerwała się burza prześladowań, po
wstał huragan złości ludzkiej-i Chrystus
Bóg, Prawda istotna, zawisł na krzyżu. 

W szakże zanim odszedł od swych 
umiłowanych, powiedział im: "Nie zosta
wię was sierotami." 

I zostawił im Eucharystyę. 

Chrystusa na ziemię, zatarła się w umy
słach ludzkich; ogień którym Chrystus 
chciał zapalić wszystkich ludzi, zagasł 
w ich sercach. 

I dziś Chrystus, Prawda przedwie
czna, nauczywszy i wykarmiwszy ludzi, 
idzie na krzyż szyderstwa, poniewierki i 
wzgardy. 



Ale tu właśnie zaczyna się odrodze
nie. Chrystus Bóg daje ludzkości ostatni 
sposób wybrnięcia z upadku, daje jej 
powtórnie i w sposób szczególny Boską 
Eucharystyę wraz ze wszystkie mi skar
bami, jakie ona zawiera. 

I kiedy myśl i życie Jego zaszczepi 
się w sercu człowieka, kiedy ludzkość -
wybrana i zgromadzona pod hasłem Jego 
ideałów - skupi się u stóp Eucharystyi, 
kiedy w ludzkości idea Jego odżyje na
nowo, zmartwychwstanie,-wtedy zabrzmi 
nad jej głową potężne słowo Chrystusa: 
"Pokój wam ... " 

Wtedy też zacznje się w życiu na
rodów nowa era, era miłości i zaspoko
jenia wszystkich pragnień ludzkiego ser
ca. Wtedy nastanie owo Królestwo Boże 
na ziemi, o które Chrystus kazał prosić 
Ojca: "Przyjdź kr6lestwo Twoje. (( 

* .;.:. 

Pewnego razu Jan Chrzciciel posłał 
do Chrystusa posłów z lapy tanie m: "Tyś 
jest, który miał przyjść, czyli innego cze
kamy~ " 

A Chrystus miasto odpowiedzi, wska
zał im na to, co się w ich oczach działo 

i dodał: "Donieście Janowi, coście widzie
li i słyszeli: ślepi widzą, chromi chodzą. 
trędowaci bywają oczyszczeni, umarli 
.zmartwychwstają, ubogim Ewangelię opo
-wiadają." 

Podobnie i dziś ludzie, widząc bu
dzący się ruch serc i umysłów ku praw
dzie, widząc jak idea Chrystusowa -już 
przygasła i zapomniana - zaczyna żyć 

w sercach wielu i blaskiem cnót okazy
wać się światu,-przychodzą z zapytaniem: 
Czy to jest królestwo Boże~ czy to jest 
odrodzenie i naprawa ludzkości, ta droga 
do zjednoczenia wszystkich ludów we 
wspólnym ideale wszechmiłości~ 

Odpowiada im rzeczywistość: Patrz
cie co się dzieje z tymi ludźmi, którzy 
poddają się wpływowi Chrystusa. Patrz
cie, jak oni się kochają, jak są szczęśli
wi, jak dążą ku światłu i prawdzie. Patrz
cie, jak złość, przemoc i niemoralność 
topnieją w ich sercach, niby lody zimo
we pod działaniem promieni wiosennego 
słońca. To się wam wydaje dziwnem, 
nadzwyczajnem~ To Chrystus sprawił 
w nich tę przemianę, Chrystus rozlał na 
ich obliczu to szczęście i pokój ... 

.;.:. 
-:-:. * 

A więc przybliża się królestwo Bo
że ku skołatanej ludzkości. Chrystus Bóg
miłośnik ludzkości-wyciąga ku niej swe 
ramiona i woła: "Pójdźcie do mnie wszy
scy ... " Chrystus ją pociesza: "Nie zosta
wię was sierotami, przyjdę do was ... " 

Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź! 



Nowy Rok. 

J 
rzed głosem modlitwy zło pierzcha i ginie, 
Nienawiść maleje - i wstecz ustępuje, 

~ A wzrasta przedziwnie na ziemskiej dolinie 
~ Królestwo miłości, i Pan tryumfuj eL .. 

7:. 

Bo spełnić się muszą pragnienia i modły 
Ohrystysa, w przededniu mąk przezeń wznoszone, 
Pragnienia, co Boga na mękę zawiodły) 
By człowiek odnalazł Dobro utracone. 

·x· 

Dziś Boski Odwieczny lvIiłośnik ludzkości 
Sam uj ął w swe dłonie rządy nad duszami, 
On sam je prowadzi do krynic miłości, 
By serca oddane zalewać łaskami. 

* * 
W tych czasach powtórnie oddaje się ziemi 
I Boskie przed nami otwiera zamiary, 
Nie zraża się nędzą - grzechami ludzkiemi, 
Lecz szuka jedynie miłości i ·wiary. 

-7.. 

On gotów się oddać na własność każdemu, 
By tylko się zbliżył i łaski zażądał, 
Tu jeszcze da niebo ludowi swojemu, 
Nim będzie Go kiedyś twarzą w twarz oglądał. 

-i:' 

On znosi różnicę V\ryznania i stanu: 
W królestwie Miłości on wszystkich zespoli, 
I będzie, że odda stworzenie hołd Panu, 
Przez wierne pełnienie Boskiej Jego ·Woli. 

.:+ 



Gdy naród wybrany wróciwszy z niewoli, 
Gdzie dźwigał lat wiele więzy Babilonu, 
Choć wróg nań nacierał, na głos Bożej Woli 
Budowy Pańskiego dokonać miał domu: 

* * .lE-

Miecz w jedną dłoń wziąwszy dla własnej obrony, 
A w drugą chwyciwszy młot i węgielnicę, 
Potęgą Wszechmocy Najwyższej wiedziony-
N ad podziw narodów wzniósł Panu Świątnicę. 

* ·x· 
* 

I dziś Pan uwieńczy w nas walkę mozolną, 
I da nam zwycięztwo śród dźwięków radości, -
Lecz innej nam broni używać nie wolno 
N ad tę, którą władał Bóg słodkiej miłości. 

* ·x· 

* 
On uczył przebaczać, siać szczęście dokoła, 
I wrogów naj tkliwszą miłością zjednywać, 
A wiodąc ku Prawdzie, - z cichością Anioła -
Świat cały dla Sprawy Najświętszej zdobywać. 

* * 
Wy pierwsi, którzyście tej łaski doznali, 
Że skarby miłości zlał na was obficie, 
Błagajcie, by wszyscy Go Bogiem uznali -
Znalazłszy w Nim Prawdę, i Drogę i Życie. 

* 
0, Boska w Ołtarzu Ofiaro miłości, \ 
Ty wzywasz tak dawno, - a świat Cię nie słucha .. , 
0, racz już ukoić tęsknoty ludzkości, 
Zaspokój pragnienia serc ludzkich i Ducha! 

*' ° Zbawco! niech rok ten przymnoży Ci chwały 
Niech przyjdzie Twe Święte królestwo na ziemię, 
To głos nasz serdeczny, gorący, wytrwały 
Daj ludom Twą miłość, Twe szczęście, zbawienie. 



PAKTA MÓWIĄ. 

Zemsty dzieje -
Zemstą tylko, 
Chuci chwilką: -
To nie Polski losl 
Jej od Pana 
Pomyślana 

Cudniejsza cześć I 
Nie pożogi, ani trwogi 
:')fa światu nieść. 

Z. Krasiński. 

głosem, aby nie zbudzić milczenia. Kraj 
to jak w bajce zaklęty! 

Wszędzie ślady dawnego życia, ru
chliwego, żywiołowego, potężnego, po któ
rem nastał spoczynek. .. 

Kamienie, co dziś leżą mchem sta
rości pokryte, niegdyś grzmiały lecąc 

z morskiemi falami, aż się tu położyły znu-
żone. 

Na pagórkach w proch zwolna roz-
I. 'I g ?, l A sypują się grody, których imienia biedny 

kmiotek nie pamięta. W polu pług cza'WY polskie sioła i gaje! nadwi ańskie sem wyorywa szczątki wojny j gospo
WJ doliny i wzgórza! ciche brzegi rzek na- darstwa, śmierci i życia ... 
szych królowej kamień mi usłane wędro- Jedno wielkie cmentarzysko, po któ
wnemi, co gdzieś z dalekiego stoczyły się rem cicho snują się ludzie, ażeby umar
tu świata! O łąki zielone z pastuszą pio- łych nie zbudzić. Stara kraina bojów 
senką przy ligawce wierzbowej! O mru- dziś śpi. 
czące ruczaje, płaczące brzozy, krzywe, Słońce tu również grz~je inaczej, 
rosochate sosny stare, i piasków naszych a lazur nieba, jakby ociągnięty przezro
smukłe cyprysy - jałowce czarne; ziemio czystą chmur zasłoną. Nocą gdy gwia
cala, z której wiatr kości spruchniałe WY- zdy wzejdą-rzekłbyś zaspane-tak blade 
wiewa! Któż waszego o!:>razu nie zna, gdy i migocące przed oczyma wędrowca. 
choć raz stopą pielgrzyma piękne a smu- Kłosy nawet na przyrzecznych po-
tne wasze przewędrował gościńce~ lach rzadkie i nie rosną wysoko. Po co 

Kraj to ciszy i milczenia, spokoju umarłym chleba~ Jutro przyjdą żywi 
i oczekiwania. Lasy śpią i kołyszą się i z niebios opadną zasłony a w lasach 
senne. Trawa na piaszczystych ławach rozlegną się ptaszęce chóry i zanucą pieśń 
powoli i jakby leniwo tu wyrasta. Brzo- wielką, pieśń radosną, której żaden zgiełk 
za się chyli ku ziemi ospała, opuściw 'e zgłuszy. 
'na dół tam, skąd soki do życia cz '~le, A kraj ten rozmarzony przerzyna 
znużone gałęzie. Nawet ptaszę śpieł PW- 'p tężnemi swemi falami nasza Wisła sza-

Im 

L , v. 
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ra. I kocha go ona j ak macierz czuła. 
Toczy swe wody wśród brzegów cichych, 
w szarą mgłę spowitych, niosąc na swym 
grzbiecie i tratwę flisaka i piosnkę jego 
hen, w dal, pod obce dziś nieba. Przy
kro jej nawet i ciężko ginąć w morskich 
odmętach, bo to rozstanie się z ziemią 
zwiastuje. Dla tego przy ujściu na wie
le ramion się rozpada, by tę ziemię ko
chaną ostatnim a serdecznym pożegnać 

uściskiem. 

Cudneż to te nasze krajel 
Indziej piękne obyczaje, 
Malowane pono dwory; 
Ale bory, nasze bory, 
Ale łany, nasze łany. 
Kraj od Boga wycacany 
Darowany Mazurowi, 
I w tym kraju mu naj zdrowiej. 

Nad brzegami jej, rozwalone w gru
zy, rozsiane po piaskach lub sterczące na 

Hradyszcza te i zamki, ongi postrach 
nieprzyjaciół, dziś w ruinie, zasklepione 
w sobie:-kamienie i złomy cmentarzysk 
starych strzegą zazdrośnie powierzonych 
sobie od wieków tajemnic. 

A z pośród tych grodów starych, 
których zgliszcza lub ruiny śnią nad brze
gami rozmarzonej Wisły, jeden szczegól
niej przykuwa uwagę naj obojętniejszego 
nawet widza, ożywia poetę, pobudza ma
larza, zaciekawia historyka - to Płock, 

albo jak w starych dyplomach go zwano: 
"Płocko"-stolica niegdyś udzielnych ksią
żąt Mazowieckich. 

Początki j ego toną w niepamięci fali. 
Tysiąc lat przeszło po nim, jakby zlekka 
muskając jego powierzchnię i nie zosta
wiając poważniejszych śladów. 

Żadne może z miast polskich takich 
nie przechodziło kolei. Zdawałoby się, że 
wszystko sprzysięgło się nań, aby je zbu-

t}"Cl L, ( . 
------- -

Widok Płocka od strony Wisły. 

wzgórzach-jakby uroczyska jakie - wa- rzyć, znieść do szczętu, i kamienia na 
łają się smutne, przez obecne pokolenia- kamieniu nie zostawić,-a ono trwa i żyje 
do frazesu skore a do ofiary leniwe-z a- jakby miało vr sobie moc niespożytą. 
poznane, szczątki dawnej siły i mocy, Inne grody i zamki, pokryte pleśnią 
świadki stare dawnego życia i potęgi. dziejową, mówią o sobie z pergaminów 



- 23 -

starych zwojów lub smętnych ruin, to 
zaś zawsze wesołe, wśród drzew zieleni, 
uśmiechem swym wita, rozbraja i wdzię
cznie podbija jak za Klonowicza czasów. 

I dziś jak ongi 

Ujrzysz na szkucie przez górę zaiste 
Krzyże złociste. 

Płocko wesołe na lądzi~ wysokim 
Dglądasz, będąc pod brzegiem głębokim, 
Chceszli wierzch ujrzeć stamtąd kościołowy?-
• Zdejm kołpak z głowy! 

Miłe to miasto, choć przeszły przez 
nie pożary i wojny, morowe powietrze i hufce 

sWlęcenia, a poznany ukochać cichym 
wpływem "Słowa", które było od Boga. 

Nie cierpiała go też dzika "Jadź" l) 
i Ruś okrutna; napadała nań, pustosząc 

i grozę szerząc, pogańska Litwa; szarpał 

je w kawały chytry a obłudny Krzyżak; 

plądrowało swywolne i rozwydrzone woj
sko kwarciane; łupił i zdobywał, by wa
lecznie w niem się bronić, Szwed z pół
nocy ... a "Płocko" jak złoto w ogniu prze
szło te oczyszczenia próby. 

Uchylmy rąbek przeszłości, a jedno 
niespełna stulecie pokaże nam, jakie są 

Płock. Bulwar nad Wisłą. 

nieprzyjaciół. Swoi i obcy szczerbili o mu- Płocka niespożyte siły~ 
ry jego swe potężne miecze-a ono, choć Oto margrabia Miśnii, posiłkując 
krwią zbroczone, choć na siłach opadłe, Krzyżakom, zdobywa Płocko w 1235 r., lecz 
-choć umierające niemal, zwycięża wszel- wnet je odbiera Konrad Mazowiecki i sro
kie zakusy i targa nałożone pęta. gą na mieszkańcach wywiera zemstę. Za-

Tutaj w zaraniu naszych dziejów ledwie do sił przyszło, palą je do szczętu 
krzyż Chrystus ów krzepko zatknięty, nie Prusacy wraz z Pomorzanami w 1243 r. 
'Szerzył-jak gdzieindziej-przez swe sługi A lubo łuną krwawą całe miasto zapło
podbojów krwawą przemocą, nie przyspa- nęło, stając się pastwą strasznego żywio
rzał sobie wyznawców ogniem i mieczem, 
nie druzgotał pogańskich bożyszcz topo-
rem kata lub mocarną dłonią pachołków- 1) Jadźwingowie, naród pogański, zamie-
ale dawał się poznać duchem ofiary i po- szkały w stronach naszego Podlasia. 



- 24 -

łu; lubo po całej okolicy krwawe rozpu- go i Krystyna biskupa powstaje w Do
szczono zagony: jeden zamek pozostał nie- brzyniu nad Wisłą zakon "rycerzy Chry
tknięty, a wśródjego murów wizerunek Tej, stusowych" zwanych "braćmi dobrzyński
którą mieszkańcy całego Mazowsza pod mi". Nosili oni na płaszczach białych znak 
wezwaniem Najśw. Maryi Panny "de Ma- miecza a nad nim gwiazdę czerwoną. Ato
sovia" (Mazowieckiej) wzywali i czcili. li w dwudniowej pod Brodnjcą bitwie 

Zaledwie się odbudowało, w perzynę zostali na głowę pobici i ... ostygli na zaw
je obraca Mendog, król litewski w 1260.1 sze do nawracania mieczem pogan. 
Zaledwie z popiołów wzrosło, burzy je po- Na domiar klęsk Płocka, morowe 
nownie w 1286 r. Ruś i Litwa. Okrutną powietrze od 1709 do 1711 r. trwruące 
wreszcie wywiera zemstę na Płocku Wła- dziesiątkuje ludność jego. 
dysław Łokietek w 1325 r. za winy Wa- W dziejach też Płocka namacalną. 
cława, księcia na Mazowszu, który wszedł spostrzegamy prawdę, że księża bogaci 
w porozumienie z Krzyżakami. na cele użyteczności publicznej są zaw-

Naprawdę "siła złego..... sze ... skąpi i dla tego w dwójnasób tracą. 
Największą atoli klęską tych czasów Starożytna kolegiata Ś-go Michała. 

było zepsucie bogatego duchowieństwa, Archanioła, wspólnie ze świątynją ku czci 
które na całym świecie chrześcijańskim Niepokalanej Dziewicy wzniesioną, posia
potrzebowało naprawy. Popsuła je potę- dała kapitułę z dwóch prałatów i 4 ka
ga, przez pokorę nabyta. Zapomniawszy, noników złożoną. Uposażenie kapituły sta
że majątek, do którego skutkiem hojnych nowiły wioski: GIinno, Białkowo, Sidlino~ 
nadań przyszli, był własnością ubogich, Ślepkowo, Suchodół, Drwały, Kruszewo, 
biskupi na dworach swoich równali się UJiaszewo i Osmolino. "Ichmość kapitu
przepychem dworom książęcym. Zabiegi łaCI 1), pobierając znaczne dochody na utrzy
o bogatsze katedry zapełniły kapituły pod- manie swoje, nic o kościół nie dbała. 
stępami, świętokupstwem i gorszącemi Wskutek czego przyszedł on do ostatecz
kłótniami. Za ich przykładem szło niższe nej ruiny. "Affektowali" wprawdzie "ich
duchowieństwo: żyło w ciemnocie i roz- moŚĆ kapituła" 2) o zasiłki i pomoc u ko
puście. Żenili się księża. Dzieci ich prawe misarzy królewskich, ale nic nie wskó
i nieprawe dobijały się ze zgorszeniem rawszy w r. 1731 sprzedali swoją kole
powszechnem o prebendy i majątki oj- giatę księżom Jezuitom za 15,000 tynfów 
cowskie. Kościoły znjeważano nikczemne- "za wiedzą i pozwoleniem biskupa" jak 
mi igrzyszkami, w których sami~ kapła~i, opiewa akt odnośny. Poczem n~bożeń
w maski przystrojeni występowalI. l) "NIe- stwo swoje przenieśli do kościoła S. Bar
wstyd przedzierał się za klauzury, tym tłomieja. 
winniejszy i gorszy, im się bardziej ostrą Resztki znikomej chwały i pamiątki 
pobożności przycz~jał powłoką."2) dawnej przeszłości - mury obronne mia-

By sprowadzlć poprawę dobrym przy- sta _ rozebrali Prusacy w 1793 r., będąc 
kładem, mnożył Kościół Boży lub prze- ówczesnymi panami Płocka. 
kszt~łcał z~kony. I oto w ty;ch czasach-jak l odtąd stare "Płocko" dla wszyst
głOSI, pobozn~ legenda - Sw. Jacek przed kich otwarte, przed nikim się nie broni, 
pr~esladowaruem uchodząc ~rzeszedł z Pło- przed nikim nie zawiera, owszem w~zyst
ckiego pod ~yszogr~dem Wls:ęs~chąno~ą, kich i wszystko przygarnąć gotowe. 
zostawiając sIady stop na kamlemu, w WlO- P dł . l t to lat od 

e ITamI·on odciśnipte. Za przykładem stron o. ugun. a szer.egu-,,: s 
sc l- ,'.: • • zburzema opasujących Je murow - stare 
obcych a staraniem Konrada Mazowleckle-

1) Długosz 1. 675; Bzowski: Historya koście!. 
Naruszewicz. 

t) Naruszewicz t. 4. ks. II. r. VIII. 

1) Jak kanoników nazywa akt lustracyjny. 
2) Wyrażenie lustracyi w znaczeniu "sta

rali się." 
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to siedlisko Mazowieckich książąt znowu 
przypomniało się światu. W r. 1893 bo
wiem narodził się w niem ruch, z po
czątku lekceważony i w oczach świata 
marny, ośmieszany i wyszydzany potem, 
wyklinany wreszcie i wszelkiemi oszczer
stwy obrzucany - mimo to jednak coraz 
szersze zataczający korzenie-Maryawity-
zmem zwany. 

I oto w chwili, gdy kraj cały kon
wulsyjnemu podlegał drgnieniu; gdy 
w sercach ludzlrJch zapanowała dzika ja
kaś i niego dna ani charakteru narodu, 
ani jego podań, nienawiść; gdy wśród 
wybuchu bomb, płonących zgliszczy, od
głosu strzałów i gęstych kul ginęły setki 
niewinnych ofiar z jękiem na usta-ch 
i z bolesną konających na bratobójców 
skargą; w chwili powszechnego zwątpie
nia a jednocześnie szalonego rozpętania 
ludzi-otoczony fanatycznie podnieconymi 
umysłami lub jadem podejrzenia zatrute
mi sercami, Maryawityzm rozpoczął swą 
zbożną pracę nad odrodzeniem duchl)
wieństwa i ludu, nad szerzeniem oświaty 
wśród maluczkich, nad złagodzeniem twar
dego ich losu, nad wpajaniem miłości 

wśród tych, którzy tej miłości nigdy nie 
zaznali ... 

Czy mu się ta praca udała - czytel
nicy z przywiedzionych tu faktów sami 
osądzą. 

II. 
Cel i zadania Maryawityzmu najle

piej czytelnicy osądzić mogą-skoro przyj
rzą się naszym parafiom i działalności 
naszych kapłanów. 

Przegląd ten dla doskonalszego uwy
puklenia naszego zadania, zaczniemy od 
stron płockich. 

ŚWIĘCIENIEC. 

doradcami nie wpłynęło dodatnio na ży
cie parafian-owszem, spowodowało zna
czne obniżenie poziomu ich moralności. 

Nikt z kanoników nie rezydował stale 
w parafii; dojeżdżał tylko od czasu do 
czasu, by zażyć w miłym spokoju wśród 
parafian-jak mówiono-odpoczynku i po
brać... dochody z pięciu włók ziemi, na
leżącej do probostwa, jak również z kar
czmy wybudowanej tuż przy kościele. 

Wioskę kościelną stanowiły same 
zabudowania kościelne, jak: plebania z bu
dynkami gospodarczymi, dom dla służby 
kościelnej, kościół i koło kościoła karczma. 

Dumni jednak byli dawni parafianie 
z taldego położenia. Nazwę Święcieńca 
wyprowadzali z faktu, że biskup to miej
sce świp,cił, że święte budynki na nim 
stały, lubo nie święte, bo nawet gorszące 
panowały w nich obyczaje. 

Kanonicy gorliwi o ... mnożenie do
chodów, nie troszczyli się o moralność 

ludu. Biedny, opuszczony ludek szukał 
ulgi w ... zapomnieniu. A to znajdował 
w karczmie kanonickiej, w myśl przysło
wia: "Na frasunek-dobry trunek. .. " 

I gdy tak kanonicy szukali wywcza
sów na plebanii, w oddaleniu od Płocka, 
a ludek w... gorzałce, nic dziwnego, że 

nieraz w karczmie dochodziło do krwi 
rozlewu. Starzy też ludzie, świadkowie 

dawnych scen, pokazują dziś miejsce da
wnego zepsucia Święcienieckich parafian 
ze zgrozą mówiąc: "Oj, ile to ludzkiej krwi 
przelano tutaj l"~ 

'raki stan rzeczy trwał do r. 1840. 
Biskupi lekceważyli sobie te krzywdy lu
du, kanonicy zaś z coraz większą bezkar
nością z propinacyi czerpali dochody. 

Od r. 1840 władza dyeceZ7[~~a za
częła naznaczać stałych proboszczów. Je
dnakże ta łaska biskupa w skutkach swo-

Najbliższf\ od strony Płocku parafią ich stała się jeszcze gorszą, aniżeli dotych
maryawickąjest Ś\vięcieniec, leżący w gu- czasowe a dorywcze pasterzowanie. Je
bernii płockiej i w takimże powiecie. Od dnym z pierwszych proboszczów był nie
niepamiętnycb czasów stanowił on upo- jaki ks. Zgliniewicz. Nie wdając się w je
sażenie kanoników kapituły płockiej. Bez- go życie prywatne, skoro przez Boga już 
pośrednie jednak obcowanie ludu z taki- jest osądzone, zaznaczymy tylko fakt, dla 
mi dygnitarzami i najbliższymi biskupa czego rozstał się z tym światem'? Z mar-
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twiony, ze mu zginęły pieniądze u jedne
go z obywateli okolicznych, poszedł do 
niedalekiej olszynki i tam ... poderżnął so
bie gardło brzytwą. 

Po nim biskup naznaczył ks. Ćwier
ciakiewicza, znanego z pijaństwa i rozpu
sty. A jednak mimo notorycznych grze
chów, pasterzował w Święcieńcu całe 
30 lat. 

Po tym obowiązki proboszcza zaczął 
spełniać ks. Konstanty Brzósko, rozpustnik 
jeszcze gorszy od poprzednika swego. Pió
ro wzdryga się samo na wspomnienie ty
lu scen gorszących, jakich widownią był 
Święcieniec. Rozpasanie proboszcza było 
tak wielkie, ze popisywał się z niem j a
wnie, przed nikim nie tając grzesznych 
nałogów swoich, nie obawiając się blizkie
go konsystorza i biskupa. 

Skargi ludu i ofiar przezeń skrzyw
dzonych przed władzą kościelną żadnego 

nie osiągały skutku, aż wreszcie nieszczę
śliwe dziewczęta wiejskie i miejskie uda
ły się do sądów świeckich. Dopiero wte
dy konsystorz płocki - po siedmiu latach 
nieustannego zgorszenia w Święcieńcu
namyślił się i ukarał ks. Brzózkę... prze
niesieniem na inną parafię. 

Nic dziwnego, że parafianie Święcie
nieccy, patrząc na zgorszenie przez księży 
szerzone, stracili wiarę w świętość stanu 
kapłańskiego; że nie odznaczali się po
bożnością· 

Dopiero od lat 12 zaczęła się nowa 
era w życiu parafian Święcienieckich. 

Ks. Ludwik Ryttel, Maryawita, mia
nowany w r. 1897 proboszczem w Świę
cieńcu, przez pracę usilną nad ludem 
zmienił jego pod względem religijnym 
przekonania, zwalczył rozwielmożnione pi
jaństwo i wpłynął na rozbudzenie się du
cha wśród poniewieranego dotąd ludu. 
Wkrótce parafia Święcieniecka dotąd opu
szczona, stała się wzorem cnót i dobrych 
obyczajów. vVraz z podniesieniem moral
ności, zaczęła się budzić coraz większa żą
dza oświaty. Po do ' ć długim okresie ci
chej, niezmordowanej pracy, przystąpiono 
do odbudowania kościoła w Święcieńcu, 

po wskrzeszeniu w sercach ludzkich wia
ry i cnoty. W skutek czego wdzięczni pa
rafianie ŚWięcienieccy, gdy nastała dla 
nich chwila przełomowa dobrowolnego 
zdecydowania się, czy zostać w łączności 
z biskupami a tem samem wydania się 

znowu na łnp niemoralnych proboszczów, 
czy też pój ścia drogą krzyża za kapłanami 

Ks. Ludwik Ryttel. 

Maryawitami, znaczną większością opo
wiedzieli się za nami. Porzucili wrogów 
cnoty, a z radością poszli za prześlado
wanymi. 

Czemu nie poszli wszyscy, lubo wi
dzieli dodatnie skutki Maryawityzmu? Od
powiedź nader łatwa. Jedni nie poszli za · 
nami, gdyż nie chcieli porzucić starych 
nałogów, z którymi im było dobrze i z któ
rymi przedewszystkiem mogli łatwiej po
zostać w łączności z... biskupami. Inni 
cofnęli się przed prześladowaniem. Inni 
wreszcie ulękli się księży i dla nędznych 
względów ludzkich nie chcieli uchodzić 
za ~odstępców od wiary". Nadto wszyscy 
obywatele i ich administratorowie, zwy
kle pohopni do opowiadania tłustych ane
gdotek o proboszczach, naraz wzięli osten
tacyjnie w obronę katolicyzm. Najwięcej 



iednak przestraszyły prostaczków nieu· 
stanne klątwy, złorzeczenia i najniedo
rzeczniejsze potwarze, szerzone z ambon 
po kościołach i w prasie. 

Nic dziwnego, że słabsi duchem od
stąpili od Maryawityzmu. Ci zaś, którzy 
przy nim pozostali stanowili sarn kwiat, 
sam wybór najlepszych z parafii ludzi. 

27 

dnakże ofiarnością swoją i pomocą w zwóz
se materyałów odznaczyli się przeważnie 
tylko maryawici. Ro~porządzenie przeto 
po wyższe wyrządzało poważną krzywdę 

maryawitom, którzy za swą pracę i wkła
dy żadnego nie otrzymali odszkodowania. 
Jednak bez szemrania poddali się i temu 
rozporządzeniu i gdy w dniu 13 grudnia 

Kościół w Peplowie (par. Święcielliec). 

Nie zgięły ich przeto nowe próby, nie za
wahali się nawet wobec nowych ciężarów 
i ofiar. 

W początkach grudnia 1906 r. na 
mocy rozporządzenia ministeryum spraw 
wewnętrznych, zwrócić musieli Święcie
nieccy maryawici twój odnowiony kościo
łek. Do odnowienia kościoła przyczynili 

.-się wprawdzie wszyscy parafianie - je-

musieli opuszczać świątynię, z którą już 
się zżyli-procesyonalnie udali się za Pa
nem Jezusem do poblizkiej wsi Pepłowa, 
gdzie w domu maryawity Chojnowskiego 
urządzona zOstała prowizoryczna kaplica. 
Przez całą zimę odprawiano tam wszystkie 
nabożeństwa kościelne. 

Z nastaniem wiosny 1907 roku ma
ryawici Święcienieccy pod kierunkiem 
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swego prohoszcza zabrali się do budowy 
własnego kościoła w Pepłowie i pod ko
niec jesieni tegoż roku mieli już duży mu
rowany kościół 42 łokcie długi a 22 sze
roki. Budowę tej świątyni ukończono o ty
le, że można było przystąpić do jej po
święcenia i przeniesienia do niej nabo
żeństw. Tegoż roku założono własny ma
ryawicki cmentarz. 

Maryawicka parafia Święcieniecka liczy 
razem blizko 1460 osób. 

Pod kierunkiem również ks. Ryttla. 
pozostają trzy parafie filialne, położone po 
lewej stronie Wisły: L i P i ń s k i e, Ś w i
n i a r y i W ó l k a W y s oka. 

Historya powstania tych małych pa
rafij jest nader ciekawa. 

W okolicach tych pracowali d waj: 

Pepłowo. Budowa domu parafialnego. 

W bieżącym zaś roku wybudowano 
w Pep,łowie duży murowany dom-w po
bliżu kościołR. - przeznaczony na pomie
szczenie ochrony i szkoły dla maryawic
kich dziatek jak również pomieszka~e 
dla służby kościeln~j. Wystąpiono do od
nośnych władz szkolnych z odpowiedniem 
podaniem i jest wszelka nadzieja, że dzie
ci maryawitów Święcienieckich niedługo 
zaczną uczęszczać do własnej szkoły. 

Prócz mieszkańców dawnej Święcie
nieckiej parafii do Pepłowa udaj ą się ce
lem zaspokojenia swoich potrzeb religij
nych maryawici, zamieszkali w obrębie 

parafij: Bodzanów, Miszewo Murowane, 
Blichowo, Radzanowo, Woźniki, Łętowo, 
Imielnica, Słupno, Miszewo Strzałkowskie. 

nasi kapłani: ks. Jan Kaczyński proboszcz 
parafii Zyck i ks. Józef Poradowski, wi
karyusz parafii Gąbin. Gorliwa ich praca 
wpłynęła na utworzenie się dzisiejszych 
trzech filij maryawickich. Nie tylko bo
wiem korzystali z ich pracy odnośni pa
rafianie, ale powierzali ich kierownictwu 
swoje dusze i ludzie dalszych okolic. 
Ufność powyższą wzbudzili nasi kapłani 
życiem swojem bez skazy i działalnością 
kapłańską. 

Ich pracy zawdzięczając podźwignęli 
się z nałogów grzesznych niejedni, a wśród 
wielu zakwitnęło życie prawdziwie chrze
ścijańskie. 

Gdy przeto z ambon całej Polski za
grzmiały gromy klątw na księży Marya-



witów, do których liczby należeli 
i księża: Kaczyński i Poradowski
zdumieli si~ parafianie: Zycka, Gąbi
na, Słubic, Sannik i Czermna i nie 
wahając się dłuiej, wielu z nich opu
ściło chętnie biskupów i swoich 
proboszczów, aby stanąć jawnie po 
stronie księży Maryawitów. 

Po naszym rozłamie z hierar
chią maryawici tych stron, ':"zgro
madzali się w prowizorycznej kapli
e,y w Świniarach, w domu niejakie
go Bogla. Skoro jednak liczba uczę
szczających do kaplicy w Świnia
rach wzrosła - okazała się wtedy 
potrzeba pobudowania w kilku naraz 
punktach oddzielnych świątyń. 

Pierwsi zabrali się do tej zbo
żnej pracy maryawici parafii Gąbiń
skiej. Jeszcze pod koniec 1906 r. 
zwieźli materyał budulcowy i przy
stąpili do wzniesienia własnego ko-
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Kościołek w Świniarach. 

Kościołek w L'ipińskich. 

ściołka we wsi L i P i ń s k i e, odległej o parę I budowę kościołka ukończono. Kościołek 
wiorst od miasta Gąbina. Na wiosnę 1907 r. swój parafianie Lipińscy zaopatrzyli rychło 
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we wszystkie aparata i naczynia kościelne. W y s o k i ej. Prace około wzniesienia te
Stale obsługuje Lipińskie ks. Ludwik go kościołka zostały ukończone w bieżą
Ryttel. Dorywcze zaś potrzeby religijne cym roku. Peryodycznie do Wólki do
tej parafii załatwiają nasi kapłani, którzy jeżdża ks. Ludwik Ryttel z posługą du
w Lipińskich odprawiają rekolekcye chowną. 
roczne. Z powyższego przeglądu widzimy, 

Maryawitów w tej parafii jest blizko że ks. Ryttel pod swem kierownictwem 
400 osób. ma blizko 2180 parafian, znajdujących 

Parafianie Zyccy również zakrzątne- się nietylko w wielu parafiach dyecezyi 
li się około budowy kościołka. W roku płockiej, lecz także w archidyecezyi war-
1907 stanął skromny lecz schludny szawskiej. Pomirp.o uciążliwej nader pni
drewniany kościołek w Ś w i n i a r a c h, cy, i dość dalekich dystansów, pamięta 

Kaplica domowa w Wólce Wysokiej. Na prawo widać budujący się kościołek. 

dokąd Z nabożeństwem przybywają ka- o potrzebach wszystkich maryawitów, 
płani nasi, odprawiający rekolekcye w Li- powierzonej swej pieczy. 
pińskich, lub też w pewne stale oznaczo- Prócz pracy nad podniesieniem 
ne dni ks. Ludwik Ryttel. wśród nich życia prawdziwie chrześci-

Maryawitów w Świniarach jest 220 jańskiego, stara się według sił i możnoś-
osób. ci szerzyć oświatę i zamiłowanie czy tel-

Maryawici wreszcie wchodzący w skład nictwa. 
dawnych parafii: Słubice, Sanniki i Czer-
mno w liczbie około 100 osób pobudo-
wali kościołek drewniany w W ó l c e 
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Kaplica w Stanowie (par. Bodzallów). 

III. 

KOBYLNIKI. 

Drugą Z kolei parafią Maryawicką 

w pobliżu Płocka są Kobylniki' (gubernia 
Płocka, pow. Płocki). Mała ta liczebnie 
i uboga parafia, od niepamiętnych czasów 
była traktowana po macoszemu. To też 
lud tutejszy, zaniedbany przez tych, któ
rzy powinni być dla niego pasterzami nie 
najemnikami, znajdował się w stanie mo
ralnego upadku. Zło z każdym rokiem ro
sło i rosło, aż doszło do kulminacyjnego 
rozwoju, gdy parafię Kobylnicką objął 
w zarząd ks. Sylwester DowgiałJo, pro
boszcz sąsiedniego Żukowa. 

Kapłan ten gorszył swoich parafian 
niemoraInem życiem, zastawiając sidła na 
cnotę nawet w trybunale Pokuty. Nie
cierpliwy i gwałtowny, wywierał gniew 
swój na zgłaszających się do niego z po-

trzebami religijnemi. 1'0 też mnożyły się 

w tej parafii Spowiedzie świfttokradzkie, 
wzrastała obłuda .. Na domiar złego ksiądz 
Dowgiałło, hołdując swej chciwości, wy
ciskał ostatni grosz z ubogiego ludu, bio
rąc za pOShlgi religijne co się dało. A tym
czasem starożytne mury kościołka pokry
wały się pleśnią, ołtarze rozsypywały się 

w próchno, parkan się rozwalił. 
Widząc ten upadek świątyni, para

fianie Kobylniccy kołatali do władzy, aby 
im naznaczono stałego proboszcza. Długo 
opierał się temu ks. Dowgiałło, zabiegając 
w konsystorzu o zniweczenie starań swych 
parafian. Aż wreszcie naznaczono do Ko
bylnik stałego proboszcza w osobie ks. 
Franciszka Chełchowskiego. 

Kapłan ten zabrał się wprawdzie do 
budowy plebanii i zabudowań gospodar
czych, założył ogród, myślał o wyrestau
rowaniu świątyni, lecz pod względem mo-
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raJnym oprócz zgorszenia, które szerzył, Lecz to właśnie obudziło przeciwko 
nic nie uczynił dla zaniedbanego ludu. ks. Przyjemskiemu nienawiść ciemnych 

Tymczasem w roku 1902 naznaczony potęg. Mianowany profesorem Seminaryum 
został na proboszcza do Kobylnik ks. Ka- Płockiego, wkrótce został usunięty do Go
zimierz Przyj emski, Magister św. Teologii, łymina - jednej z bardziej oddalonych pa· 
były profesor seminaryum Płockiego. rafij wiejskich na proboszcza. Przerzuca-

Ks. Kazimierz Przyjemski w historyi ny potem kilkakrotnie z jednego probo
Maryawityzmu zajmuje wybitne miejsce. stwa na drugie, a to w celu powstrzyma-

Wykształcenie otrzymał w gimna- nia przyjazdu doń kapłanów-współbraci, 
zyum Płockiem, gdzie już zwrócił na sie- był kolejno proboszczem w Kępie Kościel
bie uwagę swemi zdolnościami i czystym, nej, Osieku, Żałem, wszędzie pozostawia
nieposzlakowanym charakterem. Wstąpi- jąc ślady swej gorliwości kapłańskiej, wszę
wszy do Seminaryum duchownego w Pło- dzie dźwigl1jąc moralność i oświatę ludu. 
cku (188 ł), był wzorem dla kolegów, któ- Wreszcie przeznaczono go do Kobylnik_ 
rzy 19uQli do niego dla jego niepospoli . 
tych przymiotów umysłu i serca. Jako 
wzorowego alumna, władza dyecezyalna 
wysłała go na dalsze studya do akademii I 
duchownej w Petersburgu. Skończywszy 

chlubnie tę najwyższą w państwie dl1ChO- , 
wną uczelnię (18l:l3), ks. Przyjemski ozdo
biony stopniem naukowym, powrócił do I 
dyecczyi i zaraz objął stanowisko wika
ryuszL przy kościele paraflalnym w Pło cku. 

Praca nad umoralnieniem ludu szcze
gólnie odpowiadała ideałom ks. Przy jem
skiego. To tflŻ zabrał się do niej z całym 
zapałem swej czystej i gorącej duszy. 

Wkrótce ks. Przyjemski poznał się 

z ~I c\ryą Franciszką założycielką naszą i do
wiedział się od niej o swojem do życia 
Maryawickiego powołaniu. Poznawszy wo
lę Bożą i zrozumiawszy wzniosłość swego 
powołania, młod: kapłan z bezgranicznem 
poświęceniem oddał się nowemu życiu. 

Gorliwość ks. Przyjemskiego nie za
tartemi głoskami zapisała się w historyi 
naszej. Zostawszy pierwszym Przełożonym 
naszego Związku, wszystkich sił dokładał 

do jego rozszerzenia. On powołał wszystkich 
nas kapłanów do życia Maryawickiego, 
on jeździł do różnych miast w Królestwie 
i Cesarstwie, by swoich kolegów aka
demickich zapoznać z naszym ruchem 
i do Maryawityzmu pociągnąć. 

Gorliwość ta wydała błogie owoce. 
Po kilku latach liczba kapłanów, którzy 
przyjęli życie Maryawickie, doszła do sie
demdziesięciu. 

Ks. Kazimierz Przyjoll1skl. 

Ciężkie miał przed sobą zadanie ks. 
Przyjemski. To też zabrał się do pracy z za
pałem, a praca tarychło wydała piękne owoce_ 
Wkrótce kościół został gruntownie odrestau
rowany, organy nowe sprawione, a parafia
nie prawie wszyscy stali się czcicielami Naj
święt.szego Sakramentu. 'ro też gdy przy
szła chwila próby, parafianie Kobylniccy 
nie z,twahali się i poszli za przykładem 
swego proboszcza, opuszczając biskupów 
a pozostając przy swym najlepszym 
Pasterzu - Chrystusie utajonym w Eu
charystyi. Mieli bowiem dosyć tej 
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"troski" O dusze i "pieczołowitości" o zba
wienie ... 

Narazili się jednak przez to na bo
lesne próby i utrapienia. 

Lud okoliczny, stale przez ducho
wieństwo podżegany, nie mógł znieść te
go spokojnie, że kościół parafialny w Ko
bylnikach znajduje się w posiadaniu ma
ryawitów. Usiłował więc dostać się do 
kościoła i plebanii siłą i przemocą. Marya-

. , .... 

boszc~ ks. Strojnowski sprowadził do Ko
bylnik kilkanaście kompanii. Jakiemi uczu
ciami przejęci byli ci "pobożni pątnicy," 
świadczyć mogły liczne rewolwery, młotki 
żelazne i potężne pałki w ich dłoni. Pod
burzeni przez swych przewodników "piel
grzymi ~ ci rozpoczęli pod kościołem na
radę, w jaki sposób najłatwiej mogliby 
zdobyć kościół? 

Maryawici tymczasem w kościele 

I , 1i1. 

Kościół w Raszewie (par. Kobylniki) . 

wici-wiedząc o tych pragnieniach-czu- L::gromadzeni na nieszpornem nabożeństwie, 
wali i kolejno odbywali straż przy świą- na wieść o tłumach zgromadzonych, po
tyni, udaremniając zasadzki nieprzyjaciół. częli rzewnie płakać i modlić się gorąco. 
Gdy tylko ukazały się tłumy uzbrojo- Nie stracił jednak ducha ks. Przy
nych "katolików" idących na wyprawę jemski. Po nieszporach wyszedł-jak zwy
krzyżową do Kobylnik, będący na czatach kle - procesyonalnie z Przenajświętszym 
wartownicy dawali znak przez bicie w dzwo- Sakramentem. Na widok Boga Utajonego 
ny kościelne. Na sygnał ten maryawici zmiękczyły się serca i umysły napastników. 
porzucali swe zajęcia w polu lub domu Cofnęli się przed bratobójczą walką, za
i biegli na ratunek zagrożonego kościoła. niechali zbrojnego napadu i rozeszli się 

Pewnego razu "prawowierny" pro~ po swoich parafiach ... 
3 



34 

Kbięża jednak nie dali za wygranę dnia 12 grudnia wyszli miejscowi marya~ 

i nieustannie podburzali lud do prześla- wici za Chrystusem Utajonym, niesionym 
dowania maryawitów. Wymyślili też ory- procesyonalnie przez ks. Przyjemskiego 
ginalny sposób do "nawracania" takich do wioski Raszewa, odległej o 3 wiorsty 
jak my "heretyków". Nauczeni przez swych od Kobylnik, gdzie w domu Teofila Pie-' 
przewodników moralnych, katolicy zwra- lacińskiego maryawity, urządzono napręd" 
cać poczęli do posłuszeństwa Papieżowi ce dość obszerną kaplicę i skromne mie" 
wszystkich maryawitów za pomocą uli- szkanko dla kapłana. Do stóp tego Bo~ 
cznych przezwisk, obrzucania kamieniami skiego Pasterza dusz zgromadzano sj~ 

i... beczenia. Nic dziwnego, że nasi bracia odtąd na wysłuchanie nabożeństwa i po
coraz więcej oddalali się od tego środo- krzepienie dusz. 
wiska, w którem dla objawienia swoich Przedtem już w tejże wiosce upatrzo
uczuć religijnych ludzie poczęli naślado- no plac pod budowę nowego kościoła .. 
wać zwierzęta... N atychmiast wzięto się do zwózki mate-o 

Gdy jednak i ta broń zawiodła, księ- ryałów i kopania fundamentów, a wcze-· 
ża chwycili się skuteczniejszego środka, sną wiosną przystąpiono do robót około . 
oddawna przez nich uprawianego, miano- wzniesienia świątyni. Praca szła tak ocho
wicie: denuncyacyi. Jak z rogu obfitości czo, żejuż na święta Wielkiejnocy (1907 r.) 
posypały się do władz administracyjnych stanął piękny murowany kościół, długości 
w Płocku liczne skargi i doniesienia na 40 łokci, szerokości 20 i wysokości 35, 
rzekome nadużycia maryawitów i wykro- i w nim święcono ka uciesze parafian 
czenia ich przeciw prawu. Władze jednak uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
po bliższe m zbadaniu sprawy przekonały Przy kościele urządzono skromne celki 
się, że wszystkie zażalenia księży były na na mieszkanie księdza Maryawity i braci 
złości i fałszu oparte. zakonnych. 

W trakcie tych zabiegów o posiada- Nie przestając na tem Kobylniccy 
nie w Kobylnikach świątyni nadszedł do- maryawici wybudowali nadto dość duży 
kument z ministeryum, legalizujący Zwią- dom parafialny, w którym mieści się ta
zek Maryawitów, a jednocześnie polecają- ni sklep i herbaciarnia pod zarządem 
cy władzom administracyjnym w Polsce miejscowych sióstr maryawitek. Czysty 
szczególną troskę o prawo i interesy Ko- dochód ze sklepu i herbaciarni idzie na 
ścioła katolickiego i nakazujący zwrot utrzymanie kapłana i oświatę ludu. 
wszystkich kościołów w maryawickich pa- Mimo usunięcia powodu do kolizyi 
rafiach na rzecz katolików. z katolikami - ci "wierni" synowie Ko-

Skutkiem tego nasz Minister Gene- ścioła nie przestali maryawitów prześla
ralny wysłał do Kobylnik polecenie, aby do wać. Widok maryawickich procesyi 
natychmiast, nie czekając ani jednego wprawiał ich w stan nieludzkiego podnie
dnia, Maryawici dobrowolnie opuścili ko- cenia, w szał istotny. Tak np. na wracają
ściół Kobylnicki. cych procesyonalnie maryawitów Święcie-

Rozkaz ten zaskoczył Kobylnickich nieckich z Adoracyi w Kobylnikach, w mia
maryawitów niespodziewanie. Nie mieli steczku Bodzanowie rzuciła się wściekle 
bowiem drugiej świątyni ani mieszkania czereda rozbestwionych katolików i bijąc 
dla kapłana, a przy późnej porze roku kamieniami potłukła obrazy Matki Boskiej 
~ było to w grudniu) niepodobna było na- Nieustającej Pomocy, krzyż procesyonalny 
wet marzyć o budowie nowej świątyni. i latarnie kościelne... W zajściu powyż

Wszystkie te jednak trudności ustąpić szem potłuczono ciężko kilku maryawi
musiały na bok wobec wyraźnej i kate- tów i jedną maryawitkę. Scena ta-iście 
g'lirycznej woli Przełożonego. piekielna - wywoływała tern gorsze wra-

Po solennem przeto nabożeństwie żenie, że przeklinano nas wszystkich w naj- · 
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ohydnil3jszy sposób; przeklinano w dZi- lostatni, wychodząc 7. kościoła, zabrali albo 
kiem zaślepieniu nawet obrazy Matki Bo- jako swoją, albo też księdza proboszcza 
skiej Nieustającej Pomocy, twierdząc upor- osobistą własność. 

nie że jest to portret założycielki Związku 
Maryawitów. 

Specyalną gorliwość w prześladowa
niu maryawitów wykazali okoliczni oby
watele i dzierżawcy majątków. 

. Jakby na dany znak wszyscy usu
nęli ze służby maryawitów, choćby nie-

Sprawa ta w swoich szczegółach, 
których dla krótkości przytaczać nie bę

dziemy,1) świadczy najwymowniej o ucz
ciwości, jaką w stosunku do nas się rzą
dzą: duchowieństwo katolickie i wyznaw
cy dzisiejszego katolicyzmu . 

Pomimo jednak ciężkiego prześlado-

Raszewo. Dom parafialny. 

skazitelnie spełniali swoje obowiązki na
wet lat kilkanaście. 

Usuwano ich wśród zimy, bez ża

dnych względów na żony ich i dzieci, 
które rzewnym płaczem żegnały swoje 
dawne schronienia, skąd ich nielitościwie 
i z pogwałceniem wszelkich zasad spra
wiedliwości wypędzano ... 

Nie dosyć na tern, "panowie" ci po-

wania, maryawitów w obrębie dawnej pa
rafii Kobylnickiej znajduje się przeszło 800 
osob, które mieszkają w wioskach Osiek, 
Raszewo, Bitl,;owice, Rostkowo, Bielice, GUni
ce, Kobylniki i GlÓwczyn. 

Po ~a granicami zaś dawl1Pj parafii 
Kobylnickiej przyjęli Maryawityzm mie
szkańcy parafii: Radzikowa, Czerwil/'slca, 

stanowili jeszcze drogą sądową odebrać 1) Obszerniej o tern. "Maryawita" M ~ 
maryawitom rzeczy kościelne, które ci 43 i 44 r. 190 . 

3* 
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Chociszewa, Żukowa, Orszymowa, Wyszo
groda i Grodźca w ogólnej liczbie blizko 
700 osób. 

Oprócz kościoła w Rasr.ewie dla wy
gody parafian urządzono kapliczki w tejże 
wsi Raszowo (o dwie wiorsty od kościo
ła), w Kobylnikach i w Bielicach. 

Nadto projektowane są kapliczki: 
w Dębowie (par. Wyszogrodzka) i w 60-
senkowie (par. Żukowska). W skład da
wniejszej parafii wchodziło 11 wiosek, 
obecnie zaś 35. 

Taki jest pobieżny rozwój Maryawi
tyzmu w Kobylnickiej parafii. 

Dodać należy, że i w Kobylnikach, 
jak wszędzie w naszych parafiach, z ini
cyatywy ks. Przyj emskiego, wzniesione 
będą: ochrona i szkółka dla maryawickiej 
dziatwy. 

IV. 

RAD ZYMIN. 

kapłan czystych obyczajów i szlachetneg2, 
serca;l1re -j'iiko chorowity it niej,mógł sku
tecznie przeciwdziałać złemu. A zresztą 
cokolwiek on lub jego poprzednicy mogli 
zrobić dobrego, to wszystko swym gor
szącym wpływem zniweczył jego następca 
ks. Józef Antoniak. 

Ks. Antoniak, dawny profesor śpie
wu w seminaryum Płockiem, wikaryusz 
w katedrze i kapelan szpitala, na stano
wisku proboszcza w Radzyminie odzna
czał się pijaństwem i niemoraInem ży
ciem. 

Niejednokrotnie widywano go w pu
blicznej szynkowni, poniewierającego su
knię i godność kapłańską. Spotykano. go 
pijanego na drogach publicznych lub też 
w szynkowniach. 

Pijąc tak zapamiętale i grając w 
karty po całych nocach, nie dbał o na
bożeństwo i jego porządek. Chorzy umie
rali bez Sakramentów Św., bo księdza 
proboszcza albo nie było wiadomo gdzie 
szukać, albo też jechać nie chciał lub
i to najczęściej - jechać nie był w mo-
żności... 

T · f' M . k Pl Nic dziwnego, że pod kierunkiem 
rzemą para lą aryawlC ą w oc- k' ł t R d ., ki . 

k· . t R d . ł . b" ta lego kap ana s an par. a zymrns eJ lem Jes a zymrn, po ozony w gu ernll d' b ł lit ' . 
W k· . Pł k' L d t t· go Zlen y osm. arszaws lej pow. oc lm. u u eJ-
szy, osiadły na dobrej glebie, w sąsiedz- Zdziczenie obyczajów wzrastało, gdyż 
twie z miastem, miał wiele okazyj zbo- wszyscy - starzy i młodzi - mieli cią
czenia z drogi moralności, a między in- gly a nader zgubny przykład ze swego 
nemi gorzelnię, która się w miejscowym proboszcza. 
majątku znajduje. Tembardziej więc po- . Taki był stan moralny parafii Ra
trzeba było czujności ze strony pasterzy dzymińskiej, gdy pasterzem jej miano
tego ludu, aby iskra łaski Bożej w nim wany został ks. Czesław Czerwiński Ma-
nie zagasła. ryawita (1901). 

Tu atoli - jak wszędzie niestety Kapłan ten swym wpływem i dzia-
- spotykamy się z temże co i in- łalnością obudził wkrótce entuzyazm re
dziej niedbalstwem wJadzy duchownej, ligijny w całej okolicy. Lud w kilkumi
która z całą świadomością powierza ci~ż- lowym pasie garnął się do niego z bez
kie obowiązki kierownika sumień i pa- granicznem zaufaniem, powierzał mu tro
sterza dusz notorycznym gorszycielom. ski i bóle swego serca i wracał do domu 

Wprawdzie był w parafii Radzymiń- pokrzepiony na duchu. 
skiej przed kilkunastu laty proboszczem Wielką prostotą życia, ujmującem 
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obejściem a gorliwością kapłańską zwła- Z tego też względu - w chwili rozła
SZCZl1 pochwycił on serca swoich para- mu - prawie wszyscy parafianie Radzy

mińscy stanęli zwartym szeregiem przy 
boku swego proboszcza, jako dobroczyńcy 
najlepszego. 

Zerwawszy z biskupem, Radzymińscy 
maryawici musieli - rzecz prosta - uledz 
temuż losowi, co i inne nasze p~rafie. 
Księża z całej okolicy podali sobie ręce, 
by unicestwić i wyrwać z korzeniem ten 
ruch, którego objawem i znamienną cechą 
było: przebudzenie się ducha wśród upo
śledzonego dotąd i zahukanego ludu i wy
zwolenie z pod despotycznych rządów ka
tolickich dostojników. 

Od czerwca do połowy października 
1906 r. trzykrotnie organizowano na Ra
dzymin zbrojne wyprawy. W czasie jednej 
z nich zamordowano staruszkę Jędrzejew
ską z Jeżewa, idącą spokojnie do kościoła. 

Wszystkie te jednak krzyżowe wy
prawy spełzły na niczem, gdyż władze 

Ks. Czesław Czerwiński. wojskowe, konsystujące w poblizkim Płoń-

Kościół w Radzyminku (par. Radzymin). 

fian, obudził wśród nich ducha, dźWi-\ sku, czuwały nad tern, by nie doszło do 
gnął z ciemnoty i moralnego zepsucia. krwi rozlewu ... 
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W czasie tych na Radzymin wypraw 
zbrojnych - w myśl znanego przysłowia: 

"ostateczności się schodzą" - do walki 
z maryawitami wystąpiły szumowiny spo
łeczne wraz z inteligencyą. Przedstawicie
le pierwszych napadali po zbójecku na 
idących w pojedynkę lub w kilku marya
witów wszędzie, gdzie się dało: po dro
gach, na targach, jarmarkach i t. p.; inte
ligencya zaś prowadząc akcyę antymarya
wicką, podburzała tłumy, kierowała opi
nią, schlebiając nizkim instynktom rzesz 
ciemnych, lub rozbudzając zwyrodniałe 

namiętności. 

zabierając z sobą swój największy Skarb, 
Jezusa Utajonego i przeszli do sąsiedniej 
wioski Radzyminka, odległej od Radzymi
na o półtorej wiorsty. Tam w niecałe 
dwa miesiące wybudowali piękny muro
wany kościół 40 łokci długi, 20 szeroki 
i 14 wysoki, wraz z celkami na mieszka
nie kapłana i braci zakonnych. Dnia 
8 grudnia 1906 dokonano poświęcenia 

nowej świątyni. 

Ks. Czerwiński w trosce swej 
o oświatę i wychowanie młodego poko
lenia rozpoczął już budowę domu para
fialnego z pomieszczeniem na szkołę 

Radzyminek. Grupa Maryawit6w przed kościołem 

Biedni Radzymińscy marya wici, gdy 
tylko dostrzegli gromadzące się na nich 
tłumy, rozbiegali się po polach, Jay
li się po zbożach, czekając, aż przepły

nie fala wściekłości. Księża zaś i panowie 
umyślnie szerzyli panikę i grozę, szerząc 
otwarcie pogróżki, że nastąpi rychło rzeź 
maryawitów w całym kraju. 

N a rozkaz wreszcie władzy rządo
wej dnia 15 października 1906 r. marya
wici usunęli się z parafialnego kościoła, 

i ochronkę dla dzieci. Dom ten - w po
bliżu kościoła - urządzony będzie we
dług ostatnich wymagań hygieny i peda· 
gogiki. 

Wsród dawnej parafii Radzymińskiej, 
po odpadnięciu słabszych duchem, liczy się 
obecnie 1340 maryawitów. Spora jednak 
garść maryawitów znajduje się i w są
siednich parafiach, jak: Płońsk, J oniec, 
Krysk, Gumino, Naruszewo, Skołatowo, 

Baboszewo, Sarbiewo, Wrona i Sochocin 
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w ogólnej liczbie 680 osób. Maryawici ci 
mają kapliczki w wioskach: Pilitowie, 
(gdzie' rozpoczęto budowę murowanego 
kościoła), Lisewie (również rozpoczęto 

budowę murowanej świątyni), Zaborowic, 
Woi nikach i Wroninku. Skutkiem peryo
dycznego dojeżdżania do rzeczonych 
kaplic ks. Czerwińskiego i zaspakajania 
w nich religijnych potrzeb, Maryawityzm 
w tej okolicy ogarnia coraz szersze 
kręgi. 

V. 

SMOGORZEWO. 

dysław Zbirochowicz. Był to kapłan gor
liwy pełen miłości i poświęcenia dla 
dobra ludu. Już na wikaryacie w Puł
tusku, skąd przybył do Smogorzewa, 
odznaczał się pragnieniem życia dosko
nalszego. Poznawszy zasady Maryawityz
mu, przylgnął do nich całą duszą i bę
dąc pasterzem dusz, umiał je wszczepić 

w sercach swoich parafian. 

To też Smogorzewianie odetchnę

li gdy przybył do nich ks. Władysław 
Zbirochowicz (1896). 

Odtąd nastała nowa era w ich życiu. 
Po długich latach nieustannego przez 

księży rozsiewania zgorszeń, ujrzeli z po
dziwem, że cnota kapłańska nie tylko 
w teoryi istnieje. 

Czwartą z kolei Maryawicką parafią 
w tych stronach jest Smogor~ewo, w War- Na gorliwą przeto, iście apostolską 
sZfiwskiej gubernii a Pułtuskim powiecie pracę ks. Zbirochowicza odpowiedzie
położone. li najzupełniejszem poddaniem swych 

Niewielka ta parafia w głuchym za- se~'c pod dział.anie łaski Bożej. 'Y-?,ótce 
kątku prowincyi położona, tern więcej wy- tez ~ała parafla Smogorzewska wsrod ze
sta wiolia była na zgorszenia ze strony ~suCla dal~zJch okolic, kwitnąć poczęła, 
księży. Jakby :vdzlęczna oaza na tle skwarnej 

J k d · t k . t t· 'd . pustym ... a wszę Złe a l u aj UWl OCZnI-

ły się: niemoralność proboszczów i lekce- I tu również - jak gdzieindziej -
ważenie zdrowia moralnego ludności ze szczerze nawróceni nie dali się niczem 
strony władzy duchownej. odwieść od Maryawityzmu po nastąpieniu 

rozłamu. Zwłaszcza odznaczył się gorszącem 
życiem ks. Antoni Dąbrowski, który A jednak przejść musieli nielada pró-
przez sześć lat (1882-1888) był probosz- by i dopuszczenia. 
czem w Smogorzewie. Po nastąpionym rozłamie prze--

Mimo zgorszeń władza kościelna śladowanie maryawitów Smogorzewskich 
nie myślała usunąć go z probostwa, rozwinęło się na całej linii. 
lubo oto pokornie prosili parafianie 
Smogorzewscy. Ks. biskup ujęty ko
sztownym darem ks. Dąbrowskiego mil
czał. 

Po ks. Dąbrowskim przybył jako 
nowy proboszcz ks. Jan Werner, nie 
lepszy od poprzednika. 

I taki stan r~eczy byłby zapewne 
trwał długo jeszcze, gdyby nie Opatrz
ność Boża,która ulitowała się nad niedolą 
uciśnionego i upośledzonego ludu. 

Po ks. Wernerze na proboszcza do 
Smogorzewa naznaczony został ks. Wła-

Księża spostrzegłszy, że ich nienawiś
cią i złością przesycone nauki nie wywierają 
żadnego skutku, postanowili użyć prawdzi
wie "prawowiernego" środka t. j. siły fi
zycznej. 

Pomocnikiem ich w tego rodzaju 
"apostolstwie" okazał się niejaki Aleksan-· 
der Sobański, karczmarz mieszkający nie
daleko kościoła w Smogorzewie. Sprowa
dził on z Nasielska napastników przebra
nych po wojskowemu pod wodzą szlachci
ca Lenteckiego i strażnika pozostającego na 
służbie rządowej. 
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Napastnicy ci dobrze uzbrojeni, 
chodzili od domu do domu, spisując ma
ryawitów i ich dobytek, zapowiadając ry
chłe przyjście wojska, które wszystko za
bierze. 

Jednym wyganiali bydło, innych 
rozciągali na ziemi i bili, innym zaś kra
dli rozmaite rzeczy. 

Ks. Władydław Zbirochowicz. 

Tak nastraszywszy maryawitów 
i szkody niejednemu naczyniwszy, odje
chali. 

W ślad za tą pierwszą napaścią roz
poczęły się w poblizkich miastach: Na
sielsku i Serocku formalne obławy na ma
ryawitów. 

Bandy napastników - zorganizo
wane przez księży-rzucały się na wska
zywanych lub znanych ogólnie z przekonań 
maryawickich ludzi, rewidowały czy nie ma
ją przy sobie medalika adoracyjnego, szka
plerza lub paska, a znalazłszy takowe, przy 
ohydnych blużnierstwach zdzierały, bijąc 

i przeklinając maryawitów. 
Pewnego razu Franciszkę Siekierską 

z Popowa, rozzuchwaleni bezkarnością na 
ptlstnicy chcieli oblać naftą i spalić. Emi-

lię Smosarską zbito i skopano nogami tak, 
że aż jej krew nosem i ustami się rzuci
ła. Innych ciągano przed księży, którzy 
własnoręcznie im szkaplerze lub medaliki 
zrywali i na wzgardę rozwścieczonej 

tłuszczy rzucali. 
"Co mam z tern zrobić?" - pyta się 

jeden ks. Wrzesińskiego w Serocku. 
"Wrzucić w ogień lub w wodę możesz", 
-była krótka odpowiedź ... 

Prześladowanie to jednak i wszystkie 
napaści wzmocniły tylko na dllchu i za
hartowały wewnętrznie naszych maryawi
tów. 

Wied:.deli oni dokładnie, czego się 
wyrzekli, zrywając łączność z biskupami. 
Wiedzieli, że lepiej jest dla duszy znosić 
ucisk, aniżeli uciskać. 

Skoro więc i te środki zawiodły, kato
licy dołożyli wszystkich sił, by odebrać ma
ryawitom kościół a tern samem zmusić ich 
do "nawrócenia się". 

Na mocy przychylnego dla siebie wy
roku sądu gminnego, ks. Stanisław Su
liński, "prawowierny" proboszcz Smogo
rzewa, miał być wprowadzony uroczyście 

w posiadanie kościoła i plebanii przy po
mocy komornika i naczelnika z wojskiem. 

Dla asysty zapewne przybyło z parę 
tysięcy "prawowiernych" katolików. Pe
wny zwycięstwa, ks. Suliński sprowadził 

wszystkie swoje rzeczy. 
Tymczasem zaszła rzecz nieprzewi

dziana. 
Wyrok był wydany na ks. Zbirocho

wicza, którego wcale w Smogorzewie 
pod ten czas nie było. Wyłamano drzwi 
od plebanii i wtargnięto do wnętrza ... 
Wtem występuje członek dozoru, Wła

dysław Piechociński, i oświadcza spo
kojnie, że to jest bezprawie: "Wyrok jest 
wydany na ks. Zbirochowicza, a jego nie
masz. Rzeczy zaś wszystkie na pleba
nii i kościół są naszą własnością. Jeśli 
i na nas ma pan wyrok, to siłą niech nas 
usuwa, dobrowolnie nie ustąpimy, ani 
z plebanii, ani z kościoła u. Wobec takie
go oświadczenia wszyscy się cofnąć mu-



41 



- 42 -

sieli, a księża jak niepyszni udali się ksiądz publicznie wynagrodził kowala 5-io
do sąsiedniej parafii Winnicy o milę rublówką. Wtargnięto wreszcie do kościo
blizko odległej. Wojsko przy tern czuwało, ła. Jedni w czapkach, drudzy bez czapek 
by "prawowierni" nie dopuścili się do ja- z pałkami w ręku wbiegli do środka. Je
kich nadużyć. dni z księży przyklękli przed Panem Je-

Duchowieństwo jednak nie dało za zusem, inni zaś nie. ajstraszniejszą była 
wygrallf;l. Dziekan wytoczył nową skargę chwila, w której dzika ta hałastra stanąwszy 
do sądu gminnego na maryawitów i uzy- przed ołtarzem, poczęła kijami wygrażać 
skawszy wyrok odpowiedni, znowu wraz i bluźnić, wszetecznie przed obrazem Mat
z księżmi począł się gotować do odbioru ki Boskiej Nieustającej Pomocy ... Komor
kościoła w Smogorzewie. nik aż skarcić był zmuszony w obecności 

Dniem odbioru miał być 19 czerwca. księży tego rodzaju zachowanie, mówiąc 
vVc;zesnym już rankiem o kilkanaście mil surowo: "Panowie, co robicie - to jest 
drugi - " prawo wierni" zdążać poczęli do obraz Matki Boskiej" .,. 
Smogorzewa różnemi drogami. Ksiądz Ma- Świadkowie z musu całej tej sceny
ryawita o godzinie 2-ej w nocy odprawił żołnierze, łzy mieli w oczach i współczucie 
Mszę Świętą, w czasie której prawie wszy- na twarzy dla ustępujących przed siłą nie
scy maryawici przystąpili do Stołu Pań- szczęsnych maryawitów. 
skiego. Po Mszy Św. kapłan Maryawita Ks. Suliński wtargnąwszy na pleba
udał się do poblizkiej wioski Górka, prze- nię, dał wyraz swojemu pojęciu o posza
jecbawszy szczęśliwie, niepoznany, przez nowaniu cudzej własności, przywłaszcza

rozstawione czaty. jąc sobie po księdzu Maryawicie wszystko, 
Jakiemi jednak uczuciami były prze- co się dało, na sumę około 700 rubli. 

jęte te ttumy, ciągnące na Smogorzew ze Nie czuł się jednak pewnym po tego 
wszystkich stron świata, wskazuje ta oko- rodzaju zdobyczy ks. Suliński. Otoczył się 
liczność, że dla wywiezienia księdza mu- orszakiem kilkunastu obrońców z Pułtuska, 
siano użyć fortelu. Z podwórza plebań- z którymi nawiedzać począł wioski, a w nich 
skiegl', na bryczce, ubrany w płaszcz i ka- domy maryawitów, nakłaniając ich do po
pelusz wyjechał sołtys Antoni Lewandow- wrotu na łono "prawowiernego" Kościoła. 
ski. Masa "prawowiernych" z kilkuset lu- Obrońcy ci, gdzie tylko mogli, wszczyna
dzi złożona puściła się w pogoń za ucie- li zwadę, by poturbować naszych braci 
kającym-jak im się zdawało-księdzem, maryawitów. 
z pałkami w ręku lub rewolwerami. Prze- Z chwilą odbioru kościoła nie skoń
konawszy się jednak o swojej pomyłce, czyły się jednak zbrojne na maryawitów 
poczęli szukać ks. Maryawity po polach. napady. 
Nikogo nie znalazłszy wrócili przed kościół Pod pozorem, że maryawici uchodząc 
i poczęli się znęcać nad maryawitami. z kościoła wzięli ze sobą "rzeczy kościel
.Dwie niewiasty: Ewa Masłowska i W ójci- ne", bandy uzbrojonych siepaczy nacho
kowa, mocno pobite, zostały bez zmy- dziły domy maryawitów, bijąc i katując 
słów na (jmentarzu. Z niecierpliwością ocze- ich nielitościwie. Maryawici, opuszczając 
kiwano przyjazdu księży i władz. Nareszcie kościół parafialny, wzięli rzeczywiście ze 
w parę godzin przybyli księża, naczelnicy sobą niektóre rzeczy, ale które sprawił 
i komornik. Zastawszy drzwi kościelne ks. Zbirochowicz i które były osobistąjego 
zamknięte, ksiądz polecił je wyrąbać ko- własnością· 
-walowi. Wśród jęku i płaczu maryawitów, Szczególną gorliwością w tego ro
wśród uroczystego bicia we dzwony, dzi- dzaju "nawracaniu" odznaczył się książe 
,leiem echem, budzące m grozę w sercach Franciszek Radziwiłł. który wraz z pod
nawet inowierców, rozlegało się... wyrą- władnymi swoimi osobiście obchodził do
hywanie drzwi kościelnych. Z'1 pracę taką my maryawitów okolicznych, namawiając 
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ich w sposób stanowczy do porzucenia wa i wielu innych) rzucili się do ataku 
Mar.vawityzmu. Służbie zaś swojej zagro- na wszystkich maryawitów. 
ził natychmiastowem wydaleniem, jeżeli Jednych, jak w Górce, pobito i stra
~,ośmieli się" wyznawać zasady marya- sznie pokaleczono, innych skrzywdzono 
wickie. Jednak i tego rodzaju "apostoi· na majątku; nad innymi znęcali się zło
stwo" nie wywarło spodziewanego skutku. czyńcy więzienni, przyjęci do roboty przez 
Czekano przeto okazyi, by wszystkich ma- Bronisława Łempickiego, którzy pojma
ryawitów wytępić. Okazya ta wkrótce się nych maryawitów prowadzili do ks. Su
nastręczyła. lińskiego, gdzie pałkami zmuszali ich do 

Do wsi Gatki, położonej w obrębie Spowiedzi. Dom Sawiekiego otoczywszy 
parafii Smogorzewskiej, przybyło siedmiu zasypali gradem kul, rozlJlaitego kalibru 
robotników z Lesz;:,.a. których maryawici broni. Wskutek tych strzałów zabity zo
u siebie przyj ęli i ugościli. Puszczono stał młody Sawicki i matka jego, która 
wieść, że jacyś ludzie z obcych parafii przeszyta kulami zaczołgała się pod łóżko. 
zbierają się, by kościół odbierać. Na wieść Pastwiono się jeszcze nad nieboszczykami. 
tę rozbiegli się z d worów i wiosek konni Starej Sawickiej np. ucięto siekierą po 
posłańcy po sąsiednich parafiach, wzy- śmierci piętę. 

wając pomocy. Księża natychmiast zachę- Dzień ten pogromu - wtorek 17 li
cHi w płomiennych przemowach lud, by pca-na zawsze się wyrył w pamięci obe
rzucając wszystko, szedł na ratunek Smo- cnych. Niektórzy maryawici uciekli aż 

gorzewa i bronił tam "wiary i ojczyzny". w dalekie strony, odbiegając wszystkiego, 
Posłuszny tym zachętom lud zgromadził by pracą ciężką zarobić na utrzymanie 
się nader licznie w Smogorzewie, skąd życia i przeczekać rozjątrzenie umysłów. 
wyruszono wspólnie do miejsca, gdzie Inni w przerażeniu szukali jakiejkolwiek 
przebywali Lesznowscy maryawici. Wyła- kryjówki... Przy kościele, w kościele, na 
mawszy .drzwi, pobiwszy okna, wtargnię- plebanii, po domach i na drogach dziki 
to do mieszkania. Za chwilę pijana wście- wrzask pogromców, jęk ofiar, wystrzały 
kłością tłuszcza napastników-wyciągnęła broni, głos nawołujących trąbek, zlewały 

wszystkich maryawitów z mieszkania i na się w jakąś piekielną harmonię, przery
drodze przed domem poczęła się nad waną poważnem biciem we dzwony ko
swoimi jeńcami znęcać. Wtedy to pobito ścil:>.lne, któremi nawoływano opieszałych 
aż do krwi i utraty zmysłów: "\Vacława ha "świętą wojnę ... " 
Gapińskiego, obu Walczaków, :Władysła- Do jakiego stopnia wszelkie uczucia 
wa Kowalskiego, Stanisława Zwierczyń- litości zanikły w duszy uczestników po
skiego, Franciszka i Józefa Tomczyków, gromu-przekonywa ten fakt, że ks. Su
Antoniego Hypsia, Małgorzatę Walczak, liński podając broń rzekomym "obrońcom 
Józefę Opalińską, Annę Tchórzewską i sie- Kościoła," wołał z żalem: "Bracia, mało 
dmiu Lesznowskich maryawitów. Na- nabojów mamy." 
stępnie poprowadzono wszystkich do ks. Taki sam napad ponowiono w pią
Sulińskiego. Kto z pobitych mdlał w dro- tek 20 lipca. Pogrom ten-nie wiadomo
dze, to go niesiono. W obecności księdza czemby się skończył. Przerwała go wieść, 
ponownie bić poczęto nieszczęśliwych ma- że naczelnik z wojskiem na uśmierzenie 
ryawitów, a po skatowaniu nieludzkiem napastników' jedzie... Pogromcy w oka 
wtrącono ich do chlewa. mgnieniu rozpierzchli się w nieładzie. 

Upojeni tern pierwszem zwycięstwem Skatowanych i pokaleczonych ma-
pogromcy, na sygnał dawany trąbką przez ryawitów odwieziono do szpitala w Pul
swoich dowódców (byli nimi: ks. Franci- tusku, ale i tu nie mieli odpoczynku, 
szek Radziwiłł, Karol Dłużewski z Pobył- gdyż Siostry Miłosierdzia wraz z księżmi 
kowa ~lalego, Łempicki z Błędosto- ciągle ich "nawracali." 
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Dla utrzymania w grozie pozosta
łych maryawitów, banda "prawowier
nych," przebranych po wojskowemu, na
padała nocną porą na domy maryawickie, 
strzelaj ąc, strasząc i bij ąc ... 

Praca w tych warunkach dla nasze
go kapłana stała się niemożliwą. Ks. Zbi
rochowicz zmuszony był opuścić na parli 
miesięcy Smogorzew, tem więcej, że ka
tolicy wydali na niego wyrok śmierci 

i wszelkich dQkładali starań, by zamiar 
swój uskutecznić. 

Smogorzewscy maryawici zmuszeni 
byli ponieść nową ofiarę. Lubo radzi, 
że kapłan ich uszedł niebezpieczeństwa, 
czuli się jednak dziwnie osamotnieni. Sa-

. mi, bez kapłana musieli stanąć do walki 
w obronie swych zasad. A walka tu
niestet.y-nader długo trwała... W prze
śladowaniu tern wielu się zachwiało i po
rzuciło nasze zasady. Większość atoli 
wytrwała, a znosząc się ustawicznie ze 
swoim kapłanem, ułatwiła mu powrót . na 
dawne stanowisko duszpasterza. W czasie 
Wielkiego Postu powrócil ks. Zbirocho-
wicz do garstki tych prawdziwych mę
czenników, gdyż niejeden z nich ozdo
biony był purpurą krwi, przelanej za wia

sienia nowej świątyni prowadził bezinte
resownie maryawita Waślicki. I oto ko
sztem 4,000 rubli stanął już w listopadzie 
1907 r. dość duży kościół 43 łok. długi, 
20 szerClki, poświęcony uroczyście w dniu 
21 listopada. Kościół ten znajduje się 

w Górce Powielińskiej. Dla ulgi parafian 
w przystępowaniu do Sakramentów Św. 
urządzono domową kapliczkę we wsi Cie
pielinie, gdzie przechowuje się stale Prze
Dujświętslly Sakrament. 

W obrębie dawnej parafii Smo
gorzewskiej mieszka dziś przeszło 40(} 
maryawitów. W okolicy jednak, a mia
nowicie w parafiach: Serock, N asielsk r 

Winnica, przebywa około 50 zdeklarowa
nych maryawitów, nie obawiających się 

żadnego prześladowania. Prócz tej liczby 
450, którzy na świadectwo prawdzie nie 
wahali się krwi swej poświęcić, jest wie
lu w okolicy katolików, którzy duchem 
z~ączeni są z nami, nie mają jednak od
wagi zewnętrznie to wyznać. 

VI. 

KADZIDŁO. 

rę w Zbawiciela. W prowizorycznej ka- W granicach dawnych puszcz mazo
plicy odprawił pierwszą Mszę Świętą wieckich, ciągnących się ongi od Ostrołę
wśród powszechnej radości. ki aż hen, po rubieże właściwej LitwYr 

Od owej pierwszej Mszy Św. roz- mieszka plemię mazurskie, osiadłe tam 
poczęła się systematyczna praca nad roz- od wieków, Kurpiami zwane. Plemię to
wojem Maryawityzmu w tych stronach. dawnemi czasy, mieszkające w głuszy la
Z nieśmiałością w początkach i z bojaźnią sów dziewiczych. karczowało je, zajmu
wielką zgromadzali się na.si maryawici jąc się rolnictwem na małych pólkachr 
na nabożeństwa, ale ośmieleni uspokoje- łowiectwem i bartnictwem. Lud ten do
niem się umysłów i legalizacyą naszego rodny a śmiały, zręczny przy pracy 
Związku, zbierać się poczęli coraz liczniej, a wytrzymały na wszelkiego rodzaju tru
tak dalece, że okazała się potrzeba zbu- dy, głęboko do wiary św. przywiązany, 
dowania wła.snej świątyni. Z powodu rządził się wieki całe prawem zwyczajo
znacznych strat materyalnycQ, jakie w cza- wem, ujętem w kodeks przez Krzysztofa 
sie pogromów ponieśli Smogorzewscy ma- Nisżczyckiego, starostę ciechanowskiego 
ryawici, ks. Zbirochowicz wystarał się i przasnyskiego, pod nazwą: "Prawo bar
o drzewo, po zniżonej cenie w lasach tne.« Prawa te-według opinii rzeczozna
Łomżyńskiej gubernii. Urząd leśny wców - sięgają Bolesławowskich czasów. 
uwzględnił te starania, wskutek czego Dzięki Kurpiom-bartnikom, jako zawo
w miesiącu maju 1907 r. zaczęto ZWOZI C dowym pszczelarzom, powstał tak bogaty 
materyał budulcowy. Roboty około wznie- w odmianach swoich, osobny język b;;tr-
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tniczy, który wiekami się urabiał i w no- nym lub różnokolorowym. "Kapalus" na 
we zdobycze wzbogacał. na głowie nizki o wązkich skrzydłach, 

Nazwę swą Kurpie wzięli od obówia, gurem (sznurkiem) szychowym z chwasta
plecionego zwykle z łyka lipowego lub mi przewiązany, ustrojony psiorem (pawie 
rzemienia, które w innych stronach kraju piórko)-jest dlań nakryciem głowy. Ko
zowie się chodakami, postolami, kierpcami szula biała, pod szyję na faworek (wstąż
a tutaj kU1]Jiami lub kurpielami. kę) czerwony związana, okrywa jego 

Obecnie z przetrzebieniem lub wy- kształty. 

Kościół w Długim Kącie (par. Kadzidło) . 

cięci~m pUSZCZ, poniszczyły się barcie leś- Waleczność ludu tego przeszła do 
ne i dawny pan puszczy, nie znający jej historyi. Zwycięska armia Karola XII, 
granic, nie płacący daniny ani podatku przed którą drżały ludy Północy, musia
nikomu, swobodny jak ptak, krzepki jak ła ustąpić przed tymi chłopami bez but6w, 
niedźwiedź, zręczny jak wiewiórka, zubo- jak Kurpiów pogardliwie nazywał król 
żony Kurp' musiał zmienić sposób życia szwedzki (1702 r.) Póżniej ścierali się 
i zająć się więcej niż dotąd rolnictwem. mężnie z wojskiem rosyjskiem w począt-

Noszą się Kurpie strojnie. Sukma- kach panowania Augusta III i dużo cza
ny mają z samodziału, ciemno-siwego ko- su i krwi kosztowało, nim ten lud przez 
loru, z klapami granatowemi, o stojącym zdradę pokonanym został. Wodzem Kur
kołnierzu, z tyłu fałdowane, z kieszenia- piów był wtedy niejald Kanwa, którego 
mi po bokach, przepasane pasem czerwo- zwłoki spoczywają w kurhanie, usypanym 
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na łączcze, zwanej Rycerką, w lesie Jedy
naczewskim, o pół mili od Łomży. 

~rarszałek wIelki koronny Mniszech, 
zmuszony był z rozkazu króla Au
gusta ITI waleczność Kurpi poskra
miać. 

W pamiętnych latach 1794 i 1809-
nie mówiąc już o innych bliższych-Kur
pie dawali nieustanne dowody wielkiego 
swego męstwa i niesłychanej odwagi... 

I oto ten lud, tak sympatyczny, tak 
ofiarny, umiejący w obronie swoich prze
konań lub zasad wszystko poświęcić, był 
wystawiony na pastwę chciwości lub nie
moralności duchowieństwa katolickiego. 

Ucisk ten moralny znosił lud kur
piowski lat długie szeregi, nawet nie 
skarżąc się, bo i nie było komu skarg 
ich wysłuchiwać, aż wreszcie-zetknąwszy 
się z Maryawityzmem-zapragnał, w nie
licznej-co prawda, jak dotąd-ale silnej 
duchem garstce, zerwać krępujące go 
więzy i zgodnie z charakterem swoim żyć 
"wolnością dzieci Bożych." 

W Chorzelach i Kadzidle pracował 
w roli wikaryusza ks. vVacław Żebr-owski, 
"Maryawita. 1) Dzięki jego naukom, gor
liwości kapłańskiej a zwłaszcza. życiu bez 
skazy, Kurpie mieli możność przekona
nia się, że kapłan Chrystusowy, to nie 
jakaś oderwana, poetyczna mrzonka, ale 
człowiek z krwi i kości, który w miłości 
dla Boga, zaparciu się siebie, a poświęce
niu dla bliźnich zakłada cel powołania 

swego i świętej służby swojej. 
W sercu każdego, nawet zepsutego 

człowieka, drzemie iskierka mimowolne
go szacunku dla cnoty. Im czyjeś ser
ce jest prostsze, im mniej zepsute i nie 
podlega sztucznym sofizmatom lub też 

nie wpada w ostateczny sceptycyzm i 
zwątpienie, tern prędzej uchyli się i pod
da pod działanie prawdy. 

rrak też i nasi Kurpie. Zapoznaw-

1) W Kadzidle od Kwietnia 1904 do końca 
września 1905. 

szy się zdziałalno . cią i owocną pracą 

kapłana-Maryawity, całem sercem przyl
gnęli do tego ruchu, który takich kapła
nów w społeczeństwie naszem zrodził. 

A lubo ks. Żebrowski z pośród uwielbia
jących go parafian został przez władzę 

ducho"vną usunięty; lubo na nowem po
sterunku za gorliwość jego i poświęcenie 
dla maluczkich spotkała go wraz z inny
mi kapłanami-Maryawitami... klątwa-da
wni parafianie jego na Kurpiach nie uwie
rzyli w sprawiedliwość powyższego wyro
ku i całem sercem zapragnęli mieć wśród 
siebie na stałe księdza Maryawitę, by j,e
go trosce bezpiecznie kierunek swych 
sumień i przyszłość swych dusz powie
rzyć. 

Pragnieniu ich stało się zadość~ 
Ks. Żebrowski z Ciechanowa przybył w 
lutym 1906 do parafii Kadzidłowskiej i 
zamieszkał w wiosce Dlugi Kąt, gdzie· 
w dalszym ciągu pracować począł nad obu
dzeniem gorliwości religijnej wśród Kur
piów i nad ich uświadamieniem. 

W wiosce tej znajdował się skrom
ny kościołek, zbudowany przez niejakiego> 
Gromadzkiego lat temu parę. Ponieważ. 
kościołek ten stanowił prywatną własność, 
przeto rodzina zmarłego Gromadzkiego. 
zgodziła się, aby w nim ks. Żebrowski 
odprawiał nabożeństwa, na które poczęły
się zgromadzać tłumy wiernych. 

Proboszcz miejscowy nie mógł pa
trzeć na te zbiorowiska spokojnem okiem 
i tak rozpoczął w każdą niedzielę i świę
to podburzać wiernych, takie głosić po
tworne oszczerstwa, że wszczął się za
męt w okolicy i wybuchło tak pożąda
ne przez księży prześladowanie. Wielu. 
się zachwiało, 'wielu się przestraszyło . 
i powróciło pod kierunek dawny. 

Przyczyniła się do tego niemało 
encyklika -papieska, ogłoszona w pier
wszych dniach kwietnia 1906 r. 

Słowa najwyższego Pasterza pełne· 
miłości dla episkopatu polskiego; błogo
sławieństwo dla biskupów i całego ducho
wieństwa polskiego, a nagana księżom Ma
ryawitom udzielona i potępienie nas za. 
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walkę wytoczoną obłudzie i niemoralno
ści tegoż kleru, posłużyły za temat do 
nowych przeciwko nam napaści. Wysta
'wiając przed oczyma prostaczków powa
gę Rzymu, księża poczęli wyzyskiwać 
najniższe uczucia przerażonych słuchaczy. 

Sfanatyzowane tłumy gotowe by
ły do 'wszelkich nadużyć, byle wyplenić 
-jak mniemali - tak straszną "herezyę." 

Położenie rzeczy do tego stopnia 
stalo się niebezpiecznem, że ks. Żebrow
ski musiał opuścić swą placówkę temwię
cej, że Prusarczyk-wlaściciel kościołka w 
Długim Kącie-z namowy proboszcza ka
dzidłow kiego-nie pozwolił ks. Żebrow
ski emu na odprawianie nabożeństwa w 
svvojej posiadłości i że "pravyovvierni" po
częli nastawać na jego życic. 

Biedni maryawici zostali sami. Wie
dzieli dokładnie na co się narażają. Wie
dzieli, że i sami ulegną prześladowaniu, ja
]tie ich pasterza spotkało, ale odważni i wa
leczni z natury, zacięci z charakteru, nie 
ulękli się niebezpieczeństwa. 

T" • re zwracając uwagi na zyderstvva 
i prześladowanie ze strony "prawowier
nych," opuszczeni i ubodzy, ze szczup
łych nader funduszów wy tawili Kurpie 
mały lecz schludny kościołek \ve w i Dłu
gi Kąt, według planu i ,,"skazówek ks. Że-

padu, maryawita Cichocki, wyrokiem są- ' 
du gminnego został skazany za wyrąb wla-
snego (lrZelOa na więzienie. 

Innym razem podburzony przez księ
ży "prawowierny" katolik, nazwiskiem 
Patras, wpadł do marya wickif'j kaplicy 
i zachowując się hałaśliwie, przeszkadzał 

obecnym Vi modlitwie głośnemi swemi 
bluźnierstwy. Awanturnika wyprowadzo
no ze świątyni. Rozgniewany tem Patras, 
l::askarżył do sądu maryawitów, którzy go · 
wyprowadzili. Sąd uznał, że maryawi
ci są winni i skazał ich na więzienie ... 

Niewzruszeni jak skała Kurpie-Marya
wici doczekali się wreszcie zradością poświę
cenia swej świątyni d. 17 listopada 1907 r. 

Od tej pory maryawici Kadzidłowscy, 
w liczbie 150 osób, zostają pod stałym 
zarządem duchownym proboszcza ze Smo
gorzewa ks. Władysława Zbirochowicza, . 
który dojeżdża tu co miesiąc, a kilka ra
zy do roku nawiedza ich dawny dobro
czyńca duchowny ks. Wacław Żebrowski. 

Długi Kąt znajduje się w powiecie· 
Ostrołęckim a gubernii Łomżyńskiej .. 

VII. 

LUBLIN. 

browskiego. Starożytne to miasto, za miasto' 
Katolicy - jak i w innych okolicach drugiego rzędu w całym kraju ongi by

kraju - garstce tych wyznawców wyrzą- lo uważane. W prześlicznem położeniu . 
dzali naj wstrętniejsze sceny. Wybijano zbudowane nad rzeką Bystrzycą, wpada
naszym maryawitom okna, do studzien jącą o dwie mile dalej, do ,Vieprza i nad 
wlewano naftę, przy spotkaniu witano ich dużym stawem, ze strumienia Czechów-o 
rozgłośnem ... beczeniem . ki utworzonym, wśród wzgórzy lekko fa-

Na wszystkie te nadużycia policya lujących, przerzniętych łąkami i wodami,. 
patrzała w milczeniu. na tle zieleni lasów-mile nader wY'vołu-

Gorszem jednak było sądownictwo je wrażenia. 
gminne. Początki jego giną w odległej prze-· 

Gdy maryawici zakrzątnęli się około szłości. Jedni nazwę Lublina wyprowa
wzniesienia świątyni i poczęli zwozić ma- dzają bajecznie od Julii, siostry Juliusza. 
teryały, "prawowierni", chcąc przeszko- cesarza rzym kiego, która miała być żo
dzić temu, zorganizowali w Kadzidlfl na- ną Leszka III. Inni od pytania, jakie w 
pad i drzewo zabrawszy, maryawitów po- obecności ksiQcia zadawali sobie rybołów
biwszy, podali ich jeszcze do sądu, jako cy, wyciągający z. Bystrzycy sieć z uło
przywłaszczycieli cudzego drzewa. Na wioną rybą: szczupak lttb·lin? Zdaje się 
skutek tej skargi, skatowany w czasie na- jednak, że nazwa ta pochodzi od wyrazu 



- 4 

Zubi:ę- i że to miasto w ulnbicnem przez r., które w popiół i zgliszcza obracały 
kogoś miejscu zostało założone. domostwa jego mieszkańców. Później 

A: lubo początek jego uszedł z pod pożar 1574 szalał nad calem miastem. 
uw-agi historyi, tej mistrzyni życia-jak Przeszli następnie znacząc krwawymi śla
mawiali starożytni-zapisała jednak ona dy swój pochód kozacy pod wodzą Zło
fakt, że już za Mieczysława I w r. 986 tareńki i Szwedzi pod Karolem Gustawem 
wystawiono tu na Czwartku kościół pod w r. 1655. Później znowu wpadli jak 
wezwaniem ś. Mikołaja. szarańcza tatarskie zagony do Lublina 

Na murach Lublina niezatarte są śla- 1672, a czego one nie dokonały, to moro
dy dziejów całego kraju. Stopniowy jego I we powietrze 1695 i wielki pożar 1702 za
wzrost w liczbę mieszkańców, jak również brały. Takie to klęski pustoszyły mia
kwitnący handel, ciągnące tu ze Wscho- sto, dziesiątkowały ludność, łupiły jego 
du bogate Ormian karawany, pobudzały zamożność. 
sąsiadów do łupieżczych i krwawych na Tutaj Zygmunt I kształcił się na 
Lublin wypraw. W f. 1205 Roman kniaź monarchę pod wodzą takich mistrzów jak 
na Rusi Halickiej oblega cały miesiąc to Długosz, Kalimach i Grzegorz z Sanoka. 
miasto, rozpuszczając jednocześnie zastę- Tu pracami swemi zasłynęli: Seba
py swoje aż pod Sandomierz w celu znisz- styan Klonowicz poeta i Wojciech Oczko 
oCzenia sił zbrojnych Polski i zdobycia uczony lekarz i sekretarz królewski. 
łupów; pobity pod Zawichostem, ży- Lublin jest ojczyzną Bernarda z Lu
ciem wyprawę tę przypłacił. Potem dzi- blina, tłomacz a Ezopa i jednego z naj da
kie hordy mongolskie, tatarskiemi zwane- wniejszych poetów polskich (ur. między 
pod wodzą Bajdąra palą Lublin, wraz z 1580 a 1590 r.) oraz Jakóba Lubelczyka 
inemi miastami pomiędzy 1240 a 1241" r. jednego z tłomaczów Biblii Radziwiłłow
Po ustąpieniu Mongołów wpada Litwa skiej i Psałterza. Lublin wreszcie oglą
z Prusakami i Jadźwingami w r. 1244, dał śmierć nagłą Jana Kochanowsltiego, 
.szerząc postrach i spustoszenie. Zaledwie który na ratuszu, przed trybunałem kró
z łupami odeszli ci pohańcy, napada je la Stefana 1584 z zapałem opisując okru
Daniel, kniaź na Rusi i dla utwierdzenia cieństwa Turków, rażony apopleksyą, 
.swego panowania, otacza Lublin wałami, z ogólnym żalem całego kraju życie swe 
przekopami i w pośród zamku wieżę na posłudze obywatelskiej skończył. 
.obągłą murowaną buduje. Odtąd przez Tutaj kwitnęły drukarnie: Pawła 
całe pół wieku nieszczęsne to miasto cią- Konrada aryańska i Smieszkiewicza. Tu
gle odrywane, ustawicznie zdobywane taj wreszcie na ratuszu był głośny try
lub odbijane, podlegało wzrastającemu bunał, dla rozsądzania spraw całego kraju 
zniszczeniu, Pali je np. w r. 1255 Men- gdzie w izbie sądowej znajdował się sław
.dog, król litewski, pomagając podobno ny krucyfiks z napisem u spodu: Ego ju
w najeździe Konradowi, księciu na Ma- stitias vestms judicabo (Sprawiedliwości 
zowszu. wasze j a sądzić będę). Legenda głosi, 

Później Leszek Czarny w r. 1282 że gdy pewnego razu biedna jakaś wdo
Ddgania z pod Lublina grasujące zagony wa skrzywdzona wyrokiem trybunału na 
Litwinów i niszczy doszczętnie na Podla- korzy' ć potężnego magnata z żalem po
siu u rzeki Narwi pogański naród Jadź- wiedziała: "Dyabli sprawiedliwszy sąd-by 
wingów. Wróciwszy do Lublina w pa- wydali," to Chrystus Pan ze wstydu za 
mięć tego zwycięstwa, buduje rękoma sędziów chrześcijańskich na tym krucy-
jeńców kościół Ś. Michała. fiksie odwrócił do ściany swą Głowę,·· 

Przecierpiał Lublin najazd Tatarów A jednak cała palestra wraz z mar-
1341, napad Lit ~Tinów w latach 1376 i załkiem i deputatami codziennie słu-
1377, powtórne najście Tatarów w 1500 chała przed rozpoczęciem posiedzeń Mszy 
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Św. W kaplicy trybun alski ej przed olta- I kr aj u, a mianowICIe: O znoszenie się 
rzem św. Iwona, patrona s~~ dziów i pru- listowne z Gabryelem Bethlcm, księciem 
wnjków... Siedmiog-rodu i Gustawem Adolfem, na-

Przy kościele Dominikanów w -q.myśln ie j eżd2:aj ący m Prusy. 
zbudowanej sklepionej piwnicy było sta- 'l'rybunal Lubelski skazał na ciężkie 
rożytnearchiwumdlaprzechowywaniaksiąg pieniężne kary Siemińskiego, wojewodzica 
trybunalskIch i ziemskich. podolskiego i Pawła Lubienieckiego, jako 

Dla nas atoli naj ciekawszym w hi- orędowników reformy. 
story i Lublina jest okres, w którym jawnie Wyrok tak niesprawiedliwy wrzenie 
- całemu światu - ukazała się tyle przez po obu stronach wywolał. Uczniowie 
nowoczesnych historyków sławiona reli- szkół jezuickich poczęli napadać domy 
gijna tolerancya naszych przodków. znakomitszych Aryanów, lecz dostali od-

W drugiej połowie panowania Zy- prawę od przybocznej straży Rafała Lesz
gmunta Augusta wśród szlachty ziemi czyńskiego i Andrzeja Pirleja. 
Lubelskiej została z zapałem przyjęta re- Rozwścieczeni oporem napadli wtedy 
forma religijna, wniesiona tu przez mło- uczniowie na świątynie aryańską i ewan
dzież z zagranicy wracającą, przez zwo- gelicką i takowe doszczętnie zburzyli, szu
lenników Lutra, Kalwina a później obu kając zaciekle ich duchownych. Minister 
Socynów. Uczniowie tych ostatnich, Arya- aryański, Lubieniecki, skrył się w po
nami w danej Polsce zwani, starali się po- blizkiej wsi Jabłoni a ewangelicki, Hry
zyskać dla swojej nauki znakomitsze rody. niewiecki, zmuszony był szukać ocalenia 
Pierwszym ich ministrem był Stanisław życia ... w stawie. 
Paklewski, obywatel miasta Lublina, któ- Po całem tern zajściu, wytoczono 
ry ofiarował swój dom na zebrania reli- sprawę i wyrokiem trybunału orzeczono: 
gijne dla swoich współwyznawców i od- Wojewoda Leszczyński i kasztelan Fil'lej, 
dał go pod opiekę Jana Tenczyńskiego. ponieważ nie umieli... poskromić swych 
W obronie zagrożonego katolicyzmu Ber- żołnierzy, skazani zostali na opłatę dość 
nard Maciejowski, ówczesny biskup Łucki, wysokiej kary; napastnicy naj zupełniej zo
sprowadził Jezuitów i wystawił dla nich stali uniewinnieni a szkoła i świątynia 
wspaniały kościół a przy nim kolegium aryańska raz nazawsze w Lublinie ma 
i szkoły. być zniesiona. 

Z przybyciem Jezuitów zawrzało w Lu- Zaiste-historya jest m i s t r z y ni ą 
blinie. Ciągła polemika i publiczne dyspu - ż Y c i a ... 
ty religijne roznamiętniały ta.k duch 0- Lecz nietylko samych smutnych lub 
wieństwo, jak szlachtę. Jedną z takich krwawych scen Lublin był świadkiem. 
dysput mamy przechowaną w opisie wier- Największą chlubą Lublina i wieko-
szowanym Erazma Otwinowskiego. pomnym w historyi jego faktem jest sejm 

Śmiałością swych poglądów, głębo- 1568 -1569 r., na którym ostateczna na
ką znajomością Pisma Św. jak również stąpiła unia Korony z Litwą. Unia ta, 
gruntownem wykształceniem nowatorzy w 88 punktach uchwalona, określała wspól
religijni powszechne wywierali wrażenie. ne przywileje obu narodów, miejsca w Be
Nie stronili oni też, ani nie uchylali się nacie dla pojedyńczych województw, po
od publicznych z Jezuitami dysput, z któ- rządek odbywania sejmów z naznaczeniem 
rych ci ostatni nie wychodzili zwycięzcami. na ten cel Warszawy, wspólny obiór kró-

Dla osłabienia przeto wpływu tych la, bez osobnego podnoszenia go na WieI
szerzycieli "nowinek~, z poduszczenia Je- kie Ks. Litewskie i koronacyę w Krako
zuitów, 1) oskar.żono Aryanów o ... z d r a d ę wie, oraz pobór podatków we wszystkich 

l) Luhieniecki: Historia Reform. Pelon. Lib. prowincyach. 
lU cap. 13. Dnia 15 lipca 1569 roku w pośród 

4 
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rynku przy niezliczonych tłumach ludu jego sięga ery wprowadzen.ia do Polski 
składał hołd lenniczy i przysięgę wyko- wiary chrześcijańskiej - jak o tern wyżej 
nał Albrecht Fryderyk, książe pruski, sie- była wzmianka. Skutkiem niedozoru re
dzącemu na tronie Zygmuntowi Augusto- ktorów, a więcej braku czuwania ze stro
wi, w obecnoścl legata papieskiego, Win- ny władzy duchownej (lubo biskup i je
centego Portico, posłów: cesarza Maksy- go konsystorz rezydują w Lublinie), do
miliana, króla szwedzkiego Jana III, ksią- szedł on do całkowitej ruiny. Wyglądem 
żąt pomorskich i sułtana tureckiego oraz swym podobien był raczej do składu ru
wielu książąt i panów cudzoziemskich. pieci kościelnych - nie zaś do świątyni 

Ks. Stanislaw Szokalski. 

katolickiej. 
Smutny ten stan przetrwał do 1898 

roku, w którym z woli wład,zy ducho
wnej objął rektorstwo w tej świątyni ks. 
Józef Miłkowski. 

Po paru latach wytężonej pracy ko
ściołek św. Mikołaja został w zupełności 

wewnątrz i zewnątrz odnowiony, urzą
dzony wewnątrz z artystycznym smakiem 
i zaopatrzony we wszystkie aparaty i na
czynia kościelne. W kościele tym, dzięki 
gorliwości naszego kapłana, mieszkańcy 

przedmieścia czuli się prawdziwie jak 
w domu Bożym. W dzięczni za tego ro
dzaju pieczę mieszkańcy Czwartku za
pragnęli, aby ich świątynia korzystała 
z przywilej ów parafialnego kościoła. W tym 
celu wystąpili do władz z odpowiedniem 
podaniem, które przychylną dały co do 
tej sprawy opinię. 'V krótkim przeciągu 
czasu, kościół św. Mikołaja został zamie
niony na parafialny, a ks. Miłkowski zo-

Przed ukończeniem sejmu ' przybył stał mianowany pierwszym na Czwartku 
również do Lublina książe Lignicki dla proboszczem (1901 r.). 
oddania czci królowi, przywożąc mu w upo- N owa ta w Lublinie parafia stała 
minku dwa młode lwy. się wkrótce ogniskiem życia religijnego. 

Około tegoż czasu znakomity rycerz Ponieważ tu kapłan nie tylko nie uchylał 
książe Roman Sanguszko po zwycięztwie się od spełnienia obowiązków swoich, ale 
pod Ułą, w otoczeniu licznych jeńców i lu- owszem, sam je w każdej chwili pełnić 
pów wojennych, odbył wjazd tryumfalny był gotowy, korzystać więc z tego po-
do Lublina. częli mieszkańcy przedmieścia, jak ró-

Tyle z dziejów przeszłości. wnież samego miasta i okolicznych wio-
Na krańcach Lublina ku wschodniej sek. 

jego stronie leży małe przedmieście Ozwwrt Do pomocy ks. Miłkowskiemu w cięż
kiej jego pracy przybył w niedługim eza
sie drugi kapłan-Maryawita ks. Nowa
kowski, którego z powodu znalezienia 
przy nim dyplomu zagranicznego uniwer
sytetu na rewizyi granicznej władze cy
wilne nie chciały zatwierdzić na żadne 

kiem zwane, złożone z kilkudziesięciu do
mostw rozrzuconych na błotnistern wzgó-
rzu. 

Na wysokiej górze, łączącej Czwar
tek z miastem stoi starożytny kościołek, 
pod wezwaniem Ś-go Mikołaj a. Początek 
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stanowisko urzędowe. Ks. Nowakowski pat polski do energicznego przeciwko 
przeto osiadł na stałe w Czwartkowskiej nam wystąpienia, ks. biskup Jaczewski 
parafii w charakterze pomocnika w dusz- wezwał do siebie księży Maryawitów Lu
pasterskiem zajęciu. Obaj ci kapłani, oży- belskich na sąd biskupi. Badani, czy po
wieni duchem zaparcia się i poświęcenia, tępiają akt swoich współbraci warszaw
pracuji:lc wspólnie dla Chwały Bożej po- skich i płockich, wyznali szczerze, że 
stawili swoją parafię na wysokim sto- uważają go za wyraz cnoty i protestu 
pniu moralności. Nadto ks. Miłkowski kapłańskiego sumienia. 

Lublin.-Kościół na Czechówce . 

urządził w parafii i otworzył dla ubogiej 
dziatwy ochronkę freblowską. 

Ks. Jaczewski, jedyny w Polsce bi
skup szczerze przychylny Maryawitom, 
z pociechą prawdziwą spoglądał na stan 
Czwartkowskiej parafii a naszych kapła
nów stawiał za wzór innym do naślado
wania. 

Takie to niedawne czasy ... 
Przyszedł wreszcie r. 1906, a w nim 

w miesiącu lutym przyszła wieść do Lu
blina o rozłamie z biskupami kapłanów 

Maryawitów w dyecezyach: Warszawskiej 
i Płockiej. 

Zaniepokojony tego rodzaju zjawi
skiem a znaglany przytem przez episko-

W odpowiedzi na powyższe oświad

czenie ks. Jaczewski suspendował i usu
nął z zajmowanych stanowisk ośmiu pod
władnych sobie kapłanów-Maryawitów,. 
z których działalności dotychczas wysoce 
był zadowolony, czego zewnętrznym do-
wodem było powierzenie czterem z po
między nich trudnych i odpowiedzialnych 
nader obowiązków profesora seminaryum 
dyecezyalnego. 

Przyłączenie się to ks. biskupa Ja
czewskiego, popularnego i szanowanego
w całym kraju, do akcyi prześladowczej 
przeciwko nam wytoczonej, wywarło po
tężne wrażenie. Nienawiść ku nam (' -
tąd przybrała niesłychane rozmiary. 
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Dotknięci niesłusznie karami kościel- Przyjazd do Lublina kapłana Marya-
nemi księża: Miłkowski i Nowakowski, wity wywołał wśród księży panikę a zwłasz~ 
opuścili niezwłocznie Lublin i wyjechali cza na Czwartkowskiej plebanii. Ks. Ko
na pewien czas do swoich wśród dyece- byliński, następca ks. Miłkowskiego na 
zyi Warszawskiej. Parafianie zaś ich da- Czwartku, wytężył wszystkie siły, aby 
wni Lubelscy podzielili się na dwa obo- zaalarmować swoich parafian i pobudzić 
zy. Jedni wyraźnie stanęli po stronie ich do skutecznej ... "obrony wiary". Usi
"prawowierności", drudzy - w znaczuPj I łowania te nie pozostały bez skutku. Za-

Lublin. Kaplica na Czwartku. 

większości - poszli za przykładem swe
go proboszcza. W tym celu utrzymywali 
ustawiczne stosunki listowne, wysyłali 

często delegatów, prosząc o przyjazd do 
Lublina któregokolwiek z naszych kapła
nów. Wreszcie doczekali się tej pociechy. 

Dnia 21 maja 1906 r. przybył do 
Lublina ks. Tomasz Krakiewicz, były- pro
fesor Seminaryum duchownego w tern 
mieście i dawny kapelan więzienny. Na
zajutrz po przybyciu odprawił dla zgro
madzonych maryawitów Mszę Świętą, słu
chał ich Spowiedzi i nauczał w domu 
wynajętym przy ulicy Lubartowskiej. 

raz tegoż samego dnia wy legły tłumy 
n prawowiernych" na ulicę Lubartowską 
i w oka mgnieniu zalały ją całą. Śmielsi 
z pośród tłumów osaczyli dom, postawili 
straż na schodach, wtargnęli wreszcie 
przemocą do mieszkania, w którem prze
bywał ks. Krakiewicz i otoczyli go ze
wsząd. Z ust tłumów, zebranych na uli
cy, rozlegały się dzikie wrzaski i prze
kleństwa naj wszeteczniej sze. Niejedni w 
celu zachęcenia śmiałków, wołali głośno: 

"zabić go (t. j. ks. Krakiewicza) a wszyst
kich oknem powyrzucać! ... " Chwila nad 
wyraz była groźna. 

• 
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W obronie życia swego kapłana, jak 
również własnego, maryawici napadnięci 
poczęli głośno przez okno wołać o ratu
nek. Wołanie poskutkowało. Za chwilę 
zjawia się patrol konnych żołnierzy i po
licya. Obronę oblężonych rozpoczęto od 
przejrzenia u ks. Krakiewicza ... paszportu. 
W trakcie spełniania tej czynności urzę
dowej wpadają do mieszkania dwaj księ
ża miejscowi: Kobyliński i Nojszewski dla 
większego naigrawania się i szydzenia z księ
dza Maryawity, lubo jego towarzyszami by li. 
Ks. Krakiewicz jednak dał im z całą 

godnością należytą odpraw~. Zawstydze
ni odeszli. 

dzenia ich do dalszej walki z Maryawi
tyzmem. 

Podniecane ustawicznie przez miej
scowe duchowieństwo tłumy burzyły się 

i zawrzały dziką nienawiścią ku nam. 
Zbliżała się uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego, na którą jak zwykle spodzie
wano się większego napływu do miasta 
pobożnych. 

Poczciwi nasi Lubelscy bracia z oba
wy, aby lud rozjątrzony kazaniami księży 
nie rzucił się na ks. Krakiewicza, sami 
poczęli go usilnie prosić, aby życia swe
go dla nich nie narażał i na to święto 
z Lublina wyjechał. Ks. Krakiewicz wsku-

Lublin. Ochronka. 

Na ulicy tymczasem uciszyło się zu- tek tego opuścił to miasto, podążając 
pełnie. Żołnierze usunęli zgromad'7.one tłu- w stronę Warszawy. 
my. Księża jednak postanowili za wsze!- Zostawieni samym sobie maryawlcl 
ką cenę nie dopuścić do osiedlenia się Lubelscy nie upadli na duchu, ale rozpo
w Lublinie kapłana Maryawity. K~. Ko- częli wieść życie iście katakumbowe-na 
byliński ponownie tego dnia zgromadził wzór pierwszych chrześcijan. Wieczorną 
w swej świątyni parafian w celu pobu- lub nocną porą zbierali się w umówione m 
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miejscu na wspólną modlitwę, pobożne poczęto starania o przyjazd kapłana-Ma

czytanie lub też naradę i zachętę do ryawity. Starania te uwieńczone zostały 
wytrwania. Ta jednak między chrześcija- pomyślnym skutkiem. W dniu 10 wrze
nami z pierwszych wieków chrześcijań- śnia 1906 r. przybył na Czechówkę ks. Jan 
stwa a naszymi maryawitami zachodziła Modrzejewski, Maryawita. Przyjazdem tym 
różnica, że tamci ze czcią prawdziwego przerażony ks. Kobyliński proboszcz na 
Boga kryli sj,~ przed okiem pogan a nasi Czwartku organizuje co rychlej ponowny 
musieli się taić przed gwałtem i prze mo- z tłumów napad na Maryawicką kaplicę 

Lublin. Szlwla Marya\ricka. 

cą brutalną tych, co mienią się jedynie 
"prawdziwymi" lub też "prawowiernymi" 
chwalcami Boga ... 

Osierocenie to jednak niedługo trwa
ło. Głęboko przeświadczeni, że kapłani na
si nie pozostawią ich bez obsługi rel{gij
nej, zakrzątnęli się około urządzenia pro
wizorycznej kaplicy. Na przedmieściu zwa
nem Górną Czechówką, w domu maryawi
ty Mirosława z dwu odstąpionych dobro
wolnie mieszkań utworzono jedną dużą 

salę i urządzono w niej kaplicę. Mały po
koik na mieszkanie dla kapłana odstąpił 
z ochotą inny maryawita, Pacek nazwi
skiem. 

Poczyniwszy te przygotowania, roz-

pod wodzą dwustu "sokołów". 
Napad ten jednak, lubo groźny liczbą 

uczestników, spełznął na niczem, a nawet 
obrócił się w śmieszność. Ks. Kobyliński 
bowiem, chcąc zagrzać swoich bohaterów 
do energicznej z maryawitami walki, tak 
sowicie i hojnie ich uraczył, że ci od
bywszy przechadzkę na Czechówkę, nie 
byli zdolni do ataku, z powodu zbytniego 
nas.ycenia się alkoholiami. Same niewiasty 
zdołały na1eżytą tym tłumom dać odpra
wę, mając w od wodzie swych mężów 
i braci . 

Przywódcy napadu, ratując swój ho
nor .. : w odwrocie, na. energiczny w końcu 
czyn się zdobywają. Oto w kilku nazna-
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czają ks. Maryawicie termin wyjazdu z Lu
blina t.j. 5 godz. po południu pod groźbą 
-w razie nieusłuchania-"osobistej z nim 
rozprawy". Z tego rodzaju pogróżką opu
ścili Czechówkę. 

N azajutrz również przyszli, ale w licz
bie tylko 20 osób, żądając widzenia się 

z księdzem Modrzejewskim. Maryawici da-

pamiętni na zbrojne napady katolików na 
naszych kapłanów, nie chcieli przystać na 
rozmowę, z obawy nowej zbrodni. Wobec 
stanowczości maryawitów tłumy się roz
pierzchły a księża poszli do domu. 

Zdawałoby się, że po tylu daremnych 
próbach "prawowierni" zostawią naszych 
braci w spokoju. Ale taki już jest cha-

Lublin. Kursa dla analfabelów . . 
wali wymijające odpowiedzi, czem skłoni-
li napastników do opuszczenia Cze
(}hówki. 

Ks. Modrzejewski tymczasem zmu
szony był wyjechać do swojej parafii. Na 
jego miejsce przybył na dłuższy już po
byt ks. Wacław Żebrowski, którego przy
jazd znowu obudził niepokój wśród "pra
wowiernych" . 

Ks. Kobyliński w towarzystiVie ks. 
Biernackiego na czele tysiącznych tłumów 
podążył w "obronie" katolicyzmu na Cze
(}hówkę. Księża zapragnęli widzieć się 

.z ks. Żebrowskim,ale maryawici Lubelscy, 

rak ter nienawiści, że granic nie znając, 
idzie wciąż naprzód, na oślep ... Ponieważ 
własnemi siłami nie mogli powstrzymać 
ruchu coraz żywiej się budzącego, posta
nowili to wykonać za pomocą władz rzą
dowych, i oto pewnej niedzieli wieczorem 
w pobliżu maryawickiej kaplicy nastąpił 
wybuch podrzuconej bomby. Wybuch ten 
sprowadził na miejsce wypadku wojsko 
i policyę. Oficer dowodzący oddziałem woj
skowym winę wybuchu przypisał marya
witom, z których 14 osób natychmiast 
zaaresztowano i osadzono w więzieniu. 

Wszczęte jednak na śledztwie badania 
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wykazały niewinność uwięzionych, wsku
tek czego uwolniono ich z aresztu. 

Teraz na Czechówce nastał wzglę
dny spokój, przerywany czasem tylko 
charakterystycznem, a tak katolikom swoj
skiem ... beczeniem. Korzystając z tego ks. 
Żebrowski jeszcze pod koniec września 
przystąpił do budowy nowej murowanej 

drugi dla nauczyciela i pomieszczenie naJ 
kuchnię· 

Szkółka na Czechówce już jest 
czynną, dając naukę dla maryawickich 
dzieci; nadto wieczorem na kurs a dla 
analfabetów przychodzi około, 40 doro
słych. Ochronka dla dzieci niedawno zo
stała otwarta. 

Lublin.- zwalnia. 

świątyni i tak się uwinął przy pomocy 
pełnych zapału i ofiarnościLublinian, że 
w pierwszych dniach grudnia tegoż 1906 r. 
kosztem 4000 rubli stanął na pięknem 
wzgórzu kościół 36 łokci długi, 171/ 2 sze
roki i około 12 wysoki. Dnia 6 grudnia, 
po uroczystem poświęceniu, ks. Żebrow
ski przeniósł do nowego k0ściołka Prze
najświętszy Sakrament i wszystkie na
bożeństwa. 

Kościołek ten zasługuje z tego wzglę
du na uwagę, że pod nim w suterenach, 
urządzono salę na szkołę, ochronkę i szwal
nię; oprócz tego zaś pokoik dla kapłana, 

Prócz kościoła na Czechówce m[lj~ 

maryawici Lubelscy dla większej wygody 
d wie domowe kaplice, w których przecho
wuje się Przenajświętszy Sakrament i od
prawia się w pewne określone dnie Msza 
Św. Jedna jest na przedmieściu C zw ar
tek w domu Listosa. druga na:-przed
mieściu Piaski w domu J arocińskiego. 

Dawniejsza praca ks. Miłkowskiego

nie poszła na marne. Wielu dawniejszych 
parafian żywi dla naszego ruchu żywą. 
sympatyę, lubo-z obawy prześladowania 

lub zerwania stosunków rodzinnych, nie
występują ze swemi przekonaniami jawnie. 
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Znaleźli sif;l jednak mieszkańcy sąsiednich 
parafij, którzy otwarcie stanęli po naszej 
stronie, a mianowicie: w parafii K r z c z o
n ó w, mieszkańcy wiosek: Chmiel, Piotrków 
i wsi kościelnej w liczbie 60 osób mają 

osobną maryawicką kaplicę we wsi 
C h m i e l, gdzie przechowuje się Przenaj
świętszy Sakrament; w parafiach zaś I{ i· 
j a n y, M i c h ó w, D y s, Z ę b u r z y c e znaj
duje się maryawitów 740, którzy dla za
spokojenia potrzeb religijnych chodzą na 
CzechówkQ. 

mina, że nża wtedy została przez nich
mieczem i pożogą zniszczona. Gościniec, 

przez który owe hordy ciągnęły, zowie się 
dotąd drogą B a t o w s k ą, a kurhan za. 
miastem stojący-t a tar skim. 

Od XIII już wieku nża stanowiła wła
snoŚĆ biskupów krakowskich, którzy pię
knością tego miejsca zachwyceni, wysta
wili na górze letnią dla siebie rezyden
cyę i w niej niekiedy przebywali. Lud 
wierny nie potrzebował wspinać się na 
górę w celu słuchania Mszy Św., bo dla 

Cała Maryawicka parafia 
czy 2,000 osób. 

Lublin li- jego wygody kościół zamkowy tak był 

Po ks. Żebrowskim obowiązki Lubel
skiego proboszcza spełniał ks. Józef Pora
dowski; po nim zaś w ostatnim roku ks. 
Stanisław Szokalski. 

VIII. 

IŁ Ż A. 

W gubernii Radomskiej a Opatow
skim powiecie, przy trakcie pocztowym 
do R.adomia wiodącym, leży nad rzeką 
Iłżanką, niekiedy Białą zwaną, miasto Ił ż a, 
o 3 mile od Wąchocka. 

Stare to miasto o niewiadomym po
czątku - jak wszystkie u nas starożytne 
grody-posiada swoje legendy i podania. 
Jedną z nich, pełną poetycznego wdzięku, 
przywodzi w pracach swoich p. Tańska. 
Pochodzenie nazwy Ił ż a wyprowadza ona 
z dwu wyrazów Jej ł z a t. j . od łez pe
wnej księżny, wylewanych po zgonie przed
wcześnie zmarłego syna, który przygląda
jąc się z wieży zamkowej całej okolicy, 
spadł i życie utracił. Inni pochodzenie 
nazwy miasta wyprowadzają od ilu, czy
li pokładu ziemi. barwy zielonej, czerwo
nej lub żółtej, jakiego miejscowi stolarze 
do malowania prostych swych wyrobów 
używają. Z iłu powyższego wyrabiały się 
dawnemi czasy sławne one garnki iłżeckie, 
tak skrz~tnie poszukiwane na rynkach 
Krakowa, Gdańska a nawet Szwecyi. 

Długosz w swej kronice mówiąc o 
krwawem najściu Tatarów w r. 1241 wspo-

urządzony, że z rynku miejskiego wszy
stko, co się w nim dzieje, widzieć było 

można ... 
Biskup Mokrski opasał całą Iłżę mu-

rem i basztami, które po spaleniu wzniósł 
na nowo biskup Konarski. Mury te obron
ne łączyły się z zamkiem, przez co całe

mu miastu nadawały cechę potężnej twier
dzy. 

Gościła w murach swoich Iłża: aż 
pięciokrotnie Władysława Jagiełłę, później 
Zygmunta I, Zygmunta III i wreszcie Wła
dysława IV, który na iłżeckim zamku po ' 
raz pierwszy ujrzał swą małżonkę Cecylię 
Renatę, arcyksiężnę austryacką. 

Nawiedzali ją jednak i niespodzie- · 
wani a łupów i bogactw jej chciwi, jak: Ra-
koczy, książe Siedmiogrodzki i Szwedzi... . 

W starożytnem tern mieście uorga
nizowała się w bieżącym roku garstka 
maryawitów, która zawiązek przyszłej Ił
żeckiej parafii stanowi. 

Jakim jednak sposobem przyszło do 
utworzenia się tego zawiązku~ 

W Iłży na wikary acie do rozłamu 

naszego z hierarchią pracował ks. Stani
sław Szokalski, jedyny z dyecezyi Sando
mierskiej kapłan-Maryawita. 

Wielką gorliwością kapłańską, pracą . 
bez wytchnienia, szlachetnem obchodze
niem się z ludem, cierpliwością i wyrozu
miałością bezgraniczną dla nędzy ludzkiej, . 
bezinteresownością dotychczas w stanie 
kapłańskim niepraktykowaną i miłością 

bliźniego-pochwycił on serca ludzkie i do· 
lepszej znajomości Boga przywiódł. 
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Przyszła jednak i dla nas stanowcza upewnić, wysyłali na zwiady delegatów 
·chwila oświadczenia uroczystego przed swoich, by ci przypatrzyli się z boku 
:światem, co uważamy za lepsze, czy iść pracy naszych kapłanów w okolicach 
drogą przez Chrystusa Pana wskazaną, przez maryawitów zamieszkałych. 
czy też dłużej trwając w jedności z hie
rarchią mieć ręce przez nią spętane do 
prawdziwej pracy kapłańskiej~ 

W chwili tak ważnej ks. Szokalski 
nie zawahał się. 

Pytany przez swoją władzę, oświad
czył stanowczo, że solidaryzuje się z po
stępowaniem swoich współbraci-Maryawi
iów z innych dyecezyj. 

Pozbawiony stanowiska, idzie na tu
łaczkę do obcej dyecezyi, woląc raczej nę
dzę i ubóstwo zakonne, aniżeli w wygo
dzie i dostatkach czuć pęta narzucone na 
sumienie kapłańskie. 

J eden piękny czyn ofiarny 
Czyż nie droższy dla sumienia?.. 
Niźli długi żywot marny 
Pośród drzemki i spodlenia ... 

Po wyj eździe księdza Szokalskiego 
w strony warszawskie, duchowieństwo 

Tzymsko-katolickie, chcąc sparaliżować je
go działalność - jak w innych okolicach 
kraju, tak i tutaj-poczęło miotać na nas 
.gromy przekleństw i wylewać całe zdroje 
naj wstrętniejszych oszczerstw. 

Lud z początku, na razie, był isto
tnie oszołomiony i sterroryzowl:tny. Przy
szła jednak chwila spokojnE.'j rozwagi, 
zimnego porównywania, które dla księży 
nie wypadło z korzyścią. 

Nie pomogły i misye sprowadzonych 
umyślnie w te strony księży Redempto
TystóW ... 

Wątła postać ks. Szokalskiego, pra
cującego z zaparciem się siebie i własne
.go zdrowia dla dobra ludu, stała Iłża
nom ustawicznie w pamięci. 

Nie chcieli uwierzyć, aby ten ka
.plan, który w każdej chwili gotów był 
do posługi duchownej, mógł być herety
kiem. Pamiętali, jak przedstawiciele in
teligencyi, gardzący zwykle duchowień
stwem, byli dlań z szacunkiem, mówiąc: 
." Takich księży nam więcej po trze ba." 

. Chcąc atoli w swej wątpliwości się 

I oto zbadawszy wszystko dokładnie, 
wzięli się z ochotą do pracy nad urzą
dzeniem prowizorycznej kaplicy. 

Sami prawie nojubożsi, sami wy
dziedziczeni i upośledzeni!.. 

A stanąć musieli do walki w obro
nie Iilwych przekonań, ze złością i niena
wiścią "prawowiernych", z obłudą i prze
wrotnością kleru! 

Dwa razy najmowane w mieście 

mieszkanie, z wyrobionem już pozwole
niem na kaplicę, zostało przez gospoda
rzy wymówione wskutek agitacyi księży. 
Znaleźli jednak trzecie. 

W dniu 21 sierpnia b. r. ks. Szo
kalski mógł już odprawić pierwszą Mszę 
Świętą dla garstki kochających go para
fian Iłżeckich. 

Pobyt ks. Szokalskiego w Iłży wy
wołał większe prześladowanie. Księża 

w celu podburzenia ludu używali naj
rozmaitszych ·sposobów. "Nieszczęście spa
dło na Iłżę, wstyd, hańba! Kompanii na
szej nigdzie nie przyjmą, skoro w po
śród nas są ci "heretycy ... " "Ja wasze no
gi gotów jestem całować, klękać przed 
wami... bylebyście tam nie chodzili. 
Bo jak pójdziecie, będę was p r z e k li
n a ł." - Temi słowy naj częściej przema
wiał do swoich parafian miejscowy dzie
kan. 

Lecz dziwną jest natura ludzka. 
Gorącemi temi nawoływaniami, ener

giczną akcyą w obronie "zagrożonych 
swoich interesów" duchowieństwo do wszel
kiej pracy społecznej zwykle niepohopne, 
a nawet leniwe, obudzało tylko większą 
ciekawość w myślących jednostkach. 

Garstka zdecydowanych maryawitów 
powiększała się z dniem każdym. Przy
chodzić poczęto do Iłży i z dalszych okolic. 

Nie mogąc temu zapobiedz, księża 
zasiewają niezgodę w rodzinie gospoda
rza, który w swoim domu przyjął kapła
na Maryawitę i urządził kapliczkę . 
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Żywa jednak wiara samego 
<tarza ostatecznie zwycięża. 

gospo-I przystępow~niu do częstej Spowiedzi 

Ks. Szokalski tymczasem, stale pa
sterzując w Lublinie, wyjechał na swe 
stanowisko. Z Lublina od czasu do cza-
su nawiedza peryodycznie swoich para
fian Iłżeckich, których w Iłży i j~j oko
licach jest przeszło 150 osób. 

IX. 

MARKUSZEW. 

i Komunii Swiętej. 
Naraz w lutym 1906 r. nastąpił ro

złam z biskupami księży Maryawitów. 
Ks. Goliński odrazu zmienił svvoj e postę
powanie i swoje do parafian stosunki. 
Lubo sam nie wypowiedział posłuszeń

stwa księdzu biskupowi - jak w ogóle 
wszyscy kapłani Maryawici z dyecezyi 
Lubelskiej - jednak otwarcie' i jawnie 
począł wskazywać ludowi, że odrodzenie 
moralne całego świata nastąpić jedynie 
może przez cześć Jezusa w Przenaj święt-

W odległości ' czterech mil od Lu- szym Sakramencie Utajonego. Zachęcał 

blina, w powiecie Nowo-Aleksandryjskim swych słuchaczy przytem do adorowania 
(dawniej Puławskim) a w gubernii Lu- Przenajświętszego Sakramentu. 
belskiej, znajduje się maleńka liczbą, ale Skutek tych nauk przechodził wszel
innym naszym parafiom, wyrównywajl.lca kle oczeld"vanie. rrysiące ludu podążało 
duchem, Maryawicka parafia Markuszew. do mieszkania ks. Golińskiego, by się 

Historya jej powstania jest nastę- tam wpisać do liczby adoratorów. Sa-
pująca. mych Markuszewian w ciągu dwóch t y-

Proboszczem w Markuszewie od lat I godni zapisało się 3,UOO. 

niemal dwudziestu kilku był ks. Stani- Prócz nich zapisali się licznie mie
sla'w Cieślako\vski, dawny przeor księży szkańcy sąsiednich parafij: Garbowa, 
Dominikanów Lubelskich. Proboszcz ów, Klementowic, Rudna, Kurowa, Końsko
zniecierpliwiony ciągłymi zatargami, ja- woli, Baranowa, "\Vąwolnicy i Michowa. 
kie miał ze swoimi wikaryuszami z po- Ks. Cieślakowski nie śmiał otwarcie 
wodu zgorszeń jakie dawali, pod ' jesień wystąpić przeciwko działalności ks. Go-
1905 r. prosił swego biskupa o przysla- lińskiego,-owszem, zdawał się być rad 
nie mu na pomocnika kapłana czystych z tego, że kościół markuszewski stale za
obyczajów i spokojnego temperamentu. pełniony był wiernymi. Cichaczem je
Biskup przychylnie przyjął prośbę sędzi- dnak powstawał przeciwko temu rucho
wego starca i posIał na wikaryusza do wi, odwodząc swych parafian od częst
Markusze.""a ks. Piotra Golińskiego, Ma- szego przystępo 'wania do Sakramentów 
ryawitę. Świętych. Lud jednak w dalszym ciągu 

Nowy wikaryusz, przybywszy do szedł za głosem ks. Maryavvity. 
Markuszewa w dniu 4 grudnia 1905 r. Taki stan rzeczy trwał do 25 lu-
z całym zapałem wzil.lł się do pracy ka- tego. 
płańskiej, pouczając w czasie Spowiedzi Jeden z sąsiednich proboszczów, by
Św. swoich penitentów co do znaczenia ły profesor seminaryum Janowskiego 
wielkiej Tajemnicy Ołtarza, jak również a przyjaciel biskupa, ks. Józef Pruszkow
zalecając gorącą wiarę w Pomoc Maryi. ski, zaniepokojony tłumnem zbieraniem 

Prawd tych na razie nie głosił ks. się ludu do Markuszewa, przybył umyśl
Goliński z ambony, ponieważ biskupi nie do ks. Cieślakowskiego, by go na
i kapłani polscy poczęli prześladować kłonić do energicznego wystąpienia prze

·cześć EU0harystyczną i nabożeństwo do ciwko ks. Golińskiemu. Sam potem po
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Pro- jechał do Lublina w celu przedstawienia 
boszcz przytem Markuszewski-Iubo nie- ks. biskupowi "szkodliwej" działalności 
gdyś dygnitarz zakonny, przeciwnym był ks. vvikaryusza z Markuszewa. 
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:-L. Była to ch",ila ogromnego kokieto- Nie 7.astanowił się nawet ten sta· 
wania księży przez stronnictwo Narodo- rzec, jaką krzywdę swemu pomocnikowi 
wo-Demokratyczne. Stosunek ten jednak wyrządza ... 
nie był 'wcale idealnej natury. Tak du- Krokiem tym jednak otrzymał za
?howieństvvo, jak najpotężniejs~a w ~ra- I pewuienie skutecznej pomocy. Jakoż 
JU partya, pragnęły z tego zWIązku Jak- wkrótce, zgodnie z życzeniem proboszcza, 
największe ,vyciągną6 dla siebie korzy- nal'odowcy udali się do ks. Jaczewskie
ści. Narodowcy przeto w celu wywarcia ' go ze skargą na ks. Golińskiego, zarzu
przez księży na lud większego wpływu, cając mu, że "burzy naród", "odwodzi 
podnosili historyczne znaczenie ducho- ludzi od Kościoła św." i że "uczy para
wieństwa polskiego, zamykając oczy na lian modlić się po domach" ... 
różne bijące w oczy nadużycia jego. Du- Prowadzenie więc ludzi do większej. 
chowieństwo zaś za pomocą narodowców miłości Boga i bliźniego było u tych pa
pragnęło osiągnąć IV kraju utracone tu nó'vv "burzeniem." Nauczanie ludu pra
i owdzie przez swój nietakt i złą wolę \ydziwej czci Boga, bez przymieszki za
wpływy. boLonów i pobudzanie go do zachowania 

Ks. Cieślakmyski przeto, nie mogąc przykazań Bożych było "odwodzeniem 
nic zarzucić ks. Golińskiemu w zakresie I od Kościoła." A co naj dziwniej sze, że 

Ks, Piotr Goliński. 

kościelnym, udał się do zwolenników 
partyi narodowej z prośbą, aby mu po
mogła do usunięcia ks. Golińskiego z pa
rafii, jako przeciwnika wszelkich prądów 
politycznych w kraju. 

Drogą denuncyacyi i ś\Yiadomego 

a złośliwego potępienia w oczach pa
tryotów chciał się pozbyć z parafii nie
miłego dla siebi3 kapłana. 

z punktu katolickiego widzenia "modli
twa odprawiana IV domu" ma być nie
bezpieczeństwem dla Kościoła ... 

I Ks. biskup wysłuchawszy tej skar-
gi przyrzekł delegatom, że osobiście 
w Markuszewie tę sprawę rozpatrzy. 

Stosown,ie do obietnicy ks. biskup 
Jaczewski przybył do Markuszewa w dniu 
1 marca 1906 r. Na przyjęcie biskupa 
zgromadzono się licznie z siedmiu para
fii. W przemówieniu powitalnem wyja
śnił ks. biskup cel swojego przybycia. 

I 
Po ks. biskupie na ambonę wszedł ks. 
Józef j Kobyliński, umyślnie z Lublina 
przywieziony. W słowach pełnych ~ na-
miętnego i fanatycznego uniesienia spo
twarzył kaznodzieja ruch Maryawicki. 
szkalując zarazem p. Kozłowską, jako za
łożycielkę nienawistnego dla księży zgro
madzenia najordynarniejszemi słowy. 

W końcu dla popisu oratorskiego wystą
pił z wycieczką przeciwko osobie ks. Go
lińskiego i jego pracy. To było wielką 
niezręcznością. Lud przywiązany do na
szC'go kapłana, znając jego pracę i po
sW1Qcenie, oburzył się na kłamstwa 
i z uczuciem wielkip.go niezadowolenia 
rozszedł się do domów. 

Po nabożeństwie odbył się na ple
banii "sąd biskupi" nad młodym wino
,yajcą ks. Golińskim. który z bólem ser-
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ca pO raz pierwszy w swojem życiu spo
tkał się z wyrafinowaną obłudą hierar
chii katolickiej. 

Wiedział, że vvładza milczy na zgor
szenie ludu, wywoływane przez rozmaitych 
księży; że toleruje ciężkie wykroczenia 
tychże przechyko kanonom kościoła; że 
za rozwiązłość, pijaI'istwo, karciarstwo 

lecając mu niezwłocznie opuścić Marku
szew. 

Po ogłoszeniu tego wyroku biskup 
wraz z członkami sądu z lekkiem ser
cem poszedł do jadalnej sali, gdzie cze
kała nań wykwintna uczta. 

Na miejsce ks. Golińskiego został 
przysłany ks. ~rielisław Krycki, zgodnie 

i\larkuszew.-Dom przeznaczony na ochronkę. 

nie karci, ani też nie sądzi nikogo - te
raz zaś z"wołała nadzwyczajny sąd i pro
wadzi badania, starając się podchwytli
wie znaleźć argumenty do potępienia 

gorliwej pracy kapłańskiej, skiero"wanej 
do podniesienia moralności wśród ludu. 

Z tego wiQc "względu ks. Goliński 
na wszelkie pytania z godnością oświad
czył, że nikt i nic na świecie nie będzie 
w stanie od"wieść go od naśladowania 

księży Maryawitów w szerzeniu czci 
Przenajświętszego Sakramentu i Matki 
Bożej, oraz w całJwwitem poświęceniu 

się dla dobra ludu. Odpowiedź ta sę
dziom wystarczyła. Ks. biskup natych
miast zasuspendował ks. Golińskiego, po-

z żądaniem kilku jednostek. Cała za 
parafia, z małymi nader wyjątkami pra
gnęła. zatrzymać ks. Golińskiego. Gdy 
starania l\Iarkuszewian zostały przez bi
skupa odrzucone, zrozpaczeni parafianie
postanowili udać się do Papieża. Ruch. 
ten jednak zostal przez księży miejsco
wych stłumiony. Jedni przycichli, skry
cie sprzyjając Maryavvityzmowi; inni po
wrócili szczerze pod rozkazy duchowień
stwa, sądząc, że spełniają swój obowią-
zek. Mała zaś garstka osób, w liczbie 
przeszło 300, otwarcie poddała się pod. 
nasz kierunek. 

Położenie tej jednak garstki było. 
rozpaczliwe. Wystawiona na szykany:-
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i prześladowanie ze strony księży i lu
du - musiała jakiś czas pozostać bez 
opieki i pomocy kapłańskiej. Ks. Goliń

ski bowiem, stosując się do woli bisku-
. pa, opuścił Markuszew i zamieszkał 
w Cegłowie, a w Lublinie również nie 
było naszego kapłana. Jednak nie za
chwiali się wśród tych przeciwności Mar
kuszewscy maryawici. 

Gdy na Czechówkę przybył ks. 

x. 
KOWNO. 

Przenieśmy się teraz sercem w te
strony, o których wielki nasz poeta, Adam 
Mickiewicz śpiewał: 

Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie; 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie ... 

Wacław Żebrowski, podążyli radośnie do 
Lublina, nie zważając na odległość dro- Na północnym krańcu stałego lądu 
gi, byle tylko zaspokoić potrzeby swej Euro~,y,. wzd~ż p~brzeży, B~ltyku, . pra~~ 
duszy. Odwiedził ich przytem ks. Józef od ~JSCI~ ~lsły az do ~zw~ny zach~d~IeJ 
Miłkowski, dawny proboszcz ze Czwart- rozCIągaJą SIę obszerne ZIemIe, przerzmęte 
ku. Na uroczystość zaś Bożego Naro- :r gł~b kraju. rzekami Wilią, .Niemne~ 
dzenia przyjechał do nich ks. Goliński. l .Buglem. Kr~ma ta cała-gramcedawneJ 
Jednak wzburzenie "prawowiernych" wy- LItWy stanowI. 
wołane przyjazdem ks. Maryawity, nie Litwa (po litewsku Lietuva), ongi dla 
pozwoliło mu dłużej wśród maryawitów sąsiadów straszna, szerząca błyskiem mie-
pozostać. cza i ogniem pożarów postrach przed so-

Zostawieni sobie Markuszewianie bą-dziś zamknęła się w sobie i milczy ... 
urządzili prowizoryczną kaplicę, którą Jeszcze nie wypowiedziała ostatniego w hi
obsługiwa6 poczęli stale nasi kapłani, storyi słowa. 
pracujący w Lublinie. Z wiosną zaś Potężna - żywiołową niemal moc 
1907 r. rozpoczęli budowę drewnianego w swych podbojach objawiała; umiejąc 
ko ~ciołka we wsi Łany z własnego po- w karności i ryzie utrzymać bitne swych 
pędu i po kilku miesiącach _wytrwałej dzieci szeregi, skłaniaj ąc do poszanowania 
pracy kosztem 2500 rubli wystawili ko- swej woli ościenne ludy i plemiona. 
ściolek 33 łokcie długi, szeroki 18, wraz Nikt imienia jej-w prastarych i hi
z mieszkaniem dla kapłana przy boku. storycznych czasach - nie wymawiał ze 
Dnia 18 grudnia poświęcono nową Ma- spokojem lub obojętnie. Roczniki Krzyża
ryawicką świątynię. ków, Rusinów i Lachów najlepsze w tej 

W obec takiej gorłiwości Marku- mierze świadectwa głoszą· Kiedyś 
szewian, Minister Generalny Związku na
szego wyznaczył na proboszcza dla Mar
kusz ewa ks. Golińskiego. 

W granicach dawnej param Mar1ru
szewskiej liczymy 300 jawnych Marya
witów, - nie licząc ukrytych, których 
jest spora cyfra. 

Do Markuszewa przytem należą Ma
ryawici, mieszkający w obrębie par. Ku
r6w (30 osób) i Garb6w (20 osób). Cała 
zatem Markuszewska parafia liczy prze
szło 350 osób. 

Tłumy brańców niemieckich z powiązanymi rękami, 
Ze stryczkami na szyjach biegną przy koniach 

[zwycięzców: 
Poglądają ku Prusom i zalewają się łzami, 
Poglądają na Kowno i polecają się Bogu ... 

Minęły - zda się - bezpowrotnie, dla. 
krainy tej czasy bojów i zmagań się bo
haterskich; czasy, na które wspominając,. 
mówi witeź litewski: 

Czyż nie dość, - że Witolda buta 
Na koniu wiecznie trzyma całą Litwę? 
Pierś nasza wiecznie do zbroi przykuta, 
Szyszaki już nam przyrosły do czoła; 

Z łupów po łupy i z bitwy na bitwę, 
Świat jako wielki zbiegliśmy dokoła ... 
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Dziś po tych czasach pozostały tylko 
'wspomnienia, pieśni u ludu żałosne i sta
re omszałe 

Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa 
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa, 
Których cień spadał niegdyś na koronne głowy 
Groźneg0Witenesa, wielkiego Mindowy, 
I Gedymina ... 

świecąc gdzieniegdzie łysym wierzchoł

kiem. Dolina ta oddalając się od ujścia 
Wilii, ślicznemi łąkami, dzieli koryto Niemna 
od jego wyniosłych brzegów. Autor "Gra
żyny" nie wahał się o niej powiedzieć: 

Widziałem piękną dolinę przy Kownie, 
Kędy rusałek dłoń wiosną i latem 
Ściele murawę, kraśnym dzierzga kwiatem, 
Jest to dolina najpiękniejsza w świecie. Spojrzyj na te drzewa i przypatrz się 

'pilnie ich stopom. Zda się, że tysiące wę
żów splotło się na te korzenie któremi Starzy historycy mówią, że pod ko
wżarły się w ziemię głęboko-j~k Litwin niec X wiek~ przy ujściu Wilii d? Niemna 
prawy, miłujący swą macierz _ ojczyznę. K?nas, dr~gl syn Palemona, ml~yczneg~ 
Wieki trwały, nim wpiły się w łono da- Lltwy praoJca, zbudował warowmę· DłUgI 
wnych rumowisk i cmentarzy starych lub czas Kowno był? stolicą księztwa obejm\l-

, jącego granice Zmudzi dzisiejszej. Za Wi-

Ks. Antoni Tułaba. 

.też szlaków, po których ciężkie krzyżackie 
zastępy chadzały. Drzewa te szukały resztek 
życia jakichś i znalazły, lubo rosną po
woli ... 

Dola i niedola Litwy odbija się naj
dosadniej na jednem znajdawniejszych 

. jej'rmiast, Kownie (po lit. Kauna). 
Miejsce, na które m stoi, jest niemal 

uroczem, ze względu, że przy niem łączą 
się dwie najpiękniejsze na Litwie rzeki: 
Wilia i Niemen. Dolinę, na której miasto 
się rozciąga, otaczają w półkole wysokie 

. łańcuchy gór, pokrytych cienistym borem, 

tenesa Krzyżacy napastowali już Litwę 

poważnemi siłami, lecz ku południowi Gro
dno, a na północy zamki Żmudzkiego po
granicza, były celem ich wypraw wojen
nych. Dopiero za Olgierda i Kiej stuta Kowno 
stało się prawdziwem przedmurzem, o któ
re rozbijała się zachłanność rycerzy krzyża. 

Tu Winrych Kniprode, Konrad Zol
ner i Konrad Wallenrod na czele kwiatu 
rycerstwa Europy szczerbili swe miecze 
o twarde jak stal, od żelaza mocniejsze, 
nieugięte karki Litwinów. 

Nie naszą jednak jest rzeczą opowia
dać dzieje chwalebnej przeszłości Kowna, 
j ego troski i walki, radości i smutki. 

Minęły czasy chwały, potęgi i zna
czenia Kowna. 

N astały potem inne, w których całą 
chlubę Kowna stanowiły... trunki lub 
tabaka, jak o tem świadczy szlachcic 
zagrodowy z "Pana Tadeusza:" 

Prawdziwa Bernardynka, pewnie z Kowna rodom, 
Miasta sławnego w świecie tabaką i miodem. 

Przy ulicy Mickiewicza M 3 w dniu 
1 lutego 1908 r. założona została pierw
sza. nasza na Żmudzi kaplica, licznie na
wiedzana przez naszych Braci-Litwinów. 

N auki w tej kaplicy prowadzone są 
w dwóch językach: przed nabożeństwem 
po litewsku, po nabożeństwie po polsku. 
Zgoda i harmonia międzyobierna naro
dowościami panują wzorowe, bo oparte 
są na miłości Boga, który wszystkie na-
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rody w jedną rodzinę dzieci Bożych ze
spolić pragnie. 

Podczas gdy w innych parafiach ze 
zgorszeniem innowierców ścierają się prą
dy narodowościowe, najczęściej przez nie
takt księży wywoływane - tutaj, w ka
plicy Maryawickiej, zarówno Polacy, jak 
Litwini, kochają się wspólnie i wspólnie 

szkiem ... dzieci. Mimo to liczba zwolen
ników z każdym dniem rośnie tak dale
ce, że maryawici Kowieńscy noszą się 

z zamiarem wybudowania murowanej 
świątyni. 

Magistrat miasta Kowna na cmen
tarz dla maryawitów wydzielił darmo 
plac na Piotrówce, nad sławną doliną 

Kowno. Dom przy ulicy Mickiewicz:l, gdz ie bię zuajdl1je kaplica Maryawicka. 

pracują nad utrzymaniem w czystości 
kościoła materyalnego i kościoła dusz. 

Księża "prawowierni" wytężyli wszy
stkie siły, by sparaliżować szerzenie się 
wśród wiernych zasad l\laryuwityzmu, 
lecz im namiętniej przeciwko nam wy· 
stępowali, tern większe zaciekawienie 
wzbudzali. 

Prefekci szkół miejscowych specyal
ne prowadzili wykłady o "mankietnikach," 
starając się nas zohydzić w najnieskrom
niejszy sposób, przed wrażliwem serdu-

Mickiewicza. Na pierw'szy pogrzeb ma
ryawkki w dniu 13 lipca 1908 r. wylec 
gły na ulice Kowna tysiączne tłumy. 

Proboszczem Kowiellskiej parafii jest 
ks. Antoni Tułaba. 

Ks. Tułaba jednak nie ogranicza 
swojej działalności w obrębie murów 
miasta Kowna. Uważając się-i słusznie
za proboszcza wszystkich maryawitów 
narodowości litewskiej, śpieszy do nich 
kolejno z religijną posługą i nauką w pe
wne dni oznaczone. A rozsiani są oni 

f> 
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na znacznej przestrzeni w granicach Su
walskiej gubernii, we Władysławowskim 
głównie powiecie, nad pobrzeżem ~iemna. 

Dla wygody ich postarał się ks. 
rrułaba o otworzenie kaplic w następują
cych miejscowościach: 

1. "\Va wsi Kruki. Dnia 27 lutego 
1907 na mocy zezwolenia odnośnych 

Kowno. Ołtarz IV kllplky :\fl\l'yawickioj . 

władz odbyło siQ tu pierwsze nabożeństwo, 
a w dzielI. Bożego Ciała 1908 l'. odpra
wioną zo 'tała po raz pierwszy Msza Św. 
w języku litewskim. 

2. W mieście pow. WlarZysZaicowie. 
W uroczystość św. Apostołów Piotra 
i Pawła 1908 r. po ra" pierwszy qdpra
wioną została nieknrawa Ofiara "Iszy Bw. 
po litewsku i wypowiedzianem zostało 

kazanie do licznie zgromadzonych słucha
czów. Przyszli i "prawowierni," auy prze
szkodzić. Jednak życzliwsi z pośród 

nich słuchali słów Bożych ze skupieniem 
i należnym szacunkiem. 

Blizko kaplicy płynie rzeczka Sze
szupa, a za rzeczką na pruskiej stronie· 
miasto Szyrwinty. Wielu "prawowier~ 

nych" udało si~ dla większej odwagi naJ 
stronę pruską i w czasie kazania wrza
skiem i bluźnierstwy starali się zl1lechę-· 

cić Litwinów do współuczestniczenia 
w nabożeństwie Maryawickiem. 
Awanturników tymczasem zaare
sztowali żandarmi pruscy i za na
ruszenie spokoju oddali w ręce 

sprawiedliwości. Niewesoło przeto< 
zakollCzyło się naigrawanie z . ma
ryawitów. 

3. Na Nowy Rok 1908 otworzo
ną została kapliczka domowa we 
wsi SzilerCtwa, blizko Niemna. Garst
ki maryawitów rozrzucone po. oko
licy, w pośród prześladowców swo
ich żyj~tce jak na pustyni, zbierają 

się tu w czasie oznaczonym, żeby 

usłyszeć Słowo Żywota i posilić się
Chlebem . Anielskim. 

4. VV chwili - gdy to piszemy,. 
organizuje się otworzenie czwartej 
kapliczki we wsi Ka1'alisz7~i, o 12 mil 
od Kowna, naprzeciw Jurborga. na 
wyniosłym brzegu Niemna, w obrę
bie pravyowiernej parafii KCIJ?nele_ 
Garstka gorliwych maryawitów, z 
narażeniem życia przedzierała si~ 

dotąd do kaplicy Maryawickiej 
w Szilerawie (2 mHe) albo do Kruk (& 
mil). DomJana Mankusaprzeznaczony 

jest na domową kaplicę, ale nocami mu
si być strzeżony, z powodu ustawicznych 
nań napadów ze strony prawo1vviernych, 
którzy w podobnie "katolicki" sposób 
starają się przeszkodzić otworzeniu Ma.
ryawickiej kaplicy. 

vV obrębie Kowienskiej parafii li
czymy pr7.eszło 2000 Maryawitów Litwi
nów. 

Jaki zaś dodatni wpływ 11a Litwie
'wywiera Maryawityzm - malują najlepiej; 
słowa uznanja inteligencyi litewskLej. 
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Pewien literat wileń ki w celu PO- I' cy), w której między innemi pisze: "Zja
wiadomienia rodaków o ruchu maryawi- wienie się ks. Tułaby '"e Władysławo

Kruki. Dom przeznaczony na kaplicę. 

c.ldm 'wydal maleńką broszurę p. t. "N a-I żeli 
, 0i kankintinia" (Współczc ni męczenni-

wie poruszylo jak grom miejscowych 
księży. Tu mu urządzają rozmaite 
zasadzki, przeszkody, - droga jego 
zasłana jest cierniem; złorzeczą mu, 
szydzą, ośmieszają a nawet pobiciem 
grożą. Opowiadanie o tern jego prze
śladowaniu przypomina nam położe
nie pierwszych chrześcij an, kiedy 
dopiero zaczęła się szerzyć nauka 
Chrystusa Pana... Taka praca i te
go rodzaju poświęcenie mimowoli 
w każdym, kto ma serce i miłość 
bliźniego posiada, wy\voluje szcze
rą życzliwo' ć." 

Z powyższych słów, które umyśl
nie przytoczyliśmy, widać, że pa
nowie literaci na Litwie w ocenie 
społecznych i religijnych zjawisk 
rządzą się więcej sumieniem, ani
ich po piórze bracia w Koronie. 

Kruki. Ołtarz w kaplicy Maryawickiej. 
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XI. 

FILIPOWO. 

o 10 mil od Olity - niedaleko od 
granicy pruskiej - o 5 mil od Sejn, a 3 
od Suwałk, - w dawnem województwie 
Trockiem leży drewniane ale doŚĆ oży
wione miasteczko Filipowo, należące do 
gubernii Suwalskiej. 

W starych dyplomach czytamy, że 

Zygmunt August nadał temu miasteczku 
prawa magdeburskie w r. 1570, a w roku 
1571 miejscowy kościół parafialny ziemią 
uposażył. 

W Filipowie przyszedł na świat słyn
ny wśród Aryanów polskich Andrzej Wi
szowaty w roku 1608 z matki Agnieszki, 
córki Fausta Socyna. Ukończywszy świe
tnie nauki w Rakowie, Wiszowaty wyj e
chał zagranicę i zwiedziwszy dokładnie 
Niemcy, Holandyę, Anglię i Francyę, po 
powrocie do kraju sprawował obowiązki 
duchowne między Aryanami w Lubel
skiem, na Ukrainie i na WOłYlliu, wsła
wiwszy swe imię uczonemi rozprawami. 
Za przekonania religijne zmuszony był 

opuścić Polskę w r. 1660 i w roku 1678 
w Amsterdamie życia dokonał. Inny Arya
nin, sławny wódz Holendrów, Krzysztof 
Arciszewski, zaproszony do kraju, otwar
cie i śmiało z powodu prześladowania 

Filipowem. Z poczqtku zwycięzca pod 
Prostkami, gdy go Tatarzy odstąpili, zo
stał przez Szwedów z·wyciężony, a szczu
płe jego siły niespodzianie zaskoczone, 
poszły w rozsypkę. 

Maryawityzm w Filipowie zaszcze
piony został dzięki gorliwej pracy ks. Jó
zefa Hrynkiewicza, który do czasu rozłamu 
pracował w Filipowskiej parafii w roli 
wikaryusza. 

Ks. Józef Hrynkiewicz. 

swoich współwyznawców w Polsce, pisze Zasuspendowany za Maryawityzm 
królowi Władysławowi IV: "Jeślić to wraz z ks. Antonim Tułabą, a nawet 
wszystko złe, co nie z katolickiej paszy, ekskomunikowany przez administratora 
toćby i ze stajen potrzeba wygnać konie Sejneńskiej dyecezyi, ks. Antonowicza, 
tureckie, na których i sami Ichmość księ- 15 lutego 1906 r. opuścił ks. Hrynkiewicz 
za biskupi przecie jeżdżą, a nie dziw! bo dotychczasowy teren swojej pracy, prze
lepsze bywają, niż z jezuickiego stada. nosząc się w strony warszawskie. Praco
Biedaby też to wielka moja była, jeśli- wał kolejno w Lesznie, Niesułkowie, Ło
bym i inszych Ichmościów osobno o to dzi, aż wreszcie zniewolony prośbami Fi
pytać miał, czy mnie chcą, czy mnie nie lipowian, którzy poszli w ślady swego 
chcą~ Nieradbym i w Polsce więcej pa- proboszcza, powrócił do Filip owa. 
nów miał, nad Waszą Królewską Mość Tutaj z energiq sobie właściwą, za-
Pana mego miłościwego ... " krzątnął się około urządzenia prowizo-

Filipowo równiez pamiętnem jest nie- rycznej kaplicy. Jakoż wkrótce około ryn
pomyślną potyczką hetmana polnego li- ku, w zwyczajnym domu, urządzona zo
tewskiego Gąsiewskiego, ze Szwedami stała miła i schludna kapliczka, zaopa
r. 1656 przy jeziorze Stabo pod samem trzona we wszystkie aparaty i sprzęty 
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kościelne. Przed kaplicą na rynku duży 
drewniany krzyż wskazuje przechodniom 
miejsce składania czci należnej Bogu. 
Około tego krzyża w czwartki i wszystkie 
święta odbywa się procesya z Przenaj
świętszym Sakramentem. 

prawdziwy szacunek dla religijnych uczuć 
naszych współbraci i okazywali jawnie 
swoje współczucie. Dzisiaj jest spokojniej. 
Cierpliwością swoją maryawici zwyciężyli 
złość przeciwników. 

Proboszczem w Filipowie jest ks. J ó-

Kaplica w Filipowie. 

Cichość i głęboka wia>ra, pobożność zef Hrynkiewicz. 
prawdziwa i należyte skupienie marya- Dla wygody wiernych we wsi Ta· 
witów Filipowskich-wprawiały długo we balówlca kosztem maryawity Józefa Ry
wściekłość tłumy "prawowiernych", pod- dzewskiego, stanęła mała i miluchna 
niecane do prześladowania nas przez miej- kapliczka, w której przechowuje się Prze
scowych księży. Prawdziwy szał ogarniał naj świętszy Sakrament i odprawia się 

katolików na widok Maryawickiej proce- w pewne dni Msza Święta. 
syi. Każdy z nich uważał sobie niejako W obrębie dawnej Filipowskiej pa
za punkt honoru nietylko że czapki nie rafii znajduje się obecnie maryawitów 
zdjąć przed P. Jezusem, ale nadto nie- przeszło 600. 

ludzko wyć, beczeć, gwizdać, podnosić W dalszej jednak okolicy, a nawet 
butelki z wódką lub resztkami niedoje- w samych Suwałkach znajduje się spora 
dzonych owoców ciskać w modlących się liczba (około 300) maryawitów, którzy 
maryawitów... z potrzebami swej duszy uciekają się do 

Jakby dla kontrastu, po drugiej stro- Filipowa. 
nie rynku zebrani innowiercy okazywali I 
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XII. chwycił się ostatniej deski ratunku t. j. 
postanowił zmusić naszego kapłana silą 

OK R Z E J A. do opuszczenia granic swej parafii. Za
biegami swymi dokonał tego, że czereda 

Powstanie Maryawityzmu w Okrzei pijanych napastników, dobrze uzbrojona, 
(Gub. Siedlecka, pow. Garwoliński) za- weszła do mieszkania ks. Maryawity izmu
wdzięczać należy ks. Janowi Modrzej ew- siła go do usunięcia się z Oluzei. 
skiernu, Maryawicie, który pracując tu lat Ks. Modrzejewski nie chcąc opierać 
parę w roli wikaryusza do naszego ro-I się uzbrojonemu tłumowi, wyjechał do 
złamu, umiał sobie, dzięki swej gorliwo- Cegłowa. Było to w samych początkch 
ści, zaskarbić uznanie, szacunek i miłość naszego rozłamu. 
parafian. Biedni maryawici Okrzejscy pozo-

Ks. Jan Modrzej('w~ld. 

Z tego też względu - w chwili na
szego rozłamu - niemal wszyscy parafia
nie zapisali się pod sztandary nasze i za
trzymali wśród siebie ks. Modrzejewskie
go na stałego dusz swoich kierownika. 
Nie wszyscy atoli przy nas wytrwali. 
Skoro usłyszeli z ambon straszenie ludzi 
"piekłem"; skoro zobaczyli prześladowa

nie nas jako "heretyków"; - podburzanie 
mas przeciw naszemu ruchowi-zlękli się 
i cofnęli. Pozostali przy nas nie myśleli 
cofać się i wracać pod dawny kie
runek. 

Wobec tego miejscowy prohoszvz 

stawieni sobie, narażeni na ustawiczne 
szyderstwa, wzgardę i prześladowania ze 
strony "prawowiernych" sąsiadów, pozba
wieni byli pociech religijnych przez parę 
miesięcy. Nie wrócili jednak do jedno
ści z biskupami, a całą niby "gorliwość" 
prawowiernych kapłanów doskonale po
jęli. 

Nie mogąc dłużej znosić braku swe
go kapłana, wysyłali ustawiczne delega
cye do Cegłowa z prośbą, aby powrócił 
na dawne stanowisko ks. Modrzej ew-
ski. 

Po kilku miesiącach takiej z para
fianami rozłąki wrócił wreszcie do Okrzei 
ks. Modrzejewski, ale nie mogąc się w tej 
wiosce utrzymać, obrał sobie na miejsce 
stałej siedziby wioskę Gózd, w której 
natychmiast zakrzątnął się około zogni
skowania życia religij !lego. Wkrótce też 
pod kierunkiem ks. Modrzejewskiego w prze
ciągu jednego roku stanął ładny drewnia
ny kościół IV Gozdzie, kosztem 4000 rubli 
wraz z całem urządzeniem. Poświęcenia 
dokonano w dniu 6 stycznia 1907 r. 

W tym samym nadto roku pobudo
wano drugi jeszcze dość duży, drewnia
ny kościół we wsi Grabów SzZachecld, po
święcony w dniu 24 września 1907 r. 
Cała budowa wraz z urządzeniem we
wnętr;r.nem wyniosła około 3000 rubli. 

Oprócz kościołów wspomnianych ma
ryawici Okrzejscy mają domowe kapliczki 
w wioskach: Gęsiąj Wólce, Feliksinie, Ci
sowniku, Budkach, Hucie, Woli Okrzejslciej 
i Życzynie. Raz w tygodniu nawiedza te 
kapliczki, ks. łdodrzejewski, by udzielić 
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wiernym Sakramentów Świątych. TV Gę
siej Wólce nadto przechowuje się w ka
pliczce maryawickiej stale Przenajświę

tszy Sakrament. 

XIII. 

ŻELISZEW. 

Staraniem ks. Modrzejewskiego po- Ani w roli proboszcza, ani wikaryu-
budowano w Gozdzie dom na ochronkę sza nie pracował do rozłamu naszego 
dla maryawickich dzieci. Ochronka ta z hierarchią żaden kapłan Maryawita w pa
niedługo zacznie funkcyonować. Takiż rafii Żeli szew, położonej w gubernii Sie-

Kościół w Graho\\'ie Szlacheckim (par. Okrzoja.) 

dom buduje się w Grabowie & lacheckim, dleckiej i Siedleckim powiecie. A jednak 
z przeznaczeniem na ochronkę dla miej- cała ta parafia, jedna z pierwszych (15 lu
scowych dzieci, które z powodu odległo- tego 1906 r.) wyłamała się z pod władzy 
ści 8-0 wior.:5towej od Gozda nie mogłyby biskupów i poddała się pod nasze kiero-
tam uczęszczać. wnictwo. Co ją do tego skłonił/)1 

W obrębie dawnej prawowiernE'j pa- Do galeryi typów duchowieństwa 

rafii-Okrzeja liczymy 2000 maryawitów; wiejskiego, skreślony?h w opisie poprze
z maryawitami zaś z sąsiednich parafii dzających parafii-w Zeliszewie przybywa 
cyfra parafian Okrzejskich wynosi 3000. jeszcze jeden-nowy zupełnie. 

Proboszczem tam był ks. Adam Du
biszewski. Doskonały hodowca koni, wy
borny partner przy wincie lub preferan
sie, zawołany myśliwy, wesoły przy kie-
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Uszku towarzysz, był jednocześnie wielkim "tak wypada", ale z miłą chęcią opuściłby
nieprzyjacielem służby Bożpj. Zajęcia ko- je wszystkie. 

Nabożeństwo w niedziele i święta. 

odprawiał odrazu. Zacząwszy o godz. lOt 
zrana jutrznię, przechodził zaraz do sumy, 
przeczytał Ewangelię Św., powiedział pa
rę słów nauki i zaraz odprawił nieszpory, 
by mieć czas wolny do ... używania. W ko
ściele zawsze stękający, schorzały, cierpki,.. 
kwaśny-wpsoło na koniu cwałował obok 
dziedzica, lub otoczony gromadą psów 
skakał po zagonach z dubeltówką na ple
cach ku podziwieniu swoich parafian. 

Przy us ta wicznej "pracy towarzyskiej" 
nie miał czasu na pracę kapłańską. Po· 
nocach przy biesiadach lub kartach bez
sennie spędzonych, musiał się wywczaso
wać - a ludzie tymczasem godzinami ca
łemi wyczekiwać byli zmuszeni na przy
bycie do kościoła proboszcza. A peniten
tów pozbywał się szybko pod lada pozo
rami. Kto był u Spowiedzi przed rokiem,. 

Ks. Jan Nowakowski. tego nie chciał spowiadać, mówiąc, że nad 
takim grzesznikiem trzeba dłuższego cza

ścielne nudziły go i niecierpliwiły. odPra-1 su, by go wyspowiadać dobrze. Kto zaś 
wiał je tylko dla "przyzwoitości", że to był przed paru miesiącami u Spowiedzi,. 

Koś ci ół w Żelisze,ri e. 
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-ten 'znowu przychodził ... zawcześnie. Jeże· kierunku zwalniało go od pracy nad du
li zaś kogo zmuszony był wyspowiadać, szami. Skoro jednak spostrzegł, że lud 
to czynił to niechętnie w zakrystyi, przy stracił zupełnie do niego zaufanie, a co 
~łużbie kościelnej, a często wpadłszy ważniejsza, że nie daje mu prawie żadnych 
IW gniew łajał, przeklinał, a nawet bił swoich dochodów, zaczął prześladować tych wszy
.penitentów. Tajemnica Spowiedzi wcale go stkich, którzy uczę::;zczali do Maryawickiej 
nie obowiązywała. Wyraźnie ją zdradzał parafii. Faktem tym pokazał jawnie, że 
i _ wyśmiewał się ... z głupstw, które - jak nie tylko sam nie chciał nic robić dla do-

Kościołek w Dąbrówce-Stanach. 

mówił - ludzie opowiadali mu przy Spo- brl:L parafian, ale nawet innym gorliwszym 
wiedzi. kapłanom nie pozwalał nad nimi pra-

Do chorych nie rad byłjeździć zadmi· cować. 

,nistrowaniem Sakramentów Świętych. Po- Zniechęceni Żeliszewscy parafianie 
rywczy był taki, że raz na chorą pochwy- napisali skargę do biskupa w Lublinie, 
cił polano, by ją bić. Chorzy przeto umie- prosząc go pokornie o zmianę proboszcza 
rali bez Sakramentów Świętych. i wysłali z nią delegatów. Dziekan atoli 

W początkach ruchu Maryawickiego Siedlecki, ks. Józef Scipio del Campo wró
i zainteresowania się niem ludu, ks. Du- cił delegatów z drogi, zapowiadając im, 
biszewski sam zachęcał parafian swoich, że sam na miejscu zaspokoi słuszne żąda
,by chodzili do Spowiedzi Św. do sąsie- nia parafian. Jakoż, rzeczywiście, stawił 
,dniego Cegłowa. Posłuszeństwo w tym się na słowie, przyjechał do Żeliszewa, ale 
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tylko pO to, by 11awymyślać wszystkim trzecia parafian t. j. około 1000 dusz; do 
od łotrów, mówiqc, że i takiego księdza nie nas zaś przyłączyło się 2000 osób. 
są warci... Proboszczem w Żeliszewie 7Jostał ks. 

Tego było już dosyć. Taka niespra- Jan Nowakowski, znany nam z pracy 
wiedliwość przepełniła miarę cierpliwości w Lublinie kapłan-Maryawita. 

·Żeliszewian. Usunęli się zaraz z pod opie- Pracę swą w Żeliszewie rozpoczął 
ki władz duchownych, które w ich smu- ks. Nowakowski od dziedziny religijnej. 
tnej praktyce życiowej były tylko do to- Ucząc prawd wiary i umoralniając para
lerowania występku a prześladowania fian, przygotował wdzięczny te:..'en pod po-
-cnoty. siew oświaty, kultury i dobrobytu. 

Kościołek w Pirogu. 

Ks. Dubiszewski wyjechał w tym 
-czasie leczyć się do Warszawy. Parafianie 
Żeliszewscy, korzystając z tE'j sposobności 
zaprosili do siebie księży Maryawitów i im 
się w opiekę duchowną oddali. Z jakim 
zaś zapałem przystąpili do nas, widząc 
w naszym ruchu tak potrzebną reformę 

obyczajów, dowodem-fakt, że w łączno 
.ści z biskupem została zaledwie jedna 

W samym Żeliszewie pobudowano 
w ciągu trzech miesięcy duży drewniany 
kościół, którego poś więcenie odbyło się 
w dniu 23 grudnia 1907 r . Kościół ten 
zbudowany został kosztem niespełna 6000 
rubli. Przy tern dla użytku parafii kupiono 
domek za 375 rubli. 

Staraniem ks. Nowakowskiego nadto 
wyjednane zostało u sfer właściwych po-
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zwolenie na otwarcie w Żeliszewie ochron
ki dla dzieci. Ochronka ta w niedługim 
czasie zacznie funkcyonować. Ks. Nowa
kowski rozpoczął przytem starania o otwar
cie początkowej szkoły dla maryawi
tów. 

lek) i domowe kapliczki w reszcie wyżej
wYmlenionych wiosek. 

2) Z parafii Kopcie kilku mieszkań
ców wsi Polaki, gdzie w domowej kaplicz
ce przechowuje się Przenajświętszy Sakra
ment. 

Żeliszew. Dom przeznaczony na ochronkę. 

W obrębie dawnej katolickiej para-I 3) Z parafii Niwislci mieszkańcy wio-
fii-urządzono domowe kapliczki w Rososzy, ski Czarnowąż, gdzie również w domowej 
Niechnabrzy, Kotuniu, Trzemuszce, Ozoro
wie i Klodziu. We wszystkich tych ka
pliczkach przechowuje się Przenajświętszy 
Sakrament. 

Działalność jednak kapłańska ks. No
wakowskiego nie ograniczyła się na sa
mym Żeliszewie. Przyjmował i z okoli
cznych wiosek wszystkich, którzy się doń 
zgłaszali. Wskutek czego w skład dzisiej
szej parafii Maryawickiej wchodzą: 

1) Z parafii Skurzec mieszkańcy wio
sek: Czerniejów, Dąbrówka-Stany, Dąbrów
ka-Niwka, Nowaki, Piróg i Skurzec. Ta
meczni maryawici, nieustraszeni w wy
znawaniu swych religijnych przekonań, 

dawniej nawiedzający procesyonalnie Że
łiszew, dziś posiadają własne świątynie: 

w Pirogu (kościołek drewniany), w Dą

brówce-Stany (miluchny murowany kościo-

kapliczce znajduje się Przenajświętszy Sa
krament. 

4) Z parafii Ieruzal (pow. Nowo-Miń
ski, gub. Warszawska) chodzi do Żelisze
wa kilkoro maryawitów ze wsi Dę
bowce. 

Według ostatnich obliczeń cała Że
liszewska parafia liczy 2,270 wyznaw
ców Maryawityzmu. 

XIV. 

WIŚNIEW. 

Największą atoli Maryawicką parafią 
w obrębie guber~ii Siedleckiej, jest Wi
śniew w powip.cie W ęgrowskim. 

Katolicka parafia, składająca się nie
gdyś z 3000 wiernych, dziś zaledwie 35 
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parafian posiada. Reszta - sami marya- cia o najelementarniejszych zasadach wia
wicL Nie ulękli się oni ani gromów ry. Mieli bowiem uprzednio proboszcza 
z ambon miotanych, ani dzikiego prze- przez lat 35, który nie zatroskał się ni
śladowania, które cały kraj ogarnęło, ani gdy nad stanem swojej parafii. Dziś on 
en?ykliki ?apieskiej, ani klątwy kościel- już osądzony przez Boga za swoje dusz- · 
neJ wreSZCIe. pasterstwo. Rzucamy przeto zasłonę na 

Stałość tę przekonań, wytrwanie życie jego prywatne i stosunek do para-
przy zasadach, parafianie Wiśniewscy za- fian. . 

Ks. Wawrzyniec Roztworowski. 

wdzięczają ks. Wawrzyńcowi RoztwoJ:ow
skiemu, dawnemu kapelanowi arcybisku
pa Warszawskiego, Marya.wicie. Arcy
biskup bowiem nie mógł znieść w swojem 
()toczeniu kapłana-Maryawity i dla tego 
w dowód wysokiego swojego nieukonten
towania i "niełaski" za szczere i lojalne 
przyznanie się ks. Roztworowskiego do 
zasad Maryawickich, skazał go 1) jakby 
"na wygnanie," do dalekiej od Warsza
wy i bardzo opuszczonej parafii. 

Mieszkańcy Wiśniewa, zaniedbani 
pod względem moralnym, nie mieli poję-

l) Probostwo bowiem biskupi iają nie 
w dowód uznania za pracę lub zasługi, ale za 
karę .. · 

Ks. Roztworowski z zapałem sobie 
właściwym i gorliwością apostolską wziął 
się do pracy nad duszami. Praca ta, peł
na zaparcia się i poświęcenia, świetne 

przyniosła owoce. 
Oświeceni i dźwignięci moralnie pa

rafianie Wiśniewscy, wdzięczni ks. Roz
tworowskiemu za kilkoletnią wytrwałą 

nad nimi pracę, w chwili rozłamu porzu
cili ochotnie opiekę biskupów, a poszli 
za nami. Niemal wszyscy zostali przy 
swoim proboszczu. 

Pod jesień 1906 r. pod kierunkiem 
ks. Roztworowskiego, przystąpili marya
wici Wiśniewscy do budowy nowej świą
tyni. Plac pod · budowę ofiarowały rodzi
ny: Ruszpiów, Gąsiorów i Zielińskich. 

W pracy tej jednak napotykali ustawi
czne przeszkody. "Prawowierni" poda
wali prośby do władz administracyjnych 
o powstrzymanie robót i sprawili swemi 
skargami to, że pomocnik naczelnika W ę
growskiego powiatu, katolik, położył areszt 
na materyały budowlane. Stanęły robo
ty przez całe pięć tygodni najpiękniejszej 
pogody ... Po roku jednak wYtrwałej pra
cy, mimo u~tawicznych przeszkód, stanął 
duży, murowany stylowy kościół wraz 
z całkowitern urządzeniem. Wewnątrz po
malow.any gustownie, posiada przy wiel
kim ołtarzu wspaniałą artystycznej war
tości konfesyę. Na chórze ustawiono no
we organy. Cały kościół opalany jest za 
pomocą centralnego ogrzewania. Budowa, 
całkowite urządzenie i wykończenie w szcze
gółach kościoła Wiśniewskiego wynosi 
20,000 rubli. 

Znaczną część kosztów powyższych 
pokrył ofiarą ze spadku po rodzicach ks. 
Roztworowski. 

Oprócz kościoła, w granicach dawnej 
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parafii Wiśniewskiej znajdują się domo- ści tegoż domu mleSCI się ochronka dla. 
we kapliczki w wioskach: Żebrówce, Tur- dzieci. Drugi zaś dom przeznaczony jest 
ku, Garczynie, Ozamoglowiu, Pokrzywniku, na łaźnię ludową i kąpiele. 

Narcie, Męcinie, Kamionce, Borowem i w Wo
li Polslcz:cj. 

Pobudowano jeszcze w Wiśniewie 
dwa domy parafialne. W jednym zamie
szkuje służba kościelna, a. w drugiej czę-

Jak w wielu okoJicach naszego kra
ju, tak i w stronach Wiśniewa, poczciwy 
nasz lud pomimo licznych zalet swoich 
nie rozumie potrzeby kąpi.eli dla organi
zmu ludzkiego. Żyje też niemal całe ży-
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Wiśni ew. Dom parafialny. 

Wiśniew. Ochronka. 
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de w brudzie i niechlujstwie. Chcąc go 
z tej wady wyleczyć, ks. Roztworowski, 
<taje mu w kąpielach i łaźni ludowej, spo
:sobność do zamiłowania czystości i hy
gieny. 

Pierwszy to zakład tego rodzaju 
-w _ naszych Maryawickich parafiach. 

Skoro lud od.czuje sam dobroczynne 
skutki ochędóstwa i hygieny, niewątpliwie 
lłaźnie tego rodząju staną i w innych na-

szych parafiach. 
Dla niemających stałego zajęcia mło

dych chłopców ks. Roztworowski założył 
szkołę koszykarstwa. 

Prócz tego po za obrębem dawnej 

Wiśniewskiej parafii przyłączyli się do 
Maryawityzmu i poddali się pod kierunek 
ks. Roztworowskiego mieszkańcy sąsie

dnich parafii: 
1. W parafii Wierzbno wieś Jawo-
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rek, gdzie jest domowa kapliczka. 
2. W parafii Czerwonka wioski: Ko

szewnica, Sólki, Strupiechów, Osowno i Czer
wonka. W Koszewnicy i Sólkach marya
wici mają domowe kapliczki; w Strtlpie
chowie zaś murowaną kapliczkę. W CZCj'
wonce, wsi kościelnej, rozpoczęto budowę 
kościola. 

miński, gub. Warszawska) znajduje się 

około 60 maryawitów, rozrzuconych po 
rozmaitych wioskach. 

6. W parafii Kałuszyn (pow. Nowo
Miński, gub. Warszawska) Maryawityzm 
przyjęły wioski: Wó~ka Kałuszyńslca, Chj'ó
ściec i Sambm'y. W każdtj z tych wiosek 
znajdują się domowe kapliczki. 

Wiśnie",. Budowa 'kąpieli ludowYL'h. 

3, W parafii K01'!/tnicd w samej Ko
rytnicy kilkunastu biednych maryawitów, 
nie mogąc wynająć furmanki, kupili so
bie za składane pieniądze konia i co nie
dziela i święta jeżdżą 20 wiorst na nabo
żeństwo do Wiśniewa 

4. W parafii Pniewnilc (pow, Ra
dzymiński, gub. Warszawska) mieszkań
cy wsi Zakrzew. Mają oni domową kapli
czkę, w której przechowuje się Przenaj
świętszy Sakrament i raz na miesiąc od
prawia się Msza Święta. Zwykle zaś 
wszyscy uczęszczają do kościoła w Wi
śniewie. 

5. W parafii Dobr'e, (pow. Radzy-

7. Vi[ parafii .7ak~lbów (pow. Nowo
Miński, gub, Warszawska) do Wiśniewa 
należą mieszkańcy następujących wiosek: 
Szczytnika, Czat'nej, Ltldwinowa i Moczy
dla, gdzie mają również domowe kapli
czki. 

Cała Wiśniewska parafia liczy obe
cnie 4500 jawnych i sprawie Bożej z ca
łem poświęceniem oddanych maryawitów. 

Z krótkiego tego i pobieżnego prze
glądu, widzieć możemy, ile jeden kapłan, 
z duchem poświęcenia, w zakresie swo
ich obowiązków zdziałać może. 

6 
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Plebania urządzona wytwornie, po 
książęcemu, była miejscem zebrań oko
licznych hulaków i lubiących wesołe ży-

Następną Maryawicką parafią, która cie .ksi.ęży. Kościół t~mczasem o~u~zczo
nasuwa się naszej uwadze w gubernii ny. l. bIedny, pozbawIony był na~m~zbę
Siedleckiej w W ęgrowskim powiecie-jest dm eJ szych przyborów, gdyż plemądze 
Grębków. • Historya jej powstania jest dawane ~a po~rz~by ~wią~J71i, szły na 
z wielu względów ciekawa. utrzymam e... mewIast I gOSCl. 

Parafianie Grp.bkowscy od . d _ W tych warunkach zrozpaczeni pa-
',; naJ a f" l' ł ' k ć . k wniejszych czasów bylj po macoszemu ra la~le poczę I g osno sar a l n~r.ze ać 

traktowani przez władzę duchowną. Zwa- na me.dbalstwo ~ładzy duchowneJ 1 tole
żywszy rodzaj pracowników, jakich usta- ~owame przez bIskupa. występków, woła
wicznie mieli-podziwiać można, że wia- Jących o pomstę do meba. 
ry nie stracili. Pod ten czas właśnie w wielu na-

Przez lat 35 proboszczem w Gręb- raz parafiach kraju całego lud usuwać 
kowie był ks. Michał Mystkowski. Dla począł z plebanii i kościoła gorszycieli 
nadmiernej tuszy swojej (ważył przeszło proboszczów, a wyłamawszy się z pod 
10 pudów) nie mógł wejść na bryczkę. opieki biskupów, którzy o lud nie dbali, 
Wielu przeto chorych umierało bez Sa- oddawał się pod kierunek księży Marya
kramentów Świętych. Z trudnością wiel- witów. 
ką spełniał wszelkie posługi kapłańskie. Przykład ten podziałał i na parafian 
Impetyk, skory do gniewu, o byle co in- Grębkowskich. 
teresantów przeklinał, wymyślał lub za Wielu z pośród nich miało sposo
drzwi wyrzucał. Spowiedzi Św. na cały bność poznać niektórych z naszych ka
głos niemal słuchał, a słuchając łajał, płanów i pr'acę ich oraz gorliwość ka
przeklinał, od konfesyonału odpychał. płańską ocenić. Wielu uczęszczało już do 
Chciwym był przytem na pieniądz. Zda- sąsiedniego Wiśniewa. Pamiętali, z jakiem 
rzało się, że władze świeckie zniewalały ~am rozrzewnieniem i skruchą Spowiedź 
proboszcza do pochowania zmarłych bie- Swiętą odbyli, a po niej życie odmienili. 
daków, gdyż dobrowolnie bez żadnego Z rozkoszą prawdziwą przy łuchiwali się 
dla siebie dochodu nie chciał tego uczy- naukom o Bogu Utajonym w Przeuaj
nić. Parafianie, z całą pobłażliwością dla świętszym Sakramencie, o Jego miłosier
wieku starca, chcieli, aby ich proboszcz dziu, dobroci, o potędze modlitwy do 
miał stałego pomocnika. Prosili o to naj- Matki Najświętszej i o innych prawdach 
pokorniej. Lecz nieugięty a chciwy sta- wiary, jakby o rzeczach zupełnie nowych 
rzec nie chciał się na to zgodzić. Tłó- i nieznanych. 
maczył, że sam nie ma żyć za co, a cóż Ks. Ciemniewski spostrzegł, że pa
dopiero utrzymać wikaryusza. I taki stan rafianie jego jakoś coraz częściej Wiśniew 
tyranii trwał całe lat 36. nawiedzać poczęli, nie zważając ani na 

Następcą jego został ks. Henryk oddalenie, ani też na niepogody i słoty. 
Ciemniewski. Ten wkrótce stracił wszel- Chcąc temu przeciwdziałać, chwycił się 
ki wpływ na parafian dla niesłychanego nieroztropnych środków. Za wpisanie do 
zdzierstwa i rozwiązłości, której niemal Adoracyi kazał swoim parafianom pu
publicznie się oddawał. Otoczony rojem blicznie leżeć krzyżem przed wielkim 
kobiet i ich dzieci, które zarazem były ołtarzem. W konfesyonale zaś i na ambo
niesłychanie podobne do gospodarza ple- nie piorunował na tych, którzy z kom
banii, wzbudzał tylko niesmaczne dowci- paniami do Wiśniewa chodzili. 
py i pogardę dla siebie. Zrozumieli wtedy parafianie Gręb-
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kowscy, że ich proboszczowi wcale nie 
chodziło o chwałę Bożą lub o umoralnie
nie ludu; że sam nie ma wcale zamiaru 
życia swego odmienić. Zniech~ci1i si~ 
przeto zupełnie do niego. 

N araz rozeszła się wieść, że wszyscy 
księża Maryawici zostali zasuspendowani 
przez biskupów. Przyjęto tę wieść z nie
dowierzaniem, ale skoro przekonano się, I 
że to prawda, najwyższe oburzenie ogarnę
ło serca parafian Grębkowskich. 

"Jakto~ - mówiono sobie - biskup, 
ten stróż czystości nauki i dobrych oby
czajów, usuwa z pola pracy cnotliwych 
kapłanów a zdzierców i gorszycieli, jak 
nasz proboszcz, pozostawia na miejscu, 
lubo my oddawna o usunięcie go prosi
my? Tak dłużej być nie może ... " 

Zbierają się przeto wspólnie, obra
dują, a rezultatem tych narad było głę

bokie przekonanie, że w łączności z bisku
pem nigdy nie doczekają się lepszego 
księdza. Oddali się przeto dobrowolnie 
pod kierunek księży Maryawitów i za 
przykładem innych parafij, zebrawszy 
3,000 podpisów, przesłali o tem swem po
stanowieniu odpowiednie zawiadomienie 
do władz duchownych i świeckich. 

W parę dni potem udali się do ks. 
Ciemniewskiego z oświadczeniem, że dłu
żej go za swego proboszcza mieć nie chcą 
i żądają, aby w przeciągu dwóch tygo
dni Grębków opuścił. 

Ks. Ciemniewski nie bardzo był rad 
z tak energicznego kroku ' swoich para
fian. Próbował zwlekać, wdawać się 
w układy, kaptować sobie ludzi, uciekać 
się do pośrednictwa przedstawicieli wła
dzy tak duchownej, jak świeckiej, ale nic 
nie pomogło. Musiał rad nie rad opuścić 
Grębków w dniu 4 marca 1906 r. i prze
nieść się na wikaryat do W ęgrowa zgo
dnie z wolą swego biskupa. 

Od pierwszej chwili wyłączenia się 

Grębkowian z pod opieki biskupów, po
sługi religijne wśród nich kolejno speł
niali księża Maryawici: Józef Szymanow
ski, Adam Furmanik~ Józef Poradowski, 
Franciszek Miazga., 

Ks. Franciszek Miazga wreszcie, za
mieszkawszy na stałe w Grębkowie, zo
stał proboszczem tutejszej Maryawickiej 
parafii. 

Katolicy jednak tak łatwo nie od
stąpili kościoła i plebanii. Wezwawszy 
do pomocy lud z sąsiednich parafii: Liwa, 

Ks. Franciszek ł.1ia;\ga. 

Wyszko,va i innych, poczęli w rozmai
tych odsLQpach czasu napadać na marya
witów. 

Pierwszy taki napad mial miejsce 
podczas rekolekcyj wielkopostnych, atoli 
do krwawej rozprawy nie doszło. Skoń
czyło si~ tylko na hałasach i krzykach. 
Tłumy napastników zostały odp~dzone 
przez napadniętych. 

Powtórny napad na kościół i pleba
nię w Grębkowie zorganizowali katolicy 
w dzień 25 marca, w uroczystość Zwia
stowania Najświętszej Maryi Panny. Bę
dący jednak na czatach maryawici, spo
strzegłszy zbliżające się pod kościół 
tłumy, wybiegli i kilku z pośród napa
stników ujęli. Pytani o przyczyn~ najścia, 
odpowiedzieli szczerze, że księża: Karol 
Leszczyński, wikaryusz z Liwa i Stani
sł~w Werbenko, proboszcz z Wyszkowa, 
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dali im po par~ rubli i polecili iść do śba ta jednak przez Zjazd nie została 

Gr~bkowa, by tam "odbierać kościół i bić uwzględniona. Odrzucono ją. Dnia 20 czer
maryawitów". wca przybył do GrQbkowa komisarz sq-

l tym razem nie doszło do powa- dowy wraz z naczelnikiem powiatu i 
żniejszego zajścia. Wszyscy cofnęli się· w otoczeniu oddziału 'wojskowego w ce
Ujętych napastników, po uczynioncm lu "~'konalljlL wyrokll i oddania prawo
wobec świadków zeznaniu, maryawici pu- wiem,Vm ko~doła i plebanii . 
ścili na wolność. Wiedzieli, że organi-I ~ T aczelnik po\\iatu zgrornauznnym 

f 

Kościół w Żarnówce (par. GrQuków). 

zatorami bandyckich wypraw byli księ- licznie marya\\'itom zaproponował do
ża katoliccy. browolne ustąpienie. Spotkała go kat e-

"Prawowierni" jednak ustawicznie goryczna odmowa. "\Vówczas \,"ydal na
się burzyli, grożąc otwarcie napadem na czelnik rozkaz usunięcia ludzi przemocą· 
Grębków i rzezią maryawitów. Nie mo- W myśl tego rozkazu żołnierze poczQli 
gąc siłą, postanowili odebrać maryawi- bić bezbronnych. Skoro jednak pewlla 
tom kościół i plebanię drogą sądową. maryawitka została pobita aż do krwi, 
Sąd gminny, nie bacząc, że ta sprawa naczelnik powiatu polecił żołnierzom 
przechodzi zakres jego kompetencyi, przy- ustąpić z plebanii, zapowiadając tylko, że 
sądził zwrot Grębkowskiego kościoła "pra- następnym razem przybędzie do Grębko
wowiernym" i polecił natychmiastowe wy- wa z kilku oddziałami wojska. 
konanie wyroku komornikowi. Po upływie paru tygodni (9 lipca 

Maryawici udali się do Zjazdu S~:" 1906 r.) rzeczywiście przybył do Gl'ęb
dziów z prośbą o powstrzymanie wyroku kowa komisarz sądowy i naczelnik na 
i o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pro- czele wojska. O godzinie 4 zrana woj-



- 8~ 

sko otoczyło plebanię i kościół. Wika- Maryawici nie dowierzając, aby ka
ryatka została opieczętowana o 7 zrana. tolicy poprzestali tylko na pilnowaniu 
Rzeczy kościelnego i pewnej rodziny ma- kościoła do czasu rozstrzygnięcia spra
ryawickiej zostały przez żołnierzy na wy w wyższych instancyach sądowych, 
ulicę wyrzucone. Poczem udano się na podejrzewali, że katolicy wcześniej otwo
plebanię, którą zajmowali w licznym tłu- rzą kościół i obejmą go w posiadanie 
mie maryawici. Dobrowolnie nie chcieli tern więcej , że chodziły tego rodzaju po 
ustąpić, uważając kościół i plebanię, ja- okolicy wieści. Postawili przeto straż swo
ko wzniesione i utrzymywane przez pa- ją nad strażą katolików dla samej kontroli. 
rafian Grębkowskich za swoją własność- Nazajutrz po odebraniu kościoła, 10 
temwięcej, że stanowili więcej aniżeli lipca, straż pilnująca kościoła spostrzegł
trzy czwarte całej ludności. Zniecierpli- szy zbierających się maryawitów, roz
,,·ion~7 cichym oporem dowódca wojsko- pierzchła się, ale rychło wróciła w zdwo
\Y;V \Y~'dał polecenie: "Rąbać i kawałka- jonej liczbie i uderzyła na bezbronnych 
mi \\ yrzuca6!" Litościwsi odeń żołnierze maryawitów, ciskając w nich kamienia
przemocą. wyciągać poczęli z plebanii mi i strzelając z rewolwerów. Między 

zgroJllar1zone tam osoby, bijąc je przy- strzelającymi zauważono Ludwika Szy
tem. l\ilka kobiet zostało wyrzuconych mańskiego, policyanta-katolika. Pomimo 
oknenL Ticktórepo tern zajściurozchorowa- strzałów nie było poważniejszego wypad
ł y sit' niebezpiecznie. Po opróżnieniu pleba- ku. Katolicy cofnęli się do swoich za
nii i opi eczętowaniu, podążono do kościoła. gród. 

\V kościele pod ten czas było pa- Było to jednak wstępem do dalszej 
rę niewiast maryawitek. Naczelnik po- walki, do zorganizowanego pogromu. 
wiatu wysłał do opróżnienia kościoła Już od samego rana rojno było 
"pra\yowiernych" katolików. Ci skwa- w zagrodach prawowiernych katolików 
pliwie wypełnili rozkaz i z większem niż od licznie przybyłych z okolicznych pa
żołnierze okruciel'lstwem. Przewróciwszy rafij naszych przeciwników. Około połu
je na posadzkę, chwytali za nogi i wy- dnia jednak nadciągnęły wielkie tłumy 
wlekali na cmentarz. Kościół rychło ludu z Kopci, Mokobód, Liwa, Wyszko:' 
przy takiej pomocy został opróżniony. wa, Wierzbna i wielu innych i z okrzy
A ponieważ kluczy na miejscu nie było, kami wściekłości rzucili się do ataku na 
pozabijano wszystkie drzwi wielkimi maryawitów. Garstka naszych przy ko
gwoździami i opieczętowano. Pan Jezus ściele została formalnie zarzucona gra
w Najświętszym Sakramen~ie utajony, dem kamieni. Prażono ich przy tern gę
pozostał w opieczętowanym kościele. stymi strzałami z rewolwerów i dubeltó-

Po dokonaniu tych czynności urzę- wek. Wobec tego maryawici szukali oca
dowych opiekę nad kościołem oddano lenia życia w ucieczce. Katolicy ścigali 
miejscowemu wójtowi, znanemu z wro- ich dalej, wyszukiwali po domach, wy
giego usposobienia dla maryawitów. ciągali i pastwili się-bijąc-z wyrafino
Wójt w obawie, aby maryawici nie za- wanem okrucieństwem. 
brali ponownie kościoła, postawił na stra- Kilkunastu pasujących się ze śmier-
ży kilkudziesięciu gospodarzy. cią maryawitów (jeden zaraz tegoż sa-

Sprawa jednak kościoła Grębkow- mego dnia umarł wskutek pobicia-Adam 
skiego nie została ostatecznie rozstrzy- Kostka z Cierpiąt), kilkudziesięciu rana
gnięta. Maryawici mogli apelować do mi pokrytych a przeszło setka z sińcami 
wyższych instancyj a wyrok sądu gmin- i guzami na ciele-oto owoce "gorliwości" 
nego orzekał, że kościół Grębkowski wi- katolickiej. 
nien być opieczętowany aż do uprawo- Nie poprzestając jednak na tego ro-
mocnienia się wyroku. dzaju krwawem zwycięztwie, katolicy 



- 86 -

rzucili się do rozbijania domów marya
wickich, wywłócząc ich mieszkańców na 
drogę i bijąc do utraty zmysłów swoje 
ofiary. Inni tymczasem rozbijali okna, 
rąbali naczynia i sprzęty, zabierali i gra
bili pieniądze. W domu Witalisa Gierłow
sltiego rozgrabiono 1,285 rubli gotówką, 
3 zegarki męzltie i jeden damski, obrączki 
ślubne, ubranie i bieliznę. Obrazy świQ

tych darto w kawałki a ramy łamano, 

maryawitkę, by podobnyż znak na domu 
swoim zrobiła "jeżeli chce śmierci uni
knąć ... " 

Krwawe te sceny w Grębkowie wy
wołały wrzawę , Sami katolicy przestra
szyli się odpowiedzialności przed pra
"\-vem. Przybyłe zaś na miejsce zbrodni 
wojsko przeszkodziło dalszemu znęcaniu 
się nad maryawitami, 

Z 'powodu tego pogromu wynikła 

Żarnówka, Budowa domu parafiaroego. (Par. GrQbkÓw.) 

Ze specyalną nienawi ~cią past\dli siQ ka
tolicy nad obrazami Matki Boskiej Weu
stającej Pomocy, W jednym z domów 
maryawickich wylup1;ono oczy Matce Naj
iwiętszej, 

Cały ten pogrom drobiazgowo opi
sany został w MM ] 8, ] 9, 20, i 21 
"Maryawity" z r. 1908. 

Pogrom ten cały, jak zeznają liczni 
świadkowie, uplanowany był z góry i zor
ganizowany na szeroką skalę. Na parę 
dni przed pogromem niektórzy litościw
szego serca katolicy, ostrzegali swyrh 
krewnych lub znajomych, aby uciekali 
na tę noc gdzie mogą. "Prawowierni" 
przy tern na domach swoich robili znaki 
kredą, by ich omijali pogromcy. Jedna 
"z prawowiernych" prosiła swoją "kumę", 

sprmra sądowno "\Vi elu zo ' fało SUI.'lI\ro 
ukaranych, ale llajgłówniej si mOl'n.lui 
sprawcy pogromu, pauowie i księża, \\ y
szli z tej spra'wy unie·winnieni. Biedny, 
zwiedziony lud polski na sądzie ich 
oszczędzał... 

Przez ustawkzne prześladowania, 

pogrom wyżej przytoczony i odebranie 
wreszcie kościoła parafialnego, umocnili 
się na duchu nasi bracia mal'yawici 
i utwierdzili w swy' h przekonaniach. 
Poznali, że za dobrą sprawę eierpią. Po
zbawieni kościoła, przenieśli nabożeńst'wo 
bo domu Feliksa Boruca w Żarnówce, do 
prowizorycznej kapliczki. Jednocześnie 
pod ltierunkiem swego proboszcza ks. 
Franciszka Miazgi zajęli się odrestauro
waniem małej mutowanej kaplicy, pobu-
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dowanej na gruncie Franciszka Boruca. XVI. 
Po dwóch tygodniach pracy można było 
już przenieść do owej kaplicy Pana Je- CEGŁÓW. 
zusa, jak również wszystkie nabożeń-
stwa. Z parafij naszych po prawej stronie 

Kapliczka jednak okazała się zbyt Wisły położonych, największą liczebnie 
szczupłą. Przystąpiono przeto do budo- i jednolicie zwartą, znakomicie przytem 
wy kościoła, który po dwóch miesiącach zorganizowaną jest Cegłów, le:~ący w gub. 
wykończono. Odtąd Żarnówka stała się Warszawskiej, w powiecie Nowo-Mińskim. 
ogniskiem życia religijnego wszystkich Prob?szczen: tt'j parafii )est ks. Bo
maryawitów, należących do Grębkowskiej lesław WIechowlCz, Maryawlta, były ka
parafii. pelan szpitala na Pradze, usunięty stam-

Rozsiani po wszystkich wioskach tąd w,olą arcybiskupa za wielką gorliwość 
dawnej parafii katolickiej mają dla swej kapłan~ką. .. , .. 
wygody domowe kapliczki w wioskach: Nle.stru~zony ten na mWIe .P~nskleJ 
Kózki, Trzcianlca, Sinolęlca, Leśnogóra !,raco.wmk, mezmordowany krzew~Clel M~
i Kazimierzów, gdzie adorują Przenaj- ry~wltyzn~u, przybył d~ Cegłow~ I w kr~-
Bwiętszy Sakrament. tklm czasIe wszystko I wSZystkIch naokoł 

. . . Panu Bogu pozyskał. 
Nadto mIeszkańcy mektórych sąSle- J' k· d . b . b ł t d . h f" ł r· d a I o Jego przy yCla y s an mo-

mc}' para .IJ pr~y. ączy I SIę o naszego ruIny parafian Cegłowskich, możemy osą-
ruc lU, a mIanOWICIe: d ., h 'b t f kt· b ZIC C oc Y z ego a u, ze pro oszczem 

. 1. Z Kaluszyna (po,~at N~wo-M~ń- poprzednim przez lat 21 był ks. Ignacy :'0,. gu~ .. ~arszaw~ka) ~Ieszka~c! WI~- Lipka, znany dobrze sferze konsystorskiej 
se~. 11 ~.~y l G~rzkt, gdzlC rówmez znaJ- ze zm,ysłowych wybryków swoich. Zgrzy
dUJ.ą ~lę kapll?,e,. w których przecho- biały ten starzec był niemoralnym do 
wUJe SIę PrzenaJswIętszy Sakrament. cynizmu. Gospodyni jego, rządząc w do-

2. Z TJiie1"zbna (powiat Węgrowski, mu proboszczem, władzQ rządzenia 
gub. iedlecka) zamies~kali w 'wioskach: rozpośc.ierała i na parafian. Ona to 
AIajrlanie, WyględóWKU" Switlnie i JanÓwlcu. z plotek kuchennych dosstarczała te-

3. Z Czen(lonki (pow. Węgrowski, matu do kazań swemu proboszczo
gub. I 'iedlecka) do Grębkowskiej Marya- wi. Za jej krzywdę lub upokorze
wickiej parafii zaliczyli się mieszkańcy nia ujmował się w niedzielnych swych 
wiosek: Wąsos?e, Józef y, Żaboklilci, Slcarżyn, przemówieniach i naukach ks. Lipka. We
Orzechów. dług wskazówek swej "Małgorzatki" ks. 

Cala Maryawicka parafia Grębków Lipka grzebał umarłych, chrzcił i śluby 
liczy przeszlo 3000 parafian, ożywionych dawał, oraz targował się o dochody z swy
duchem gurliwo 'ci, religijnego zapa,lu mi parafianami. Ofiary, zbierane na ta
i prawdziwej pobożności. Powstała ona cę, również były pod nie ograniczoną ni
samoi 'tnie pod wpływem uświadomienia czem kontrolą "Małgosi." 
reliaijllcgo i poczucia krzywd, jakie ze Niesłychanie chciwy, nieubłaganym 
stl"Ol1y wladzy duchownej stale odbiera- bywał w ściągauiu opłat dla swych pa
ła. :';ie prrtco\\ al w niej uprzednio do rafian. Lubo bardzo bogaty, wskutek 
rozłamu żaden z naszych kapłanów. niesłychanego zdzierstwa, nigdy nikomu 
Z tego też względu zasluguje Grębków nie pomógł materyalnie. Dzieci tylko 
na wyróżnienie. własne, jakie przyszły na świat z tego 

zbyt poufałego stosunku z Małgorzatą, 

suto wyposażył a mając pieniądze w kie
szeni, drwił sobie z opinii i względów 
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swiata. Sam wielką czcią otaczając nie
rządnicę swoją, kazał ją szanować i czcić 
całej swej parafii. 

Niemoralny ten starzec rozpasany był 
do największego stopnia. W sposób iście 

karczemny zaczepiał i inne kobiety i do 
grzechu zniewalał. 

W szyscy parafianie Cegłowscy wie
dzieli o skandalicznem życiu i nawyknie
niach swego proboszcza. Młodzież roz
wydrzona, wytykała go palcami i publi
cznie okrywała najbezecniejszemi prze
zwiskami. 

Czyż taki kapłan :mógł ludzi prowa
dzić do Boga~ Każda jego czynność ka
płańska, nacechowana świętokradztwa zna
mieniem, robiła tylko wrażenie komedyi, 
nie zaś świętej powinności. 

A jednak taki kapłan z wiedzą i 
aprobatą biskupa spełniał obowiązki dusz
pasterza całe 21 lat. 

I potrzeba było dopiero parafianom 
Cegłowskim postawić sprawę usunięcia go 
na ostrzu noża, by daną im była satys
fakcya. 

Zabrał im ks. Popiel księdza Lipkę 
ale dał mu... inną parafię, by dalej sze
rzył gangrenę moralną i jad zgnilizny swej 
zaszczepia L 

Nie znalazł na niego w arsenale 
swych środków ks. Popiel żadnej innej 
broni nad-translokatę. 

Stało się to zaś dla tego, że - jak 
złośliwi mówią - ksiądz Lipka miał wiel
kie ... pieniądze. 

Nic dziwnego, że ksiądz Wiechowicz 
przybywszy do Cegłowa, zastał w nim 
obraz ostatecznej nędzy i spustoszenia. 
Lud tak długie lata uciskany przez ks. 
Lipkę, publicznie i z cynizmem gorszony, 
w obyczajach był gorszym od pogan. By 
dźwignąć ten lud z upadku, zapalić jego 
serce do cnoty, dać mu poznać całą głę
bię miłości Boga ku ludziom-trzeba by
ło nadludzkich niemal wysiłków ... 

A jednak w krótkim stosunkowo 
czasie tego ks. Wiechowicz dokonał. Dziś 
parafia Cegłowska jest wzorem cnót 

i świeci przykładem wysokiej na całą 
okolicę moralności. 

Nie spodziewał się widocznie po ks. 
Wiechowiczu arcybiskup tego rodzaju 
skutków pracy kapłańskiej. Przecież on 

Ks. Bolesław Wiechowicz. 

dotąd wysyłając na parafię młodych ka
płanów, wysyłał ich w przekonaniu, że 
w oddaleniu od stolicy, bezkarnie, "młoda 
krew wyszumi..." 1) 

Nie mógł znieść tej myśli, że ini
cyatorką ruchu, skierowanego do reformy 
obyczajów wśród duchowieństwa i iście 
kapłańskiego poświęcenia jest kobieta. 

Zasuspendował przeto ks. Wiecho
wicza i usunąć z parafii postanowił. 

Parafianie jednak Cegłowscy mieli 
możność praktycznego obznajmienia się 

z bezkarnością arcybiskupa. Z całą więc 
skwapliwością rzucili się w objęcia Ma
ryawityzmu i zatrzymali wśród siebie ks. 
Wiechowicza z prośbą, by im i nadal pa
sterzować zechciał. 

Wyrokiem sądowym pozbawieni da-

1) Własne słowa arcybiskup/!' powiedziane 
do jednego z naszych kapłanów. 
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wnego kościoła, który wielkim kosztem parafie tak, że obecnie w skład dzisiej
odnowiono, wystawili pod kierunkiem ks. szej :Maryawickiej parafii w Cegłowie 

Wiechowicza nową w Cegłowie murowa- wchodzą nast~puj ące wioski: 
ną świątynię z prześliczną stylową wieżą. 1) W parafii Siennica wioski: Łę-

Prócz tego w granicach parafii ce- , lcaWica, Krzywica i Żeglechów, gdzie są 
glowskiej mają maryawici domowe ka- murowane kaplice prócz domowych w Ju-

Kościół w Ceglowie. 

plice we wsiach: Mienia, Rudnik, Skwar
ne i Rososz, nadto murowaną kaplic~kę 
we wsi Pełczanka, poświęconą w dniu 
1 stycznia 1907 r. 

Ruch Maryawicki zogniskowany 
w Cegłowie przeniósł się i na sąsiednie 

lianowie i Siedlcach. Do Cegłowa przytem, 
ale w mniejszej ilości, odnoszą się nasi 
współwyznawcy, rozsiani we wsiach: Ża
kowie, Kątach, Laszeminie i innyeh. Ma
ryawitów w Siennickiej parafii znajduje 
się 1500 osób. 
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2) W parafii Kiczki przyjęły nasz 
kierunek wioski: Piasermo, Slcttpie, Dziel
nik, Kiczki, Posiadały. W każdej z tych 
wiosek znajdują się domowe kapliczki, 
w których przechowuje się Przenajświęt
szy Sakrament. Maryawitów w Kiczkow
skiej parafii znajduje się 1000. 

3) W parafii Jakuuów 150 Marya
witów schodzi się do domowej kapliczki 
we wsi Jędrzejowie. 

4) W parafii Kałttszyn należą miesz
kańcy osady Kallt.~zyna jak również wsi 
]o.[ro.::ów i Zall'aclek. 200 maryawitów z Ka-

cielnej, wsi Ż6rawel.· i innych. Vldny muro
wany kościołek, poświęcony w dniu 6 paź
dziernika 1907 r. zbiera na nabożeństwo 

miejscowych 350 maryawitów. 

7) W parRfii Kolbiel urządzono do
mową kapliczkę we wsi Kośminy. 

8) W parafii Glinian1at znajdują się 

d wie domowe kapliczki w wiosce Wielgo
las. Maryawitów w Kołbieli i Gliniance 
liczymy 160 osób. 

0) W parafii f-atowtcz wieś Kamion
lca p'lsittda dom:nvą ka?lir,zkfi. :\[ar.yawi-

Kościołek w Pelcz!Ilwl'. 

łuszyńskiej parafii mają domowe kapliczki 
w każdej z wyżej wymienionej miejscowości. 

5) W parafii Nowo-Miltsk przyjęły 

Maryawityzm następujące wioski: Osiny, 
Choszcz6wka, Janów, Waleryrm6w I)fdZ miesz
kańcy miasta. W N)wo-ivIiń,ku, Chosz
czówce i Waleryanowie są domowe ka
plice. Dla wygody zaś tutejszych marya
witów buduje się w Nowo-Mińsku obsL,er
ny murowany kościół. Maryawilów w Nowo
Mińsku - według ostatnich obliczeń

jest 300. 
6) W parafii Długa-Kościelna przyjęli 

Maryawityzm mieszkańcy samej wsi koś-

tów w Latowickiej parafii jest ~50 osób, 
rozsianych po całej parafii. 

10) W parafii Kttflew garstka ma
ryawitów (.,lO OS0U) rozsiana jest po całej 
parafii. 

Wszystkie wymienione parafie znaj
dują się w obrębie Nowo-Mińskiego po
wiatu w gubel'llii Warsza"'wskiej. Przyjęły 

jednak nasz kierunek i zasady osoby miesz
kające w sąsiedztwie Cegłowa, lubo nale
żące do innej gubernii, a mianowicie: 

l) W parafii Stoazelc Łukowski (gub. 
Siedlecka i powiat Łukowski) maryawici 
posiadają domową kaplicę we wsi Zgórznica. 
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2) W parafii Bero czyn (gub. Siedlec
ka i powiat Łukowski) urządzono domo
wą kaplicę we wsi Rttdnikn. 

3) W parafii Borowie jest domowa 
kaplica w ChTorninie. 

4) W parafii llIiastków jest domowa 
kaplica w Ozi?nkó1Vce. 

ł 

z których 2,000 przebywa w obrębie da
wnej katolickiej parafii. 

Dla uwypuklenia działalności ks. Wie
chowicza dodamy, że w 1908 r. kończy 
budowę ochrony dla dzieci i szpitala dla 
choryoh. Dla podniesienia zaś miejsco
wego przemysłu i dobrobytu wśród ludu 

Kościołek w Gocławiu. 

5) W parafii Osieck (pow. Garwoliń- urządził na większą skal~ warsztaty tkac
ski, gub. Siedlecka) w Goclawiu zbudo- Ide, szewstwo, stolarnię, gdzie kształcą się 
wano obszerny, murowany kościołek, po- pod okiem fachowców młodzi uczniowie. 
święcony w d. 27 sierpnia 1907 r.; w Po- Odpowiedni budynek i wewnętrzne jego 
gorzeli zaś zbudowano drewniany kościołek urządzenie już jest na ukończeniu. 
poświęcony we wrześniu 1907 r. Marya- Wszystkie wspomniane kaplice, koś
witów w parafii Osieckiej jawnych znaj7 ciołki i kościoły stale i w określone dnie 
dujemy przeszło 300. nawiedzane bywają przez ks. Wiechowi-

6) W parafii Jeziory (pow. Garwoliń- cza, albo innych dodanych mu do pomo
ski, gub. Siedlecka) maryawici w liczbie cy kapłanów, którzy obcując na dalekiej 
40 osób mają domową kapliczkę we wsi przestrzeni z ludem, poznają dokładniej 
Bobieniach. jego potrzeby i starają się wedle możno-

Cała przeto dzisiejsza Maryawicka pa- ści im zaradzić. 
rafia w Cegłowie liczy 6,400 maryawitów, Wdzięczni za pracę nad sobą marya-
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wici wszystkich tych miejsc wielką czcią 

i miłością otaczają wszystkich naszych ka
płanów, a zwłaszcza tego, który ich pierw
szy na drogę lepszego życia wprowadził, 
ks. Bolesława Wiechowicza. 

XVII. 

LESZNO. 

Ukazanie się Maryawityzmu w Le
sznie (gubernia Warszawska, pow. Błoń
ski) wywołało w katolickim obozie naj- , 
większe wrażenie. Zagorzali fanatycy dłn
gi czas nie mogli oswoić się z my§lą, że 
w Lesznie, tuż pod bokiem niemal ,V81'
szawy, księża Maryawici zdołali zająć Lak 
silną duchem, tak poważną znaczeniem 
i liczbą zwolenników placówkę. I 

Proboszcz zwłaszcza z Leszna, ks. 
Adam Purmanik, Maryawita, były profe
sor Seminaryum Warszawskiego, który 
umiał w Lesznie zorganizować Marya"\\i · 
cką parafię, stał się przedmiotem "zgar
dy, pośmiewisk, szyderstw i naj wstręt
niej szych oszczerstw. 

Zwartym szeregiem wystąpiły do bo
ju, nie cofając się z drogi przed żadnym 
zgoła skrupułem: duchowieństwo, inteli
gencya, prasa cała narodowa a zwłaszcza 
humorystyka. 

Publicyści polscy wysilali swój do
wcip, ostrzyli swoje pióra, by księdza Fur
manika w oczach społeczeństwa osmIe
szyć i poniżyć, oplwać i kałem swego 
zepsutego serca obrzucić ... 

Inteligencya wiejska, nie wyłącza
jąc członków arystokratycznych rodzin, 
jak nam dobrze wiadomo, gotowa była 
siadać na koń, by w pień w Lesznie wy
ciąć wszystkich maryawitów, a ksiądzu 
Furmanikowi najwyszukańszemi męczar

niami życie odebrać. 
Ks. Furmanik cudem prawie-kilka

krotnie w tych czasach uszedł śmierci. 
Ducho~ieństwo wreszcie postanowi

ło nie złożyć broni, nie ustąpić z drogi, 
póki nie zgniecie przez podżeganie ludu, 
przez organizowanie pogromów, tak znie-

nawidzonego przez się-maryawickiego ru
chu. 

Cały ten okres czasu od naszego 
z władzą duchowną zerwania do chwili 
obecnej-to nieprzerwany szereg gwałtów, 
niesprawiedliwości, barbarzyństwa, a na
wet zbrodni. 

Sprawcami ich .byli albo "prawo
wierni" katolicy z namowy duchowień

stwa albo też sami księża z polecenia ar
cybiskupa '\Varsza'rvskiego. 

/ 

K . Adam Furrnanik. 

Za jakąkolwiekbądź cenę odebrać 
z rąk maryawitów Leszno - stało się ha
słem ch wili. 

Nikt wtedy nie pytał o prawo, ra
cyę; nikt wtedy głębiej nie zastanawiał 
się, dla czego? po co? - nikt przedewszy
stkiem nie zbadał usposobienia ani woli 
ludu, w którego rzekomo "obronie" wy
stępował, bo nerwy i ogólne podniecenie 
zastępowały chłodne rozumowania ... 

A jednak warto było bliżej zbadać 
genezę utworzenia się Maryawityzmu w Le
sznie i jego okolicach. 

Do czasu naszego z władzą ducho
wną zerwania proboszczem w Lesznie był 
ks. Józef Otton Podbielski, były sekretarz 
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konsystorza ·Warszawskiego i ulnbieniec W tym czasie właśnie ks. Furmanik 
arcybiskupa. Wikaryuszem zaś jego był przeniesiony na wikaryat do Szymanowa, 
ks. Adam Furmanik. został suspendowany w sprawowaniu 

Ks. Podbielskl, jako proboszcz Lesz- czynności kapłańskich przez arcybiskupa 
nowski, nie wyzbył się cech dawnego urzę- za gorliwość kapłańską i przekonania ma
dnika duchownego. Dla wielkich i mo- ryawickie. Wzburzonym taką niesprawie
żnych tego świata uprzejmy i grzeczny, dla dliwością parafianom Lesznowskim, ks. 
władzę dzierżących nadskakujący i uczy n- Furmanik umyślnie przybyły opowiedział 
ny, dla ludu tylko był wyniosły i nieprzy- I w krótkości powstanie naszego zgroma
stępny. dzenia, jego mtawiczne borykanie się 

Do pracy kapłańskiej leniwy, 
zajęty nieustanną troską o swoje 
"drogocenne" zdrowie, nie miał cza
su, ani woli, zająć się duszpaster
stwem. Żsciem próżniacze m i rozwią
złem, przerywanem dla urozmaice
nia grą w karty namiętną, ge,rszył 

tylko maluczkich, pracujących w 
pocie czoła na utrzymanie ro
dziny. 

Przyjaciółka ks. Podbielskiego, 
znana w całej parafii, "panna Mar
cela", byla stałą mie5zkanką ... apar
tamentów proboszcza. 

Nic dziwnego, że przy tego ro
dzaju danych ks. Podbielski był "a 
priori" nieprzyjacielem wszelkiej gor
liwości kapłańskiej . Tie mając sam 
żywej ,riary, nie wierzył w gorli
wość i poś więcenie innych. 

Zdarzyło się, że gdy ks. Fur
manik w czasie Oktawy Bożego Cia
ła w gorących słowach mówił o czci 
Boga Utajonego, o jej konieczności 

LOSZllo. Wielki ołtarz II' k oś ci e l e lIa rya wlckim. 
i obowiązku głoszenia jej przez ka
płanów-ks. probosz ze zgorszeniem 
wszystkich obecnych kazał dzwonić i 
przerwał kazanie ... 

Długo lud znosił kaprysy i wybryki 
swego proboszcza, aż w końcu zniecierpli
wiony, prosił w konsystorzu o zahranie ks. 
Podbielskiego z Leszna. W konsystorzu 
jednak oświadczano zawsze delegaŁomLesz
nowskiej parafii, że ks. Podbielski jest 
"najzacnipjszym kapłanem ... " Zniecierpli
wieni takiem postępowaniem władzy, pa
rafianie Lesznowscy postanowili sami usu
nąć proboszcza. Czekali tylko okazyi. 

z obłudą i przewrotnością biskupów i kon
systorzy, wypowiedzenie przez kapłanów 
Maryawitów posłuszeń twa arcybiskupo
wi, oraz wyłuszczył powody naszego roz
łamu. 

Licznie zebrani parafianie Leszno
wscy, zniechęceni sami i rozżaleni do 
władzy dyecezyalnej, oświadczyli się jedno
myślnie za nami i powiadomili o tern ar
cybiskupa. Nie przestając na tern, dnia 16 
lutego, po sumie udali się do ks. Pod
bielskiego z żądaniem, aby opuścił Le-
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sznowską parafię. Ks. Podbiel ski ociągał 
się, zwlekał, ale wreszcie po upływie dni 
pięciu, po Mszy Świętej opuścił Leszno 
na zawsze. Parafianie zaraz wzięli klucze 
od kościoła i plebanii i wręczywszy je ks. 
Furmanikowi, prosili, aby im odtąd pa
sterzować zechciał. 

W celu odebrania maryawitom pa
rafialnego kościoła - z inicyatywy księ
dza arcybiskupa Warszawskiego - kato· 

i okolicznych obywateli złożona, za jazdą 
tłumy pieszego ludu. Wszyscy prawie do
brze uzbroj eni w broń palną. Uczestnicy po
chodu mieli białe kokardy na lewem ręku. 

Na widok tego pochodu wszczął się 
wśród Maryawitów Lesznowskich nieopi
sany popłoch. Niewiasty i dzieci, płacząc 
z przerażenia, uciekły do domów. Mężczy
zni również zabierali się do odwrotu. Kil· 
ku dopiero dawnych żołnierzy dodało 

LoslIno. Przed Kościolom po nieszporach. 

Hcy urządzili dnia 22 Kwietnia 1906 r. odwagi garstce pozostałych męzczyztl, 
zbrojną na Leszno wyprawę. Zorganizo. którzy mężnie postanowili bronić kościo
wał takową proboszcz parafii Zaborów ks. ła i chyba po własnych trupach dozwolić 
Mystkowski. Ks. IIilbner, prefekt szkół na jego zajęcie. 

warszawskich był delegatem arcybiskupa Procesya ,.prawowierna" około -:I:-ej 
w tej sprawie. Gwardyan Kapucynów o. po południu zbliżyła się pod kościół. Ma· 
Feliks, poważny i sędziwy zakonnik, za- ryawici Lesznowscy wyszli na jej spotka
proszony umyślnie, dzialać miał na masy. nie uroczyście z chorągwiami w celu nie-

Parafianie Lesznowscy wychodząc dopuszczenia do starcia. Aliści zaledwie 
z kościoła zauważyli olbrzymie tłumy lu· zamieniono powitalne ukłony, ktoś z prze
du, ciągnące procesyonalnie od strony ciwników sięgnął po maryawicką chorą
Zaborowa. Za krzyżem i proporcyami szli giew a jednocześnie z tłumu "prawo
kapłani, za nimi jazda z miejscowych wiernych(( padły gęste strzały 
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Zachęcony odgłosem walki "delegat' Kule przeszły nad głowami marya-
arcybiskupi" krzyknął pierwszy "hurra!" witów, którzy jakby na komendę padli na 
Wtedy - jakby na umówione hasło posy- ziemię, al0 natychmiast błyskawicznie się 
pały się setki strzałów na szeregi marya- podnieśli i z h,jami natarli na konnicę, 
witów Lesznowskich . i Ko lio przcdl'uszone tym śmiałym atakiem 

Strzały te jednak wielkiej szkody nie 
przyniosły. Zraniły tylko Jana Dmocha, 
Aleksandra Frankowskiego i Aleksandra 
Wasilewskiego. W czasie tych pierwszych 
strzałów młody ziemianin z Wąsów, Wo
dzyński, kulą rewol werową postrzelił w kark 
ks. Hiibnera. 

poniosły jeźdźców swych w szeregi pie
szego ludu i spowodowały nieopisaną pa
nikę. W nieopisilnym popłochu wszyscy 
rzucili się do ucieczki, zostawiając na po
bojowisku w nieładzie porzucone: krzyż, 
chorągwie i przewodniczących księży, któ
rzy wpadli w ręce zwycięzców. 
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'Wyprawa przeto cała zakończyła się 
najsromotniejszą przegraną, kompromitu
jąc przytem mocno arcybiskupa Popiel a 
i jego "delegata" ks. Hllbnera. W czasie 
zamętu i zgiełku o. Feliks zostal również 
raniony przez strzelających na oślep swo
ich współwyznawców. 

Maryawici Lesznowscy, ująwszy księ
ży, pragnęli z ich rąk otrzymać własno

Tęcznie podpisany dokument, świadczący 

o celu całej tej wyprawy. Dokument ten 
w fotograficznej odbitce podaliśmy w M 13 
z 1908 r. naszego czasopisma. Po sporzą
dzeniu przeto z całego zajścia protokólar
nego zeznania i położeniu podpisów przez 
trzech ujętych księży - tych ostatnich 
puszczono wolno. Zawstydzony "delegat" 
opuściwszy Leszno udał się wprost do 
Warszawy. 

Nie skończyła się jednak na tem bra
tobójcza walka. Między Zaborowem a Za
oorówkiem w bezładnej ucieczce doszło do 
walk między "prawowiernymi". Jedni 
'Uciekając zdarli ze siebie emblematy wy
prawy - białe kokardy. Drudzy za nimi 
"II przerażeniu goniąc, gdy niespostrzegli 
oOmawianych znaków, poczęli ich bić zaja
-<ile. Skutek był taki, że zebrano z pola 
walki pięć wozów rannych, a nawet w ja
:kiś czas po wyprawie znaleziono paru nie
boszczyków w sąsiednim lesie ... 

Tu dopiero jaskrawie przedstawia się 
przewrotność prasy, która całe to krwa
we zajście i walkę bratobójcqą przypisała 
maryawitom. Ci, którzy nigdy przed krzy
żem głowy nie nachylą, pisali sążniste szpal
ty o rzekomej "profanacyi krzyża" i po
łamaniu go w Lesznie przez maryawitów. 

Wtórując im kaznodzieje wzywali 
pobożny ludek do przeproszenia Pana Bo
ga za "straszną zbrodnię," dokonaną przez 
."przeklętych mankietników ... " 

I gdy lud tu i owdzie wierząc księ
'żom i prasie wrogo przeciw nam wystę
pować począł i burzył się niepomiernie, 
prawdziwy inicyator zbrojnej na Leszno 
wy.prawy, sprawca przelewu krwi bra
itni~j, spokojnie i zimno nowe plany go-

tował w celu odebrania Lesznowskiej 
świątyni. 

Pod naciskiem i z rozkazu władzy 

duchownej "katolicy" wystąpili na drogę 
sądową i uzyskawszy przychylny dla sie
bie wyrok sądu gminnego, gotowali się 
znowu do odebrania kościoła. 

Dnia 25 września 1906 r . . przybył 
do Leszna komornik w celu wykonania 
wyroku sądowego. Maryawici w poczu
ciu swej krzywdy (6 lat zaledwie minęło 
od czasu, gdy za pieniądze i pracę para
fian stanęła świątynia w Lesznie) nie 
chcieli dobrowolnie ustąpić. Nie zwra
cając uwagi na pretensye biednego ludu, 
komornik sprowadził oddział wojska, by 
wejść do kościoła przemocą. 

Kolby karabinowe utorowały ko
mornikowi do drzwi wielkich drogę. Sko
ro dalej dla zwartych tłumów postąpić 

nie można było ani kroku, sprowadzeni 
żołnierze gwałtem wypychali śmiałków, 

bijąc ich przytem nielitościwie kolbami. 
Kościół jednak cały formalnie był nabity 
wiernymi. Zamknięto ich przeto wszyst
kich w kościele i postanowiono zmusić 

do poddania się za pomocą głodu. 
Zamknięci w kościele jeńcy przez 

cały dzień następny nie opuszczali ko
ścioła. Garstka śmielszej natury męż

czyzn i kobiet usiłowała przez ogród ple
bański dostać się nocną porą do kościoła 
i dostarczyć zapasów żywności. Ktoś z czu
wających przy kościele, słysząc szelest 
pod murem kościelnym, wystrzelił z re
wolweru na alarm. Natychmiast wślad 
za tem kilkanaście luf karabinowych da
ło ognia w kierunku zbliżających się ma
ryawitów, kładąc jednego z nich-Skroń
skiego-trupem na miejscu ... 

Po trzech dniach oblężenia wycień
czeni z głodu maryawici i dla uniknięcia 
dalszych zajść krwawych, opuścili kościół 
wieczorem 27 września wraz z ks. Roma
nem Gostyńskim na czele. Wyszli z ko
ścioła procesyonalnie z kapłanem niosą
cym w puszce Przenajświętszy Sakrament. 

W ubogim domku, na skraju lasu leżą
cym, urządzono na prędce prowizoryczną 

7 
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kaplicę, gdzie przez czas pewien Lesznowscy Zdawałoby się, że wszelki powód 
maryawicizaspakaj ali swe religij ne potrzeby. do nieporozumień z maryawitami został 

Zwrot ten kościoła, lubo w tak tra- już usunięty przez fakt odebrania kościoła. 
gicznych okolicznościach dokonany, napeł- Tymczasem ks. EustachYt Krocin nie 
nil radością serca "prawowiernych". Ks. poprzestał na tern jednem zwycięstwie . 

Krocin, mianowany przez arcybiskupa pro
boszczem do Leszna, w otoczeniu władz 
cywilnych i wojskowych był podejmowa
ny ucztą we dworze i dla upamiętnienia 
tego wypadku wraz z całą grupą biesia
dników odfotografowany. 

• 

W celu "nawrócenia maryawitów" roz
powszechniał wśród ludu najfałszywsze 

o nas wiadomości, z ambony nieustannie 
podżegał swoich 'parafian do fanatycznej 
ku nam nienawiści; sprowadzał misyona
rzy dla spotęgowania wśród niekrytyczne-
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go ludu sztucznego oburzenia, depeszo
wał do Rzymu, organizował pielgrzymki 
do Częstochowy z rzekomo "nawróco
nych" maryawitów, błogosławieństwa pa
pieskie z Rzymu otrzymane ogłaszał; je-

dnem słowem, parafian swoich w nie
ustannem wrzeniu utrzymywał. Co pra
wda na tę jego "gorliwość" wpływał nie 
tyle wzgląd na karyerę, lubo i o nią się 

starał, ile oso bista ku nam zemsta. za 
wykrycie publiczne niecnych jego spra-

wek, o czem niżej będzie. 1) 
Skutek tej agitacyi nie dał na sie

bie długo czekać. Wzburzeni katolicy, 
uzbrojeni w dubeltówki, urządzają zasadz
kę na ks. Furmanika, chcąc go życia po-

7.bawić. Ks. Furmanik dziwnem Opatrz
ności zrządzeniem wyszedł cało z tej 
przygody. 

W dwa miesiące potem napadają~we 

1) W artykule: Sobótka. 
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własnym domu gorliwego maryawitę
nazwiskiem Poradowskiego - i celnym 
przez okno strzałem kładą go trupem na 
miejscu. 

We wsi znów Wiejcy napadają "pra
wowierni" na mieszkańca parafii Kampi
noskiej, Józefa Tomaszewskiego i po bar
barzyńsku, pałkami i kłonicami zabijają 
go na śmierć. 

Nie kontentując się tymi krwawymi 
wynikami swej gorącej agitacyi, ks. Kro
cin często wchodził między maryawitów, 

Korzystając z aktu legalizacyi rzą

dowej (11 grudnia 1906 r.), maryawici 
Lesznowscy ochoczo jęli 'się pracy i w cią
gu jednego roku pod kierunkiem ks. Fur
manika wystawili o bszerną, bardzo ory
ginalnie i pięknie urządzoną świątynię. 
Przy niej cele zakonne na mieszkanie dla 
kapłanów i braci. 

Prócz tf'lgo wznieśli duży dom pa
rafialny, w którym znajduje się pomiesz
czenie na ochronkę, przytułek, salę zajęć 
i mieszkanie dla służby kościelnej. 

Warsztaty tkackie w Ceglowie. (str. 92). 

otoczony świadkami i prowokował umyśl
nie naszych braci, by ich następnie po
dać do sądu i na więzienie lub karę pie
niężną skazać. W ten sposób działając, 
chciał zgnębić biedaków moralnie, by 
porzucali Maryawityzm. 

Niedawno dopiero ks. Krocin usunięty 
został z zajmowanego stanowiska w Lesznie 
i przeniesiony na wikaryat do Warszawy. 

Ciągłe prześladowanie to jednak pomo
gło do rozwoju i utrwalenia się Maryawity
zmu w Lesznie. 

Ochronka dla dzieci została otwarta 
14 listopada 1907 r.. lecz pomimo naj
szczerszej chęci-dla braku miejsca - za
ledwie 100 dzieci przygarnęła. Ochronkę 
urządzono według naj nowszych wymagań 
pedagogiki. Prowadzenie dzieci powierzył 
ksiądz Furmanik SS. Maryawitkom, któ
re metodą poglądową kształcą umysł i 
serca dzieci. 

W tymże dOlnu parafialnym w sali 
zajęć znajduje się specyalny oddział, po
święcony nauce tkactwa wzorowego, do 
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którego sprowadzono odpowiednią ma
szynę-i szwalnia dla dziewcząt. 

Dom ten jednak w krótkim stosun
kowo czasie okazał się za szczupły. Ks. 
Furmanik przeto buduje drugi obszerniej
szy gmach, gdzie oddziały do broczynne 

Bialuty, Czarnów, Plewniak, POWąZk. 
wszystkich tych kaplicach przech 
się Przenajświętszy Sakrament. 

W obrębie dawnej LesznowRk' J p -
rafii znajduje się 3100 maryawitów 

Działalność jednak Fllr ika 

i pracy otrzymają odpowiednie pomiesz- j za szranki Lesznowskiej param wybie
czenie. ga. W każdej z okolicznych parafii znai -

Prócz kościoła głównego maryawICl duje się garstka maryawitów, ale najli
Lesznowscy mają dla swej dogodności czniejsza gromadka znalazła się w Blo
urządzone domowe kapliczki w wioskach: ni1~ (750) . 
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Cała Maryawicka parafia Leszno
łąooLlie z maryawitami okolicznych wio
sek-.ma przeszło 4000 parafian. 

, ; ridzimy z tego pobieżnego prze-
glądu, ze Maryawityzmu, 

Póki przodem przed narodem 
Poświęc!lnia stąpa chodem, 
Ża,dna rana w pierś zadana 

nie zmoże. 

XVIII. 

BŁONIE. 

O 4 mile od Warszawy lei! piękne 
i starożytne miasteczko powiatowe, do 
gubernii Warszawskiej należące, Błonie. 
Otaczające je naokół równe błonia dały 

widocznie początek nazwy. 
Jak starem jest to miasto, 

wnioskować stąd możemy, że już 

około 1290 r. Konrad książe na 
Czersku, sprowadziwszy do Błonia 
kanoników regularnych, takowych 
hojnie uposażył i bogatemi obda
rzył upominkami. . Co się z ni
mi stało i jak tu długo mieszka
li-niewiadomo. Później Jan ksią
że na Wiźnie, Warszawie, Zakro
czymiu i Ciechanowie nadał te
mu miastu prawa niemieckie i 
pozwolił mieszkańcom Błonia na 
prowadzenie swobodne handlu w 
dziarżawach swoich, · bez opłaty 

ceł i myta. 
W Błoniu przyszli na świat dwaj 

uczeni mężowie: Mikołaj z Błonia, uczo
ny teolog, kanonista i kaznodzieja z XV 
wieku i Maciej z Błonia, nadworny lekarz 
królów Aleksandra i Zygmunta I-go. 

Pod Błoniem w polu doszło do po
jednania między stronnictwem ks. de Con
ti a pełnomocnikami Augusta II w 1698. 
W roku 1704 stanął tu obozem król 
szwedzki Karol XII w celu popierania 
elekcyi Stanisława Leszczyńskiego, który 
nazajutrz po wyborze swym nawiedził 

bohatera Północy i przyjęty był z nale
żnymi mu honorami. W pięć dni potem 
18 lipca odblwają się w Błoniu narady 

obu monarchów wraz z prymasem i kil
koma senatorami nad sprawami Polski. 
W roku 1705 znowu ukazuje się w Błoniu 
Karol XII, popierając koronacyę swego 
protegowanego. 

Miasto to zniszczone, za czasów wo
jen szwedzkich spalone, później się od
budowało i jako stolica starostwa Błoń
skiego, za czasów księstwa Warszawskie
go należało do księcia Józefa Poniatow
skiego. 

Ciche to miasteczko stało się areną 
krwawej religijnej walki, wszczętej przez 
katolików z maryawitami. 

Parafianie Błońscy uczęszczając do 
kościoła w Lesznie w ciągu m. marca 
1906, mieli sposobność poznać nasze dą
żności i zasady. Postanowili przeto pod-

Kościołek w Błoniu. 

dać się naszemu kierownictwu. Przygo
towawszy w prywatnym domu prowizo
ryczną kapliczkę, zaprosili do siebie w ce
lu spełniania posług religijnych ks. Ro
mana Żmudzkiego Maryawitę. Po kilku 
tygodniach pracy tego kapłana, więcej 

niż połowa Błońskich parafian przyjęła 

Maryawityzm. 
Niezadowoleni zaś ze swego pro

boszcza i wikaryusza za ich wyzysk i za
niedbanie kapłańskiej pracy, zażądali za 
przykładem Leszna usunięcia się księży 
z zajmowanych stanowisk. 

Po tern żądaniu wzięli w swoje po
siadanie kościół parafialny i plebanię 
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i w dniu 4 kwietnia wprowadzil'i uro
ezyście do kościoła ks. Romana Żmudz
kiego. 

U sunięty przez parafian wikaryusz 
ks. Zieliński wziął się do naprawienia sy
tuacyi. Jeżdżąc po parafii Błońskiej, zwo
ływał wszystkich tych, co pozostali wier
ni arcybiskupowi i namawiał do zbrojne
go na maryawitów napadu. Obywatele 
okoliczni, ich służba i "prawowierni" z lu
du przyrzekli swą pomoc. 

W "pracy" tej organizacyjnej czyn
nie ks. Zielińskiemu dopomagał ks. Sę-

Wnętrze kościołka w Błoniu. 

ników komendę, katolicy w mgnieniu oka 
wysadzili bramy i tłumnie wtargnęli na 
cmentarz kościelny, gdzie poczęli w istnie 
prawowierny sposób znęcać się nad ma
ryawitami. 

Kilka kobiet pobito do utraty zmy
słów; jedna z ciężkie mi ranami w głowie 
w parę godzin zakończyła życie. Blu
źnierstwa nie do powtórzenia, bez wzglę
du na świętość miejsca i obecność księ
ży, słychać było naokół. 

Ks. Żmudzki-widząc to pastwienie 
się, polecił maryawitom ustąpić ze cmen

tarza, a sam w towarzystwie kil
ku maryawitów szukał schronie 
nia dla siebie na stacyi. N a sta
cyi jednak nie przyjął ks. Żmudz
kiego ani zawiadowca, ani też 

żandarm pełniący służbę. "Pra
wowierni" tymczasem urządzili po
ścig za ks. Żmudzkim i sch wytali 
go, ku wielkiej swej uciesze, na 
plancie kolejowym. Otoczywszy 
go tłumnie, wśród naigrawania 
się i szyderstw powlekli do ko· 
ścioła z powrotem. Tutaj pod 
okiem księży, księdza Żmudzkie-
go tłum policzkował, lżył w najohy
dniejszy sposób i szarpał na nim 

dziakowski, proboszcz z pobliskiego Ro- ubranie kapłańskie. Księża katoliccy nie 
kitna, którego siedziba obraną została na przerywali tej sceny. Policyant dopiero 
miejsce wspólnego zebrania. Wybrano jakiś ulitował się nad znękanym kapła
przytem dzień zbrojnej na Błonie wypra- nem i podał spragnionemu szklankę 
wy Wielki Czwartek 1906 roku (12 wody ... 
kwietnia). • Przyszło w końcu i wojsko, ale ofi-

Jakoż w oznaczonym dniu wyruszy- cer dowodzący oddziałem wyraźnie sprzy
ły z Rokitna nieprzejrzane tłumy zgro- jał napastnikom_ Nikomu z "prawowier
madzonego przez księży ludu z Rokitna, nych" nie odebrano ani jednego rewol
Izdebna, Kask, Żukowa i Bożęcina. Przy- weru, wówczas gdy zatrzymywano ka
jechało do pomocy dwa wagony ksit;lża- żdeg.:>, nie posiadającego białych ko
ków z Łowickiego. Druga partya "pra- kardek. 
wowiernych" zebrała się na grzebalnym Wkrótce po wejściu do kościoła księ
cmentarzu w Błoniu pod kierunkiem Pa- ża wyjechali bryczką do Rokitna, zosta
ciorkowskiego i Szymczaka, obydwu mie- wiwszy ks. Żmudzkiego na pastwę rozbe
szczan Błońskich. Obie te partye, złą- stwionego tłumu. Tłum wracając proce
czywszy się wspólnie, wyruszyły do ko- syonalnie do Rokitna, pędził ks. Żmudz
ścioła. Na cmentarzu podówczas było kiego przed sobą. W Rokitnie wreszcie 
z .50 maryawitów. Na daną przez naczel- odesłali księża w towarzystwie dwóch 
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obywateli ks. Żmudzkiego na kolej. Przy
szła bowiem refleksya i odzywać się za
częły głosy, że tak z kapłanem nie godzi 
się postępować. Księża katoliccy jednak 
nie zatrzymują się nigdy w połowie dro
gi. Nie dosyć im było tych zniewag i 
naigrawań, jakie ponieść musiał ks. Żmudz
ki ze strony rozwścieczonych tłumów. 
Podali go jeszcze do sądu, a nie znając 

jego nazwiska, w skardze wniesionej do 
sądu nazwali go Żmudzkim vel Żebrow
skim. Posłuszny księżom, gdy idzie o Ma
ryawityzm, sąd gminny skazał niewiaa.o
mego sobie winowajcę na trzy miesiące 
więzienia. 

Obecnie po wielu przejściach i prze
śladowaniach maryawici Błońscy mają 

własny kościołek, zbudowany w 1907 ro
ku. Potrzeby swe religijne załatwiają 
w Lesznie, lub też ks. Furmanik zaspa
kaja je w ich własnym kościele. 

XIX. 

ŻYRARDÓW. 

W fabrycznej osadzie Żym1'dowie, le
żącej w gub. Warszawskiej a powiecie 
Błońskim, na kilka lat do rozłamu nasze
go z hierarchią pracował w roli wikaryu
sza przy miejscowym parafialnym koście
le ks. Józef Poradowski, Maryawita. 

Ustawiczną pracą w konfesyonale, 

przemawiali, im namiętniej do nienawiści 
ku nam nawoływali-tym więcej sympa
tyę ku nam, jako prześladowanym, obu
dzali. Coraz więcej dawał się w parafii 
spostrzedz ruch dla nas przychylny, aż 
wreszcie kilkuset parafian Żyrardowskich 
postanowiło urządzić maryawicką parafię. 

W grudniu 1906 r. wynajęli odpo
wiednie mieszkanie i założyli w niem 
prowizoryczną kapliczkę. D la zadośćuczy -
nienia potrzebom religijnym zaprosili do 
siebie ks. Jana Kaczyńskiego, Maryawic-

Ks. Roman Gostyński. 

szczególnym darem słowa i skromnem kiego proboszcza z Lutkówki. Po ks. Ka
swem - zdala od gwaru świata - życiem czyńskim przez pewien czas bawił w Ży
podbił on serca parafian Żyrardowskich. rardowie ks. Józef Poradowski, który obsłu-

Prześladowany za cnotę i moralność giwał różne nowopowstałe Maryawickie 
przez władzę duchowną, wkrótce został parafie. Obecnie zaś obowiązki proboszcza 
przeniesiony do Gąbina w Gostyńskiem, spełnia dla Żyrardowskich maryawitów ks. 
a następnie do Pszczonowa w Lowickiem, Roman Gostyński. 
gdzie za Maryawityzm został zasuspendo- Nie ma wprawdzie dotąd Żyrardów 
wany i stanowiska wszelkiego pozbawiony. swojej świątyni, z powodu ubóstwa na-

Skoro Żyrardowianie usłyszeli z am- szych braci, - atoli w obszernej willi pod 
bon ogłoszenie nas jako "heretyków i od- lasem ma prześliczną kaplicę, gustownie ' 
szczepieńców " , nie uwierzyli listom bis ku- i starannie przez ks. Gostyńskiego urzą
pim i kazaniom księży, znając dobrze ży- dzoną. Garstka Żyrardowskich maryawi
cie, pracę i poświęcenie ks. Poradowskie- tów liczy 350 członków, w obrębie same
go. Im goręcej księża z ambon do ludu go Żyrardowa. Po za osadą fabryczną ks. 
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Gostyński obsługuje peryodycznie kaplicp 
domowe, znajdujące się: 

1) W parafii SzymanólO (powiat So
chaczewski, gub. Warszawska) w wioskach: 

w oddzielnym murowanym domku urzą
dzono dla sporej garści mieszkańców ma
łą kapliczkę, w której przechowuje si~ 
Przenajświętszy Sakrament. 

OlLarz w kaplicy w iyral'duwie. 

Szymanó7V i Oryszew. W obu kapliczkach 
przech owuj e si ę Przen aj ś wi ę tszy Sakrame nt. 

2) W parafii Grodz'isk (powiat Błoń
ski, gub. Warszawska) w samem mieście, 

Cała Żyrardowska parafia, łącznie
z filiami w Szymanowie i Grodzisku, liczy 
560 parafian. 

Liczba powyższa, tak mała z pozoru,. 
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jednak jest znakomita ze względu, że obej-I ;.'ozwój, biorąc czynny udział w naszych 
muje swą cyfrą tych tylko, którzy prze- nabożeństwach . 

. , 

Żyrardów. Proces~'a Bożego Ciała w r. 190 . 

szli przez ogień prześladowania i są dumni 
z miana marya~ity. 

Żyrardów przytem sam, jako osada 
fabryczna, sympatycznie się odnosi do na
szego ruchu i z ciekawością śledzi jeglJ 

Dowodem tego procesya Bożego Oia
ła w r. 1908, która przeciągnęła ulicami 
Żyrardowa bez przeszkody, ściągając li
czne zastępy pobożnych. 
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XX. czas targów w poblizkim Mszczonowie wi-
LUTKÓWKA. dywano go na rynku, jak zataczał się po 

pijanemu. Żydzi pogardliwie wytykali go 
Lutkówka (gub. Warszawska, powiat palcami. Często w niedziele nie mawiał 

Błoński) jako parafia rzymsko· katolicka kazań; mówiąc zaś je, zawsze łajał para
była oddawna przez władzę duchowną fian, że "od nich nic nie ma"; że go "kon
uważana jako kolonia karna dla niepop1'a- trolują w rachunkach i więcej wierzą człon
wnych kaplan6w, z tą tylko różnicą, że kom dozoru kościelnego, niż jemu ... " 
oprócz zewnętrznej pewnej niełaski bisku-I Tego rodzaju postępowanie wzbudzi
pa, proboszcz Lutkówki był absolutnym ło wśród wszystkich parafian gorące pra
panem swoich czynności i nie krępował gnienie pozbycia się publicznego gorszy
się żadną odpowiedzialnością.,. Korzystał ciela, Nie mogli dłużej znosić podobnego 
przeto każdy z prawa bezkarności. proboszcza, lubo zawsze niemal miewali 

'Wybryki księży proboszczów z Lut- księży naj gorszych. Prosili przeto pokornie 
kówki były przyjmowane z pobłażliwym w konsystorzu o zabranie im ks. Montwiłła. 
uśmiechem przez dygnitarzy konsystor- Wskutek tej prośby przyjechał do 
skich, Lutkówki, delegowany na śłedztwo przez 

Jeden z dawnych proboszczów tej arcybiskupa, dziekan Grodziski dla spraw
parafii, dziś luminarz warszawski, nie opu- dzenia na miejscu zażaleń parafian. Sledz
ścił żadnego w okolicy balu lub zabawy two wykazało fakta tak jawne, tak skan
tanecznej. Czasami nawet występował daliczne, że mimo stałej chęci ze strony 
w roli grajka i na skrzypkach ochoty do dziekana zatuszowania całej sprawy, nie 
tańca dodawał. Damy wszystkie z zasady dało się ich ukryć. Stały opiekun Litwi
po rączkach całował i sam hasał, uniósłszy nów, biskup Ruszkiewicz, w końcu był 
rewerendy, zapamiętale ku uciesze rozba- zmuszony ustąpić przed rażącymi dowo
wionych widzów. darni. Za karę przeniesiono ks. Montwiłła 

Najwięcej upamiętnił się w Lutkówce na wikaryat do Grójca. Nałogowy grze
ks. ~laciej ' Montwiłł. Lubo proboszczem sznik i publiczny gorszyc~el miał więc 
w Lutkówce był zaledwie dwa lata, naj- z woli swej władzy nowe pole do ... popi
większą jednak po sobie zostawił kroni- sywania się ze swoją zwierzęcością. 
kę. Rozpasaniu swemu nie stawiał żadnych Cóż jednak na tern przeniesieniu zy
granic. Z poprzedniej już parafii poprze- skali parafianie Lutkowscy~ - Absolutnie 
dziła go opinia jako nałogowego pijaka na razie nic. 
i bezceremonialnego rozpustnika. Zacze- Delegatom z Lutkówki przybyłym ze 
piał też rzeczywiście każdą niemal kobie- skargą na swego proboszcza, zapowiedzia
tę, nie przestając na stałych i w całej pa- no otwarcie, że "długo poczekają na no
rafii znanych ofiarach swojej zwierzęco- wego proboszcza za karę, gdyż skarżyć 
ści. A ponieważ tego rodzaju życie wy- się ośmielili na ks. Montwiłła". 
magało i znacznych wydatków, przeto na Groźbę tę spełniono w ten sposób, 
posługi religijne nakładał wygórowane ce- że nie przysłano odrazu nowego probo
ny. Wchodzących z nim w układy, targi szcza, ale powierzono Lutkówkę w admi
-lżył, przeklinał, bił, a często nawet go- nistracyą sąsiedniemu proboszczowi z Osu
nił uciekających z plebanii przed gniewem chowa, który również cnotliwem życiem 
proboszcza parafian. Na Spowiedzi Świę- nie odznaczał sLę, owszem -- znany był 
tej łajał i przeklinał swoich penitentów. w całej okolicy, jako gorszyciel kobiet na
Zdradzał św1adomie wobec swojej służby wet przy słuchaniu Spowiedzi Świętej. 
tajemnicę Spowiedzi Świętej. Prawie co- W tych warunkach smutnych przy
dzień pijany, niewybredny był w szuka- był na proboszcza do Lutkówki ks. Jan 
niu towarzystwa do kieliszka. Często pod- Kaczyński, Maryawita. 
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Smutny nad wyraz stan dusz, kary- I Panowie jednak rychło się cofnęI 

godną opieszałość władzy, brak szacunku wraz z garstką parafian Lutkowskich nieo-
i czci dla Najświętszych Tajemnic ilustru
je ten fakt, że w ołtarzu, w tabernaku 
lum zastał ks. Kaczyński wywróconą pu
szkę i Przenajświętszy Sakrament rozsy ~ 
pany w nieładzie. 

Ks. J au Kaczyński. 

Biedni parafianie Lutkowscy, wyda
ni z woli władzy duchownej na pastwę 
zwyrodniałych księży, odżyli pod wpły

wem pracy gorliwego kapłana. Nieprzy
zwyczajeni dawniej do słuchania Mszy 
Św. w dnie powszednie, gdyż odprawianą 
była nieregularnie, coraz liczniej poczęli 
nawiedzać swą świątynię, coraz częściej 
przystępować do Sakramentów Świętych 
i z największą ochotą podjęli się słodkie
go obowiązku adorowania Przenajświętsze
go Sakramentu. 

Wkrótce stali się wzorem życia od
nowionego w Chrystusie. Jak zaś umieli 
pracę nad sobą ocenić, dowodzi fakt, że 
gdy ks. Kaczyński ogłosił im nasze zer
wanie z arcybiskupem i odczytał de
klaracyę złożoną arcybiskupowi-wszyscy 
narazie, nie wyłączając nawet obywateli, 
poszli za nami. 

kreślonych przekonań i niewielkiej warto
ści moralnej. Reszta w nierównie większej 
ilości przyjęła Maryawityzm. 

Encyklika Papieska (12 kwietnia 1906 
roku), mocą której udzielonem zostało bło
gosławieństwo dla księży znanych ludo- . 
wi z gorszącego życia, a potępienie dla 
nal:) za usiłowanie wskrzeszenia ideałów 

i zapału pierwszych wieków chrześcijań

stwa -- utwierdziła maryawitów Lutkow
skich, że dobrą obrali drogę. Odtąd ni
czem zachwiać się nie dali; gotowi wszy
stko znieść, wszystko wycierpieć w obro
nie swoich przekonań. 

Znieśli spokojnie i z godnością nie
nawiść, gwałty, wszelkiego rodzaju bar
barzyństwa, odebranie nawet kościoła na 
mocy wyroku sądu gminnego. 

Pozbawieni kościoła, zbierali się na 
nabożeństwa w prowizorycznej kaplicy, 
zabrawszy się energicznie do budowy wła
snej świątyni. Jakoż pomimo wielu prze
szkód dzieła tego w przeciągu paru tygo
dni dokonali. ' Dnia 1 listopada 1906 r. 
dokonano poświęcenia kościółka drewnia
nego, wzniesionego we wsi Nosy Poniatlci 
i przeniesiono doń wszystkie nabożeństwa. 

Świątynia ta skromnych rozmiarów, 
pełna prostoty, urządzona jest ze smakiem 
i wykończona w zupełności za cenę 3,000 
rubli. Zachęceni takiem powodzeniem ma
ryawici Lutkowscy, zamierzają z czasem 
wybudować i obszerniejszy murowany 
kościół. 

Oprócz kościoła zbudowano z ofiar
nego grosza duży dom parafialny, w któ
rym znajduje pomieszczenie wzorowa 
ochronka. Ochronka ta daje przytułek dla 
60 dzieci. Kierunek ochrony objęły od
powiednio uzdolnione SS. Maryawitki. 

Nadto dla ulgi parafian urządzono 

domowe kapliczki we wsiach: Piotrlcowice, 
Bt~dy Pet"ylcowslcie, Tłumy i Wiatrowiec. 
Po zajęciu zarządu Niesułkowską parafią 
przez ks. Kuczyńskiego, Lutkówkę i wszy
stkie wspomniane kapliczki nawiedza pe
ryodyczn.ie ks. Suchoński, proboszcz z Je-
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ruzala, zaspakajając potrzeby religijne pa
rafian. 

Prócz tych kaplic, Maryawityzm prze
dostał się i po za granice dawnej Lutkow
skiej parafii i dzięki pracy naszych ka
płanów ma wielu w okolicy zwolenników. 

Kaplice dla nich są urządzone w na
stępujących wioskach: 

rafii z gorszącego życia. Widocznie "mło
da krew jeszcze w nim nie wyszumiała"_ 

Parafianie J eruzalscy często uskar
żali się na to, że ich ciężko, w pocie czo
ła zapracowany grosz, idzie na utrzyma
nie dla "księżych gospodyń" i wychowa
nie "księżego potomstwa". Przez długi 
szereg lat naj pokorniej prosili ks. Popielar 

Ochronka w parafii Lutkówka. 

1) W parafii Tarczyn (gub. Warszaw- jako duchownego zwierzchnika, o zabra-
ska, pow. Grójecki) w Bystrzanowie i nie z pośród nich publicznego gorszyciela_ 

2) W parafii R embertów (gub. War- Skargi jednak ich i prośby najgo-
szawska, pow. Grójecki) w Miechowie. rętsze pozostawały bez skutku. Pomijano 

Cała parafia Lutkowska składa się je milczeniem. 
obecnie z 1,300 maryawitów. Taki stan rzeczy trwał do sierpnia 

XXI. 

JE R UZAL. 

Następną z kolei Maryawicką para
fią, która nasuwa się naszej uwadze-jest 
J eruzal (gub. Warszawska, pow. Skiernie
wicki). 

Proboszczem w tej parafii przez całe 
lat 40 był ks. Franciszek Osiecki. Pomimo 
podeszłego wieku, znany był w całej pa-

1905 roku, w którym na wikaryusza do· 
Jeruzala przybył ks. Zenon Suchoński .. 
Maryawita. 

Kapłan ten rychło rozbudził w ser
cach ludu upadającą wiarę, stygnącą mi
łoŚĆ, a tlejącą iskierkę nadziei lepszej doli
w żywy płomień zamienił. Zewsząd scho
dzili się ludzie po pociechy religijne dla 
duszy swojej. 

Ks.Osiecki, spostrzegłszy wpływ księ
dza Suchońskiego, starał się takowy spa
raliżować, odwodząc ludzi od czci Prze
najświętszego Sakramentu i nabożeństw&. 



- 111 -

do Matki Naj świętszej pod wezwaniem I Ks. proboszcz zmiękł nagle i ustąpił. 
Nieustającej Pomocy. Było jednak już za Ratując od rzekomej śmierci swoją gospo
późno. dynię, pozwolił na spakowanie rzeczy 

Zniecierpliwieni jego występami pa
rafianie zabronili mu od dnia 25 lutego 
1906 r. bywać w kościele, a następnie na
znaczyli mu termin dwutygodniowy do 
wyprowadzenia się z plebanii. Ks. Osiecki 
kategoryczne to oświadczenie parafian 
swoich w żart obrócił, a chcąc się do
stać do zajętego przez parafian kościoła, 
przez parę tygodni z rzędu przy pomocy 
sąsiadów księży urządzał najazdy. W je
dnym z takich najazdów zaznaczył się ks. 
Dziamarski, który kąsał do krwi, bił i ka
leczył tych, co go do kościoła wraz z ks. 
Osieckim puścić nie chcieli... 

Ks. Zenon Suchoński. 

Parafianie chcąc zmusić wreszcie ks. 
Osieckiego do opuszczenia plebanii, chwy
cili się fortelu, który nie jest pozbawiony 
komicznej dozy. 

Pewnego dnia, certując się z ks. 
Osieckim o opróżnienie plebanii, a wie
dząc o jego sentymentach dla własnej go
spodyni, pochwycili tę ostatnią, grożąc że 
ją utopią i p0prowadzili gwałtem w kie
runku do wody ... 

i wraz w nią odj echał. 
Śmiali się później serdecznie parafia

nie Jeruznlscy z własnego wybiegu. 
Niedługo jednak cieszyli się posia

daniem dawnego parafialnego kościoła. 

Okoliczni obywatele-wpływem i rozległy
mi stosunkami - starali się powstrzymać 
rozwój Maryawityzmu w Jeruzalskiej pa
rafii. Odebrano maryawitom kościół i ple
banię na mocy wyroku sądowego. Wszy
stkie te jednak środki zawiodły. 

Ludzie lepszego ducha, "łaknący Spra
wiedliwości", pragnący czyściejszej atmo
sfery moralnej, zostali przy nas. Cicha 
i bez żadnego rozgłosu praca ks. Suchoń
skiego wydała owoce. A lubo rozjątrzeni 
kazaniami misyonarzy i podżeganiem 

obywateli, katolicy witali nieraz ks. Su
chońskiego gradem kamieni, nawet gdy 
jechał do chorego z Panem Jezusem, je
dnakże ks. Suchoński wytrwał na swem 
stanowisku. 

Dzisiaj maryawici Jeruzalscy mają 
własny drewniany kościół wzniesiony pod 
Iderunkiem ks. Suchońskiego w W6lce Je
ntzalskiej kosztem 3,500 rubli wraz z ca
łem urządzeniem. 

Prócz tego maryawici tutejsi pobu
dowali w Wólce obszerny dom drewnia
ny, który był czas jakiś przeznaczony na 
mieszkanie dla kapłana. W r. 1908 wy
budowano dom drugi na ochronkę dla 
maryawickich dzieci. 

W granicach dawnej parafii Jeruzal
skiej urządzono za staraniemks. Suchońskie
go kapliczki wnastępuj ących wioskach: Bier
niku, Żajszczewie Nowym, Żajszczewie Sta
rym, Paplinie, Chełmicach, E~terce, Dolecku, 
Psarach, Pękoszewie, Wycince, Woli Pęko
szewskiej, Samorządce, Zatorze, Niemiryczo
wie i JeruzaZu. Prócz tego wybudowano 
murowaną kaplicę w Zatorku. Wszędzie 
przechowuje się Przenajświętszy Sakra
ment. 

Po za granicami zaś Jeruzala, mamy 
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kaplice, dzięki wpływowej pracy ks. Su
-chońskiego, w następujących parafiach: 

1) W parafii Chojnata (gub. War
szawska, pow. Skierniewicki) we wsi Bor
szyce. 

2, W parafii Biała (gub. Piotrkow
ska, powiat Rawski) we wsi Chrząszczew. 

3) W parafii Skiemiewice w samem 
mieście miejscowi maryawici mają domo
wą kapliczkę, gdzie przechowuje się Prze
najświętszy Sakrament. 

stało się z kolei ogniskiem ruchu Marya
wickiego na całą okolicę. 

Położone wśród pól urodzajnych i łąk 
obfitych, niegdyś gęstymi zarosłych lasa- . 
mi, przy traktach bitych pierwszorzędne
go znaczenia oraz przy dwu kolejach, ma 
wyborne naokół warunki komunikacyjne. 

Imię swe wywodzi od Łowiska, t. j. 
miejsca, w które m za dawnych rycer
skich czasów łowy na grubszą zwierzynę 
odbywano. 

J;eruzal. Buclowa domu parafialnego. 

Wszystkie te kaplice 'stale, w ozna
czonym czasie, nawiedza ks. Suchoński, 
odprawia w nich Mszę Świętą i zaspaka
j a religijne potrzeby wiernych. 

Cała parafia JeruzaIska liczy obecnie 
1,300 maryawitów. 

XXII. 

ŁOWICZ. 

Stolica niegdyś prymasów polskich, 
dziś miasto powiatowe gubernii Warszaw
skiej, Łowicz, nad rzeką Bzurą lezące, 

Dawniejsi panowie Łowicza, pryma
si Rzeczypospolitej, w całem swem księ
stwie prawem udzielnem się rządzili. Po
siadali władzę najwyższą nietylko wzglę
dem swych poddanych-kmieci, ale zarazem 
i względem szlachty zamieszkałej w obrębie 
ich państwa. Od wyroków arcybiskupa, naj
częściej w Łowiczu ferowanych, nie było 

apelacyi nawet do króla. 
Lud tu mieszka dorodny i zamożny 

zarazem. Przywiązany tradycyjnie do Ko
ścioła, hojne na świątynie składa ofiary, a 
nawet księżom dziesięciny t. zw. meszne 
zwozi. Dając dostatnie, a czasem nawet 

8 
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bogate utrzymanie swym księżom, nic 
wzamian od nich, okrom wyrafinowane
go zepsucia, nie odbiera. 

Księża pospolicie ubiegają się jeden 
przed drugim o parafie w Łowickiem, ale 
dochodów swych pilnując, niby to na 
"czarną godzinę" odkładając, nie myślą 
o pracy nad duszami. 

I oto lud tenz natury swej inteligentny 
i sprytny, pod względem moralnym w wie
lu okolicach przedstawia obraz pełen ze
psucia i nędzy moralnej ... 

Jakimże więc sposobem wszczepił 

się tu i zakrzewił Maryawityzm? 
Po wywiezieniu ostatnich Bernardy

nek z tak zwanego w miejscowej gwa
rze klasztoru "Panien," objął nad kościoł
kiem poklasztornym samodzielny zarząd 
ks. Stanisław Siedlecki, dotychczasowy 
kapelan zakonnic i prefekt szkół miej
scowych. 

Ks. Siedlecki, jako kapłan-Maryawi
ta począł szerzyć zasady nasze w swoim 
"kościołku i w szkółkach. Po całych dniach 

pracując: w konfesyonale, szkole, na am
bonie i przy ołtarzu nie zaniedbywał ża
dnej sposobności, by dźwignąć ludzi 

Ks. Stanisław Siedlecki. 

Budowa kościoła w Łowiczu. 
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z upadku, nieumiejętnych nauczyć, wszyst
kich Bogu zyskać. 

Dzięki tej wytrwałej pracy powstało 
wkrótce z nawróconych i wyborowych 
księżaków 4000 maryawitów i otworzoną 
została ochronka dla dziewcząt pod na
zwą "Nazaret." Ochronka ta przeszła pod 
zarząd SS. Maryawitek. 

i przeniósł się na wikary at do Białej. Nie 
pomogły żadne prośby zrozpaczonego lu
du. Konsystorz postanowienia swego nie 
zmienił. Ks. Siedlecki z Łowicza do Bia
łej wyjechać musiał. 

Z wyjazdem ks Siedleckiego z Ło
wicza, nastał okres okrutnego prześlado

wania maryawitów w mieście i po wioskach. 
Podżegani ustawi
cznie przez księży, lu
dzie pluli na naszych 
braci przy każdem 
spotkaniu, lżyli ich 
naj ohydniej lub ka
mienowali. Sami księ
ża, otoczywszy się 

zgrają łobuzów, napa
dali na domy ma
ryawickie i zmusza
li za pomocą moral
nych udręczeń, do 
wyrzeczenia się Ma
ryawityzmu. 

W tej walce zacię
tej wielu słabszego 

ducha upadło, ule-
Łowicz. Przed kaplicą . gło pod wpływem 

brutalnej przemocy. 
Do konfesyonałll ks. Siedleckiego Atoli więcej niż tysiąc zwarło się w jeden le

poczęły napływać zewsząd liczne rzesze gion czcicieli Boga Utajonego, stając się mę
ludzkie, niemal z każdej parafii okoli- czennikami za umiłowanie zasad Ewangeli
cznej. cznych. Co niedziela i święto z narażeniem 

Wzbudziło to żywą niechęć wśród własnego życia dążyli koleją, końmi i pieszo 
księży, którzy sami leniąc się do pracy nawet do Strykowa, Dobrej, Niesułkowa 
duchownej i innym w imię zasady "nie- lub Zgierza. A niełatwe to były wycie
wyróżniania się" pracować nie pozwalali. czki. Sfanatyzowani katolicy utrudniali 

Z inicyatywy ks. Jana Garwoliń· je na wszelki możliwy sposób. Kasyer na 
skiego, prohoszcza w Zdunach, zwołano stacyi (Łowicz-Kaliski) nie chciał wyda
księży na wiec, na którym postanowiono wać biletów podróżującym maryawitom 
położyć energiczną tamę wzmagającemu pod rozmaitymi pozorami. 
się ruchowi. W tym celu wy8tąpiono ze Marzeniem maryawitów Łowickich 
zbiorową prośbą do konsystorza warszaw· było sprowadzić do Łowicza kapłana Ma
skiego o usunięcie z Łowicza księdza ryawitę. Jakoż wkrótce zakrzątnęli się 
Siedleckiego. około wynajęcia i urządzenia kaplicy. Od-

Konsystorz Warszawski do prośby powiednie pomieszczenie ofiarował we wla
duchowieństwa przychylił się naj chętniej snym domu maryawita Woszczyński. Na 
i przysłał ks. Siedleckiemu rozkaz aby początek września 1906 r. wszystko już 
niezwłocznie wszystkie swe obowiązki było gotowe. Nocną porą z 12 na 13 wrze
"pod grozą suspensy" w Łowiczu opuścił śnia przybył do Łowicza ks. Siedlecki 

s-x-
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i rankiem odprawił dla tutejszych marya- / ściół ten jeden z naj piękniej szych, jakie 
witów pierwszą Mszę Świętą. Słuchano wznieśli maryawici, ukończony będzie 
jej ze łzami radości. Wszyscy, po całej w bieżącym roku. 
okolicy rozsiani maryawici zaczęli się Przy ochronce, do której uczęszcza 
zgromadzać do owej kapliczki, która 70 dzieci, urządzone są według wymagań 
wkrótce okazała się za małą. Trzeba by- nowoczesnych ogródki. 
ło znaleM obszerniejsze pomieszczenie. Po wykończeniu kościoła ks. Sie
Znalazło się ono w tym samym nawet dlecki ma zamiar poczynić odpowiednie 
domu, gdzie w sporej już kapliczce za- przeróbki w domu, w którym obecnie 
spakajano wszystkie religijne potrzeby mieści się kaplica i ochronka, by urzą
rosnących z każdym dniem w liczbę ma- dzić w nim salę zajęć i warsztaty rze
ryawitów. mieślnicze dla chłopców. Chłopcy pod 

Ochronka ' w Łowiczu. 

Okazała się wkrótce potrzeba ZbUdO- 1 kierunkiem odpowiednich fachowców
wania własnej świątyni. Nie namyślając uprócz początkowej nauki czytania, pisa
się długo, maryawici Łowiccy wiosną 1907 nia i rachunkowości - uczyć się będą 
roku kupili na własność za składkowe szewstwa, krawiectwa i stolarstwa. Na 
pieniądze 14-to morgową posesyę kosztem pozostałym zaś obszarze ziemi powsta-
14000 rubli z dużym murowanym domem ną szkółki drzew owocowych i popra
przy ulicy Glinki M 68. W domu tym wne ogrodnictwo, któremu oddawać się 
urządzono obszerną kaplicę i przeniesiono będą przyszli ogr0dnicy maryawickich 
tam nabożeństwa, jak również pomieszczo- wiosek. 
no ochronkę dla dzieci. Przed domem W sąsiedztwie niedalekiem od budu
zaś od ulicy położono późną już jesienią jącego się kościoła mieści się pod kie
fundamenty pod budowę świątyni. Ko- runkiem Sióstr Maryawitek tak zwany 
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"Nazaret," w którym maryawickie dziew
czątka uczą się pończosznictwa i tkactwa. 
W "Nazarecie" jest domowa kaplica, 
w której przechowuje się Przenajświęt

szy Sakrament. Posesya, na której mie
ści się "Nazaret", jest własnością jednej 
z Sióstr naszych, Maryi Nowakowskiej. 

Ks. Siedlecki nadto uzyskał pozwolenie 
władz odnośnych na otwarcie szkoły, któ
rej kierunek powierzy SS. Maryawitkom. 

Poza obrębem Łowicza dla dogodno
ści wiernych ks. Siedlecki urządził do-

slowice. W Arkadyi jest zamiar zbudo
wania murowanej kaplicy. 

2. W parafii B elchów (gub. Warsz., 
pow. Łowicki) we wsi Siet"akowice, gdzie 
znajduje się drewniana kaplica. 

3. W parafii Pszczonów (gub. War
szawska, pow. Łowicki) w wioskach: Ły
sz7cowice i Łagów. 

4. W parafii Zd'uny (gub. Warsz., 
powiat Łowicki) we wsiach Łainiki i Zdu
ny. W Laźnikach oprócz domowej kapli
cy wybudowany został dość obszerny 

Kościołek wŁaźnikach. 

mowe kapliczki w następujących wio
skach: w Ziellcowicach 2 (kolonia I i ko
lonia II) , w Strzelce wie, Gold/'skich, Bobro
wn ikach 2, Crbwiszc:zyznie, Wygodzie, Oto
licach, Zawodach, Bratlcowicaćh i Popowie. We 
wszystkich wspomnianych kaplicach prze
chowuje się Przenajświętszy Sakrament. 

Maryawici zaś z sąsiednich parafij 
mają kaplice: 

1. W parafii B ednary (gub. Warsz. 
pow. Łowicki) w wioskach: A.rkadya i ]fU-

kościołek. Jest tu także czynna ochron
ka, do której uczęszcza 40 dzieci, otwarta 
za staraniem ks. Siedleckiego. 

5. Vv parafii Żychlin (gub. War
szawska, pow. Gostyński) we wsi Skrze
szewy. 

VV szystkie te kaplice w pewne dni 
peryodycznie nawiedza ks. Siedlecki, od
prawicljąc w nich Mszę Świętą i admini
strując Sakramenta Święte. 

Wszystkich maryawitów w całej Ło-
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wickiej maryawickiej parafii liczymy oko
ło 2,000. 

XXIII. 

W ARSZA W A. 

Dawna stolica książąt Mazowieckich, 
później całej Rzeczypospolitej- Warszawa, 

długo opierała się naszemu ruchowi. Zająw
szy względem nas stanowisko wrogie
jak mityczna Syrena, której znakiem się 
pieczętuje, broni się do upadłego z mie-

czem w dłoni i ustąpić nie rada. 
Maryawityzm jednak, mimo liczne 

przeszkody, przyjął się w 'Varsza.wie 
i rozkrzewił bllj nie. 

Początek założenia miasta, wywód 
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nazwiska jak również pierwsze jego dzie
je osłonięte są tajemnicą przeszłości lub 
w cieniu baj ek spowite. 

Może to zapowiedź, że mieszkańcy 

jego, wiecznie bajkami karmić się zechcą, 
gdyż od kolebki są z niemi oswojeni... 

"Historya nie przebacza braków
braki wypełnić jest pierwszym przyszło
ści warunkiem," powiada Szuj ski. Są je
dnak tego rodzaju braki w historyi War
szawy, których uzupełnić historycy, 
przy całym aparacie naukowym i kryty
ce nie mogą. 

Mówią np., że wiele osad słowiań

skich na wzgórzach położonych otrzymy
wały miano Werszowy. A że w starych 
dyplomach stolica nasza dla swej nazwy I 
rozmaitej pisowni używała jak: Werscho
wa, Wa1'szewa, Warszawa, stąd wniosek, 
że nazwę swą zawdzi~cza położeniu swe
mu. Inni znowu dowodzą, że Warszawa 
nazwę swą wywodzi od sławnych możno
władców czeskich · Wersoweów, stronników 
polskich i jako takich z ojczyzny swej I 

wywołanych. Rzeczywiście według ar
chiwalnych danych, znana polska rodzina 
Warszów (później Warszyckich i War
szewickich) posiadała w Warszawie i jej 

Ks. Józef Szymanowski. 

Budowa kaplicy na Pradze. 
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okolicach liczne grunta i włości. Faktem 
również, że Warszawa wzorować się na 
Czechach musiała, czego dowodem i wspól
ne nazwy: Praha-Praga, Solnic-Solec, 
[ij'ezd-Ujazdów, Polkowo-Polików, Sedlec 
-Sielce, Rakowic-Rakowiec, Karnienie
Kamień i Kamiona, Skryszew-Skaryszew, 
Wawrzesz-Wawrzyszew, Rasyn-Raszyn 
i t. d. 

Każdy to przyzna, 
Że to ... czeszczyzna, 

U stawicznie w SWą świetną prze
szłość zapatrzona, marzeniem cała po
chłonięta, Warszawa - w prześladowaniu 
maryawitów naczelne miejsce zajęła. Zmo
bilizowała przeciwko nam cały arsenał 

w jej mocy będący: prasę, obywateli, 
mieszczan, lud roboczy, służących, rozno
sicieli plotek i brudów, kłamców z profe
syi i potwarców nikczemnych, Glos uczci
wszy nie mógł się wśród tej powodzi 
przedostać do opinii publicznej. Korespon
dentów prawdomówniejszych na milcze
nie skazywano. Z mieszkań gospodarze, 
ze służby panowie naszych maryawitów 
nielitościwie wypędzali. W imię ... jedno
ści narodowej wyrzucano na bruk na
szych współwyznawców. Obywatele pod 
grozą bomb lub sztyletów wynająć mie
szkania biednym maryawitom nie śmieli. 

Swojski jednak, zdrowy i prosty ro
rum ludu przypatrywał się tym zapasom, 
tej zaślepionej walce mas całych z gar
stką maluczką, bezbronną, wystawioną na 
wszelką przemoc i gwałty, mimo to-sil
ną duchem i wiarą, Prostotą serca swe
go nas odczuł, zrozumiał i stanął po stro
nie prześladowanych. Nic dziwnego 

Najulubieńsi Bogu - maluczcy i prośei, 
Bo są kandydatami Jego do świętości. .. 

Ten swojski rozum prostego ludu od
gadł, że "nie masami, natchnionemi sa
mowolą uczucia, ale zgrupowaniem ludzi 
około zastępu, posiadającego silne przeko
nania i dobrą wolę stoją społeczeństwa; 

że nie w bezbarwności, chcącej się przy
podobać wszystkim, ale w walce raczej 
zdań o środki do celu; nie w krzykliwej 

i płytkiej demonstracyjności ale w zacho
waniu się męzkiem, spokojnem a czynnem 
szukać należy haseł prawdziwej siły we
wnętrznej".l) 

Otóż te liczne rzesze prostego ludu, 
wgardzone przez urzędowych przedstawi
cieli Boga, łaknące pokarmu Bożego, po
częły ciekawie zaklądać do Leszna lub Ce
głowa, by przyjrzeć się i posłuchać, co 
mówią osławieni księża MaryawiciL. 

Ks. Wacław Żebrowski. 

Rezultatem tych wycieczek było, że 
okazała się potrzeba założenia kaplicy ma
ryawickiej w Warszawie, dla zadośćuczy
nienia religijnym potrzebom rosnących 
z dniem każdym w liczbę maryawitów. 

Po długich zabiegach, nieustannych 
staraniach, znaleziono wreszcie odpowie
dnie miejsce na Pradze przy ul. Inżynier
skiej NQ 5. Ta pierwsza nasza placówka 
szczególllP.m błogosławieństwem Niebios 
została ubogacona. Tu bowiem odbyła się 
pierwsza nasza kapituła Generalna w dniu 
10 października 1907 r. Tu pierwsze a tak 
ważne dla całego naszego Związku posta-

1) Szuj ski: O młodszości naszego cywiliza
cyjnego rozwoju. Warszawa 1882 str. 414, 
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nowienia zapadły. Rzucane tam w hojnym 
posiewie nasioną. przez proboszcza War
szawy, ks. Wacława Żebrowskiego Ma
ryawitę, stokrotny plon przyniosły. 

Kapliczka na Inżynierskiej ulicy oka
zała się wkrótce me dostateczną dla ma
ryawitów warszawskich. 

Dla wygody mieszkańców lewego 
brzegu Wisły urządzono obszerną kaplicę I 

Wszystko to jednak nie osłabiło du
cha naszych braci, owszem, pomagało im 
do zwyciężenia siebie. Mogli o sobie
śmiało z poetą zawołać: 

Albo to ci ziarno krzyczy, co człowieka żywi? 
Więc jeżeli wam nie krzyczym, nie bądźcie nam 

[krzyw:i. 

Kapliczka na Inżynierskiej ulicy -

Budowa kościoła na ul. Szarej. 

przy ul. Czerniakowskiej M 96; dla miesz- skromna i uboga - wkrótce zamienioną 

kańców przedmieścia Woli-na ul. Leszno została na wspanialszą przy ul. Szerokiej 
M 138. M 26 na Pradze. 

Nie prędko pogodzić się chcieli z fak- Wynajemjednak lokalu w cudzym do-
tern istnienia rriaryawitów w Warszawie mu okazał się niepraktycznym i dla wyso
zagorzalcy i "wojującego Kościoła" stron- kiej ceny komornego i ciągłych szkód 
nicy. Bandy wyrostków, podburzane przez jakie czynili "prawowierni." W dniu prze
duchowieństwo, napadać poczęły na na- to 10 października 1908r. maryawici prascy 
sze kaplice, wybijając w nich szyby, nabyli na własność plac obok dworca ko
zwierzęcem wyciem przeszkadzając w na- lei Terespolskiej i natychmiast zabrali się 
bożeństwie, lub też świętokradzko targa- rączo do budowy świątyni. Przed zimą jesz
jąc się na naj droższe sercu katolickiemu cze r. 1908 stanęła na tej posesyi prowizory
tajemnice... czna świątynia, która - po wybudowaniu 
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właściwego kościoła-zamienioną zostanie 
,na ochronę i szkołę. 

Ks. Józef Poradowski. 

Maryawici Powiśla, skupieni około 
kaplicy na Czerniakowskiej ulicy, również 
budują wspaniałą stylową świątynię przy 
ulicy Szarej na własnej posesyi. 

Maryawici natomiast Wolscy, zorga
nizowani przy ulicy Leszno, kupili obszer
ną posesyę przy ul. Karolkowej na Woli, 
na której w przeciągu miesiąca wystawio
no prowizoryczną olbrzymią kaplicę, za
nim z wiosną przystąpią do budowy wła
snej świątyni. Obecna kaplica zamienio
ną b~dzie na szkółkę i ochronę. 

Dodać musimy, że robotami przy 
wznoszeniu wszystkich tych świątyń kie
rował ks. Wacław Żebrowski, proboszcz 
Maryawickiej parafii Warszawa. 

Obdarzony wielkim darem słowa, nie
zmordowany w pracy i nauczaniu, ener
giczny przy kierownictwie robót, ks. Że
browski porywa wprost serca mieszkań
ców Warszawy. 

W pracy kapłańskiej pomagają mu 

Kaplica !la ul. Kal'Olkowej (Wola). 
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gorliwie ksiądz Józef Poradowski i ksiądz 
Józef Szymanowski, Maryawici. 

Jak w każdem większem mieście, tak 
i w 'Warszawie dokładnej cyfry parafian 
maryawit6w podać nie możemy. Są je
dnak pewne dane, na mocy których cyfrę 
w przybliżeniu, biorącją minimalnie, okre
ślić można. A temi danemi są: 1) Budo-

syłają redakcye niby na wywiady ro
zmaitych bez czci i sumienia reporte
rów do rozmaitych placówek naszych. 
Tu dają im instrukcye, jak pisać 

mają, aby nas więcej w oczach społeczeń
stwa zohydzić. Tu kuźnia wszelkich o nas 
plotek, tu arsenał najniegodziwszych o nas 
oszczerstw się mieści. Tu rozdaj <li nam księ-

Wnętrze kapli c.y na ul. Karolkowej (Wola). 

wa jednoczesna trzech świątyń, na trzech 
kupionych ś wieżo, własnych posesyach; 
2) przepełnienie wszystkich naszych ka
plic co niedziela i święto (kaplica zwłasz
cza na "\Voli zgromadza najmniej 5,000 
osób); 3) wyznawcami naszymi są sami 
najubożsi, nie kapitaliści, a jednak tak 
ofiarni. 

Zastanowiwszy się przeto nad tern, 
możemy bez przesady powiedzieć, że pa
rafia Warszawska liczy najmniej 20,000 
maryawitów. 

Walka jednak przeciwko nam przez 
literacką Warszawę i duchowieństwo ka
olickie wszczęta, nie ustaje. Stąd wy-

ża z pogardliwą miną patenty na wykształ
cenie. Tu głowa polskiego kościoła, arcy
bi&kup, listy pasterskie do całego ludu 
przeciwko nam wydaje. A Maryawityzm 
-mimo to wszystko-coraz szersze zata
cza kręgi, coraz więcej "si muove ... " 

L"'{IV. 

PIĄTEK. 

Miasto Piątek nad rzeką Moszczeni
cą położone, niegdyś do dóbr stołowych 

arcybiskupów Gnieźnieńskich należące, 
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dzisiaj wchodzi w obręb gubernii Kali
skiej, powiatu Łęczyckiego. 

Prymasi polscy mieli tu kiedyś za
meczek drewniany w północnej części 

miasta, z którego zaledwie same funda
menta zostały. Ratusz miejski odnosi się 

do czasów, gdy arcybiskupi Gnieznieńscy 
wykonywali nad Piątkiem swą władzę. 

Pobożny król Władysław Jagiełło, 

ponawiając przywileje miasta w 1429 r . 
naj mocniej zaleca, żeby od mieszczan tu
tejszych nie wymagano w calem pań
stwie ceł i targowego. Następni królo
wie przywileje Piątku potwierdzali. Zy
gmunt I na prośbę arcybiskupa w 1511 r . 
zezwala na wprowadzenie jarmarków do 
Piątku. 

Ks. Czesław Kahl. 

Nieopodal miasta Stefan Czarniecki 
wpada pod Piątkiem niespodziewanie na 
połączone siły Szwedów i Wielkopolan 
w 1655 r. gromi ich i do ucieczki zmusza. 

Probostwo Piątkowskie erygował Jan 
Łaski, arcybiskup Gnieznieński w 1529 r. 

Miasto Piątek należało do naj ludniej
szych w granicach dawniejszego woje
wództwa Łęczyckiego i sławne było ze 
swoich browarów piwa, których na setkę 
liczono. 

Arcybiskupi Gnieznieńscy nie po
zwalali w Piątku osiedlać się Żydom. 
Handlem zajmowali się sami krajowcy 
mieszczanie. 

Nie wdając się w ocenę dawniej
szych stosunków kościelnych w Piątku, 
które były nad wyraz smutne, zaznacza
my tylko, że na krótki czas do rozłamu 
naszego z hierarchią katolicką pracował 
w Piątku-jako wikaryusz - ks. Czesław 
Kahl, Maryawita. 

Na skromne m tern stanowisku przez 
czas bardzo krótki zostając, gorliwością 
swoją i poświęceniem zupełne m wywarł 

głęboki a zarazem stanowczy wpływ na 
życie wielu parafian Piątkowskich. Umy
sły ich zawsze czczym i bezdusznym for
malizmem krępowane, naraz olśnione pra
wdą i światłem, zapragnęły tą prawdą 
się rządzić a światłem, kierować; zrozu
miały piękność cnoty i urok jakim obda
rza ona swoich zwolenników. 

Gdy usłyszeli w Piątku przeto, że 
Maryawityzm podniósł sztandar protestu, 
piętnując z Qburleniem zgniliznę władzy 

duchownej i stałe z jej strony tłumienie 

cnoty i gaszenie śwatła wśród ludu, kil
kuset Piątkowskich parafian samorzutnie, 
bez żadnych ubocznych wpływów stanęło 
po stronie naszej, zrywając radośnie swą 

łączność z biskupami. Ks. Kahl pracował 
już w innej parafii - niemal na drugim 
krańcu dyecezyi. Parafianie jednak Piąt
kowscy zapragnęli go mieć wśród siebie, 
by nadal im pasterzował. 

Odczuli oni dobrze do czego akcya 
prześladowcza ze strony biskupów zmie
rza. Ogłoszony w encyklice pogląd Papie
ża na działanie zwyrodniałego duchowień
stwa i nawoływanie papieskie do uległo

ści takiemu duchowieństwu-oburzyły ich 
chrześcijańskie poczucie sprawiedliwości 

i jeszcze więcej skłoniły maryawitów Piąt
kowskich do zerwania z Rzymem. 

Charakterystyczna to i bolesna bądź 
co bądź prawda, że największym wrogiem 
oświaty i rozbudzonego chrześcijańskiego 
sumienia jest zawsze... hierarchia katoli
ckiego Kościoła. 
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Wystawieni na prześladowanie ze 
strony katolików, Piątkowscy maryawici 
musieli na razie pozostać bez żadnej opie
ki i kierownictwa. Ks. Kahl zajęty pra
cą na innych posterunkach, hlizko przez 
pół roku nie mógł przybyć na miejsce. 
Wobec tego maryawici Piątkowscy sami 
zabrali się energicznie do urządzenia pro-

Od owej chwili rozpoczął się powol
ny, ale stały rozwój Maryawityzmu w tej 
okolicy. 

Z rozpoczęciem wiosny 1907 r. ma
ryawici Piątkowscy, lubo przeważnie ubo
dzy zajęli się energicznie około wzniesie
nia, murowanej świątyni. Uzyskawszy 
odpowiednie zezwolenie władz państwo-

Kościół w Piątku. 

wizorycznej domowej kapliczki. Rodzina 
Woj ciechowskich chętnie odstąpiła część 
swego domu na pomieszczenie kapliczki, 
która w pierwszych dniach pażdziernika 
1906 r. była zupełnie gotową. 

Ks. Kahl tak długo oczekiwany, 
przybył wreszcie w dzień 4 października 
1906 r. i po raz pierwszy w ten dzień 

uroczystości św. Frandszka z Assyżu od
prawił w kapliczce Piątkowskiej Mszę 
Swiętą, której z rozrzewnieniem słuchali 
tutejsi ma:ryawi.cL 

wych, po kilku miesiącach wytężonej pra
cy wznieśli dość obszerny murowany ko
ściół, którego poświęcenie odbyło się 15 
grudnia 1907 r. 

Odtąd nowa świątynia w obrębie 
swych murów stale zgromadza miejsco
wych i z sąsiednich parafij maryawitów, 
którzy zaspakajają w niej swoje religijne 
potrzeby. 

Vi;T obrębie dawnej katolickiej parafii 
Piątek jest ogółem 500 maryawitów, zło

żonych z mieszczan, włościan i wyrobni-
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ków jak również robotników w cukrowni 
»Młynów". 

Ruch nasz jednak przedostał się dzię
ki pracy i gorliwości ks. Kahla po za gra
nice Piątkowskie, a mianowicie: 

1) W parafii Modlna (Gub. Kaliska, 
pow. Łęczycki) garstka maryawitów z 50 
osób złożona, znajduje się we wsi Mała-

nym czasie ks. Kahl odprawia Mszę Świętą 
i naucza miejscowych parafian. 

3) W parafii Strzegocin (Gub. Kaliska, 
powiat Łęczycki) mieszkańcy wioski ..dnu
sin, w liczbie 40 osób, przyłączywszy się 

w ciągu 1908 r. do naszego ruchu, kupi
li osobny domek, w którym urządzili 

skromną ale miłą domową kapliczkę. W uro-

Ochronka w Piątku. 

chowice. Po za domową kapliczką, w któ
rej peryodycznie ks. Kahl spełniał posługi 
kapłańskie, ożywieni gorącą wiarą ma
ryawici tutejsi zakrzątnęli się około wznie
sienia osobnego murowanego kościółka, 
który ku wielkiej swej radości kosztem 
wielu poświęceń w ciągu 1908 roku ukoń
czyli. 

2) W parafii Ozorków (Gub. Kaliska, 
powiat Łęczycki), garstka maryawitów z 30 
zaledwie osób złożona, posiada miluchną 
domową kapliczkę, w której w oznaczo-

czystość Wniebowstąpienia Pańskiego od
było się jej poświęcenie. By nowych tych 
parafian podnosić na duchu, nauczać i 
w wierze utwierdzać, ks. Kahl stale od
wiedza w pewne dni Anusińską ka
pliczkę· 

Cała zatem Maryawicka parafia Piąt
kowska liczy 620 maryawitów. 

Nie przestając na samej pracy reli
gijnej, ks. Kahl z całym zapałem wziął się 
do szerzenia oświaty wśród oddanego so
bie ludu. Trudne jednak miejscowe wa-
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runki, a zwłaszcza ubóstwo parafian, pra
gnieniom jego stają na przeszkodzie. 

Staraniem ks. Kahla założoną została 
w Piątku ochronka, w której dzieci otrzy-

Kościołek w Małachowicach. 

Ks. Krocin, jak i inni. jego towa
rzysze, nie podniósł życia religijnego 
w Sobótce, lecz je jeszcze obniżył. Na
miętny gracz w karty, częstokroć noce 

:całe trawił przy zlekn:rm sfoliku 
idąc potem prosto do ołtarza. Zapa
lony myśliwy, biegał z flintą na po
lowania, gdzie tylko mógł. Raz na· 
wet został przez swego parafianina, 
obywatela z Opiesina, postrzelony. 
Amator kieliszka, często przebierał 

miarę w piciu trunków, a moralność 
jego wiele pozostawiała do życzenia. 
W stosunku do maluczkich odzna
czał się szorstkością i grubijaństwem. 
Gwałtowny i porywczy, rad wywoły
wał niesmaczne i awanturnicze sceny. 

Tego rodzaju kapłan nie mógł 
mieć dobrego wpływu na parafian, 
owszem, ustawicznie ich gorszył 

swojem postępowaniem. 
Gdy ks. Kowalski przybył do 

Sobótki, zastał tę parafię w stanie 
moralnego zaniedbania i ciemnoty. 
Lud wyzyskiwany i gorszony przez ze-
psute duchowieństwo długie lat sze
regi, trzymał się z daleka od kORcioła 

mllją początkową naukę za pomocą syste" i Sakramentów Św. Spostrzegłszy jednak,. 
mu poglądowego. Stanie nadto niebawem że nowy proboszcz przychodzi do nich 
osobny dom parafialny. przeznaczony na z sercem płomiennem miłością Boga i bli
różne dobroczynne oddziały. ż.niego, że dba o ich potrzeby i pragnie 

Taki jest rozwój Maryawityzmu w pa" je zaspokoić, zwrócił się z zapałem ku 
rafii Piątkowskiej. Panu Bogu: 

xxv. 
S O B 6 TKA. 

Ks. Kowalski swoją ~zczerą i pełną 
poświęcenia pracą, bezgraniczną cierpli
wością, przy niezwykłym darze znajomo
ści potrzeb naszego ludu, uczynił wkrótce 
z Sobótki ognisko Maryawickiego ruchu 

Jedno z najważniejszych miejsc na całą okolicę. 
w his tory i Maryawityzmu zajmuje Sobótka, Lud Polski dotąd nielitościwie odtrą
mała parafia położona w obrębie gubernii cany lub też pogardliwie traktowany, zna
Kaliskiej, powiatu Łęczyckiego. lazłszy w ks. Kowalskim cierpliwego na swo-

Tutaj bowiem od marca 1905 r. do je strapienia lekarza, chętnego i doświad
pocztków lutego 1906 r. był proboszczem czonego doradcę, zbieg'lć się wkrótce po
ks. Jan Kowalski, Magister Św. Teologii, czął do Sobótki z naj dalszych nawet okolic. 
nasz Minister Generalny. Poprzednikiem Za okazane sobie serce serca na oścież 
zaś ks. Kowalskiego był ks. Eustachy otworzył 
Krocil1, były ~likaryusz z Krośniewic. Trzeba było widzieć,. jak tłumy ludu. 
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z najdalszych nawet okolic, mimo prze- ojcem, przyjacielem, bratem i sługą zara
szkód i prześladowania ze strony zawi- zem ... 
stnych proboszczów, zgromadzały się na Wypowiedziawszyarcybiskupowiswo
nabożeństwa do Sobótkowskiej świątyni, je zerwanie z nim łączności, maryawici So
by znaleźć tam spokój sumienia i wska- bótkowscy czekali wraz z nami cierpliwie 
zówki na dalszą życia wędrówkę; jak na- na wyrok ostateczny Rzymu. Skoro je
stępnie otaczały z zaufaniem ks. Kowal- dnak Papież otwarcie powagą swoją oslo
skiego, z całą prostotą zwierzając się mu nil gorszycieli, a potępił nas za gorliwość 
ze wszystkich swoich kłopotów. kapłańską-nie wahali się dłużej i w zna-

Ks. Tomasz Krakiewicz. 

cznej części wytrwali przy swych religij
nych przekonaniach, przygotowani na 
wzgardę, szyderstwa i wszelkiego rodzaju 
prześladowanie ze strony "prawowiernych" 
współbraci. 

Chwila ta i dla nas była momentem 
dziejowego znaczenia. Wiedzieliśmy z do
świadczenia bowiem, że prawdziwą potęgę 
i siłę danego kraju nie tyle wielka armia, 
waleczne legiony, groźna i surowa władza 
stanowi, co wysoka moralność i siła du
cha całego narodu. 

Lud moralnie wysoko stojący, oświe
cony przytem światłem wiedzy, ma wszy
stką przyszłość przed sobą. 

Gdy więc lud nam zawierzył, rozpo
częliśmy ze zdwojoną gorliwością praco
wać wraz z nim, niezależnie od hierarchii, 
nad dobrem jego, które widzimy w kształ
ceniu dalszem serc i podniesieniu oświaty. 

Z chwilą rozłamu ks. Kowalski, jako 

naczelny nasz wódz, nie mógł dla dobra 
Każdy zaś z tych tłumów wracał do całego naszego Związku pełnić dłużej obo

domu uspokojony na duchu, z zapasem wiązków pasterskich w Sobótce. Zarząd 
nowych sił do dalszej walki życiowej. przeto parafią Sobótkowską objął ks. Cze-

Sobótka to pierwsza stała się wido- sław Kahl. 
wnią naszego rozłamu z biskupami, a pa- Zgodnie z programem naszym ks. 
rafianie tutejsi pierwsi w całej Polsce usły- Kahl po za pracą czysto-kapłańską zabrał 
szeli z ust swego proboszcza na ambonie się do wybudowania domu parafialnego, 
powody, jakiemi-dla Chwały Boga i za- w którymby znaleźć mogły pomieszczenie: 
chowania w czystości sumienia-kierowa- ochronka i szkoła dla dzieci, oddziały do
liśmy się przy wypowiedzeniu posłuszeń- broczynne dla starszych. 
stwa dla władzy dyecezyalnej. W czasie tej pracy ks. Kahl przejść 

Słuchacze, przygotowani wewnętrznie musiał na inną placowkę, mianowicie do 
do ognia prześladowczego ze strony kato- Piątku, gdzie go oddawna z utęsknieniem 
lickich biskupów i kapłanów, z ochotą rzu- czekano. Ks. Leon Gołębiowski, dawny 
cili macoszą opiekę biskupów, idąc za tym, profesor syminaryum Płockiego, Magister 
którego serce ojcowskie poznali. Wiedzieli Ś. Teologii, był następcą ks. Kahla. Ks. 
bowiem dobrze, że ks. Kowalski był dla Gołębiowski budowę dużego murowanego 
nich nie tylko przełożonym, ale także nomu prowadził w dalszym ciągu. Niestety 
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jednak maryawici Sobótkowscy nie mogli 
z niego korzystać. 

Z chwilą nadania naszemu Związko
wi legalizacyi prawnej zmuszeni byliśmy, 
zgodnie z orzeczeniem ministeryalnem, 

Sobótkowscy rozebrali wspomniany dom, 
by nie stał się własnością tych, którzy go 
nie budowali. Z natury rzeczy zamiar 
otworzenia ochronki i szkoły musiał by~ 
odłożony na później. 

Kościół w Sobótce od frontu. 

opuścić zabudowania plebańskie i oddać je 
wraz z kościołami katolikom. A ponieważ 
dom w Sobótce zbudowany został na te
rytoryum kościelnem, przeto maryawici 

Pod koniec 1906 r. ks. Leon Gołę
biowski zmuszony był usunąć się do Ło
dzi, by objąć tam nadzór nad Maryawicką 
drukarnią i pracować przy naszem czaso-

\) 
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piśmie. Następcą jego w Sobótce został 
ks. Tomasz Krakiewicz, były profesor se
minaryum Lubelskiego i również Magister 
św. Teologii. Nowy ten pracownik na ni
wie Sobótkowskiej parafii, pozbawiony 
wśród ostrej zimy mieszkania i kościoła, 
zbudował najprzód prowizoryczną kaplicę, 
do której mógł się wygodnie zgromadzać 

Z ciężkich ofiar ludu zakupiono z wio
sną 1907 r. budulcowe materyały i przy
stąpiono z całą gorliwością do wzniesie
nia świątyni. W ciągu jednego niespełna 
roku stanął duży, murowany w stylu 
gotyckim kościół, prawdziwa ozdoba pod 
względem architektonicznym całej okoli
cy, długoścł 65 1/ 2 łokci, szerokości 261/ 2 , 

Kościół w Sobótce z boku. 

na nabożeństwo pobożny nasz ludek i za
jął skromne mieszkanko u jednego z pa
rafian. W kapliczce tej rozpoczęła się sy
stematyczna praca nad umocnieniem w wie
rze Sobótkowskich parafian. 

wysokości w głównej nawie 24 łokcie. 
Wieża frontowa, 80 łokci wysoka, zdobi 
prześlicznie i wieńczy całą · budowę. 

Przy kościele urządzone są skromne 
ale miłe mieszkania dla kapłanów i braci 
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zakonnych. Budowa kościoła wraz z do~ kę, której kierownictwo objęły SS. Ma
tychczasowem urządzeniem wynosiła 20 ryawitki. Ochronka ta znajduje się w wiosce 
tysięcy rubli. Kępina, najwięcej oddalonej od szkoły. 

Ochronka w Kępinie. 

Warstat szewcki w Cegłowie (str. 92). 

Staraniem nadto ks. Krakiewicza I Wszystkich maryawitów w obrębie 
otworzono w parafii Sobótkowskiej ochron- dawnej parafii Sobótka znajduje ~ię 1250. 



- 132 

Ponieważ Sobótka, dzięki pracy na
szego Ministra Generalnego, stała się ogni
skiem-jak wspomnieliśmy wyżej-całego 
Maryawickiego ruchu w wielomilowym 

promieniu, Maryawityzm przeto musiał 
przejść i po za granice dawnej parafii. 

Mamy więc maryawitów we wszy
stlctch niemal sąsiednich parafiach, jak: 

1) W parafii Mazew (Gub. Kaliska, 
pow. Łęczycki) w wioskach: Rzędków, Że
lazna, Jaroeh6w, Jat'ochówek, }dazew, Slo
waszew, Gąsior6w, Drzykozy, Zieleniew. Za-

gróblei i Daszyna maryawici tut,ej'Si 'w licz
bie 750 osób mają domową kapliczkę 
w Zieleniewie, gdzie przechowuje się Prze
najświętszy Sakrament. 
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2) W paraiii Grab6w (Gub. Kaliska, murowanej świątyni, oraz domu na po
pow. Łęczycki) mieszkańcy wiosek: Bo- mieszczenie ochronki i szkoły. Zamiarowi 
wentów, Pot1'zaslców, Slawęcin, B1'udzeń, powyższemu stało na przeszkodzie budo
Biesielciery, Srebrna, Ostrówelc, Kontrawers, wanie świątyni w Sobótce. 
Jast1'zębie, Gole, Kępina, Osiny, Kadzidło- 3) W parafii Pieezew (Gub. Kaliska, 
wa i Grabowa W liczbie 1160 osób mają powiat Łęczycki) mieszkańcy wiosek: ŹTe
domową kapliczkę w Kadzidłowej, gdzie uięta, Lisice i Pieczew w liczbie 200 osób 
zaspakajają swe potrzeby religijne i slu- przyłączyli się do Maryawickiego ruchu. 

cbają w pewne dni Mszy Świętej. W ka
plicy tej stale przechowuje się Przenaj
świętszy Sakrament. Maryawici tutejsi no
szą się z zamiarem zbudowania własnej 

4) W parafii Rttdttltowo (Gub. War
szawska, pow. Kutnowski) mieszkańcy 
wiosek: Radzyń, Rycerzew, Nowawieś, Rtt
clułtów, TU1'zynów, GąSi01'y, Bowyczyny 
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w liczbie 630 osób uciekają się z potrze
bami religijnemi do Sobótki. 

5) W parafii Krośniewice (Gub. War
szawska, powiat Kutnowski) maryawici 
w liczbie 600 osób mieszkają po wioskach: 
Krzewie, Kajew, Ostrowy, Nowawieś, W fol
warku Błonie i w samem miasteczku Kro· 
śniewice. Dwie domowe kaplice w Ostro-

7) W parafii Siedlec (Gub. Kaliska, 
powiat Łęczycki) maryawici w liczbie 20 
osób przeważnie mieszkają we wsi Dąbie. 

8) W parafii Dąbie (Gub. Kaliska, 
powiat Łęczycki) chodzi do Sobótki 30 ma
ry~witów. 

9) W parafii Łęczyca (Gub. Kaliska, 
miasto powiatowe), odległej od Sobótki o 

Cegłów. ~ ~arstat tokarski (str. 92). 
' .t-.,.,~ '. ::.J. --, 

wach i Kajewie są miejscem zebrania dla 
tamecznych maryawitów, których nawie
dza w pewne dni ks. Krakiewicz z posłu
gą religijną· W kaplicach tych przecho
wuje się Przenajświętszy Sakrament i od
prawia się Msza Święta. 

6) W parafii Miłonice (Gub. War
szawska, powiat Kutnowski) maryawici 
w liczbie 60 osob mieszkają w wioskach: 
Glogowie, Górkach Miłońskich, Wychnach 
i Starej- Woli. Z potrzebami religijnem i uda
ją się do blizkiej Sobótki. 

3 mile znajduje się 70 maryawitów. 
10) W parafii Kłodawa (Gub. Kaliska, 

pow. Łęczycki) znajduje się 24 maryawi
tów, którzy uważają Sobótkę za swoją pa
rafię· 

11) W parafii Umienie (Gub. Kaliska, 
pow Ł~czycki), mieszkańcy wiosek: Ol
szówka, Krzyżówki, Umienie, Grabina w licz
bie 125 oseb chodzą do SobótKi. 

12) W dyecezyi Kujawsko-Kaliskiej 
w parafiach: Grodzisk, Ghwalborzyce i Prze
decz, w odległości 3 do 4 mil ucieka się 
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z potrzebami religijnemi do Sobótki prze
szło 50 osób. 

13) W parafii Imielno (Gub. War
szawska, powiat Kutnowski) znajduje się 

Generalnego rzucone nasiona wiary w ser
ca tylu tysięcy polskiego ludu przyniosła 
plon obfity. Często całe rodziny marya
wickie w życiu swem codziennem odzwier-

13 maryawitów, którzy nie bacząc na od- ciadlają nam cnoty pierwszych wieków 
ległość 4-0 milową chodzą do Sobótki. chrześcijaństwa. 

14) W parafii Dzierzbice (Gub. War- Na zakończenie krótkiego tego prze-
szawska, powiat Katnowski) jest 12 ma- glądu zaznaczyć musimy, że liczba anal. 
ryawitów. fabetów w Sobótkowskiej parafii jest bar. 

15) W mieście powiatowem Kutnie dzo mała, dzięki również zabiegom ks. Ja. 
należy do naszego Związku kilkadziesiąt na Kowalskiego, który umiał obudzić w ser
osób. cach swoich parafian zamiłowanie do czy

Dzisiejsza zatem Maryawicka parafia teinietwa. 
Sobótka liczy przeszło 5000 maryawitów. 

Umiejętną dłonią naszego Ministra 
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XXVI. 

NIESUŁKÓW. 

Dróg jej strzegą wyniosłe topole, 
pokryte-jakby czarodziejskiemi jakiemiś 
gniazdami-jemiołą· 

W uroczem położeniu, przerznięta Na wyniosłem wzgórzu, naprzeciw 
strumieniami, stawami i rzeczką, okolona parafialnego kościołka, wznosi się stary 

Budowa Kościoła w Niesułkowie. 

cienistą zielenią lasów, parafia Niesułków 
w obrębie gubernii Piotrkowskiej w pow. 
Brzezińskim położona, zwraca na siebie 
mimowolnie uwagę wędrowca. 

modrzewiowy d worek, letnia rezydenr.ya 
dawniej biskupów Kujawsko-Kaliskich
świadek wiarogodny minionej bezpowro
tnie władzy i znaczenia duchownych se-



Ks. ROMA~ PRÓCHN lEWSKI 
(im. 7.ak. Marya-Jakób) 

Wikary Gonenllny Związku ilIaryawitów. 

Ks. JAN KOWALSKI 
(im. zak. Marya-Michal) 

Ministcr GOllcralny Związku Maryawilów 
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natorów Rzeczypospolitej - dziś dzierżaw
cy donacyjnego siedziba ... 

Z tego to miejsca, jak z przyrodzo
nego ogniska, rozszedł się nasz ruch Marya
wicki na szerokiej kraju przestrzeni, ogar
niając przedewszystkiem Piotrkowskie. 

Wszystkie graniczące z Niesułkowem 
Maryawickie parafie z niego swój począ
tek biorą. 

Przez półtora roku proboszczem 

Praca ta pełna poświęcenia i zapału 
wzbudziła zazdrość i gniew duchownych 
sąsiadów. Arcybiskup Warszawski na 
skutek ich starań przeniósł ks. Kowal
skiego do Sobótki w Łęczyckiem za sze
rzenie czci Przenajświętszego Sakramentu 
i pracę nad umoralnieniem ludu, przezna
czając do Niesułkowa na proboszcza ka
płana złych obyczajów z poleceniem zni
szczenia doszczętnego w Niesułkowie pra-

Ochronka w Niesułkowie. 

w Niesułko\'. ie był nasz Minister Gene
ralny, ks. JaJl Kowalski. 

UstawiCzll1.. a wytrwałą pracą swą 

w konfesyonltle, ujmuhcym darem słowa, 
wielką bezinteresownuścią i umiłowaniem 
szczere m poczciwego ludu polskiego a na
dewszystko nieporównaną gorliwością ka
płańską - przekształcił dusze swoich pa
rafian a całe tysiące z bliższych i dal
szych okolic na drogę życia chrześcijań
skiego wprowadził. Jedni i drudzy-dzię
ki niezrównanej pracy ks. Kowalskiego
nauczyli się kochać Boga i w szczerem 
Mu się oddaniu swe szczęście znachodzić. 

cy ks. Kowalskiego. 
Uświadomiony jednak lud Niesuł

kowski nie dał się sprowadzić na błędne 
manowce. Oddany na pastwę niemoral
ności i księżego lenistwa, ch wycił się 
energicznych środków. 

Kilkakrotnie z Niesułkowa udawała 
się delegacya do konsystorza i arcybi
skupa w Warszawie z pokorną prośbą 
o ukrócenie nadużyć kapłańskich-i zaw
sze bezskutecznie. 

Niesułków pierwszy wysłał depeszę 

do Papieża, prosząc naj goręcej o pozosta
wienie w nim nadal księży-Maryawitów. 
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Z Niesułkowa wreszeie wyjechali do bożności sprowadzić usiłował, usunęli go 
Rzymu przedstawiciele strapionego ludu, z parafii, lubo charakter kapłański pia
by u stóp Papieża przedstawić prześlado- stował. Stało się to na pewien czas do 
wanie czci Przenajświętszego Sakramentu naszego rozłamu z hierarchią. 
ze strony duchowieństwa i władz bisku- Nie mając na razie wśród siebie ka
pich. Skargę tę ludu, opartą na faktach, płana Maryawity z potrzebami religijne
odesłano z Rzymu ks. Popielowi, który mi udawali się do Dobrej, nie bacząc ua 
dał hasło do tern zaciętszego prześlado- oddalenie, lub na słotę i niepogodę. Po 
wania naszych kapłanów i tyranizowania kilku miesiącach takiego opuszczenia przy
przywiązanego do nas ludu. był wreszcie do Niesułkowa ks. Antoni 

Wobec tego parafianom Niesułkow- Tułaba, Maryawita, by osiąść w nim na 
skim otworzyły się oczy. Poznali, że bi- stałe. Zaraz w parafii Niesułkowskiej za-

Dom parafialny przy kościele Niesułkowskim, gdzie się mieści ochronka. 

skupi wraz z Papieżem na czele nie dba
ją wcale o odrodzenie moralne ludu; że 
w Warszawie i Rzymie pięknemi frazesa
mi i godłami swej władzy pokrywają 

czczoŚĆ serca, bezduszną formalistykę biu
rową i zgniliznę moralną rozpasanego du
chowieństwa ... 

I oto postanowili sami sobie zaradzić 
parafianie Niesułkowscy, skoro w ich po
trzeby, powołana od Boga władza, wej
rzeć nie raczyła. Nie mogąc dłużej zno
sić tego, który ich z drogi cnoty i po-

kipiała praca. 
Kościół parafialny za czasów ks. Ko

walskiego był z gruntu odnowiony, po
większony i zaopatrzony w bogate ko
ścielne sprzęty i aparaty. Teraz przeto 
maryawici Niesułkowscy, pod przewod
nictwem ks. Tułaby, wzięli się do odno
wienia i powiększenia plebanii i urządze
nia wygodnych mieszkań dla służby ko
ścielnej. 

Na skrawku zaś ziemi, stanowiącym 
własność Niesułk:owskiej gromady, przy-
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właszczonym sobie przez proboszczów Nie- mienie i drzewo) na swoje grunta i roz
sułkowa, wybudowali duży, murowany poczęli budowę nowej a nader wspaniałej 
dom piętrowy z przeznaczeniem na uni- świątyni. Budowę jej rozpoczęto w 1907 
wersytet ludowy i na niezbędne w każdej roku a doprowadzoną do końca zostanie 
parafii dobroczynne zakłady, kosztem w b. 1909 r. 
16,000 rubli. Żal za materyalnym kościołem, ple-

Bolesny jednak zawód spotkał Nie- banią i domem spowodował, że pięć ro
sułkowskich parafian. Dobre ich zamia- dzin w Niesułkowskiej parafii odstąpiło 
ry obróciły się w niwecz na razie, gdyż od Maryawityzmu, przyłączając się do 
piękna kamienica obudziła niezdrowe żą· "prawowiernej" parafii. 
dze w &ercacb katolickich księży. I W granicach dawnej Niesułkowskiej 

Czterej "katolicy"-gdyż taka tylko parafii-według ostatnich obliczeń-znaj-

Kaplica domowa w Poćwian]ówce (par. Niesulków). 

liczba nie przyłączyła się d.o Maryawity
zmu w Niesułkowskiej parafii-wytoczyli 
z poduszczenia księiy sprawę sądową 

i uzyskali wyroki na mocy którego ode
brali maryawitom wszystko wraz z no
wym domem, wzniesionym lubo naprze· 
ciw plebanii, ale na gruncie nie stano
wiącym jej własności... 

Pozbawieni naraz wszystkiego, ma
ryawici Niesułkowscy nie upadli na du
chu. Natychmiast we wsi Lipka wybu
dowali prowizoryczną kaplicę, przenosząc 
się tam z nabożeństwem. Rozebrawszy 
zaś dom, wybudowany z takim kosztem, 

. przewieźli materyał z niego (cegłę, ka-

duje się 2400 maryawitów. 
Oprócz kościoła w obrębie Niesuł

kowskiej parafii znajdują się kapliczki 
domowe w wioskach: Nowostawy, Poświar
dówka, Dąbrówka Duża i Dąbrówka Mała. 
We wszystkich tych kaplicach przecho
wuje się Przenajświętszy Sakrament i co 
d wa tygodnie odprawia się w każdej 
z tych kaplic Msza Święta. Nadto w ka
żdej wiosce znajduje się domowa kapli
czka, do której wierni schodzą się na mo
dlitwę i pacierze ranne i wieczorne. 

W samym Niesulkowie otworzono 
przy tern ochronkę dla dzieci. Nadto podo
bneż ochronki-wobec uzyskanego pozwo-
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lenia - otwarte zostaną w Poćwiard6wce 
i Nowostawach. 

Niesułków - jako ognisko Maryawi
ckiego ruchu - pociągnął swoim przykła
dem i mieszkańców całej okolicy. Stąd 
w skład dzi$iej szej Niesułkowskiej para
fii wchodzą następujące wioski: 

l-o. W parafii Brzeziny (miasto 

/ 

3) W parafii Dmosin znajduje się 

około 150 maryawitów we wsi Szczecin. 
4) W parafii Bratoszewice przyłą

czyło się do Maryawityzmu około 60 osób, 
przeważnie z Kalinowa. 

Cała przeto dzisiejsza Niesułkow$ka 

MIi'.ryawicka parafia liczy przeszło 4500 
maryawitów. 

Ochronka w Poćwiardówce (par. Niesułków). 

powiatowe gubernii Piotrkowskiej) wieś 

Tadzin, Grzmiąca, Polik, Paprotnia, Prze
cZaw i wielu mieszkańców samych Bt·ze
zin, ogółem 1000 osób. W Grzmiącej ma
ryawici tameczni urządziwszy domową 

kapiicę, rozpoczęli budowę nowej muro
wanej świątyni, która jest na ukończeniu. 

2-0. W parafii Skoszewy wioski: Anie
lin, Kazimierz6w, Sierznia, Jaroszki, Buczek, 
Warszewice; wielu nadto mieszkańców Sko
szew, Janinowa, Bartolina Nowej Rosyi, 
Moskwy i Głębia. Ze Skoszewskiej para
fii przyjęło Maryawityzm 900 osób. Ka
plicę domową mają w Anielinie. 

Dzięki jednak pracy ks. Jana ho
walskiego w Niesułkowie i j ego rzadkiej 
umiejętności prowadzenia ludu powstały 

nowe Maryawickie parafie: Kołacinek, Stry
ków i Dobra. 

Obowiązki kapłańskie w Niesułkowie 
spełniało kilku księży Maryawitów: ks. Le
on Gołębiowski, ks. Antoni Tułaba, ks. 
Józef Szymanowski, ks. Roman Żmudzki, 
ostatniemi zaś czasy obowiązki duszpa
sterskie i kierownictwo robót przy wzno
szeniu monumentalnej świątyni pełni ks. 
Jan Kaczyński. 

Dowodem wielkiego uświadomienia 
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ludu w Niesułkowskiej parafii jest jego 
śmiałość w wypowiadaniu swoich przeko
nań i dziwna pogoda duszy, rozlana na
wet na wszystkich obliczach, 

Ci ludzie, dawniej pokorni, nieśmiali, 
pod jarzmem moralnej i materyalnej ty
ranii księży bez szemrania zostający
naraz poczuli swoją siłę, swoją moc i nie
jednokrotnie gorzką prawdę wykształceń
szym od siebie powiedzieć umieli. 

Zrozumieli oni doniosłe znaczenie -
dla dobra ludu - naszego ruchu i calem 
sercem nam się oddawszy, w gorliwości 

i gorącym zapale innym przyświecają. 
Patrząc na to mimowoli przypomi-

naj ą się słowa: 
Noc minęła - lecz z jej cieni, 
Wiara w piersiach się została. 
Ni tej wiary los już zmieni; 
N aszą., naszą przyszłość cała ... 

XXVII. 
KOŁACINEK. 

W gubernii piotrkowskiej, w powie
cie Brzezińskim po wydaniu encykliki 
Papieża przeciw Maryawitom (5 kwietnia 
1906 r.) poczęła się organizować nowa 
parafia Kolacinek. Większość dawniej
szych parafian Kołacinkowskich uczęszcza
jąc na nabożeństwa do Niesułkowa, miała 
sposobność poznać z pracy kapłańskiej 
naszego Ministra Generalnego, j ak również 
cel i zadania nasze. 

Oburzeni niesprawiedliwością naj
wyższego kościelnego wyroku, przeszli na 
naszą stronę ostatecznie. 

Mieszkańcy wiosek: Maryanowa, Sy
beryi. Jrrblonowa, Koziołek poszli w zupeł
ności za nami. Gospodarze zaś zBielanek, 
HcnriJkowa, Kolacirw, Woli Cyrusowej przy
j ęli nasze kierownictwo w znacznej czę
ści swych mieszkańców. 

W wioskach zaś Kolacinek, Wędry. 

chów, Mroga, Stefanów i Jasień przyjęło 

Maryawityzm po parę rodzin. 
Maryawici Kołacinkowscy kupili 

w Woli Cyrusowej dawny dwór obywatel
sld, poszarpany kulami w 1863 r. wraz 

z ogrodem, stawem i kilku morgami zie
mi. W jednej połowie domu urządzono 

prowizoryczną kaplicę, w której odpra
wia się parafialne nabożeństwo. Druga 
zaś połowa domu obróconą została na 
ochronkę dla dzieci. 

Ks. Roman Żmudzki. 

Dochód Z ogrodu pr7.y ochronie i ze 
stawu rybnego daje dziś utrzymanie 
ochronce, później będzie stanowH utrzy
manie szkoły, 

Z wiosną 1909 r. maryawici Kola
cinkowscy noszą się z zamiarem wybu
dowania nowej murowanej świątyni. 

Oprócz kaplicy wyżej wspomnianej 
znajduje się w Woli Cyrusowej osobna 
murowana kapliczka pogrzebowa, a dla 
wygody wiernych domowe kapliczki w iJ
be~'yi, Maryanowie i Bielankal;h. W ka
pliczce Syberyj 'kie; stale przechowuj e się 
Przenajświętszy Sakrament. 

W obrębie dawnej Kołacinkowskiej 
parafii znajduje się 1100 maryawitów. 

Pozatern wpisały się w poczet dzi
siejszej Maryawickiej parafii Kołacinek 
niektóre maryawickie rodziny, mieszka
jące w sąsiednich parafiach, mianOWICIe: 

1) W parafii Brzeziny, mie zkańcy 
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Kapllca w Woli Cyrnsowcj (par. Kolacinck). 

Ochrona w Woli Cyrusowej (par. Kołacinek). 
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wiosek Mroga Górna i Jasień W liczbie 50 
osób. 

2) W parafii Dmosin mieszkańcy 

Lttbowidzy i Dmosina w liczbie 60 osób. 
Cała przeto parafia Maryawicka Ko

cinek ma przeszło 1200 parafian. 
Proboszczem tej parafii jest ks. Ro

man Żmudzki. 

xxvnr. 
STRYKÓW. 

Miasteczko to, nad Moszczenicą, da
wniej do województwa Łęczyckiego na
leżące, dziś wchodzi w skład guber
nii Piotrkowskiej powiatu Brzeziń
skiego. 

O starożytnem jego pochodzeniu 
znajdujemy następujące historyczne swia
dectwa. 

W r. 1459 stosownie do uczynione
go rozkładu miasteczko "Stryków" mu
siało dostarczyć na wojnę pruską 6 uzbro
jonych pieszych żołnierzy. 

Wskutek ustawicznych klęsk miesz
czanie Strykowscy przyszli do zupełnej 

ruiny. Chcąc im dopomódz, królowie Pol
scy zwalniali ich z podatków, świadczyli 
dobrodziejstwa. Zygmunt I np. przychy
lając się do próśb Jarosława Łaskiego, 

wojewody Sieradzkiego, uwalnia miesz
czan Strykowskich, dotkniętych pożarem 
w 1520 r. od opłaty czopowego na lat 2, 
od innych zaś danin i podatków nietylko 
istniejących, ale ustanowić się mogących 
na lat 15. Ten sam król dla rychlej
szego wzrostu St1'ykowa, majętności Hie
ronima Łaskiego, wojewody Sieradzkiego, 
ustanawia w 1535 r. jarmark na ś. Annę. 
A gdy ponownie Stryków zgorzał, uwol
nił go król w 1543 r. od opłaty wszel
kich podatków na lat ośm, od czopowe
go zaś na kwartał. Zygmunt August 
wreszcie na prośbę Mikołaj a Laskiego, 
krajczego "G.adwornego, dziedzica Stry
kowa, uwalnia mieszczan 1565 r. od opła
ty wszelkich podatków na lat 4, ale tych 
tylko, którzy pożarem dotknięci zostali. 

Głośny historyk Maciej Stryjkow
ski, archidyakon Żmudzki, urodził się 
w tern miasteczku w r. 1547. 

Maliński wreszcie, podkomorzy Łę
czycld, dziedzic Strykowa wyjednał u Au
gusta ITI przywilej 1744 r. w Grodnie da
towany na 8 jarmarków. 

Powstanie Maryawityzmu w Stryko
wie należy zawdzięczać dzieciom. 

Gdy lud zachwycony z dalszych 
i bliższych okolic całemi kompaniami 
zaczął ściągać do Niesułkowa, by posłu
chać natchnionych nauk ks. Kowalskiego 
i wyspowiadawszy się przed nim życie 
swe odmienić, starsi wiekiem Strykowscy 
parafianie, zaniedbani moralllie z winy 
władzy duchownej i miejscowego pro
boszcza, lubo najbliżsi w okolicy, pozo
stali obojętni na gorliwość Niesułkow
skiego proboszcza. 

Dzieci natomiast z całą skwapli
wością podążyły do Niesułkowa. 

Poszły jednak-na razie-dziecięcą 

ciekawością wiedzione. Słuchając atoli 
głoszonych tam nauk, przystąpiły dJ Spo
wiedzi a wyspowiadane do brze - wracały 
w skupieniu i dziwnej jakiejś powadze do 
domu. Rodzice przypatrując si~ swym 
dzieciom, których poprawę moralną spo
strzegli, pądążyli za przykładem swych 
dziatek do Niesułkowa i tam w krótkim 
czasie oddali swe dusze pod kierownictwo 
ks. Jana Kowalskiego. 

Skoro zaś chwila stanowcza nastą

piła naszego z hierarchią katolicką ro
złamu, parafianie Strykowscy z małymi 
nader wyjątkami, opuścili ochotnie opie
kę biskupów, by pozostać przy nas na 
stałe. 

Apostołami przeto Maryawityzmu 
\V Strykowie stały się maleńkie dzieci. 

Była jeszcze przy tern i inna przy
ezyna, czysto miejscowej natury, która 
skłoniła Strykowian po porzucenia "pa
sterskiej pieczy" biskupów. 

Proboszczem w Strykowi e przez lat 
24 był dawny człowiek Zgromadzenia 
księży Pijarów - ks. Antoni Jarosiński. 
Mieszkał wspólnie z pewną jejmością' 



którą z szacunkiem i trwogą niemal ciężko zapracowane i na ofiary składane 
"stryjną" nazywał. grosze, na plebanii ustawicznie się ba-

Jejmość owa w napadzie gniewu stra- wiono. Ksiądz proboszcz ich bowiem był 
szna, goniąca nieraz ku zgorszeniu służby' od zbierania, jejmość pani "stryjna" sta
i parafian po pokojach plebanii, z dra- 1e od wydawania ... 
pakiem w ręku, ks. Antoniego, nie taiła Nie mogąc wreszcie dłużej znosić 
wcale przed parafianami Strykowskimi tak haniebnej niewoli, podali wspólnie 
natury swego zażyłego z proboszczem z Niesułkowskimi parafianami d. 12 sty
pożycia. Na plebanii przeto swobodnie cznia 1906 r. ostateczne do konsystorza 
wzrastały ... dzieci i wnuki proboszcza. żądanie, aby usunięto natychmiast ich 

Ks. Józef Miłkowski. 

Wiedziała o tym stosunku dosko
nale władza dyecezyalna. Arcybiskup 
w dowód swojej "niełaski" dla Strykowa t), 
stale go pomij ał przez lat 14 w swych 
wizytach pasterskich. A przez lat dłu
gie szeregi Strykowscy parafianie, ze 
względu na moralność swoich żon i Có' 
rek, prosili pokornie arcybiskupa o za
branie z pośród nich publicznego gor
szyciela. Wszystkie jednak starania by
ły daremne, aż wreszcie zrozpaczeni po
wiedzieli sobie: "Kruk krukowi oka nie 
wykole ... " 

Musieli biedni patrzeć, jak za ich 

proboszcza. 
Konsystorz jednak i tym razem lek. 

ceważył sobie żądanie słusznie oburzone
go ludu i nie dawał żadnej zgoła odpo
wiedzi. Wobec więc tak notorycznej opie
ki nad zwyrodniałym księdzem, parafia
nie Strykowscy w dniu 7 lutego 1906 r. 
sami wzbronili ks. Jarosińskiemu spełniać 
dłużej obowiązki kapłańskie, a do pracy 
nad sobą zaprosili naszych kapłanów. 

Pierwszym, który obsługiwać począł 
Strykowską parafię, był ks. Jan Nowa
kowski, Maryawita, znany nam już z pra
cy kapłańskiej w Lublinie, a obecny pro
boszcz w Żeliszewię. 

Na tego to kapłana, obrońcy ks. Ja
rosińskiego i zwolennicy dawnego zepsu
cia i zgnilizny moralnej urządzili zamach 
w dniu 11 marca 1906 roku. Zamach ten 
mieli wykonać "pobożni" tercyarze Łódz
cy, którzy w liczbie 18-tu przybyli z Ło
dzi i na plebanii u ks. Jarosińskiego cZQ
stowani, przygotowali się do napadu. 

Gdy po skończonem nabożeństwie 
ks. Nowakowski wracał napowrót końmi 
do Dobrej (gdzie przemieszkiwał), otoczo
ny Stl'ykowskimi maryawitami, naraz z za 
węgła herbaciarni, stojącej przy szosie, 
posypał się grad kul rewolwerowych 
w kierunku zbliżającej się bryczki. Sie
dzący na bryczce Franciszek Sobiński, 
obok ks. Nowakowskiego został postrze
lony w nogę. 

ChodZIły co prawda oddawna głu

che pogłoski, że w tę niedzielę ma być 
w Strykowie pogrom maryawitów i że po 

1) Co biedni mieszkańcy Stl'ykowa winni, udanej w Strykowi e rozprawie "prawo
że mieli z woli władzy gorszyciela-pl'oboszczaL wierni" mieli napaść na Dobrą, by księ-
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zy Maryawit6w wyrznąć a ludzi do po
wrotu na "starą wiarę" nakłonić. 

Skoro przeto rozległy się pierwsze 
:strzały, lud rzucił się na skrytobójców, 

-chcąc ich ująć i w ręce sprawiedliwości 
(lddać. Ci wpadli do herbaciarni, skąd 
poczęli gęstymi strzałami prażyć ataku
jących. Od strzałów tych raniony został 
Fl'anciszekOrłowski i nosi dG tej pory 

kulę w nodze, Walenty Michalak lekko 
ranny w usta, inni od kul przeszyte mieli 
ubranie. Pobożni "tercyarze" strzelali tak 
parę godzin. 

Widząc to trzej policyanci miejscowi 
wraz z sołtysem miejscowym sprowadzi
li straż ogniową, by strzelających na dro
gę publiczną z mieszkania wykurzyć i od
dać w ręce władzy. J eden ze strażaków 

10 
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dostał postrzał w głowę, ale kula sPła- 1 "męczenników wiary", a na Strykowskich 
szczyła SIę o kask, nie czyniąc większej maryawi~ów ~;ucono oszczersze miano. 
szkody. "bratobóJców ... 

Zamiar ten jednak miejscowej poli- Po paru miesiącach pracy w Stry-
cyi spełzł na niczem. Oblężeni skry to- kowie, ks. Nowakowski zmuszony był 

bójcy, widząc się osaczonymi zewsząd, przejść na inne stanowisko, a do Stryko
słysząc toporki strażaków postanowili ra- wa przybył na stałe ks. Józef Miłkowski,. 
tować się zuchwalstwem. Otworzyli drzwi dawny proboszcz parafii św. Mikołaja, na 
i ostrzeliwając się poczęli uciekać w roz- Czwartku, w Lublinie. 
maitych kierunkach. Ks. Miłkowski natychmiast wziął się-

Kilkunastu chłopców, roznamiętni 0- do pracy nad umoralnieniem całej swej 
nych zasadzką i szalpnym, oporem, puści- parafii, nauczając wszystkich w konfe-

Ochronka w trykowie. 

ło się za nimi w pogoń. Czterech napast-I syonale i na ambonie. W początkach zaś: 
ników zabili kijami, piąty wkrótce umarł, roku 1907 w wynajętem pomie zczeniu 
a trzech poranionych wzięto do aresztu. · urządził ochronę, w której 50 dzieci zna
Inni zbiedz zdołali.~ lazło opiekę i otrzymuje wykształcenie 

Takie jest prawdziwe przedstawie- metodą pogladową. Nadto wszczął sta
nie krwawego na naszego kapłana zama- rania o otworzenie początkowej szkoły 
chu w Strykowie. i urządzenie kursów dla analfabetów. 

Fakt śmierci napastników (najętych \V chwili, gdy to piszemy nadeszło już

za pieniądze do morderstwa księdza Ma- pozwolenie władz OdnOŚl1ych. Można mieć 
ryawity) dał okazyę duchowieństwu i pra- przeto nadzieję, 7;e wkrótce w Strykowie
sie do wściekłych na maryawitów ata- rozpocznie się systematyczna nad szerze
ków. Ze skrytobójców-najmitów zrobiono niem oświaty praca. 



- 147 -

W ciągu tegoż 1907 r. ks. Miłkow
ski na posesyi świeżo kupionej rozpoczął 
budowę Maryawickiej świątyni. Rozpo
częta w maju, Vi' listopadzie już była skoń
czona. Stanął kościół w gotyckim stylu 
571/ 2 łokci długi, 261/ 2 szeroki. 14 wysoki 
z wieżą strzelistą, systemem włoskim na 
ścianie frontowej zawieszoną, na 58 łokci 

kowski peryodycznie je nawiedza, odpra
wia w nich i\Iszę Świętą i udziela wier
nym Sakramentów Świętych. 

W granicach dawnej Strykowskiej 
parafii mieszka około 2,000 maryawitów. 
Oprócz nich z sąsiedniej parafii Koźle 

(Gub. Piotrkowska, powiat Brzeziński) 

przyłączyło się do naszego ruchu 20 osób 

Szkoła w Strykowie. 

wysoką. Koszta budowy wyniosły wraz 
z urządzeniem dotychczasowem i dzvvo
nem 13,000 rubli. 

Trzeba przyznać, że na oszczędność 
przy budowie wpłynęła 1'obocizna darmo 
dokonywana przez Strykowskich parafian, 
którzy z całym zapałem - starzy i mło
dzi-pomagali rzemieślnikom w pracy. 

Przy kościele Strykowskim znajdu
ją się mieszkanka dla naszych kapłanów 
i braci zakonnych. 

Oprócz kościoła maryawici Strykow
scy mają domo'we kapliczki w wioskach: 
Rokitnica, Smolice i Sosnowiec. Ks. Mił-

Cała przeto dzisiejsza Maryawicka para
fia Stryków liczy 2020 maryawitów. 

XXIX. 

D O B R A. 

W sąsiedztwie z Niesułkowem a w po
bliżu Strykowa leży parafia Dobra, wcho
dząca w skład gubernii Piotrkowskiej, po
wiatu Brzezińskiego. 

Od r. 1864 do 1903 a więc całe lat 
39 proboszczem w Dobrej był ks. Kajetan 
Cypryan Umiński, były prowincyał księży 

10* 
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Karmelitów. Starzec ten w leciech pode
szły-dziś już nieboszczyk-dla swej nad
miernej tuszy i ciężkiej wymowy nie mógł, 
lubo chciał, spełniać należycie obowiązków 
proboszcza. . 

Za czasów jego pasterstwa Dobra 
stała się schroniskiem dla wszelkiego ro
dzaju łotrzyków, którzy tu związawszy się 
w jawną niemal szajkę, byli postrachem 
całej okolicy. Parafia Dobrzyńska przed
stawiała obraz nędzy moralnej w całko
witem tego słowa znaczeniu. 

Lepiej myślący parafianie prosili wła
dzy duchownej o zaradzenie ich ducho
wnym potrzebom, lecz-jak zwykle-zby
wani byli tylko obietnicą. Potem pragnęli 
własnym kosztem utrzymywać wikaryu
sza, ale nawykły do wydawania rozkazów 
starzec, na to się nie godził a władza du
chowna nie przychyliła się do żądań pa
rafian Dobrzyńskich. 

Na usunięcie ks. Umińskiego wpły
nęła dopiero drobna na pozór, ale wysoce 
charakterystyczna okoliczność. 

W 1903 r. wizytował Dobrą z pole
cenia arcybiskupa biskup Ruszkiewicz. 

Ks. Umiński nie mógł go przyjąć 
w kościele; na plebanii zaś witając dostoj
nika Kościoła, jako zniedołężniały starzec, 
nie powstał z krzesła. I takie pominięcie 
etykiety wpłynęło na to, że w konsysto
rzu uznano ks. Umińskiego za niezdolne

kać się tam poczęli i parafianie Dobrzyń· 
scy. Za parafianami podążył ks. Skolimow
ski, bo widział błogie skutki w tych, któ
rzy u ks. Kowalskiego Spowiedź Świętą 
odbyli. 

Skutek zaś tych wizyt był taki, że ks. 
Skolimowski poprosił ks. Kowalskiego o Spo
wiedź, potem o rekolekcye, z których wy· 
szedł Maryawitą.·. 

Ks. Paweł Skolimowski. 

go do sprawowania obowiązków probo- Wróciwszy z rekolekcyi, odrodzony 
szcza, zabrano go z Dobrej i umieszczono na duchu, ks. Skolimowski z całym zapa
w zakładzie św. Stanisława Kostki w War- łem chwycił się pracy nad duszami. Sam 
szawie, gdzie wkrótce życia dokonał. na sobie odczuwszy dobroczynne skutki 

Po ks. Umińskim przybył na pro- czci Przenajświętszego Sakramentu, sze
boszcza do Dobrej ks. Paweł Skolimowski, rzyć począł cześć ową i w duszach swo
były kolegi as ta polski i wychowaniec aka- ich parafian. Wkrótce cała bez wyjątku 
demii w Rzymie, Licencyat św. Teologii. parafia Dobrzyńska, zapisała się pod sztan-

Ale i pod jego kierunkiem parafia dar czcicieli Baranka Bożego. 
Dobrzyńska nie byłaby wiele postąpiła na- Przyszedł nareszcie pamiętny w dzie
przód, gdyby nie działalność iście apostol- jach Dobrzyńskiej parafii dzień św. Doroty, 
ska naszego Ministra Generalnego w Nie- miejscowej patronki, 6 lutego 1906 r. -
sułkowie. Po zwykłem kazaniu okolicznościo-

Pod wpływem pracy ks. Kowalski&- wem, ks. Skolimowski wyjaśnił licznie 
go rozpoczął się wielki ruch religijny w ca- zgromadzonym słuchaczom cel i dążności 
łej okolicy. Lud tłumnie garnął się do naszego Związku i wyłuszczył powody, 
Niesułk()wa. Za przykładem innych wymy- które nas zniewoliły do zerwania z hie-
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Kościół w DO~l'ej z frontu. 
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rarohią i odwołania się do Papieża. Zo- świadomość dążności naszych sprawiły, że 
stawiając następnie zupełną swoim para- cała niemal Dobrzyńska parafia wraz 
fianom , swobodę - radził się zastanowić z ludnością napływową lic,ząca 2212 dusz 
i dobrowolnie orzec, czy wolą iść z nami zapisała się w poczet zwolenników Marya-

Kościół w Dobrej z tyłu. 

czy też pozostać i nadal pod opieką bisku
pów. 

Pamięć tej "opieki" przez długie lat 
szeregi nad Dobrzyńską parafią, i dokładna 

wityzmu. 
Z chwilą tą rozpoczęły się ci~żkie dla 

świeżych maryawitów czasy. 
W obrębie dawnej Dobrzyńskiej pa-
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rafii znajdowały się dwory: w Dobrej, ZeZ
f/oszczy, Dobiesz7cowie, Mos7cuZach i Klen7cu. 
Panowie i rządcy tych majątków, zwykle 
na sprawy religijne obojętni, drwiący so
ibie zazwyczaj z całego duchowieństwa, 
naraz pomo(jnikami proboszczów i aposto
łami katolicyzmu się stali. Oni to poczęli 
."nawracać" a raczej prześladować wy-

Do jakiego zaś stopnia dochodziło 

zacietrzewienie sekciarskie - maluje fakt, 
że z polecenia-jak mówią-miejscowego 
proboszcza wyrzucano z grobów świeżo 

pochowanych maryawitów lub groby ich 
z ziemią równano. 

Panowie obywatele i fabryka ~ prze
śladując tak mary awitów, a przyjmując 

Ż~,,'arrlów. Willa zamieniona na kaplicę (str. 10-1,), 

znawców Maryawityzmu. Wśród ostrej 
zimy przeszło sześćdziesiąt rodzin służby 

folwarcznej znalazło się bez dachu i mo
żności na razie 7.arobkowania. Lata nawet 
długiej i nieskazitelnej służby nie obroni
ły przed zaciekłością sekciarską. 

Prócz tego w fabryce chustek w Do
rt>iszkowie za staraniem miejscowego maj
stra wydalano wszystkich maryawitów, 
jeżeli nie zechcieli zerwać łączności z na
mi. Biedni ci ludzie woleli raczej tracić 
IPosady i miejsca w fabryce, aniżeli gwał. 

cić swoje sumienie. 

na miejsce wydalonych samych "prawo
wiernych" chcieli w sposób sztuczny pod
nieść liczbę katolików Dobrzyńskich. 

Zaraz po odłączeniu się od biskupów, 
maryawici Dobrzyńscy zakrzątnęli się oko
ło budowy murowanej świątyni i odno
wienia gruntownego plebanii. W przecią
gu kilku miesięcy wytężonej pracy stanął 
prześliczny w stylu wiślano-gotyckim koś
ciół w kształcie krzyża. Nadto na miej
scu st,arej plebanii stanęla elegancka 
szwajcarska willa. Koszta budowy kościo
ła i plebanii wyniosły 25000 rul)li. Stary 
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zaś drewniany kościołek rozebrany do 
szczętu został na dziedzińcu plebańskim 

złożony, jako materyał pod budowę ochron
ki i szpitala. 

Niedługo jednak cieszyć się mieli 
Dobrzyńscy maryawici swoim kościołem 
i plebanią. Jeszcze przed legalizacyą na
szą katolicy, korzystając z wyroku sądu 

kiś warta kozaków na czatach ~przed ple
banią stojąca strzegła przed rzekomą "na-
paścią" maryawitów. 

Ciężko strapieni, ale nie upadli na 
duchu, maryawivi Dobrzyńscy usunęli się' 

z nabożeństwem do prowizorycznej ka
plicy w Kiełminie, a następnie do Dobrejl 
w domu SylwestrzakaJ. 

Kościołek w Siera.kowicach (str. 117). 

gminnego (apelacyi w swoim czasie po
danej, Zjazd sędziów nie przyjął) weszli 
w otoczenin wojska do świątyni i pleba
nii, wzniesionych kosztem i pracą ma
ryawitów i przywłaszczyli sobie wszy
stko, nawet narzędzia robotników i mate
ryały budowlane. Zająwszy zaś gma
chy za cudzą krwawicę wzniesione, dla 
większej szykany długów pozostałych za 
dostawione materyały na kościół i pleba
nię płacić nie myślą. 

"Prawowiernego" proboszcza czas ja-

Po legalizacyi naszego Związku przy
stąpiono do budowy nowej wspanialszej' 
daleko świątyni. N a wzgórzu dominują

cem nad całą okolicą we wsi Dobra 
w ciągu paru miesięcy - kosztem niesły
chanych wysiłków i ofiar nielada-wznosi 
się dziś piękna świątynia stylowa 45 
łokci długa, 221/ 2 szeroka, 19 w środ
kowej nawie wysoka o wysmukłej wie
ży 70 łokci wysokiej, za sumę 13000 ru
bli, wraz z dotychczasowem urządze

niem. 
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Dnia 8 września 1908 r. odbyło się I rzona zostanie rychło ochronka i szkoła 
jej poświęcenie. 

Przy kościele, jak wszędzie w na
szych parafiach, urządzono mieszkanka dla 
kapłanó w i braci zakonnych. 
, Ponieważ od 1 stycznia 1907 r. ks. 

Skolimowski osiadł na stałe w Łodzi przy 
redakcyi naszego pisma, w pracy kapłań
skiej i obowiązkach duszpasterza zastępu
je go ks. Józef Szymanowski lub inni ka
płani Maryawici. Robotami przy wznosze
niu świątyni kierował ks. Skolimowski. 

Dla ulgi parafian w przystępowaniu 
do Sakramentów Świętych, urządzono do
mowe kapliczki we wsiach Kielmina i Mos-

. kule Stare, gdzie przechowuje się Przenaj
świętszy Sakrament i w pewnych dniach 
odprawia się Msza Święta. Obecnie zaś 
parafianie Dobrzyńscy dla wygody swojej 
pragną mieć takąż kapliczkę i w Dobiesz
kowie na Ługach. 

W obrębie dawnej parafii Dobrzyńskiej 
znajduje się przeszło 1800 maryawitów. 

Prócz nich z sąsiednich parafij przy
łączyli się do Dobrej: 

1) Z parafii S7coszewy (gub. Piotrkow
ska, powiat Brzeziński) niektórzy miesz
kańcy wiosek: Głębia, Wódki i Kolanki 
w liczbie 60 osób. 

2) Z parafii Łagiewnilci (gub. Piotr
kowska, powiat Łódzki) w wiosce S7cotniki 
4 osoby. 

3) Z parafii Szczawin (gub. Piotrkow
ska, pow. Brzeziński) 10 osób. 

Cała więc dzisiej sza parafia Marya
wicka Dobra liczy około 900 parafian. 

Poczciwi maryawici Dobrzyńscy nie 
zadawalniając się wzniesieniem wspania
łej świątyni, pragną swym dzieciom dać 
zakosztować pociech płynących z oświaty 
i dobrego wychowania. Dzieci przytem 
same gorąco rwą się do nauki. 

Na placu prze~o przy kościele wznie
sie się z wiosną osobny dom murowany, 
w którym znajdą pomieszczenie: ochronka, 
szkółka początkowa, sala zajęć i szwalnia 
dla dziewcząt. 

Na skutek zaś starań ks. Skolimow
skiego, po uzyskanem pozwoleniu otwo-

w domu Wojciecha Nowaka, który poło
wę swego domu ofiarował na ten cel bezin
teresownie. 

Taka jest w krótkiem streszczeniu 
historya Dobrzyńskiej parafii. 

XXX. 

ZGIE RZ. 

Nad rzeką Bzurą w granicach gub. 
Piotrkowskiej, pow. Łódzkiego leży na
stępna placówka nasza-miasto Zgierz. 

Kiedy ono powstało, nie znajdujemy 
dowodów w starych kronikach i dyplo
mach. Pierwszą historyczną wzmiankę 

o niem spotykamy w przywileju królew
skim z r. 1420, na mocy którego miesz
czanie Zgierscy i włościanie z Krogulca 
otrzymali prawa niemieckie. 

Powstanie Maryawityzmu w Zgierzu 
zawdzięczać należy ks. Józefowi Pągow

skiernu, Maryawicie, który przez czas dłuż
szy pełnił w Zgierzu obowiązki wikaryusza. 

Dzień 11 lutego 1906 r. był dniem 
przełomowym w dziejach tworzenia się 

Maryawickiej parafii w Zgierzu. Dnia te
go bowiem ks. Pągowski ogłosił parafia
nom Zgierskim historyę naszego Zgroma
dzenia, stosunek wrogi do nas władzy 

kościelnej, przyczyny naszego prześlado
wania i wyjaśnił okolicznol!lci, dla których 
musieliśmy wypowiedzieć posłuszeństwo 
swej władzy. W końcu odczytał z am
bony oświadczenie, jakie złożyliśmy arcy
biskupowi warszawskiemu i jego konsy
storzowi przy wypowiedzeniu mu posłu

szeństwa. 
Wysłuchawszy tego wszystkiego, pa

rafianie Zgierscy prawie wszyscy, unie
sieni jednomyślnym zapałem, oświadczyli 

się przeciwko arcybiskupowi i sami po
częli, ustawiwszy stoły na ulicach, zbierać 
wymagane podpisy. W ciągu dni 4-ch 
piętnaście tysięcy Zgierzan wypowiedziało 
się ~a zerwaniem z hierarchią, a ponie
waż wszyscy oddawna byli niezadoweleni 
ze swojego proboszcza za zdzierstwo i nie-
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zdawanie rachunków z publicznego gro- ksi~dza przez żołnierzy, nie mogli zgładzić 
sza, przeto postanowili niedopuścić go .do z pami~ci i serca tej sceny. 

, kościoła. Masy ludu zgromadzone na Usuni~ci z kościoła wspólnie z ks. 
cmentarzu kościelnym czuwały, by pro- Pągowskim, zaraz poszukiwaniem odpo
boszcz nie wszedŁ do świątyni. Dawny wiedniego pomieszczenia pod mieszkanie 
nauczyciel wiejski, obecnie w fiolety pa- i kaplic~ prowizoryczną si~ zaj~li. Szcz~
pieskiej prelatury ustrojony, ks. Roman ście im sprzyjało. Znaleźli w domu nie

.Rembieliński poradził sobie. Sprowadził jakiego Niemca par~ pokoi, z których je-

K . J ózef Pągowski. 

·oddział wojska i w pośród szpalerów jego 
wszedł do kościoła. Nie mogła siła zbroj
na nie odnieść przewagi, skoro pod ude
rzeniami kolb i karabinów polała si~ krew 
ludu, który musiał ustąpić. Pnranionych 
i krwią zbroczonych usuni~to z terytoryum 
kościtlnego. Scena ta brutalna miała 

miejsce d. 18 lutego 1906 r. 
Po oczyszczeniu cmentarza, żołnierze 

w dalszym ciągu spełniając -polecenie ks. 
Rembielińskiego, udali się na wikaryat 
z żądaniem, aby ks. Pągowski natychmiast 
opuścił swoj e mieszkanie przy kościele ... 

Utrzymawszy się w ten sposób przypo
mocy siły zbrojnej i przelewu krwi bratniej 
na swojem stanowisku, ks. prałat Rem
bieliński nie mógł przeszkodzić dalszemu 
rozwojowi Maryawityzmu w Zgierzu. Bie
dni robotnicy Zgierscy, bici na rozkaz 

den obrócono na kaplicę. 
Miejsce to jednak okazało się zbyt 

szczupłe m, a przytem i właściciel domu 
w ciągłej był obawie o swoją własność, 
gdyż odbierać począł listy z pogr6żkami, 
jeżeli nadal zechce trzymać Maryawickie
go kapłana u siebie... Wypadało na no
wo troszczyć się o mieszkanie. 

Z kłopotliwego tego położenia wy
bawił Zgierskich maryawitów następujący 
wypadek. 

Na cmentarzu grzebalnym stał bez 
użytku niemal mały drewniany kościołek, 
w którym z woli swego proboszcza ks. Pą
gowski miewał nauki do miejscowych ter
cyarzy. Otóż maryawici Zgierscy, nie mając 
na razie pomieszczenia, postanowili chwi
lowo ten kościołek zająć. Zdarzyło się, 
że w Zgierzu odprawiał misYę ks. Paulin 
z Jasnej Góry. Pewnego razu po nabo
żeństwie ks. Paulin polecił wynosić z rze
czonego kościołka wszelkie utensylia ko
ścielne. Maryawici spostrzegli to wyno
szenie i zgromadzi wszy się licznie, we
szli do kościoła. Ks. Paulin nie mógł 
zamknąć kościoła. 

Ks. Rembielińskiego pod ten czas 
w Zgierzu nie było. Składał właśnie w tym 
dniu w imieniu swoich parafian arcybi
skupowi pi~knie litografowany adres (na
pisany przez siebie) z wyrażeniem wier
ności i szczerego żalu Zgierzan za odłą

czenie się od arcybiskupa. Adres ten 
w tysiącznych odbitkach poszedł na mar
ne, ośmieszając inicyatora nawet w oczach 
jego władzy. 

Kościołek ten odt1d począł groma
dzić w obrę.bie swych granic maryawitów 
nie tylko ze Zgierza, ale ze wszystkicq 
okolic. Tłumy ludu, żądne słowa Bożego 
i zerwania gniotących je kajdan, nałożo-
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nych przez duchowieństwo, napływać po
·ezęły do Zgierza, by przekonać się o pra
wdzie, a przekonawszy się zostać marya
witami. 

Praca w konfesyonale i kościele wsku
t ek nieustannie wzrastającf'j liczby zwo
lenników stała się w końcu wyczerpującą 
i za wielką na siły jednego człowieka. 

charakterów mocnych, gotowych na wszy
stko dla Chrystusa Pana. 

Siła ta moralna Zgierskich maryawi
tów była solą w oku dla miejscowych 
księży. 'koro słowami nie mogli dopiąć 

SWf'go celu, postanowili użyć skuteczniej
SZf'j broni. Korzystając ze stanu wojen
nego, ks. Archutowski na czele uzbrojo-

Kościól W ZO'i ,) l'zu . 

()kazała się nagląca potrzeba dorRźnej po- I nego tłumu podszedł pod kościołek cmen
mocy. Z polecenia przeto naszego Mini- tarny, napełniony wiernymi i kazał dać 
stra Generalnego przybył do pomocy sta- ognia. Kule przeszyły ściany świątyni, nie 
łej ks. Roman Gostyński, Maryawita. Jesię- czyniąc nikomu szkody. Maryawici zacho
ża zaś Hrynkiewicz, Siedlecki i Skolimow- wali się spokojnie i nie wys,di z kościoła. 
ki mieli w miarę możności dojeżdżać Ponieważ w każdej chwili mogło przyjść 

z pomocą. wojsko, napastnicy odeszli, dając po dro-
W pracy tej jednak nastąpiła chwi- dze ognia do mieszkania ks. Pągowskie

lowa jakby przerwa. Pod wpływem ogło- go. Kule rewolwerowe pobiły okna w miesz
'Szonej przeciwko nam encykliki papies- kaniu, podziurawiły drzwi i ściany, nie 
kiej, gdy z ambon ponownie posypały się dosięgnąwszy ks. Maryawity. 
o nas naj potworniejsze wieści, niektórzy Skoro napady zawiodły, chwycono 
z maryawitów nie wytrzymali tego ognia I się jeszcze jedriej broni, lubo niesłychanie 
i odstąpili od nas w liczbie paru tysięcy, nizkiej , ale w użyciu dość często w obe
słabszych duchem jednostek. Ci zaś , któ- I cnych czasach będącej, mianowicie: denun
xzy przy nas wytrwali, stanowili wybór cyacyi. Dwukrotna re" izya w mieszka-



156 



- 157 -

niu ks. Pągowskiego była dokonana, jako 
u "podejrzanego o należenie do partyi an
typaństwowej i wywrotowej". Rewizye 
nic nie wykryły, mimo to prześladowanie 
maryawitów z każdym dniem przybierało 
-coraz groźniejsze rozmiary. Wobec tego 
maryawici Zgierscy nabyli na własność na 
przedmieściu Przybyło wie dość duży plac 
z ogrodem i 15 września rozpoczęli budo
wę własnego kościoła. Budowa ta, mimo 
rozmaite przeszkody i denuncyacye ze stro
ny "prawowiernych" stawiane, posunęła 

kanie księży. Budowę tego domu ukoń
czono na jesień. Wewnętrzne urządzenie 

gmachu, długiego na 41 łokieć, szerokie
go 23, a wysokiego 17 odpowiada naj do
skonalej wszelkim wymaganiom hygieny. 

Ochrona ma dwie sale olbrzymie po 
16 na 10 łokci. Dzieci do ochronki uczę
szcza 215. Sala zajęć ma 21 łokieć na 16. 

Podobne wymiarami dwie sale są 
przeznaczone na szkoły. Budowa domu 
wraz z urządzeniem wewnętrznem wynio
sła 30,000 rubli. 

Dom parafialny w Zgierzu. 

'Się o tyle, że w pierwszą niedzielę adwen
tu 1906 r. dokonano pośwIęcenia nowej 
świątyni, a 8 grudnia przeniesiono do niej 
Przenajświętszy Sakrament i wszystkie 
nabożeństwa. Kościół ten 43 łokcie długi, 
25 szeroki i 15 wysoki wzniesiony został 
kosztem 16,000 rubli. 

Kościołek zaś na cmentarzu wraz z pe
wnemi ofiarami zwrócono katolikom za 
,odpowiedniem pokwitowaniem. 

Wczesną zaś wiosną 1907 r. marya
wici Zgierscy, z inicyatywy ks. Pągow

-skiego rozpoczęli budowę murowanego do
mu z pomieszczeniem na ochronę, szkołę 

dla chłopców i dziewcząt, salę zajęć i miesz-

N adto z inicyatywy ks. Pągowskiego 
urządzono w suterenach parafialnego do
mu warsztaty stolarskie ze wszystkiemi 
narzędziami. 

Dla organisty i służby kościelnej na
byto inny dom za sumę 4,000 rubli. Z po
wodu zaś wzrastającej ustawicznie droży
zny mieszkań, kupili maryawici Zgierscy 
udziałowy dom, w którym znajdą pomie
szczenie dla siebie. 

W ciągu 1908 r. uzyskano również 

pozwolenie na otwarcie drugiej ochrony 
w Zgierzu, z powudu przepełnienia pierw
szej. Podaną również została prośba o po
zwolenie otwarcia własnej szkoły. 
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W skład dzisiejszej parafii Marya- jów, nie mógł znieść pod swym dachem . 
wickiej oprócz miasta Zgierza wchodzą młodych a zepsutych wikaryuszy. Stąd 
wioski: Aniołów, Kąty, Dąbrówki, Jastrzę- ustawiczne na nich skargi, stąd katego
bie, Jedlicze, Kontrawers, Krogulec, K1'zy- ryczne w konsystorzu żądanie, aby na- -
1vie, Lu6mierz, Piaskowice, Proboszczowice, znaczono mu na pomocnika wreszcie ka
Stępo wizn a, Wilanówek 'i Zegrzanki. W Je- pIana czystych i nienagannych obyczajów. 
dliczu nadto na nabytym placu istnieje Biskup Kielecki, do którego dyecezyi Ko
zamiar wybudowania murowanej świątyni. ziegłowy należą, dał ks. Śnigurskiemu ks. _ 

Oprócz wspomnianych wiosek do Ma- Skrzypiciela. 
ryawityzmu przyłączyli się z sąsiednich 

parafij mieszkańcy wiosek: 
l) W parafii Łagiewniki (gub. War

szawska, powiat Łódzki) Chełmy, Skotnilci 
i Łagiewniki w liczbie 100 osób. 

2) W parafii T~tr (gub. Kaliska, pow. 
Łęczycki) przyjęło Maryawityzm wielu 
mieszkańców wsi Golice. \Vip,lu prócz tego 
w parafii Turskiej znajduje się zwolenni
ków naszych, którzy dotąd otwarcie nie 
śmią z przekonaniami swemi wystąpić. 

Cała dzisiejsza parafia Zgierska liczy 
12,000 maryawitów. Z krótkiego tego za
rysu widzieć jasno możemy ile przy do
brej woli i poświęceniu może zdziałać do
datniego w parafi jeden sumienny i gor
liwy kapłan. 

Patrząc na dzieła, które prawie w oczach 
wszystkich rosną, parafianie Zgierscy szcze
rze są przywiązani do ks. Pągowskiego, 
jako swego proboszcza i wdzięczni za po
djęte wśród nich trudy. 

XXXI. 

GNIAZD ÓW. 

Ks. Apolinal'y Skrzypiciel. 

Starzec w zupełności zadowolniony, 
powierzył ks. Skrzypicielowi w zarząd ca
łą parafię, ufając mu zupełnie. Pod kie
runkiem przeto ks. Skrzypiciela parafia
nie Koziegłowscy mieli możność poznania 
dobrze zasad i dążności naszych. 

W niezwykłych warunkach powsta- Przyszedł atoli rozłam nasz z władzą 
ła nowa Maryawicka parafia Gniazdów w dyecezyach innych. Ks. Skrzypicie l, 
(gub. Piotrkowska, powiat Będziński.) jako podejrzany "o utrzymywanie sto-

Wioska Gniazdów wchodzi w obręb sunków ze zbuntowanymi" wezwany zo
katolickiej parafii Koziegłowy, gdzie przez stał na sąd biskupi do Kielc. 
lat dziewięć pełnił obowiązki wikaryusza Badany tam, oświadczył stanowczo, 
przy ks. Śnigurskim ks. Apolinary Skrzy- że należy do Zgromadzenia Księży Ma
piciel, Maryawita. ryawitów i ma niezłomne postanowienie 

Stosunki z proboszczem przez lat pozostać z nimi i nadal w łączności. Za 
dziewięć trwały jaknajlepsze ku wielkie- otwarte to i szczere przyznanie się, bi
mu zdumieniu tak parafian, jak władzy skup suspendował natychmiast ks. Skrzy
duchownej. Staruszek bowiem proboszcz, piciela i pozbawił go stanowiska. 
jako kapłan nieposzlakowanych obycza- Ks. Skrzypiciel, zerwawszy w ten 
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-sposób ze swoją władzą, po powrocie do witom ks. Snigurski, ale zmuszony był 
Koziegłów wziął się z całym zapałem do zamilknąć wobec szemrania parafian. Bi
szerzenia wśród parafian Maryawityzmu. skup w celu stłumienia ruchu marya
:Dla:większej swobody, przeniósł się do wickiego zarządził w Koziegłowach zjazd 
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l>0blizkiego Gniazdowa, gdzie w prowizo
rycznej kaplicy odprawiał stale nabożeń
'stwa i łaknących prawdy nauczał. 

Jawne przyznanie się ks. Skrzypi
,ci-ela do zasad Maryawityzmu wywołało 
przeciwko niemu i garstce zwolenników 

·cały szereg ciężkich prześladowań. 
Pierwszy wystąpił przeciwko marya-

; 

księży. Księża ci wystąpili przeciwko nam 
z całym aparatem niecnych i zmyślonych 
oszczerstw i naj ohydniej szych zarzutów. 
Sfanatyzowani te mi przemówieniami lu
dzie rzucili się na obecnych w kościele 
maryawitów, bijąc ich okrutnie, szarpiąc 

za ubranie i włosy... Zaczęły się potem 
kłótnie o nas niemal w każdym domu. 
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Po wyjeździe księży, ks. Snigurski spro- otwory... Toż samo działo się po wIo
wadził dla skuteczniejszej obrony wiary skach, gdzie w nocy, często przy kilku-
20 kozaków. nastu stopniach mrozu kamieniami rozbi-

Atoli ani zjazd księży, ani batogi jano okna. W tych ciężkich czasach wie-
kozaków nie powstrzymały wszczętego ru
chu. Sprowadzono więc na pomoc z mi
syą księży Redemptorystów, ale ci prócz 
obfitych pieniężnych zdobyczy, pomimo 
gromów miotanych i "pogrzebu" marya
wickich medalików (jako nieważnych) nic 
nie zdziałali. Wszyscy oddani sprawie na
szej wytrwali. 

Zniechęcony do Koziegłów, ks. Śni
gur ski rozpuścił kozaków a sam podzię

kował swej władzy za urząd proboszcza. 
Na jego miejsce przybył znany w całej 
dyecezyi z niemoralnego życia ks. 
Zmarzlik. Ten począł nawiedzać domy 
maryawitów i pochlebiając kobietom, lZąc 
mężczyzn, a czasem naj ohydniej przekli
nając wszystkich-"nawracał zbłąkanych." 
Nakazywał katolikom i prawosławnym 
wydalać służbę maryawicką. Prosił rów
nież rabina w Żarkach, ażeby zabronił 
swoim współwy7;nawcom handlować z ma
ryawitami. Nadto zorganizował szajkę ło
buzów, którzy maryawitom nie pozwalali 
wchodzić do sklepów po zakupy a na 
targach i jarmarkach szukali zwady. 

Uboga ludność Gniazdowa, położona 
w pasie granicznym, udaje się często do 
Prus na zarobki. Otóż ks. Zmarzlik wpły
nął na pisarza gminnego, że ten marya
witom nie dawał półpasków za granicę. 
Podobneż stosunki panowały i w sądzie 
gminnym. Jeden fałszywy świadek, ale 
"prawowierny" wystarczał, aby sąd wy
dawał wyrok przeciw maryawicie -lubo 
zeznania świadków maryawickich były 
dla niego przychylne. Nie kontentując się 
tego rodzaju szykanami. podburzał usta
wicznie lud do nienawiści i prześladowa. 
nia nas jako "heretyków". Podnieceni 
ustawicznemi nawoływaniami proboszcza, 
Koziegłowscy katolicy pięć razy wybili 
wszystkie okna miejscowym maryawitom, 
którzy nauczeni smutnem doświadczeniem, 
zabijać musieli okna na głucho, dozwala
jąc wejść światłu przez małe oszklone 

lu bardzo maryawitów odniosło cięższe 
rany, wielu chodziło 7, rozcięte mi przez 
swych braci głowami. Nieraz strzelano 
do maryawitów przez okiennice, lub przez 
dach usiłowano dostać się do wnętrza chaty. 

Najgorzej było z pogrzebami. Wśród 
złowrogiego wycia katolików i obrzucania 
kamieniami odbywać się one musiały dla 
uniknięcia zamieszek przy drodze, po za 
cmentarzem, bo "heretyków" nie pozwa
lono chować na "poświęconem miejscu ... " 

Biedni maryawici Gniazdowscy zno
sić musieli wszystkie te wybryki, bez 
skargi nawet, bo wysunięci-na samym 
pasie pogranicznym, wystawieni byli na 
wszelkiego rodzaju nadużycia. Miejsco
wy starszy strażnik wypełniał wszystkie 
rozkazy proboszcza Zmarzlika i z czynów 
swoich później na plebanii się chełpił. 

Korzystając z pomocy policyi, ks. Zmarzlik 
zupełnie jawną prowadził z maryawitami 
walkę· Co niedziela i święto, w otocze
niu wesołego i podochoconego towa
rzystwa, wyjeżdżał na majówkę do 
Gniazdowa, gdzie po sutej iibacyi i śmia
łych na maryawitów wymysłach, uda
wał się pod Maryawicką kaplicę, aby ją 

zburzyć. Stojąca jednak niedaleko straż 
pograniczna była przeszkodą. 

Pewnego razu miejscowy wójt wraz 
z aptekarzem, na czele bandy napastni
ków wpadli do Gniazdowa. W mgnieniu 
oka znieśli parkan okalający dom, w któ
rym mieściła się kaplica i wybili szyby 
w oknie. Nieludzkie jednak wrzaski, brzęk 
szyb tłuczonych i trzask łamanych przed
miotów zwrócił uwagę stojącego na po
sterunku strażnika. Wystrzelił więc na 
alarm ... a napastnicy rozpierzchli się wraz 
z przywódcami... Było wprawdzie śledz
two, ale w rezultacie ... wójt urzęduje da
lej, a p. aptekarz w dalszym ciągu wy
daje lekarstwa. 

Mimo to jednak liczba maryawitów 
wzrastała. Ponieważ domowa kapliczka 

II 
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ókazała się zbyt szczupłą, przeto postano
no wybudować okazalszą świątynię. Ma
ryawita Jan Janiec ofiarował grunt pod 
budowę. Inni postarali się o materyały 

powiednie władze nie chciały ich zatwier
dzić. Wydano kilkaset rubli napróżno ... 

Postawieni w tak krytycznych wa
runkach, maryawici Gniazdowscy chcieli 

i zwieźli takowe. Budować jednak nie mo- pobudować wreszcie większą szopę, by 
żna było z powodu pietrzących się tru- uzyskawszy odpowiednie pozwolenie, prze
dności. Architekt powiatowy zwrócił ma- nieść do niej nabożeństwa, ale i tego nie 
ryawitom zadatek i stanowczo odmówił mogli dokonać dla złej woli swych prze
zrobienia planów na kościół. Inny inży- śladowców. Nie dawano im budować pod 
nier przygotował wprawdzie plany, ale od- pozorem braku pozwolenia. Ks. Skrzypi-
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ciel wreszcie żądane pozwolenie otrzymał, 
ale starszy strażnik, otoczony sześciu ko
zakami wpadł na budowę, rzucił się na 
pracujących i krwawo ich pobatożył ... 
Skatowanych robotników zaaresztowano 
i osadzono w areszcie. Zastępca naczel
nika, katolik, spisał z całego zajścia ten
dencyjny protokół i na biednych aresztan
tów jeszcze 30 rubli kary nałożył. Ws
rok dopiero apelacyj ny karę skasował. 

Nie pomogły również starania do 
wyższej władzy w Piotrkowie. 

Katolicy tymczasem zebrane mate
ryały rozkradli, a razu pewnego wzniesio
ną już szopkę popodrzynali i zburzyli ... 
Jednego z napastników schwytano na go
rącym uczynku i przyprowadzono do soł
tysa. Wezwany jednak starszy strażnik 

oddał pod sąd ... maryawitów, który skazał 
czterech z nich na kilkotygodniowe wię

zierue za "napad na bezbronnych katoli
ków"!? 

W podobnych warunkach mimowoli 
mogły opaść ręce do dalszej pracy. Nad· 
szedł jednak szczęśliwie akt legalizacyjny 
i na podstawie jego kancelarya Generał

gubernatora, do której ostatnią wniesiono 
prośbę, zezwoliła na budowę kościoła 

w Gniazdowie. Szczęśliwi z odebran1a tej 
wieści marya wici Gniazdowscy ochoczo 
wzięli się do pracy i już wczesną wiosną 
1907 roku stanął drewniany kościołek, 28 
łokci dIugi a 15 szeroki, za cenę 600 rubli. 
Zaopatrzenie tej świątyni w aparaty wy
niosło 300 rubi. Po dokoMzeniu budowy 
przeniesiono zaraz do nowej świątyni Prze
najświętszy Sakrament i wszystkie nabo
żeństwa. 

Lubo i z wykończeniem kościółka 

prześladowanie marya witów nie ustało, 
jednak liczba współwyznawców naszych 
ustawicznie rośnie. Obecnie marzą nawet 
o wzniesieniu murowanej świtąyni, na 
którą mają 250 korcy wapna, 140 sztuk 
drzewa, kamienie na fundamenty i wy
palają cegłę. Przy tych warunkach 
- jest nadzieja - że kościół nowy stanie 
w ciągu jednego roku. 

Nadto maryawici Gniazdowscy uzy-

skali pozwolenie u władz odnośnych na 
założenie ochronki dla dzieci. Ochronka ta 
zostanie otwartą niebawem. 

DLa ulgi w uczęszczaniu do Sakra
mentów Świętych staraniem ks. Skrzypi
ciela urządzono domową kapliczkę w Ko
zieglowach. Dwa razy na tydzień ks. 
Skrzypiciel nawied7Ja tę kaplicę, odl'rawia 
w niej Mszę Świętą i załatwia wszystkie 
religijne potrzeby wiernych. 

W granicach dawnej Kozieglowskiej 
parafii liczymy 900 maryawitów. 

Pomimo jrdnak: ciężkich warunków, 
w jakich pracował, ks. Skrzypiciel, dzia
łalność swoją umiał rozszerzyć na 
wioski i miasta okoliczne. Dzięki temu ma
my maryawitów w sąsiednich z Gniazdo
wem parafiach, jak: 

1) W parafii Poczesna (gub. Piotr
kowska, powiat Częstochowski) do Marya
wityzmu przyłączyli się mieszkańcy wio
sek: Starcza, Klepaczka i Wlasna. A lubo 
księża wytężyli wszystkie swe siły, by do 
Maryawityzmu nie dopuścić, jednak nic 
nie pomogło: ani pogrom maryawitów 
urządzony przez zarządzającego kopalnią 

w Pocześnie, ani przyjazd biskupa, ani 
zniesienie kaplicy w Starczy, ani napady 
na wracających z Gniazdowa po nabożeń
stwie maryawitów. Po wielu usiłowaniach, 
katolicy uspokoili się wreszcie i Pocze
śnińscy maryawici pobudowali w Starczy 
własny drewniany kościołek, którego bu
dowa wraz z calem urządzeniem wyniosła 
1160 rubli. Maryawitów w Pocześnińskiej 
parafii jest 130. 

2) W okolicach Częstochowy Marya
wityzm przyjęli mieszkańcy wiosek Ka
mienicy Polskiej, Bleszna i fabrycznego 
Rakowa. We wszystkich tych miejscowoś
ciach, łącznie z garstką maryawitów w Czę
stochowie mieszkających, jest maryawi
tów 350, którzy z potrzebami religijnemi 
odnoszą się do Gniazdowa. 

3) W parafi Zawiercie przyjęli Ma
ryawityzm niektórzy z mieszkańców wsi 
Myszkowic, Ogrodzieńca i w samym Za
wierciu w liczbie przef1zło 300 osób. 

Cała przeto Maryawicka parafia Gruaz-
11'1(0 



dów liczy 1680 osób. Ż krótkiego tego 
przeglądu przekonać się można, co sil
na wiara przy duchu zaparcia się i po
święcenia, mimo stawiane przeszkody, do
konać zdoła. Pokojowego rozwoju ideałów 
chrześcijańskich ani brutalna ręka prze
mocy, ani krwawe prześladowanie nie 
zmogą··· 

XXXII. 

S O S N O W I E C. 

Fabryczne miasto Sosnowiec, przy roz
gałęzionej sieci dróg żelaznych leżące, sta· 
nowi cząstkę gubernii Piotrkowskiej, po
wiatu Będzińskiego. 

Najmłodsza to - co do czasu - pla
ców ka nasza. 

Sosnowiec otoczony jest naokół osa
dami fabrycznemi i bogatemi kopalniami, 
jak: Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza 
a w niej Huta Bankowa, Niwka i t. d. 

Każda z tych miejscowości posiada 
w granicach swoich garstki maryawitów, 
którzy uczęszczają do kaplicy Maryawickiej 
w Sosnowcu. 

Jedni z nich przekonania swoje reli
gijne zawdzięczają wycieczkom własnym 
do Gniazdowa. Inni, ciekawsi, w uro
czystsze święta zaglądali aż do Łodzi, by 
poznać maryawitów. Inni wreszcie-a tych 
największa jest liczba-przyjęli Maryawi
tyzm, przysłuchując się naukom naszych 
kapłanów. 

Długie czynili starania maryawici 
Sosnowieccy o założenie własnej kaplicy, 
ale różne przeszkody nie pozwalały na 
urzeczywistnienip. tego pragnienia. N a
reszcie na przedmieściu Pogoni przy ulicy 
Żytniej urządzono prowizoryczną kaplicę 
i tymczasowe mieszkanko dla naszego ka
płana. Poświęcenie kaplicy odbyło się 

dnia 15 sierpnia 1908 r. przy licznym na
pływie miejscowej ludności, ciekawie przy
glądającej się osławionym księżom Marya
witom, którzy w liczbie czterech przybyli 
na tę uroczystość. 

Prawdą słów wtedy głoszonych por
wane rzesze ludzkie, odrazu zapragnęły się 

oddać sprawie';Bożej i zapisały siępod sztan
dary Maryawityr.mu. 

Parafia Sosnowiec dopiero się orga
nizuje i wytwarza. 

W parafii tej pracują kolejno nasi 
kapłani: ks. Czesław Czerwiński, ks. Adam 
Fllrmanik, ks. Wacław Żebrowski, ks. Jó
zef Poradowski. 

Ponieważ kapliczka prowizoryczna na 
Pogoni okazała się zbyt szczupłą wobec 
wzrastającej liczby parafian, przeto ma
ryawici tutejsi postanowili wybudować 

nową stylową murowaną świątynię, któ
rej plany poszły już do zatwierdzenia. 
Tymczasem powiększono o drugie tyle 
prowizoryczną kaplicę. 

Liczby Maryawitów Sosnowieckich 
dokładnie określić nie możemy. Sami ka
tolicy mówią, że jest ich w Sosnowcu 4000. 
My jednak sądzimy, że jest znacznie wiQ
cej. 

xxxnI. 

Ł Ó D Ź. 

Jednem z najznaczniejszych miast 
pod względem przemysłowym w całem Kró
lestwie Polskie m jest Łódź, dziś miasto 
powiatowe w guberni Piotrkowskiej po
łożone, nad dwiema strugami, zwanemi 
J asień i Łódka. 

Niegdyś mało znacząca wioska, na
leżąca do dzierżaw książąt na Łęczycy, 
powoli zamieniała się w miasto. 

Władysław, ksią~e Łęczycki i Do
brzyński, przywilejem w r. 1332 wydanym, 
nadał na wieczne czasy Łodź biskupom 
Kujawskim, dawniej Włocławskimi zwa
nym. 

Stosownie do uchwały 1459 r. mia
sto Łódź miało dostawić na wojnę pru
ską jednego zbrojnego piechura-co wska
zuje, że liczba mieszkańców Łodzi była 
nader szczupła. 

Jan Olbracht na prośbę Krzesława 
z Kurozwęk, biskupa Włocławskiego a 
kanclerza wielkiego koronnego, ustanowił 
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tutaj w r. 1496 targi tygodniowe i jar- swobody przybywającym tu z zagranicy 
marki, pozwalając ludziom wszelkiego na osiedlenie fabrykantom. 
stanu kupczyć tu i handlować bez naj- Nie opisując dalszej historyi miasta 
mniejszej przeszkody. Zygmunt August i kolejnego jego rozszerzania się, zazna
na prośbę Jana Drohojewskiego biskupa CI~amy tylko, że korz'ystając z przywile
jarmarki rzeczone na inne dni przenosi, jów i nadanych swobód, wzrastać ono poczę
dodając do dwóch istniejących jeszcze ło jak na dwżdżach i doszło wskutek pow
trzeci, w r. 1553. stania całego szeregu olbrzymich fabryk 

Pomimo jednak ulg królewskich mia- do takiego stopnia rozwoju, że śmiało
sto to biskupie rozwinąć się i rozszerzyć pomimo nawet dzisiejszej stagnacyi, za 
nie mogło. Kiedy w r. 1792 rząd pruski stolicę przemysłu krajowego uważanem być 

może. 

Ks. Edward Marks. 

zajął Łódź na własność, liczyła ona wte
dy 190 mieszkańców w 44 domach. Był 

nawet zamiar zamienić ją na osadę wiej
ską· 

W r. 1806 stała Łódź się wlasnością 
skarbową· 

Za czasów dopiero Królestwa Pol
skiego zwrócono uwagę na korzystne jej 
położenie i wielkie dogodności dla osady 
fabrycznej. Za staraniem przeto mini
strów ks. Lubeckiego i Mostowskiego wy
szło postanowienie księcia Namiestnika 
(18 wrz. 1820 r.) wynoszące Łódź do rzę
du miast fabrycznych. W trzy lata potem 
(1823) inne postanowienie nadaje różne 

Miasto to, lubo milionami obraca, 
miliony stwarza i widzi wczorajszych mi
lionerów na dzisiejszych nędzarzy zamie
nionych, nie zdążyło - w bajecznym nie
mal rozwoju swoim - utworzyć ani pię
knych malowniczych widoków, ani wspa
niałych parków i ogrodów, ani bogatych 
bibliotek, ani drogocennych zbiorow mu
liealnych i galeryi. 

Każdy tu niemal pochłonięty intere
sem, lub pogonią za "złotym cielcem", 
nie ma czasu-zdaje się-na to, co życie 
llmila i krasi, co poel..yą i wdziękiem 

IJtacza ... 
Pył tylko fabryczny, lekko unoszący 

:;ię w powietrzu, wszystko przesyca i bru
ka i jeden całemu miastu ton nadaje. 

A jednak wśród tych kroci, wsłu
chanych tylko w odgłos sy1"eny fabry
cznej, dla których całym celem żywota 
jest ich fabryka, by z niej największe 
korzyści osiągać mogli; wśród nieustan
nego wiru maszynowych kół, hałasu 

machin i turkotu warstatów - mieszkają 

niezliczone zastępy serc prostaczych, co 
pod ubogą i czarną bluzą robotnika biją 
żywiej na wszystko co piękne, szlachetne, 
wzniosłe i święte zarazem. Serca takich 
ludli, mimo wszelkie wrogie wysiłki, nie 
dały się zamienić na strzępki przegniłego 
mięsa lub bezduszne maszyny ... 

Dzięki też temu Maryawityzm naj
głębsze w Łodzi zapuścił korzenie, najli
czniejszych tu znalazł zwolenników. 

W parafii N aj świętszej Maryi Panny 
w Łodzi, przez dłuższy czas do naszego 
rozłamu z hierarchią pracował w roli wi-
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karyusza ks. Edward Marks, Maryawita" ty, w Łęczyckim powiecie i tam zasuspen
Za swoje przekonania został z rozkazu dowany. 

arcybiskupa usunię'ty z Łodzi i przenie-I Nazwiska zasuspendowanych kapla-~ 
siony na wikaryat do Góry św. Małgorza- nów Maryawitów arcybiskup Popiel pole-
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cH ogłosić ze wszystkich ambon po wszy
stkich kościołach swej dyecezyi. Maryn
WICI według słów rozporządzenia. ks. Po
piela ,';popadli w herezyę", jako herc t y-

Skoro przeto Łodzianie - w pośród 
innych nazwisk zasuspend owanych ka
płanów-usłyszeli wymienione imię i na
zwisko ks. Marksa, zaraz w ich duszy po-

Łódż. Wielki Oltal'z w kościele przy ul. Fra nciszk<.ulskiej. 

ków "należy ich unikać", a "Sahamenta częly powstawać poważne wątpliwości. 
przez nich sprawowane uważać za święto· Pamiętali bowiem dobrze, jak ks. 
kradzkie i nieważne"... Marks zawsze był gotów na usługi dla 

Wyrok ·tak surowy, zwracając uw a- parafian; jak pracą i gorliwością - mimo 
gę mieszkańców całego krilju, nie mógł wątly organizm - przodował wszystkim; 
przejść niepostrzeżenie w Łodzi. jak wstawał wczesnym rankiem-dla wy-
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gody robotników, dążących do swych za· 
jęć-by jeszcze przed Mszą Świętą "Pry
maryą" zwaną, udzielić im Komunii Świę
tej; j ak po całych dniach, do późnej nie
raz nocy, narażając się na żarty lub drwi
ny współkolegów swoich, przesiadywał 

w konfesyonale, aby tylko dusze ludzkie 
od grzechu oderwać i P. Bogu pozyskać; 
jak zawsze z dobrotliwym na ustach 
uśmiechem-mimo wyczerpania-na niko· 
go się nie gniewał, nikogo nie odtrącaj 
nikim nie gardził ... 

kie to są zasady księży Maryawi
tów? A ponieważ w okolicy były już 
dwie Maryawickie parafie: Zgierz i Dobra, 
przeto co niedziela i święto napływać do 
tych miejscowości poczęły gromadki zra
zu ciekawych, a następnie z przekonania 
i zasad, naj gorliwszych zwolenników Ma
ryawityzmu. 

Przekonawszy się z nauk głoszonych, 
po czyjej stronie prawda, maryawici Łódz
cy-jako ludzie- czynu-zakrzątnęli się na
tychmiast około urządzenia kaplicy i spro-

Łó<lź. Ocb"onka przy ul. Fra[\(:i szbńskiej. Sala dla mlodszych":dzieci. 

Pamiętając to wszystko dobrze, nie wadzenia do niej ks. Marksa. 
mogli wyjść ze zdumienia i poczęli po- Starania te zwróciły uwagę miejsco
dejrzewać sprawiedliwość sądu Papieskie- we go duchowieństwa. Księża postanowili 
go i wartość rozporządzeń arcybiskupich. I wszystkich sił użyć, by nie dopuścić do t 

Nie mogli u wierzyć, aby kapłan tak osiedlenia się w Łodzi ks. Marksa i zało
pracowity, tak gorliwy, tak pełen poświę- żenia Maryawickiej kaplicy. 
cenia, tak szanowany przez wszystkich, "Bracia! nie puśćcie ich do miasta, 
tak skutecznie nad dobrem dusz pracu- choćby przyszło do krwi rozlewu!" - wo
jący, mógł być "heretykiem." łał z ambony ks. Wasiak. Wszystkie ka-

Chcieli jednak dotrzeć do prawdy. zania i przemowy księży miały na celu 
Nie mając wśród siebie ks. Marksa, po- obudzenie większego fanatyzmu i niena
stanowili osobiście przekoną,~ ~ię, ja- wiści ku nam wśród ciemnych a ślepo 
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ksi~żom wierzących tłumów. Starano się 
nas zohydzić, umyślllie przedstawiając 

"męczeńską śmierć" najętych za pieniądze 
"tercyarzy" do zamordowania w Strykowie 
naszego kapłana. Ufni w dobrze zorga· 
nizowane Kółka Demokracyi chrześcijań
skiej, byli pewni, że członkowie ich w ka
wałki nas rozszarpią. Nie taili się nawet 
z tego rodzaju przekonaniem. 

"My wam pokażemy, co znaczy ro
botnik Łódzki. W kawałki· was poszar
pią, jeżeli oś mielicie si ę wej ść do Łodzi"-

Po fabrykach przytem wszystkich, 
na dzied·7.ińcach i salach, w czasie pracy 
i odpoczynku zaczęły się namiętne spory 
na tle religij nem. Jedni oświadczali się 

za nami, inni przeciw i to z całą goto
wością na wszelką zbrodnię. 

Zdawałoby się, że w tych warun
kach niepodobna marzyć o założeniu ka
plicy. 

Dzielni jednak Łodzianie nie upadli 
/la duchu. Wytrwale szukali dalej. I Bóg 
ich pragnieniom dopomógł. Znaleźli po
mieszczenie na III piętrze, przy ul. Wi
Jzewskiej M 7. Gospodarz tego domu, 
Niemiec z pochodzenia, nie zląkł się po
gróżek i wynajął mieszkanie. 

I W piątek późnym wieczorem, dnia 
I l maja 1906 r., przybył do Łodzi ks. Marks 
I l nazajutrz odprawił pierwszą Mszę Świę-

Ks. Leon Gołębiowsh 

wołał wtedy w czasie podróży koleją wo
bec mnóstwa ciekawych ks. Rogoziński, 
patron Łódzkich demokratów do ks. Sko
limowskiego, Maryawity. 

Przy tego rodzaju nastroju trudno 
~yło wynaleźć mieszkanie pod kaplicę. 
Skoro bowiem rozeszła się wieść po mie
ście, że maryawici znaleźli mieszkanie, 
zaraz do gospodarza domu zjawiali się 
z pogróżkami młodzi ludzie i zapowiadali 
swe sądy. A były to czasy niepokoju 
i scen krwawych... Innym bezimiennie 
posyłano przestrogę, że dom cały będzie 
wysadzony bombą, jeżeli w nim się znaj
dzie Maryawicka kaplica. Cofano przeto 
umowy, wracano zadatki. 

tą i wygłosił kazanie. 
Tłumy dawnych penitentów wraz 

~ mnóstwem ciekawych podążyły natych-

\

.niast, by ujrzeć choć zdala postać ks. 
M:arksa, by posłuchać jego głosu. Prasa 

I miejscowa, chcąc osłabić wywołane wra
lenie, zbywała fakt założenia naszej ka-
plicy drwinami i szyderstwem. W szczę
tego jednak ruchu zatamować nie zdołała. 

Robotnicy, przekonawszy się, ile 
kłamstw i oszczerstw puściła prasa o nas 
w obieg po święcie, stracili zaufanie do 
drukowanego słowa. Tysiącami całynli 
,io kaplicy napływając, kładli swe podpi
sy w osobnej księdze. W parę dni liczba 
maryawitów Łódzkicb wzrosła do kilku
nastu tysięcy. 

Liczne te jednak tłumy, lubo w naj
większym porządku przepływały, zaczęły 

budzić w praktycznym gospodarzu po
ważne niepokoje, a wśród lokatorów do
mu ferment i nieukontentowanie. 

Lokatorzy dla ciągłych tłumów nie 
mogli swobodnie dostać się do mieszka
nia. Służące narzekały, że nie mogą wo
dy donieść do kuchni, bo ją po drodze 
wypijają spragnieni ludzie. 

Gospodarz zaś w obec rosnących 

mas ludzkich, oczekujących swojej kolei 
całemi godzinami, obawiał się, by się nie 
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zarwała podłoga pod Clęzarem tłumów dzie było opuszczać tę kapliczkę, ale dla 
lub nie uszkodziła klatka schodowa. dobra dusz zaczęto szukać obszerniejsze-

Wymówił przeto mieszkanie od kwar· 
tału stanowczo. 

Ks. Marks nie mogąc sam podołać 
wciąż rosnącym tłumom, zapraszał do po
mocy i innych księży Maryawitów. ba
wiących w okolicy. Przybywali księża: Pą-

go pomieszczenia. 
Przy pilnem staraniu wynajęto 

na kaplicę obszerny, opuszczony budynek 
fabryczny na ul. Pańskiej M 74. Zarząd 

tą kaplicą i kierunek nad nabożeństwem 
ohjął ks. Hrynkiewicz. Liczne ofiary po-

Łódź. Uchronka przy ulicy Franciszkańskiej. Sala dl a starszych dzieci. 

gowski, Tułaba, Gostyński, Kahl i Skoli- zwoliły na zaopatrzenie ją w sprzęty i apa
mowski. Do stałej zaś t>omocy przybył raty kościelne i ozdobienie wewnętrzne. 
wkrótce ks. Józef Hrynkiewicz, obecny Ks. Marks zaś nie czekając końca 
proboszcz w Filipowie. kwartału, przeniósł się z Widzewskiej na 

Tłumy robotników po całodziennem ul. Franciszkańską M 27, gdzie w skrom
zajęciu, biegły zwartą falą do kapli- nie urządzonej na parterze kapliczce ob
czki naszej, by oddać cześć Bogu i po- sługiwać począł maryawitów z przedmie
słuchać nauki naszyuh kapłanów. Z całą ścia Baluty, szczerze nawróconych i do 
prostotą wołali co chwila: "Ojcze, prosi- naszego ruchu przywiązanych. 
my o naukę," dla nowoprzybyłych. Księ- I Kapliczka ta jednak okazała się 
ża Maryawici mawiali wtedy po S i 9 ka- I wkrótce zbyt szczupłą. 
zań dziennie. W obec tego maryawici Łódzcy po-

Mimo obfitego jednak żniwa, trzeba stanowili kupić całą posesyę, by na swo
było myśleć o opuszczeniu tego mieszkan- bodnym od zabudowań placu pobudować 
ka a wyszukaniu nowego. Żal wpraw- kościół. Myśl tę wprowadzono szybko 
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w wykonanie. Kupno posesyi wynio- wtedy bowiem głównie o miejsce możliwie 
slo 22,000. Dnia 7 września 1906 r. ro- duże dla religijnych zebrań. Cel ten 
zpoczęto na niej kopać fundamenty; a 1 Ii- osiągnęliśmy w zupełności. Wnętrze no-

stopada tegoż roku~dokonano aktu poświę
cenia nowej świątyni. 

Świątynia ta, budowana w czasie, 
gdy nie korzystaliśmy z praw legaliza
cyi a spotykaliśmy same przeszkody, nie 
nosi cech świątyni stylowej. Szło nam 

wej świątyni wygodnie mieści co niedzie
la i święto parę tysięcy wiernych . W pl'e
zbyteryum zdobnem polichromią, wznosi 
się wspaniała konfesya nad ołtarzem wy· 
sokiej artystycznej wartości. 

\V oficynach zaś nabytej ,własności 
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założono: redakcyę, ekspedycyę, drukarnię 
i zecernię naszego czasopisma p. t. "Ma
ryawita". 

Pismo to w ciągu dwóch lat istnie
nia swego, dało nam możność przemówie
nia do społeczeństwa naszego, stale bała-

dla wszystkich ludzi dobrej woli, głoszą
cym piękno i wewnętrzną moc ideałów 
Ewangelicznych, czystość i żywotność na
szej sprawy przez wykazanie naszych dąż
ności i pragnień, wskazującym na doko
nane prace wśród tylu przeszkód i stałej 

Łódź. Wnętrze kościola pnIJ ul. Pod I f'Śl1f'j. 

muconego przez duch0wieństwo i prasę 
wyświetlając prawdę, wykazując złą wolę 

przeciwników naszych. 
Stało się ono prawdziwym apostołem 

niechęci współrodaków naszych. 
W skromnych rozpoczęte warun

kach, dziś rozwija się ono coraz więcej 
i jak prawdziwy a niezmordowany rze-



- 174 -

cznik odpychanej i prześladowanej pra
wdy, wywalcza nam nowe tereny dla dzia
łalności naszej, przysparza nam nowe sze
regi zwolenników 

Rozwijając działalność naszą - siłą 

konieczności-musieliśmy rozwinąć i dru
karnię. W tym też celu dla przyśpieszenia 
wydawnictwa ksiąg liturgicznych, dziel 
i broszur, jak również, aby nasz " Marya
wita", drukowany w więks70ej ilości 

egzemplarzy mógł wychodzić w okre-

K . Henryk Jarr.ymowski. 

szych, obsługujących parafię i redak
cyę zarazem, oraz dla braci zakonnych. 

W oficynce parterowej przylegającej 
ścianą szczytową do ulicy Franciszkańskiej 
otworzono ochronkę dla dzieci, które 
w liczbie 120 korzystają z wychowania 
i nauki systemem poglądowym pod kie
runkiem SS. Maryawitek. 

Na sąsiedniej z M 27 posesyi wznie
siony będzie wielki dom ludowy na za
sadach współdzielczości. 

Kościół na Franciszkańskiej jednak, 
ani kaplica na Pańskiej nie mogły wy
starczać dla wzrastającej ustawicznie lu
dności Maryawickiej. Przytem zbyt wy
sokie komorne (450 r. kwartalnie) okazało 
się niepraktycznem. 

Założono przeto nową kaplicę przy 
ulicy Rokicińskiej M 13 w nowym pun
kcie miasta Łodzi, a jednocześnie prawie 
kupiono plac przy ul. Podleśnej i na nim 
zbudowano nową, stylową, murowaną 
świątynię, której całkowite wykończenie na
stąpi prawdopodobnie w bieżącym roku. 
Przy kościele tym znajdują się dwie celki 
na mieszkanie dla kapłanów i usługują

cych im braci zakonnych. 
Też same przyczyny, co i wyżej, skło

niły ks. Marksa do wzniesienia nowej 
świątyni, w okolicy ul. Rokicińskiej, na 
własnej posesyi przy ul. Nawrot M 104, któ
rej budowa, wraz z odpowiedniem urządze
niem, postąpiła o tyle, że pod koniec 1908 
roku stanął pod dachem. Niedaleko od 

ślonym terminie - sprowadziliśmy drugą budującego się kościoła-również na wła-
wielką maszynę drukarską o najnowszej snej posesyi-wznoszą się mury domków 
konstrukcyi i zastosowaliśmy do obu ma- ludowych, wznoszone na zasadach współ-
szyn siłę elektryczną. dzielczości. 

Tak przygotowani, możemy z zupeł- Stale pracuje w Łodzi 4-ch naszych 
ną pewnością przystąpić do pracy nad kapłanów. Przy ul. Franciszkańskiej pra
rozwojem naszego pisma, nadając dodat- cują: ks. Leon Gołębiowski, Magister Św. 
kowi p. t. "Wiadomości" więcej samo- Teologii i ks. Paweł Skolimowski, Licen
dzielną i odrębną cechę przez omawianie cyat Św. Teologii, obsługując tak redakcyę 
w nim najżywotniejszych kwestyi spo- jak kościół parafialny. 
łecznych, przez podawanie bieżących wia· Kaplicę na ul. Rokicińskiej i kieru-
domości ze świata i kraju. nek robót przy ul. Nawrot i Przędzalnia-

Dom przy ul. Franciszkańskiej i kościół nej prowadzi ks. Edward Marks, proboszcz 
jest oświetlony gazem. W gmachach pose- Łódzki. 
syi urządzono mieszkania dla kapłanów na- Kościół na ul. Podleśnej obsługuje 
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ks. Henryk Jarzymowski, Magister Św. 
Teologii, kapłan z dyecezyi Łucko-Żyto
mierskiej. 

Wpływ naszych kapłanów sięga je 

300 osób; w Pabianicach" gdzie ich po
kaźniejsza liczba i w And1'zejowie stacyi 
drogi Fabrycznej, gdzie są letnie mieszka
nia. Prócz tego rozsiani są maryawici po 

dnak i po za okolice Łodzi. Dzięki temu, sąsiednich parafiach, jak: w Aleksandrowie, 
tworzą się nowe placówki: w Chojnach Kazimierrm, Poddębicach, Turze, Kol~tszkach, 
pod Łodzią, gdzie maryawitów jest blizko Mileszkach i innych. 
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Cała Maryawicka parafia Łódź liczy 
ludności 40,000. 

z którego nieustannie rozchodzą się pło
mienie na wsze świata strony milości ży
wej Boga i bliźniego, gdzie przyświecają 
wzory bohaterskiego zaparcia się siebie 
i poświęcenia bez granic, obejmujące co
raz szersze przestrzenie. 

Łódź, Budowa kościoła przy ul. Nawrot. 

XXXIV. 

PŁOCK. 

Widzieliśmy dotl1d - acz pobieżnie, 
--- wszystkie posterunki, na których uwy
datnił się dobroczynny wpływ Marya
wityzmu. 

I świat nowy ten radośnie 
Jak świątynia Panu rośnie; 
W polskim kraju-w polskim raju -
Na wiekowych nieszczęść niwie 
Już nie pusto-ni źałośnie ... 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej mIeJSCU, 
które słuszme kolebką Maryawityzmu 
zwać się może i jest jakby ogniskiem, 

Kolebką tą i ogniskiem zarazem jest 
Plock, dzięki któremu 

Wszystko ludzkie znika-ginle
Prysła ziemskich chwil zawiłość: 
Myśl już pląsa w toj krainie, 
Gdzie wBzechświaLło i w, zechmilość! 

Utworzenie Maryawickiej parafii 
w Płocku zawdzięczamy nietaktowi i za
cietrzewieniu miejscowego duchowieństwa 
wraz z biskupem na czele. 

Po wypowiedzeniu posłuszeństwa 1) 

1) Bezprawia, wołające o -pomstę do nieba, 
ze strony władzy dyecezyalnej skłoniły nas do 
teio stanowczllgo kroku. 



MARY A FRANCISZKA 

Założycielka Związku Maryawitów 
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biskupowi Wnukowskiemu przez Płockich 
Księży Maryawitów, założycielka nasza 
wraz ze Siostrami Maryawitkami nie zry
wała wcale łączności z biskupem. 

Zamiast wyzyskać tego rodzaju oko
licznoŚĆ, biskup miejscowy wydał polece
nie, na mocy którego wzbronił wstępu do 
kościołów Płockich Maryi Franciszce i Sio
strom Maryawitkom i zakazał im udzie
lać Sakramentów Świętych. 

Dziwne to polecenie wykonano w spo
sób niezwykły. 

"Delegat biskupi" ks. Antoni No
wowiejski i ks. Wincenty Petrykowski 
proboszcz Płocki i dłogoletni spowiednik 
Sióstr Maryawitek przybyli dnia 9 lutego 
1906 r. do Głównego Domu Sióstr Marya
witek przy ulicy Dobrzyńskiej w Płocku, sta
nowiącego własność naszej założycielki 

i oświadczyli w imieniu biskupa zgroma
dzonym Siostrom, aby "opuściły ten dom, 
jeśli nie chcą odpaść od Kościoła i nara
zić swego zbawienia". 

młodzieży seminaryjskiej w Lublinie1
), ba

wiący podówczas w sprawach naszego 
Związku w Rzymie. Czekano tylko jego 
powrotu. 

Mogły więc Siostry - stosownie do 
zalecenia "delegata biskupiego" ijego asy
stenta - zaprzestać uczęszczać do kościo-

Siostry jednak oświadczyły stanow
czo, że "nie opuszczą swej Matki nigdy
bez względu na to, jakie tego rodzaju po- Wejście do Głównego Domu ióstr )Ial'yawitek 

w Płocku. stanowienie pociągnie za sobą skutki". 
Słysząc powyższą odpowiedź ks. Pe- łów Płockich, tembardziej że byłoby to 

trykowski skierował się ku drzwiom, "de- narażaniem się nieroztropnem na niebez
legat" zaś biskupi, ks. Nowowiejski, osta- pieczeństwo utraty zdrowia, a może nawet 
tni atak przypuścił. "Kto pozostanie w tym i życia. 
domu, oświadczył, ten będzie bez Kościo- Biskup Wnukowski bowiem wraz 
ła i bez Sakramentów Świętych. Jeśli zaś z podwładnem mu duchowieństwem zaini
która z was zechce stąd wyjść - ofiaruję cyował okres brutalnych napaści i sro
jej swoją pomoc i opiekę"... giego prześladowania osoby naszej zało-

Lecz i tego rodzaju ~łowa nie zła- życielki i całego jej zakładu. 
mały postanowienia Sióstr Maryawitek. Na dane przez biskupa hasło naraz 

Wobec tego księża wspomniani opu- ze wszystkich ambon Pło?ka po~ypały ~i~ 
ścili dom M. Franciszki niezwłocznie. gromy na Maryę Franclszkę l cały JeJ 

Brutalny ten i pełen nietaktu krok zakładz. bł d o u n l'\ prze t ~. . ze strony władzy dyecezyalnej w Płocku ... "'Z wro nOSClą prZ!pISa-
zniewolił do urządzenia prowizorycznej no Je~ wmę naszego ~ozłamu, .a graJąc na 
kapliczki Maryawickiej z obsługą stałego uczuOlach mas, rozdzlerano memal szaty 
kapelana. nad "nieszczęściem, jakie spadło na Koś-

I
' li d h' k ciół i naród Polski" w postaci rzekomej 
\.ap cę urzą zono w c orze za on- ___ _ 

nym, a na kapelana zaproszony został ks. 
Roman Próchniewski, Magister Św. Teo
logii, były profesor i ojciec duchowny 

l) Usunięty ze swego stanowiska na żąda
nie alumnów "za szerzenie wśród nich pobożnu

ści", jak wyraźnie zaznaczył biskup Jaczewski. 
12 
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"herezyi". Płomienne te odezwy kończo- łatwiej służyć Bogu przy cnocie nieska
no wzywaniem wszystkich "wiernych sy- lanej. 
nów Kościoła" do "zrównania z ziemią" Uczestnikami tego bombardowania 
zakładu Maryi Franciszki, jako "gniazda i znęcania się były nie tylko ciemne 
i rozsadnika herezyi". i podniecone tłumy. Owszem - nie-

Podżeganiem tego rodzaju wystawia- które osoby-nawet z tak zwanego towa
no słabe i bezbronne niewiasty wraz z na- rzystwa - dla zaznacze'nia swej łączności 
szą założycielką na pastwę rozjuszonego z Kościołem katolickim nie wstydziły się 
tłumu... pisać na murze zakładu i jego bramach 

Pod wpływem tych nauk tłumy ka- naj cyniczniej szych epitetów pod adresem 
tolików z garściami pełnemi kamieni bie- naszych moralnych męczennic ... 
gły wprost na ulicę Dobrzyńską, by bom- In~i .zaś ~a sąsiednich posesyach 
bardowaniem wściekłem bram i rozbija- przy~tawlah dra?my d~ szcz~tu muru, sta
niem wśród ostrej zimy okien zamanife- ~owlą?ego gralllc~ pos~adłosCl, by ukazu

Kaplica maryawicka w Plo('ku, 

stować mogły swą "prawowierność" ... Mur 
tylko wysoki, okalający posiadłość zakła

dową i mocne bramy nie pozwoliły na 
"zrównanie z ziemią" siedziby i pracowni 
Sióstr Maryawitek. 

A sceny tego rodzaju były nie spo
radyczne, lecz powtarzały się stale w nie
dziele i święta, zwłaszcza po kctzaniach od 
8 lutego do grudnia 1906 roku. 

Prócz biskupa w całej tej akcyi prze
śladowczej w sposób szczególny wyróżnił 

się znany w całym Płocku ks. Adam Pęski, 
który z całą świadomością kierował na
paściami na mieszkanie tych istot, które 
wyrzekły się świata i jego karyery, by 

Jące Się w ogrodZie SIOstry zalewać ste-
kiem najbrudniejszych wymysłów i zło
rzeczeń. 

Inni wreszcie podma"iali bojowców 
do zamordowania naszej założycielki. Szczę
ściem, żaden :& nich nie podjął się tak 
zbrodniczego posłannictwa, a byli nawet 
tacy, co nas ostrzegli o gotującem się za
machu. 

Najwstrętniejszą atoli drogę do bru
I talnego znęcania się nad bezbrounemi 
I Siostrami obrało wielu księży z Królestwa 
i Litwy, którzy niemal codziennie nadsy
łali na ręce M. Franciszki wyroki śmierci 
lub karczemne wymysły na najbezwsty
dniejszych odkrytkach. W pracy tak por
nograficznej natury pomagały księżom 
jaskinie nierządu, istniejące W Warszawie. 
Rzecz znamienna, w pomysłowości i wynaj
dywaniu naj ohydniejszych pocztówek prze
ścigały się z księżmi... publiczne nierzą
dnice. 

Wszystkie te jednak środki nie osią
gnęły celu. M. Franciszka na swym po
sterunku wytrwała i nie myślała wcale 
dla niegodziwości i nikczemności zwyro
dniałych jednostek opuszczać Płocka. 

Chwycono się przeto nowego środka. 
Postanowiono zbojkotować ochronkę Ma
ryawicką i pracownie Sióstr Maryawitek. 

Ochronka, założona dla dzieci naju
boższej ludności, dawała możność 80 d:&ie
ciom pobierania nauki systemem freblow
skim i wychowania. Dzieci przytem-tak 
naukę jak obiady i kolacye-otrzymywały 
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zupełnie bezinteresownie a nawet często kazał surowo podwładnemu duchowień
odnosiły do domu w garnuszkach poży- stwu, aby nie ważyło się robić w praco
wienie dla ubogich matek i rodzeństwa. wniach SS. Maryawitek jakichkolwiek za-

Kwitnący ten stan ochronki naszPj mówień. Księża nadto rozwinęli gorączko
w Płocku obudził czujność mipjscowych wą agitacyę i skutecznie przeprowadzili 
księży. Natychmiast nawoływać z ambon bojkot pracowni wśród szeregów "prawo
poczęli, aby "ż.udna z matek katoliczek wiernych" katolików. Wszelkie z ich stro
nie ważyła się przysyłać swych dzieci do ny zapotrzebcwania ustały nagle. 
heretyckiej ochrony" - pod grozą utraty Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, 
"zbawienia". N a ulicy przytem częstokroć że postępowi Polacy i innowiercy nie przy
sami księża zatrzymywali ubogie kobiety jęli udziału w tej powszechnej zmowie 
i powtarzali im na nowo swoją przestrogę. katolików, a nawet przez zakupy zwiększo 

VI ce!u skuteczniejszego odstręczenia dzie- ne - dawały SS. Maryawitkom możność 
ci od uczęszczania do ochronki, księża na- utrzymania się przy życiu. 

jęli sobie parę kobiet, które - uzbrojone Z całem wyrafinowanem okrucień

w miotły -rozpędzały biedną dziatwę przed stwem postanowiono przeciąć i te źródła. 

ochronką, nie dopuszczając im wstępu do Wynajęci ulicznicy i bezwstydne niewia
niej. sty ustawiali się w szereg na ulicy Do-

Biedne dzieci, ofiary dzikiego fana- brzyńskiej i idących do zakładu witali be
tyzmu, wracały do domu z sińcami, pła· (jzeniem wrzaskliwem lub też obrzucali 
czem a nieraz i pokrwawione... W tych karczemnemi wymysłami i· kamieniami. 
warunkach dalej do ochronki uczęszczać Pomimo półtorarocznej pracy w tym kie
nie mogły. runku, bojkot nie udał się. Poczucie spra-

Pozostał tylko jeden mały chłopczy- wiedliwości i rozsądku wzięło górę nad 
na, którego matka nie miała żadnych zgo- nizlami instynktami. Zjawiać się coraz 
la środków na utrzymanie życia swego liczniej poczęły zamówienia nawet z dal
i dziecka. szych miast Królestwa tak dalece, że 

Otworzoną zosta.ła wprawdzie ochron- pracownie rozwinąć swą wytwórczość 

ka dla 40 dzieci - z polecenia biskupa, musiały. 
ale za... pieniądze, składane w całej Tym sposobem zakład M. Franciszki 
dyecezyi, gdyż na rzecz użyteczności miał byt zapewniony. 
publicznej duchowieństwo rzymsko-kato- Duchowieństwo jednak Płockie w nie
lickie nie lubi naruszać swoich kapitałów. nawiści swej ku bezbronnym istotom nie 

Po ochronce przyszła kolej na pra- znało granic, nie krępowało się żadnymi 
cownie Sióstr Maryawitek. względami. Skoro dotychczasowe środki 

Ęiskup wraz z całem mu podwła- zawiodły, postanowiono zadać cios osta
dnem duchowieństwem -wied7.iał doskonale, teczny i stanowczy M. Franciszce za po
że zakład M. Franciszki utrzymuje się tyl- mocą wstrętnej i potwornej denuncyacyi. 
ko z ciężkiej pracy Sióstr, gdyż znikąd Broń ta w ręku dygnitarzy Kościo
nie otrzymuje żadnych zasiłków pienięż- ła, ozdobionych mitrą, fioletami lub pur
nych. My zaś, kapłani-Maryawici, wspo- purą w zbyt częstem-niestety-była uży
magać go w tym kierunku nie mogliśmy, ciu ostatniemi czasy, nie tylko w naszej 
zniósłszy za posługi religijne wszelkie opla- sprawie, okazując jawnie zdumionemu 
ty. Za pomocą przeto pozbawienia możno· światu, do czego się ci ludzie posunąć 
ści przyjmowania zamówień i zbytu przed. mogą· 

miotów wytwórczości zakładowej, chciano Przedstawiciele Płockiego duchowień
zmusić naszą założycielkę, aby zamknęła stwa zadenuncyowali dom M. Franciszki, 
swoje pracownie i wyjechała z Płocka... jako dom ... nierządu dla kapłanów. 

W tym celll biskup Wnukowski na- Skutkiem tej denuncyacyi w maju 
12-:'; 

• 



- 180 

1906 r. o godzinie drugiej po północy 
wszystkie zabudowania M. Franciszki i ca
ła jej posiadłość, nawet od strony Wisły, 
zosł,ały otoczone wojskiem. Na czele od
działu wojsk i policyi wszedł do zakładu 
.miejscowy policmajster i powołując się 

na rozporządzenie władz wyższych rozpo
czął rewizyę wszystkich mieszkań. Rewi
zya ta szczegółowa nie ominęła ani je-

Ks. Antoni Nowowiejski jako "dele 
gat biskupi" i ks. Wincenty Petrykowski, 
długoletni spowiednik 88. Maryawitek 
w Plocku, obaj prałaci kapituły Płockiej 
publicznie w imieniu biskupa oświadczyli 
d. 9 lutego 1906 r. zgromadzonym Sio
strom: "księża Maryawici byli świętymi 
kapłanami, lecz przez zerwanie z władzą 
po błądzili i stali się heretykami." .. 

Nadto ks. Nowowiejski w myśl de
kretu inkwizycyjnego z d. 4 września 

. 1904 r. delegowany do zbadania życia, 
ustaw i ducha w zgromadzeniu SS. Ma
ryawitek, po zbadaniu szczegóławem 

wszystkiego zdał raport biskupowi, zwra
cając jego uwagę tylko na zbytnią surowość 
reguły. Biskup, otrzymawszy dokładne 

sprawozdanie, orzekł: Życie SS. Marya
witek jest stanowczo za s1,i,rowe na te czasy, 
90 niejedzenie mięsa i ryb, przyjęte w zgrO
madzenitt, wstawanie o północy na jutrznię 
i t. p. rzeczy, wyczerpują siły fizyczne. 

Surowe i umartwione życie SS. Ma
ryawitek i nieposzlakowana ich cnota 
zmusiły wewnętrzną siłą prawdy i uro
kiem do wydania powyższego świadectwa 
ze strony przedstawicieli hierarchii ... 

Czemuż ci ludzie nie powstrzymali 

dnego pokoju, przejrzała wszystkie pra- stra~znej P?,:odzi ?szczerstw, po,:stałe~ 
cowrue Sióstr i ich sypialnie, nie dotyka- ~ m7cczemne~ I p~dłeJ potwarz~~ .MIlcz~h, 
jąc szuflad, biurek ani papierów. Po Ja~by. ra~uJ~c SIę ~ szargama I. P?me
dokładnem zbadaniu, w sporządzonym wIe~kI n~e~mnyc~ ?stot. ~ . przec~ez, go
protokóle policmajster zaznaczył, że "w za- tOWI bY~-Jak wId~lmy.wyzeJ-słuzyc na
kładzie p. Kozłowskiej, po ścisłej rewizyi, szym SlO~tro~ opteką I pomoc~ za cenę 
oprócz stałych mieszkanek nie znaleziono wyrzeczema SIę zasad Maryawltyzmu ... 
nikogo z obcych, ani nic \wmpromitu- Nic dziwnego, że SS. Maryawitki 

Ochronka maryawicka w Płoclru. 

jącego!... z głębi serca dziękują P. Bogu za to, że 

Denuncyacya fałszywa wstydem okry- je ,:yzwolić raczył z pod opieki takich 

ła ich autora i niezatartą niczem hańbą. ludzI. 
Manewr ttm był obliczony głównie na to, Wogóle episkopat polski i całe du
aby władza rządowa zamknęła pracownie chowieństwo w walce z Maryawityzmem 
M. Franciszki drogą administracyjną jako niezaszczytnymi wcale okryły się wa-
siedliska zepsucia. wrzynam i... 

Że denuncyacya jest wstrętną - Z całą słusznością powtórzyć tutaj 
w oczach każdego szlachetnego i lepiej można tę wspaniałą apostrofę Z. Krasiń
myślącego człowieka-nie potrzeba dowo- skiego: 
dzić. Jak zaś w danych warunkach była 
ona potwO?'ną-posłuchaj my. 

Z was się każdy nad odłogiem 
Własnej próżni wspina Bogiem 
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Na paluszkach wzdętej pychy! W suterenach domku, obok knchni 
J tak wy zwierzęciejecie, znajduje się obszerny refektarz dla Sióstr 
Bo kLo sam się bóstwi w świecie, zakonnych. 
Ten na ot}wrót swego szału 
Odczłowiecza się pomału, Po prawej stronie domku głównego 
Aż się stanie taki lichy, w oficynie mieszczą się warstaty tkackie 
Że padając-dojdzie chyba i wyrobów słomkowych. 
Do roślinnej istni grzyba! Lewą oficynę łączy z głównym do-
Wtedy śród błędów swych pędu I mem kryty krużganek oszklony, przez 
Wezwie drugich do obłędu 
Za każdym się krokiem który wiedzie droga do pracowni hafciar-
Przenazwie prol'okiem- skich, malarskich i tkanin kościelnych. 
Zbawicielom-bożym bratem Vv pracowni tej osobno za gablotką rrlle-
A d1~SZ wielu będzie katem. SZCZą się okazy artystycznego haftu, 
Aż nie wątpiąc, że się zbożył, I W którym celują Siostry zakonne. Tuż 
Że jak Boga Stwórcą znał, 
Tak się stwórcą sam tu stworzył obok pracowni jest obszeruy dormitarz 
Coraz pelńszy własnych chwał, dla Sióstr. 
Pocznie wierzyć jadowicie, I Na piętrze tejże oficyny mieści się 
Że mu sługą-ludzkie życie, kapliczka wraz z chórem Sióstr, do któ-
'Lanie ię i katem ciał! re go wiedzie z krużkanku kręta klatka 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej zakła- st;hodowa.. .. . . . . 
dowi samemu, zbadajmy życie i działal- . Na s4sledmeJ a ~ydzIerzawlOneJ po-
ność . eO'o mieszkanek. . se"YI, w domk~ , ~to~ącym .za ogrod~m 

.J ~ ... I warzywnym, nuesCl SIę publiczna kaplica 
Juz ~a furtą, ~naJduJącą SIę w m.n- l1aryawicka, gdzie dla Płockich marya-

rze wys~klln. od ulICy, uderza nas nule witów odprawia się stale nabożeństwo. 
na tle ZIelem drzew skro~ny pa~terowy I Kaplica ta zgromadza w obrębie ścian 
domek o regularnych archItektonIcznych swoich wszystkich maryawitów Płockich. 
liniach z grecką fasadą. . . . . ., 

Sto' w Q'łAbi oddzielony od par- Po drugleJ strome kaplICY znajdUje 
l on o 't , . h kk" d' k 

kanu trawnikami o rabatkach kwiecistych, Się ~c ro.n "~, do tor eJ z. P?Wo U ~W,Ię. -
przerzniętymi prostemi ścieżynami i cho- I szema SIę lIczby maryawltow :v .mIesCle, 
dn 'k l' uczęszcza spora garstka dZIeCI. Przy 

I am. . 
Z d ki . d b' . uchronce tej Jest praktyczne przygotowa-

a .om e.m, .az . o rze~ow urWI- nie na ochroniarki SS. Maryawitek, które 
stych WlSły Clągme SIę wspamały ,owo- w następstwie stają się kierowniczkami 
cowy ogród o szerokich alejach, ktorych I ochron po Maryawickich parafiach. 
brzegi zdobią sztamowe róże i barwne Za ochronką o osobnem wejściu jest 
kwietniki. mieszkanko ks. kapelana, którym od 

Trawniki, krzewy, kwiaty i drzewa jJierwszych dni marca 1906 r., jest ks. 
znać, że umiejętną i troskliwą ręką są l~,)man Próchniewski, nasz Wikary 11 SZ 

pielęgnowane. ' (Jeneralny. 
Brzeg wyniosły a urwisty Wisły W osobnych oficynkach mieszczą 

wieńczy prześliczna statua Matki NAj- ~i(,: pralnia, magiel i zabudowania gospo
świętszej, bŁogosławiąc niejako całej oko- Jarcze. 
licy. Od stóp posągn na tarasach w dół W pracowniach i warstatach od ra-
do urwiska ciągną się rozpięte winnice. Ila do wieczora wre i kipi praca, prze-

W domku tym jest mieszkanie M. r'ywana tylko w myśl hasła: "módl się 
Franciszki, jej matki, kancelarya do przyj- I i pracuj" - modlitwą lub czytaniem po
mowania zamówień na wyroby zakłado- bożnem. 
we oraz pracownie SS. Maryawitek: pOń- j Co jednak odrazu przykuwa uwagę 
czoszarnia i szwalnia. każdego, to cisza i spokój w całym za-
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kładzie, wzorowa czystość pan.ująca wszę
dzie a nadewszystko pokój i szczęście 

rozlane na obliczu wszystkich mieszka
nek zakładu. Ta dziwna atmosfera po
koju, ładu, harmonii i szczęścia odbija dzi
wnie w cicbem tem rajskiem niemal 
ustroniu od burzy szalejącej na zewnątrz 
i zwraca uwagę wszystkich, bez względu 
na ich religijne przekonania. ---

Sala L 

Szczęście Sióstr pomnaża ta okollcz
ność, że mimo wszelkie ataki zepsutego 
świata, nienawiści i oszczerstw miotanych 
na naszą założycielkę, mimo wściekłego 
gniewu i klątw na nią katolickiego kleru, 
mają wśród siebie swoją ukochaną kie
rowni'czkę i mogą rlzielić z nią jej mę
czeństwo ducha, modląc się w chwilach 
od pracy wolnych za cały nasz Związek 

Sala II. 
Pracowllia robót kościelnych Sióstr lIhtryawiLek w Plocku. 

Spokój tego rodzaju i Rzczęście są 

udziałem tych, którzy przeświadczeni 

w świętości danej sprawy, oddają się jej 
całkowicie przy absolutnej czystości su
mienia. Niema tu wymuszoności lub bez
dusznej formalistyki, ale jak w dobrze 
urządzonym mechanizmie wszystkie kółka 
i ząbki działają rytmicznie bez żadnego 
zgrzytu, tak w tern zgromadzeniu przeszło 
setki osób - przy ciszy i spokoju-każda 
z mieszkanek zakładu pełni wyznaczoną 

sobie pracę, która wiąże się w harmonij
ną całość. 

Gdy na zewnątrz śni się mnóstlGO, 

Cząstek rozdział lub rozbicie, 
Tam już dla nich jedno Bóstwo 
Jedna miłość i wszechżycie! 

Jie ma tutaj podrzędnicy! 
Bo niewieście w kuńcu sene 
Po lat dlugich poniewierce 
Błysła z pączka tajemnicy. 

izatych, "którzy nie znająOjca" niebieslde
go "i którego On posłał Jezusa Chrystusa". 

W chwili naj sroższego prześladowania, 
największej złościw ciąguostatnichdwulat 
przybyło do zgromadzenia Sióstr nowych 
kilkadziesiąt powołań z różnych sfer społe
cznych. Stosownie do uzdolnienia lub osobi
stego wyboru jedne-o wykształceniu gim
nazyalnem, poświęcają się pracy umysłowej 
i przygotowują się na nauczycielki do szkół 
Maryawickich lub specyalizują się na wzo
rowp- ochroniarki. Inne uczą się haftu, 
malarstwa kościelnego i wogóle prac wszel
kich, wchodzących w zakres sztuki kościel
nej. Inne wreszcie uczą się poprawnego 
tkactwa i pończosznictwa, by następnie 
po naszych wioskach wykształcić odpo
wiednie pracownice do podniesienia prze
mysłu domowego i ulżenia ciężkim wa
runkom prostego l udu. 



Życie to, zaJ<~cla l praca Sióstr, zespa- I wieństwa. We wszystkich dyecezyach de
lając się w jedną organiczną całość, two- legaci od ludu na klęczkach i ze łzami 
rzą jakby ognisko, którego promienie błagali biskupów o usunięcie złych ka
oświecając szare, upośledzone masy, zapa- płanów, lecz zmiękczyć niczem ich serca 
liły przedewszystkiem do naśladowania nie mogli, owszem, częstokroć po zanie
garstkę maryawitów Płockich, którzy w licz- sionych skargach na publicznych gor
bie 340 osób stanowią parafię Płocką. szycieli, ci dygnitarze bez troski o chwa-

Biedni ci męczennicy ducha, prześla- łę Bożą i zbawienie dusz nagradzali jeszcze 
dowani stale przez miejscowych księży, oskarżonych awansem na lepszą parafię, 
są wśród mieszkańców Płocka jakby mo- lub posuwali ich w godnościach kościel
ralnemi perłami, które nabierają większe- nych ... 
go blasku i ceny w cichem ustroniu lm- 2. Prześladowanie nas przez bisku
pliczki zakładowej, gdzie nabierają sił i mo- pów i usunięcie z wielkich miast na pro
cy przez przystępowanie do Sakramentów wincyę wywołało tylko wzrost Maryawi
Świętych. tyzmu i uświadomienie ludu po wszyst-

Zwiedzając ten zakład, kapliczkę, kich krańcach dyecezyi naszych .. Lud po 
pracownie wszystkie, kaplicę publiczną raz pierwszy ujrzał w kapłanach ojców, 
i poznawszy garstkę Płockich maryawi- braci, przyjaciół i sług swoich i przywią
tow, widząc ten ład, harmonię, czystość, I zawszy się szczerze poszedł za nami, a lu
p.orządek-mimowoli z szacunkiem schyla bo tak ka~ł~~~w j~k lud n~s~ spotkał~ 
SH~ głowę przed tą, która przy wielkim klątwa, zmesllsmy J<\ spokoJme, bo WI
zmyśle organizacyjnym, ciepłem swego I d.zieliśmy wszyscy,. że hierarchia ~inęła 
serca umiała wszystko zespolić i do dzia- SIę z celem posłanmctwa "swego. Nle ona 
łania owocnego pobudzić. A istotą tą, któ- Kościołowi służy, ale chce, aby cały Ko
ra umiejętnie w tym zakładzie przewodni- ściół jej służył z pogwałceniem sumienia, 
czy, jest Marya Franciszka. z potarganiem praw Bpżych i godności 

'" _;.:. własnej ... 
-:~- l 3. Lud do niedawna ciemny i za· 

Gdy myślą przebiegniemy wszystlde hukany, przywiązany do czczych .form 
posterunki ruchu Maryawickiego; gdy zewnętrznych i pokorny wobec despoty
przyjrzymy się uważnie ognisku i koleb- zmu kapłanów - pod poblażliwą opieką 

ce jego: musimy niewątpliwie do nastę- biskupów zostających-zrozumiAłpodwpły
pujących dojść wniosków. wem Maryawityzmu istoLę religii; zrozu-

L Wszystka wina naszego rozłamu miał, że pod złotemi i kosztownemi ozdo
spada na biskupów i duchowieństwo Pul- bami, pod fioletami i purpurą) przy mi
skie. Oni to, chcąc prz.ewrotnie ukryć trze i pastorale-kryje się często pustka ser
swoją winę, niezaradność i karygodną ca lub szpetota moralna. Skoro przeto miał 
.opieszałość, okłamywali i okłamują spo- dobrowolnie orzec, czy pójść za biskupami 
łeczeństwo nasze, przypisując nam doko- lub przy nas pozostać, z całą świadomo
nanie tego rozłamu. scią wybrał to ostatnie, nie chcąc pod 

Biskupi to pozwalali duchowieństwu opieką · biskupów dłuższego szerzenia się 
trzymać lud w ciemnocie pod jarzmem niemoralności. 
-okrutnej tyranii i niesłychanego wyzysku. -±. Sądy o Maryawityzmie pospolicie 

Biskupi to - świadomie - oddawali przez duchowieństwo i prasę szerzone, są 
·cnotę naszych rodaczek, matek, sióstr i kre- z gruntu fałszywe i nielogiczne. Człon
wnych na pastwę zepsutego duchowień- kowie bowiem wszyscy Związku Marya
stwa. wickiego walczą z niemoralnością i życie 

Świctdomie, bo lud posyłał im nie- swe poświęcili dla wyrwania z paszczy 
ustanne skargi na niemoralność ducho-j występku nieopatrznych lub nieszczęśli-
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wych ofiar, czem tamują rozkład i sze
rzącą się gangrenę zepsucia wśród spo
łeczeństwa naszego. Z wyrzutków zaś 

społecznych robić ludzi uczciwych i za
cnych, z zepsutych i występnych two
rzyć szeregi dobrowolnych pokutników 
-to z punktu widzenia obywatelskiego
czyn wzniosły, szlachetny, a z punktu 

Pracownia robót t.rykotowych SS . .Mal'ytlwitek 

w Płocku. 

religijnego - czyn święty. Tymczasem 
nam poczytano za zbrodnię wypowiedze
nie walki zepsuciu, szerzonemu z wiedzą 
biskupów przez duchowieństwo. Objawem 
tej walki musiało być zerwanie z nimi, 
bo złe nie przestaj e być złem, choć 
je popełniają osoby, dzierżące w ręku 
pastorał, ozdobione mitrą lub nawet tya
rą papieską. Każdy uczciwy człowiek ma 
obowiązek przeciwdziałania złemu i po
wstrzymywania występków. 

5. By być dobrym katolikiem, to nie 
dosyć słuchać Papieża i biskupów, a ży
ciem pogańskie m znieważać Pana Boga. 
Trzeba cnotliwie iyć i czynami stwierdzać 
katolickość swoją, bo one dopiero świad
czą o żywej i prawdziwej wierze, o wcie
leniu w życie wzniosłych zasad Boskipj 
nauki Chrystusa. Skoro zaś biskupi jawnie 

popierali szerzenie występku a tłumili cno
tę i przeszkadzali moralnemu odrodzeniu 
ludu, przeto nie ich, lecz Chrystusa Pana 
słuchać należało. Zerwanie zaś ludu z bi
skupami nie "herezyą", lecz dowodem ży
wej wiary katolickiej było. 

6. Marya .B1ranciszka jest inicyator
ką poprawy obyczajów wsród ludu i re
formy stanu kapłańskiego. Obruszyła tern 
samem na siebie uprzywilejowaną kastę. 

ludzi, znanych jako gabicieli światła, 

rzeczników zacofania i moralnego zepsu
cia i pobudziła ich do brutalnej i nikcze
mnej zemsty, nie krępującej się najnę

dzniejszymi środkami dla dopięcia swego 
celu. 

Tak nieszlachetną i hańbiącą bronią 
walcząc, hierarchia katolicka stwierdziła 

prawdę słów poety: 

Wolna tylko ludzka wola, 
Gdy zła i lile szczera, 
Taki tÓl' obiera. 
Bo t~k wolna, że aż zdolna 
Drogi Boże same 
Pl'zepiekielnić w zguby jamę! 
Bo tak wolna, że aż zdolna 
W imieniu braterstwa 
Rozsiewać morderstwa, 
W imieniu nadziei 
Świat wytrącić z swych kolei... 
Wie, że kłamie, a wciąż kłamie: 
Obłuda - jej znamię. 

7. Prześladowanie maryawitów po 
całym kraju rozszerzone i z dzikiem okru
cieństwem wykonywane zespoliło tylko 
i silniejszymi węzły skojarzyło serca na
sze. J ak w pierwszych wiekach poganie 
o chrześcijanach, tak obecnie chrześcija
nie o maryawitach mówią ze zdumieniem: 
"Patrzcie, jak oni się kochają". RadoM 
lub smutek jednych jest nadzieją lub 
smutkiem wszystkich, gdyż wszyscy be:u 
wyjątku, tak bogatsi jak ubożsi, tak wy
wykształceni jak prostaczk.owie, tworzą 
jedną wielką Maryawicką rodzinę, której 
członkowie braćmi i siostrami się zQ,wią·, 

Szczęśli wi, że danem im zostało, j(lier
pieć dla Imienia Boga utaj onego, marya.-· 
wici mogą dziś słusznie zawołać~ 
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Wiekuisty ojców Bo;i;e, 
Blogosławim Ci w pokorze! 
My jak prochy, my jak pyły
I wywiałeś nas z mogiły, 
I nam rzekłeś: O tej porze 
Z was ja wszystko nowe tworzę. 

Gdy przeto świat zepsuty wylewa na na
szą założycielkę jad swej złości i po
niewiera jej imię - wdzięczni maryawici 
za wszystko, co na nich z Maryawityzmem 
spłynęło, błogosławią jej z głębi serca. 

Gdy upadłe moralnie duchowieństwo 
lratolickie ją przeklina -: imię jej z roz
czuleniem, a nieraz ze łzą wdzięczności 
w oku wymawia robotnik, kmiotek i rze-

mieślnik maryawicki, a serce pod czarną 
bluzą robotnika lub siermięgą kmiecą ży
wiej uderza. 

Gdy z tronów biskupich i z katedry 
Papieża rozlega się groźne: "bądź prze
klęta" - wtedy z ust niewinnych dzieci, 
do ochron i szkół maryawickich chodzą
cych, z ust starców i młodzieży, z ust 
nieprzejrzanych szeregów maryawicldch, 
rozsianych na obszarach Polski i Litwy 
grzmi w odpowiedzi jedno potężne, har
morujne: "bądź błogosławiona!" 

Czas pokaże, po czyjej stronie słu
szność. 

Tymczasem fakt a same mówią ... 

JULIUSZ SŁOW AGIU. 

PAPIEŻ SŁOWIAŃSKI. 

Po ~ród niesnasek Pan Bóg uderza 
VV ogromny dzwon, 

Dla slo"wiańskicgo oto papieża 
Otworzył tron. 

Ten przed mieczami tak nie uciecze 
Jako ten 'Włoch, 

On 'miało, jak Bóg, pójdzie na miecze; 
Świat mu-to proch. 

T\\'arz j eg slo'wem rozpromieniona, 
Lampa dla. sług, 

Za nim rosnące pójdą plemiona 
'V światło, gdzie Bóg 

Na jego pacierz i rozkazanie 
Nietylko lud -

Jeśli rozkaże, to słońce stanie, 
Bo moc-to cud! 

On się już zbliża-rozdawca nowy 
Globowych sił: 

Cofnie się w żyłach pod jego słowy 
Krew naszych żył; 

W sercach się zacznie światłości bożej 
Strumienny ruch, 

Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy 
Bo moc to-duch. 

A trzeba mocy, byśmy ten Pański 
Dźwignęli świat: 

Więc oto idzie papież słowiański, 
Ludowy brat; -

Oto już leje balsamy świata 
Do naszych lon, 

A chór aniołów kwiatem umiata 
Dla niego tron. 

On rozda miłość, j ak dziś mocarze· 
Rozdaj ą broń, 

I 
Sakramentalną m. oc on pokaże 

Śvviat wziąwszy ,y dłoń; 
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Gołąb mu słowa w hymnie wyleci, 
Poniesie wieść, 

NowinQ słodką, że duch już świeci 
I ma S\\-'ą cześć; 

Niebo się nad nim piękne otworzy 
Z obojga stron, 

Bo on na świecie stanął i tworzy 
I świat i tron. 

On przez narody uczyni bratnie 
'Wydawszy glos, 

Że duchy pójdą w cele ostatnie 
Przez ofiar stos: 

Moc mu pomoże sakramentalna 
N arodó\\' stu. 

proc ta przez duchy będzie widzialna 
Przed trumną tu. 

Takiego ducha wkrótce ujrzycie 
Cień, potem twarz: 

VY szelką z ran świata wyrzuci zgniłość, 
Robactwo, gad, 

Zdrowie przyniesie, rozpali miłość 
l zbawi świat: 

'V"nętrze kościołów on po\vymiata, 
Oczyści sień, 

Boga pokaże \v twórczości świata, 
Jasno, j aj\:. dzień. 

Za więzienną kratą. 

1. 

ZAMEK. 

Jednem z najstarożytniejszych miast 
Polskich jest Lublin. Pałożone w malo
wniczej miejscowości, na stoku łagodnych 
wzgórz, nad wartko płynącą Bystrzycą,
okazale się przedstawia oczom dojeżdżają
cego pielgrzyma. Nad zbitą masą różno
rodnych dachów wystrzelają ku górze wie
życe kościołów i starożytnych bram miej
skich, a nad tern wszystkiem panuje po
tężna baszta na "zamku" z zatkniętym 
wysoko toporem. Ten zamek na wzgórzu, 
ta olbrzymia baszta, kościołek zamkowy 
ostrym dachem pnący się ku górze-wszy
stko to są szczątki dawnej świetności i po
tęgi. Tu niegdyś Daniel Halicki r.ałożył 
sobie sadybę, rozciągając swą władzę na 
całą okolicę. Tu potem Kazimierz, król 
chłopków, budował pomniki swej wielko
'ci. Tu synowie Kazimierza Jagielończy-

ka pod kierunkiem Długosza, Kalimacha 
i Grzegorza z Sanoka nabywali potrze
bnych umiejętności. 

Dzisiaj inne jest przeznaczenie tych 
murów. Zniszczone wojnami i zębem cza
su, w roku 1825 zostały z gruntu odrestau
rowane i zamienione n.a więzienie, tak że 
obecny zamek mało jest podobny do pier
wotnego. Nadto dobudowano jeden pa
wilon i nizkie oficyny, iżby całość stano
wiła czworobok zamknięty. Dziś po obszer
uym dziedzińcu zamkowym i we wnętrzu 
dawnych komnat królewskieh snują się 

postacie więźniów, pobrząkując kajdanami. 
Najwięcej cech starożytnych zacho

wał kościołek. Zbudowany w stylu ostro
łukowym, o pięknem sklepieniu opartern 
na jednej kolumnie w kształcie palmy, 
był dawniej ozdobiony malowidłami, któ
re potem barbarzyńska ręka zwyczajnym 
tynkiem pokryła.. Dziś jeszcze można roz
poznać treść tych malowideł w miejscach, 
w których tynk poodpadał. Przedstawiają 
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one sceny z historyi biblij lH'j, malowane 
w stylu bizantyńskim z napisami słowiań
skimi. 

Wnętrze kościołka budzi prawdziwe 
współczucie. Ołtarze spróchniałe stylem od 
murów świątyni zupeln:e rÓŹIlE', obrazy 
zapleśniałe. ściany i kolumna podziurawio
ne-czekają lepszej przyszłości. 

, ---=-----

blisko lat trzydzieści, u Spowiedzi jeszcze 
nie byłem. 

- Jakto, w takich latach?! 
- Tak... Gdy byłem dzieckiem, ro-

dzice zaniedbali doprowad7.ić mnie do Spo
wiedzi,-a potem, kiedy uprawiałem fach 
złodziejski, nie było czasu o tern myśleć, 

tak zeszło aż dotąd. Już kilka razy sie-

Ogólny widok Luhlina. Na lewym krańcu .7.amek. ~ 

Z tego to domu, którego mury dziś 
k.ryją w sobie nędzę moralną ludzkości, 

postanowiłem podać czytelnikowi kilka 
obrazków, wyjętych z życia . 

II. 

WYCHOW ANIE. 

działem w więzieniu; zawsze zdrowszym 
i wypoczętym wracałem na wolność. Ale 
teraz czuję, że zbliża się mój koniec. Kie
dy ostatni raz zabierałem cudzą własność, 
~ospodarz, broniąc jej, mocno mię pobił. 
Osadzony w więzieniu za wiele innych 
ieszcze spraw, nie mogłem przyjść do sie
bie; dostałem suchot, a ta choroba w mu
rach więziennych szybko postępuje. Po-

Godzina popołudniowa. Więźniowie I zostało mi jeszcze kilka miesięcy do koń
wypuszczeni na przechadzkę zapełnili dzie- ca kary, ale chyba nie doczekam wol
dziniec. Słychać głośne śmiechy, prze- ności... 
kleństwa, obelżywe i nieskromne wyrazy. Zamilkł, pokręcił głową, jedną rękę 
'Właśnie szedłem przez dziedziniec, zmie- oparł o mur kościelny, a drugą trzymał 
rzając do izby, w której urządzałem I mnie przy sobie. Po ch wili tak dalej 
pogadanki religijne dla małoletnich prze- mówił: 
stępców. - Chociaż nie uczyłem się katechi-

Przy kościele, oparty o mur, stal zmu, ale cokolwiek rozumiem religię, bo 
młody mężczyzna o bladem, wychudłem umiem czytać. Czytać nauczyłem się w wię- . 
obliczu. Zobaczywszy mię, chwiejnym kro- 7.ieniu. Kupiłem za parę gros ~y od pewne
kiem zaszedł mi drogę. Gdym się do nie- , go więźnia, opuszczającego więzienie, książ
go zbliżył, zaczął mówić przyciszonym gło- kę do nabożeństwa, prosiłem towarzyszów 
sem: :tby mi pokazali litery, zacząłem je skła-

- Proszę ojca duchownego, czy nic dać i tak powoli doszedłem do umiejętno
mógłbym razem z małoletnimi posłuchać I ci czytania. 
nauki'? Bo przyznajQ się, że choć mam - Widzisz, mój brade, jakiby to 
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z ciebie mógł być porządny człowiek, gdy
by nie ten nieszczęsny nałóg kradzieży. 

- Ojcze duchowny, ja chyba bardzo 

III. 

POKUSA. 

przed Panem Bogiem nie odpowiem, bo Było to w wigilię jakiegoś święta. 
nie sam ze siebie kraść zacząłem, ale przy- Siedziałem w kościele. Kilku więźniów 
zwyczaił mię do kradzieży mój własny wyspowiadało"się, inni szeptali swoje pa
ojciec... cierze, - ja zaś patrzałem na opustoszałe 

Spostrzegłszy moje zdziwienie, tak mury kościołka, przenosząc się myślą w mi-
dalej mówił: I nione lata naszej przeszłości. 

Kościołek na "Zamku" w Lublinie. 

- Obmyślił nieraz mój ojciec jakąś 
kradzież w zakratowanym domu. Jak się 
tam dostać"? Krata żelazna broni przystę
pu. Przepiłować? Obudzą się ludzie i conaj
mniej odpędzą. Wtenczas ojciec zabierał 

mię ze sobą, wpychał pomiędzy kraty do 
wnętrza domu i dodawał; "Sprawuj się 

. dobrze, bo cię złapią i obiją ... " I zawsze 
dobrze mi się udawało . 

- A cóż twój ojciec ci za to dawał? 
- Bułkę za dwa grosze ... 
vVkrótce odprawił nieszczęśliwy wię

zień Spowiedź pierwszą i ostatnią i nie do
czekawszy wolności-umarł. 

Więźniowie nie lubią naprzykrzać się 
Panu Bogu. Wkrótce też wszyscy powy
chodzili z kościoła; pozostał tylko jeden 
i dłużej się modlił. Ubrany był w piękną 
wiejską sukmanę; powierzchownoŚĆ jego 
zdradzała, że jest gospodarzem. 

Gdy skończył się modlić, podszedłem 
do niego i pytam, z jakich jest okolic, 
czem się trudni i za co dostał się do wię
zienia. Odpowiedzią swoją potwierdził mo
je domysły. Był to gospodarz, właściciel 
kilkunastu morgów ziemi. 

- Czy nie wstyd cię, mój bracie, 
mając tak dobre utrzymanie i gospodar
kę, chwytać się kradzieży, krzywdzić bli-
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źnich, zaciągać odpowiedzialność przed Bo- -- Nie dobrze zrobił pokrzywdzony 
giem i ludźmi? Czy się Boga nie boisz~ gospodarz; zamiast w inny sposób ukarać 

- Oj, boję się, boję! Nieraz, kiedy małego przestępcę, on oddał sprawę do 
idę kraść, lęk mię ogarnia... Złapią czło- sądu i chłopczyna, zaczynający dopiero 
wieka, obiją i do więzienia wsadzą ... W ów- życie, znalazł się w szkole zepsucia, skąd 
czas modlę się, by Pan Bóg odwrócił ode- wyjdzie zapewne zupełnie zgorszonym ... 
mnie to nieszczęście... - Nie dobrze - powtórzył śpiewak-

- 'ry naigrawasz się z Pana Boga! złodziej. 
-- O nie, ja z przekonania i szczerze - A może poprosić administracyę 

się modlę, choć wiem, że źle robię. Nie- więzienną, aby go odesłała do Studzień
szczęśliwy ja człowiek, że nie mogę po- ca 1) - rzekłem. 

rzucić złego nałogu... - Niech ojciec duchowny tego nie 
- A cóż jest powodem, żeś tak nizko I czyni. Ja byłem w Studzieńcu i wiem, 

upadł? Może masz żonę niedobrą, może jjak tam wychowują. Zacząłem to podłe 
niezgoda w domu? . rzemiosło złodziejskie jeszcze w dzieciń-

- O nie! Z ŻOllą żyje w zgodzie, I stwie. Matka moja wcześnie owdowiawszy, 
mam dobre i bogobojne dzieci. I oni swym nie mogła dać utrzymania wszystkim dzie
"'pływem i przykładem odwodzą mię od ciom i oddała mię do szewca. Nie mając 
złego. Ale cóż, kiedy nie mogę oprzeć się I nad sobą rodzicielskiej opieki, wdałem się 
pokusie. Niech zapuka mój towarzysz do w towarzystwo złych kolegów i zacząłem 
okna, a już wytrzymać nie mogę. Nieraz kraść. Matka dowiedziawszy się o mojem 
żona z płaczem prosi, bym nie szedł, dzie- ,dem postępowaniu, bolała nad tern, a chcąc 
cko rzuca mi się do nóg, zastępuje drogę !,naleść dla mnie ratunek, oddała mię do 
i błaga: "Tatusiu, nie chodź, nie słuchaj :3tudzieńca. Tymczasem zakład poprawczy 
złych ludzi!.." W ówczas żal mi się robi stał się dla m nie szkolą zepsucia ... 
niewinnych dziatek... Zaczynam się Wf\- - A to jakim sposobem? - pytam 
hać ... Ale mój towarzysz puka powtórnie ... ildziwiony. 
Pokusa zwycięża ... Wyrywam się dziecku I - Rygor był wielki, a serca nie by
z objęć i idę ... Ach, dziecko moje kochane!.. to. Nie umiano wpoić w nas zamiłowania 

Westchnął i łzy rzęsiste popłynęły t:lloty. Dla tego powychodziliśmy na zbrod-
po jego obliczu. niarzy ... 

IV. V. 
S T U D Z I E N I E C. KRÓL ZŁODZiEI. 

~ewnej niedzi.eli po Msz~ Św. pr~y- Pewnego razu, podczas przechadzki 
chodzI do zakrystJl. prz~w,o~illCZ~CY cho~u więźniów po dziedzińcu, obserwowałem 
p:os~ą.c o wska~am~ pIeSlll, ktore mają I ruchy i wyraz twarzy poszczególnych osób, 
SIę sp~ewać. ~ ~ledzielę następną· :rvy,b~a- chcąc z powierzchowności wyczytać ich 
łen~ kilka pIeslll z p~d~nes:o s,ob~e spIe- przeszłość. Nieopodal stał nadzorca. Zbli
wnika, zamkną~e~ k~lązk~. l mO:Vlę: , , . ·.~ywszy się do niego pytam: 

- Czy WIdZIałes, mOJ braCIe, wsrod _ Proszę mi powiedzieć który tu 
więźniów chłopca miłej powierzchowności jest król złodziei? ' 
-około 11 lat wieku? Za co go uwięzili~.. Królem nazywają więźniowie tego 

- Ukradł parę funtów słoniny i zo- ____ ' 
stał skazany na 6 tygodni więzienia - 1) Zakład poprawczy dla nieletnich prze-
brzmiała odpowiedź. stępc6w. 
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który przez długie lata trudnił się kra
dzieżą, jest najodwużniejszy i naj spryt
niejszy w wyprawach złodziejskich i nie 
w jednem więzieniu karę odsiadywał. 

- Oto ten - odpowiada nadzorca, 
wskazując na człowieka otoczonego sporą 
gromadką więźniów. 

Był to mężczyzna barczysty, średnie
go wzrostu, lat blizko 40. Chodził kro
kiem śmiałym i rozprawiał o czemś go
rączkowo, wymachując rękoma. Postawa 
jego nacechowana była dumą. 

- Zgubiony!-pomyślałem, i zwraca
jąc się do nadzorcy, mówię: 

- Namówcie go, żeby do mnie kie
dy przyszedł na pogawędkę. 

Po niejakim czasie, kiedy siedziałem 
samotny w kościołku, wyczekując na zgła
szających się do mnie z potrzebami du
chownemi, przyszedł ów król złodziei. 

- Ja nie przychodzę do spowiedzi
rzekł, witając mnie. - Ustąpiłem nalega
niom dozorcy i przyszedłem ... 

- Przecież wiesz, mój bracie, że ni
kogo do spowiedzi nie zmuszam; lubię 
tylko pogawędzić z ludźmi. 

- Jakież tam może być nasze ga
danie~ Ksiądz mówi swoje, bo ksiądz; 

a ja myślę swoje, bom złódziej ... 
- Nie gniewaj się, mój bracie, że 

zapytam. Czy wierzysz w Pana Boga~ 
- Wierzę! Choć wobec swoich ko

legów wyśmiewam się z księży, z obrzę
dów, z religii. Że Pan Bóg jest, trzeba 
wierzyć, bo przecież wiatr świata nie 
stworzył. Ale złodziej także na świecie 

być musi. 
- A czy to ładnie i dobrze - wsa

dzą człowieka za kratę, jak zwierzę, a nie
kiedy okują w kajdany ... 

- Ładnie, nie ładnie! Ale niech mi 
ksiądz powie, dla czego to przeważnie 
z biednym człowiekiem tak robią,-z tym 
co nie może się obronić~... . Naprawdę 
świat na oszukaństwie stoi, wszędzie nie
sprawiedliwość panuje. 

- E, tak źle nie jest. 

-'- Bo ksiądz nie zna ludzi. Ukra
dnę np. 600 rubli; odłożę 400 na obroń
ców i unikam kary. Ale kiedy ukradnę 
60 rubli, nie' mam się czem dzielić, nie 
mam obrońców-i muszę pokutować w wię
zieniu. Kto tedy z nas większy złodziej~ ... 

- A czy sie modlisz mój bracie~ 

- Modlić się ... nie modlę, chyba ze 
zwyczaju, jak jestem w kościele. Bo po 
cóż mam się modlić~ Nie robię, a żyję. 

W więzieniu jeść dadzą; na wolności chle
ba i pieniędzy nie brakuje, bo się ukra
dnie, albo ludzie sami przyniosą, bojąc 

się, bym im szkody nie wyrządził. 
Widząc, że na punkcie filozoficznym 

i religijnym nie zejdziemy się, usiłowa

łem wynaleźć w nim jaką stronę dobrą, 

by przez nią przemówić do jego duszy. 
Po krótkiej przerwie pytam: 
- Żonę, dzieci macie~ 
- Mam. 
- A miłuj ecie ich ~ 
- Nad życie! Dla miłości dzieci te-

raz siedzę w więzieniu. Pewnego razu· 
poszedł mój starszy chłopak na. pole uko
pać trochę kartofli. Wtem nadbiegł wła
ściciel- i nie tylko że spędził go z pola, 
ale jeszcze dotkliwie go wychłostał. y.., i
dząc to, dopadłem do owego gospodarza, 
pokaleczyłem go mocno, i gdyby nie lu
dzie, którzy go odbronili, nie wypuścił
bym go żywym. Ale to go i tak nie 
mInIe. Jak tylko wyjdę z wię~enia, 

pomszczę się za moją krzywdę·.· zabiję ..• 
- Litości nie macieJ-zawołałem. 
- A on ma litość~ . 
- Wszak waszemu dziecku wielkiej 

krzywdy nie zrobił, a wy chcecie go za
bić, czem przestępujecie przykazanie Bo
ga, w którego powiadacie, że wierzycie,
za co czeka was potępienie. 

- Księże! gdybym widział piekło 

obok mego nieprzyjaciela, pierwej zabił

bym nieprzyjaciela, a potem dopiero rzu
ciłbym się w piekło! 

·x· 
·x· 

Upłynęło kilka miesięcy od tej ro
zmowy. Siedziałem w kościołku samo
tny, a myśli moje uleciały daleko od, 
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ziemskiej rzeczywistości, gdzie tyle nędzy wczyna. Choroba zniszczyła młody orga
i zawodów. W tern zbliżył się do mnie nizm prawie zupełnie, tak że chora już 
król złodziei-złamany i zbolały. wstać z łóżka nie mogła. Rysy twarzy 

- Ojcze duchowny - rzecze - nie- delikatne, rumieniec wywołany gorączką 
SzczęSCle mię spotkało... Żona moja suchotniczą zachowywał wdzięk wychu
sprzeniewierzyła mi się... Ja ją tak ko- dłych policzków. 
chałem.. ceniłem nad miliony... żadnej Doglądająca chorej stara - bo jede
królowej nie przeniósłbym nad nią ... a ona nast y raz mieszkanka więzienia - widząc 
mnie zdradziła... moje zaciekawienie, udzieliła mi niektó-

- Może ludzie fałszywie donieśli, rych wiadomości. 
chcąc was poróżnić; tak przecież bywa - Dowiedziałem się, że chora przyszła 
odrzekłem. do więzienia mając lat 16. Nad wszyst-

- Zdaje się, że nie-wyjęknął.-Ale Ide uwięzione kobiety odznaczała się 
stało się. Ja tak postanov. ilem. Skoro skromnością, cichością i dobrocią. Głucha 
tylko wyjdę II więzienia, połamiti jej ręce była na szyderstwa, bluźnierstwa i prze
i nogi, niech się męczy Jo końca życia. kleństwa towarzyszek niedoli, a swojem 
A dzieci sam będę wychowywał. Star- zachowaniem się potrafiła wzbudzić dla 
szym dam radę. ale z młodszymi trudniej- siebie szacunek wszystkich. Skazana na 
sza sprawa. Więc proszę ojca duchowne- czteroletnie więzienie za zamordowanie 
go, żeby się zaopiekował mojemi dZieĆmi. ! własnego dziecka, kończyła już swą kąrę 
Jest tu kilka zakładów dobroczynnych, i zaledwie kilka tygodni dzieliło ją od 
w których wychowują dzieci; proszę je wolności. Ale śmierć zbliżała się szybkim 
'tam umieścić. A przysięgam przez mi- krokiem, aby wpierw jeszcze uwolnić ją 
łość dzieci, że zaprzestanę kradzieży. we- I z więzów ciała. 
zmę się do pracy, choć trudno to czło- Zdziwiłem się, że w tak młodym 
wiekowi, zostającemu pod dozorem poli- l wieku zaczęła grzeszyć ta, która w więzie
cyi i zniesławionmnu w opinii ludzkiej,- I niu-w slIkole zepsucia-zachowywała się 
bo każdy lęka się złodziejowi dać pracę. tak przykładnie i skromnie. 

- Dobrze, przyjdę ci z pomocą, mój Stara pielęgniarka odgadła moje my-
bracie, ale uczyń jeszcze jedno przyrze- śli i tak dalej mówła: 
czenie: nie wyrządzaj krzywdy żonie - Niewinnie cierpi ta poczciwa dzie-
swojej... wczyna. Wstyd jej był tak' wielki, że 

Król złodziei wyszedł z WIęzIenia. można go porównać do zapamiętania, 
Nie widziałem ani jego dzieci, ani w którem udusiła rodzące się dziecko. 

żony, ani jego samego. Przychodził mi Ale kto winien, to jej własny ojciec ... 
jednek nieraz na pamięć. 

Przy okazyi dowiedziałem się, że 

podczas doraźnych Siłdów, jakie w tych 
okolicach chłopi nad złodziejami wymie- VII. 
rzali, król złodziei pierwszy został zabity. LITOŚĆ ZBRODNIARZA. 

VI. 

Z G O R S Z E N I Ę· 

Pewnego razu poszedłem odwiedzić 
chorych. W szpitalu więziennym leżała 

chora na suchoty dwudziestoletnia dzie-

Pewnej niedzieli po skończone m na
bożeństwie, kiedy już wszyscy wyszli 
z kościołka, podszedł do mnie więzień 
okuty w kajdany, i przemówił w te słowa: 

- Przyszedłem pożegnać ojca du
chownego. Odjeżdżam w tym tygodniu 
na Sachalin, do ciężkich robót. 

W dalszej rozmowie objaśnił mię, 
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że za zabójstwo połączone z rabunkiem 
skazany został na 12 lat ciężkich robót 
i na dożywotni pobyt w Syberyi Wresz
cie dodał: 

- Proszę księdza o wsparcie, bo nie 
mam nikogo z blizkich, ktoby miał litość 
nademną· 

Udzieliłem mu. 
Skazaniec mówił dalej: 
- I ja raz w życiu okazałem litość. 

w oczach moj a żona i moj e dzieci. Nie 
miałem siły zabrać swego łupu ... 

- Dobrze! - rzekłem do wiszącej 

li mej piersi kobiety - nie wezmę... Ale 
schowajcie lepiej, aby nikt wam nie 
ukradł. 

VIII. 

NIE OPUSZCZAJ NAS ... Było to tak. Ukradłem raz nad Wisłą 

parę koni. Musiałem na nich przejechać 
wszeż całą gubernię Lubelską i zbyć je Dzień był listopadowy - niedziela. 
w gub. Wołyńskiej. Tak się robi dla za- Gęsta mgła wisiała nad ziemią, napełnia
tarcia śladu i ł',mylenia pogoni. Nie wiel- jąc powietrze przejmującą wilgocią. W ca
ki z koni mamy zarobek. Warte są nie- lej naturze rozlany był jakiś smutek i przy
raz setki rubli, a żyd, który od nas od- gnębienie. 
biera, daje ile chce, naprz. 30 rubli. Po- Kościołek na "zamku" w dniu tym 
tern trzeba wracać w rodzinne strony, był szczelnie zapełniony. Przed wielkim 
podróż kosztuje... "'\Vprawdzie w powrot- ołtarzem-starą, spróchniałą ławkę i wszy
nej drodze bezczynnym się nie jest; gdzie stkie stołki, jakie znajdowały się w koście
się uda, wstępuje się i zabiera... le, zajęli panowie z inteligencyi; na kości e-

Dowiedziałem się właśnie, że w pe- le stali więźniowie z ludu. Na chórze ze
wnej wiosce niedaleko traktu mieszkał brali się więźniowie-śpiewacy, przygodnie 
leśnik, który niedawno sprzedał swój ma- skupieni w jeden chór, który nie odzna
jąteczek, za który wziął 600 rubli. Pie- czał się ani karnością ani wyrobieniem 
niądze schował do skrzynki, stojącej pod muzycznem. Półmrok poranny, opustosza
stołem. łe mury kościoła, obrazy malowane na 

' Była godzina 12 w nocy. Podcho- ścianach - tu i owdzie przezierające z po 

d d k 
' . ., L':k . b ł za tunku, posępna mgła nie przepuszcza-

zę 0 ··0 a sWIeCI SIę. esm a me y o . . . 
W domu Z'· J' h l' . d Jąca prornielll słonecznych - wszystko to . . ona ego, sc y IWSZy SIę na . . 
kołysk.:. karmiła d' k Z k ł d napełlllało serca zebranych takim smut-

'1!, Zlec o. apu a em o l' . k . d . ł k tk . 
okna Podniosła sie P dch d d dr . nem, ze az y mla wzro u wlOny w zie-. . o o zę o ZWI, . . kb b' . d" Ć ' 
zamknięte Wyjmuję łom otwieram wcho- mIę, Ja y oJąc SIę P? mes go w gorę· 
dzę do mi'eszkania i idę ~rosto do ~krzyn- ~ac~ęła ,się. ~~za Sw. Chór śpiewaczy 
ki Za pomoc.:. lo t· . łzanucIł Jakąs plesn, ale głosy były tak 

• '1! mu o wleram I ca ą za· . kr . . , 
wartość kładę na stole, przetrząsam rze- 1ll~0 zesane, :ak ~zykhwe. I skłoc?ne 
czy i znajduję upragnioną zdobycz... mIędzy ~obą, ze ~amIast. UlgI wprawIały 

. wszystkich w WIększe Jeszcze przygnę-
SpoJrzałem na pieniądze i na młodą bienie. 

kobietę. Stała w osłupieniu, blada i drżą
ca i patrzyła na wszystko, com robił. Ale 
gdy chciałem zabrać pieniądze, rzuciła mi 
się na szyję i rozpaczliwym głosem za
wołała: 

- Panie! to majątek dziecka!... 
Zawahałem się. W podobnych ra

zach wypada wyjąć nórź i przebić przeci
wnika... Żal mi się zrobiło. Stanęła mi 

Wtem śpiew ucichł, a natomiast ja· 
kiś drżący, rzewny głos męzki zanucił 

znaną pieśń: "Nie opuszczaj nas". 
Oczy wszystkich machinalnie zwró

ciły się w stronę, skąd głos pochodził. 
Na chórze klęczał starzec, siwym włosem 
pokryty i śpiewał. Był to organista ja
kiegoś wiejskiego kościołka; dostał on się 
tu wraz z innymi-w owej pamiętnej je-
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sieni roku 1905. Przejęty snać swojem 
<>becnem położeniem, śpiewał z tern wię
kszą wiarą i uczuciem. 

Nie opuszczaj nas, Matko nie opuszczaj nas! 

Śpiew płynął rzewnie, rozlewał się 
jak woń balsamiczna pod łukami sklepie
nia, zstępował do duszy skołatanych i zgnę
bionych słuchaczów-i napełniał ich uko
jeniem i pociechą. 

Matko pociesz, bo płaczomy, 
Malko prowadź, bo zginiemy, 
Ucz nas kochać choć w cierpieniu, 
Ucz nas cierpIeć - lecz w milczeniu ... 

Starzec nie mógł powstrzymać łez, 
które, jak groch, spływały po jego po
marszczonej twarzy. Wzruszenie udzieli
lo się zebranym. Cichy płacz i westchnie
nia odbiły się o mury kaplicy. A śpiew 
tymczasem płynął dalej-cicho i słodko
jak słodką jest modlitwa w cierpieniu. 

Cóż dziwnego, że łzy płyną, 
Gdy to życie łez doliną ... 

Serca kraj ały się ze wzruszenia i ża
lu, szept modlitwy i ciche westchnienia 
zamieniły się w głośne szlochanie. 

Wyjednało Twe wstawienie 
'iejednemu już zbawienie; 

Klo swą ufność w Tobie złożył, 
Nowem laski życiem ożył. -
Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, 
Matku, nie opuszczaj nas ... 

Czuć było, j ak pod wpływem tych 
słów, wyśpiewanych z głębi zbolałej du
szy, otucha napełniała serca zebranych. 

Śpiew się skończył. Ż po za gęstej 
mgły, rozpędzonej wiatrem porannym, 
ukazała się jasna tarcza słoneczna, napeł
niając złotymi blaski wnętrze świątyni. 
Uczucie ulgi zstępowało do duszy wię
źniów, rozjaśniało ich oblicza, wlewało 
w serce wielkie jakieś ukojenie i nadzieję. 

Stary organista jeszcze tego samego 
dnia został wypuszczony na wolność. 

IX. 

ŚRODKI ZARADCZE. 

Jak ratować więźniów~ Jak dźwigać 
te wykolejone, nieszczęśliwe istoty na wy
żyny moralnego zdrowia~ 

W społeczeństwie ludzkiem dziwne 
są nieraz pojęcia i uprzedzenia. Opinia 
znaczy tam częstokroć więcej, niż najwi
doczniejsze dobro jednostek i ogółu. 

Jak widać z powyższych kartek, wię
źniowie nie zawsze są ludźmi do gruntu 
zepsutymi. Mają oni obok wielkich wad 
-piękne przymioty, mają nieraz wzniosłe 
uczucia wiary, miłości, litości; - pragną 

się podźwignąć z moralnego upadku. 
Są to chorzy, którzy potrzebują leka

rza. Są to nieszczęśliwi, nad którymi trze
ba mieć litość i współczucie. 

Tymczasem społeczeństwo zamiast 
skorzystać z dobrych przymiotów tych 
ludzi, zamiast podać im rękę i podnieść 
moralnie, uszlachetnić, - odwraca się od 
nich, jako od zbrodniarzy nie zasługują
cych na zaufanie. Wystarczy powiedzieć: 
"złodziej", "więzień", "pobytowiec" - by 
napełnić przestrachem i zgrozą każdego 

"porządnego" człowieka. 

I cóż robi taki złodziej, gdy wyj dzie 
z więzienia~ Pozbawiony pracy i środków 
do życia, pozbawiony życzliwego serca 
i przyjaźni, zwraca się do towarzyszów 
występku i kradnie dalej. 

Pierwszym tedy środkiem podniesie
nia moralnego więźniów wypuszczonych 
na wolność - jest dać im pracę i odpo
wiednie, choćby nawet większe niż w nor
malnych warunkach-wynagrodzenie. 

Niech ten człowiek ma to moralne 
zadowolenie, że zapracuje sobie na utrzy
manie; niech wie i czuje, że pracę jego 
cenią i nagradzają należycie. 

Drugim środkiem-jest miłość i współ
czucie. Trzeba traktować tych nieszczęśli
wych z miłością i poświ~ceniem, mieć wy
rozumienie na ich wady, nie zrażać się ich 
niepoprawnością i upadkami. Trzeba postę
pować jak lekarz, który cierpliwie leczy 

13 
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chorego, pomagając naturze do zwyciężenia wania występków i wyludnienia WlęZlen 

choroby. Albojak matka, która zniża się do jest oświata, a oświata u podstaw. Zakła
usposobień i słabości dziecięcia, pobłażliwie dajmy więc ochronki dla dzieci i prowadź. 
traktuje jego błędy i umiejętnie naprowadza my je wzorowo, zakładajmy szkoły rze
na drogę właściwą. miosł i innych zajęć praktycznych, roz-

Gdyby społeczeństwo na takiem sta- szerzajmy w narodzie zamiłowanie pracy 
nowisku stanęło wobec wypuszczonych i porządku, ułatwiajmy masom dostęp do 
z więzienia swych upadłych współbraci , wszelkich zdobyczy nauki i cywilizacyi
niewątpliwie wielu z nich porzuciłoby ;~ z pewnością liczba występków, liczba 
występne życie i wróciło na drogę uczci- więźlliów i więzień zmniejszy się. a wzro-
wości. śnie zdrowie narodu i jego postęp. 

Trzecim wreszcie środkiem zatan1O- K. 

Potęga miłości. 
(:\'O\YELA) 

L 

Maniusia, czternastoletnia dziewczyn
ka, była naj starszą córeczką pewnej ro
dziny robotniczej w Łodzi. Rodzice ko
chali ją bardzo za jej czułe i dobre ser
duszko. Bo też Maniusia była wzorową 
córką. Cicha, posłuszna, pracowita-nigdy 
prawie nie zasłużyła na naganę; a jeżeli 
kiedy zasmuciła czem swoich rodziców, 
to bardzo nad tern bolała i starała się ten 
smutek im wynagrodzić. 

Elźbieta, matka Maniusi, która wraz 
z mężem pracowała w olbrzymiej tkalni, mia
ła ze swej córki wielką pomoc. Zostawiałajej 
tylko ogólne wskazówki i spokojnie szła 
do fabryki, pewną będąc, że Maniusia 
doskonale zastąpi jej miejsce w gospo
darstwie domowem. 

I nie zawiodła się nigdy. Mała go
sposia od samego rana zajmowała się 

pracą domową. Robiła porządki, ubierała 

i karmiła młodsze rodzeństwo, wreszcie 
zabierała się do przygotowania obiadu. 

A tak jej ta robota szla zręc7.nie i skła
dnie, tak przy całej tej krzątaninie była 

wesoła i rozbawiona, że wydawała się 
dzieckiem bardzo szczęśliwem. 

I tak było istotnie. 
Wprawdzie rodzice jej byli ubodzy; 

ciężką pracą zdobywali sobie skromne 
utrzymanie. Ale będąc ludźmi trzeźwy
mi i oszczędnymi, zabezpieczali wszystkie 
potrzeby swych dzieci, i Maniusia nie 
czuła żadnego braku. 

Zresztą nie miała żadnych pragnień. 
Rodzice posyłali ją na pensyę, której 

dwie klasy skończyła z odznaczeniem,-więc 
była bardzo szczęśliwą, że mogła modlić 
się z ładnej książeczki w kościele. 

Przytem rodzice otaczali ją czułą mi
łością, a młod~ towarzyszki nazywały 

swoją serdeczną przyjaciółką· To ją na
pełniało radością i niewymowne m wese
lem. Szczęśliwa była, gdy rzuciwszy się 
matce na szyję, całowała ją w oczy, usta 
i każdy paluszek ręki,-szczęśliwa, gdy 
bawiła naj młodszego braciszka, przyśpie-
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wując mu wesołe piosenki,-szczęśliwa, się gniewem. Już ręka jej uzbrojona 
gdy czytała ojcu pouczające książki, któ- w dyscyplinę podniosła się do góry, już 
re mu dawały miłe wytchnienie po pracy. gniewne oczy ciskać zaczęły błyskawice, 

Nie same jednak radości spotykały a usta odchyliły się w celu wymówienia 
w życiu Maniusi~. Czasami doznawała karcących wyrazów ... 
smutku. Ale mały Janek schował się za swo-

Pewnego razu wpadła do mieszka- ją naj starszą siostrzyczkę,-a ta rzuciw
nia z rozwianym włosem i rzuciła się mat- szy się matce na szyję błagała: 
ce na szyję. - Mamusiu, daruj mu, on już wię-

_ Mamusiu naj droższa, ratuj!... cej tego nie zrobi... 
W oczach miała pełno łez, na twa- I matka rozbrojona wstawieniem się 

rzy widniał smutek i współczucie. córki -- darowała. 
:JIatka przestraszona, pyta: 
- Co ci jest, dziecko, co się stało~ 

- Ach, nieszczęście!. .. i pociągnęła II. 

matkę za sobą na ulicę· Czasy, w których są opisywane przez 
Oczom ich przedstawił się przykry nas wypadki działy, były burzliwe 

widok. Na ulicy leżał człowiek zbroczo- i niespokojne. Na ulicach - zwłaszcza 
ny krwią i jęczał. Nieszczęście,jakie go wieczorną porą - często słyszeć było mo
spotkało, było wynikiem jednej z licznych żna gęste strzały rewolwerowe, niczem 
walk ulicznych, które w tern mieście po- kanonada na placu boju. W domach pry
dówczas grasowały. watnych odgrywały się krwawe sceny. 

- Ratujmy go-wołała ze łzami Ma- Patrole konne i piesze - z gotową do 
niusia-ach jak on bardzo cierpi... I rzu- strzału bronią - bez ustanku przeciągały 
ciła się nieszczęśliwemu na pomoc. ulicami miasta. Wszystko to doprowa-

Matka bardzo się cieszyła z tego dzało nerwy mieszkańców do najwyższe
współczucia i litości swej córki i dzięko- go napięcia. Nikt nie był pewny jutra. 
wała Bogu, że jej dał tak dobre dziecko. Wiele rodzin przywdziało żałobę po 
Była też do niej przywiązana całą siłą stracie drogich osób. Wiele innych zu
swej tkliwej duszy. . bożało wskutek ogólnego zastoju. Zda-

Wiedząc jednakże, że zbytnia czu- wało się, że anioł śmierci unosił się w po
ość źle wpływa na wychowanie dzieci, wietrzu i groził zagładą nieszczęsnemu 
starała się swoje uczucie ukrywać. Ale miastu. 
bystre oko Maniusi dostrzegło je zawsze, W tych to czasach przyszedł do Ło-
ilekroć się w czemkolwiek ujawniło. dzi Maryawityzm. 

Świadomość, że matka ją kocha, na- Ruch maryawicki już dawno szerzył 
pełniała naszą małą znajomą pewnego ro- się w kraju, !:t wszędzie gdzie się zjawił, 
dzaju pewnością siebie. Była dumną z tej dzielił ludzi na dwa obozy, w:l.budzając 
miłości. Próbowała też nieraz wyzyskać ją entuzyazm w jednych, a nienawiść w dru
dla swoich celów, i często jej się to uda- gich. 
wało. A młodsze rodzeństwo, widząc W Łodzi jednak nie było jeszcze 
z jaką tkliwością obchodzi się matka z ich kapłana Maryawickiego. I trudno było 
naj starszą siostrzyczką, uciekało się do się nawet go tu spodziewać. Walki par
niej w różnych potrzebach o protekcyę. tyjne, niepokój i wrzenie mas zdolne by-

Raz sześcioletni Janek, bawiąc się ły odstraszyć największego śmiałka. Wie
na brudnem podwórku, bardzo poplamił dzieli o tem ci, w których interesie leża
ubranko, które mu rodzice niedawno ło oddalenie Maryawityzmu od Łodzi do 
sprawili. jak naj odleglejszej przyszłości, więc byli 

Matka zobaczywszy szkodę, uniosła spokojni. 
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Ale cóż pomogą rachuby ludzkie 
wobec nieubłaganej logiki faktów~ 

Lud łódzki zaprosił kapłanów Marya
wickich do swego miasta, a gdy przybyli, 
popłynął do nich lawiną. Wśród klasy 
roboczej obudził się wielki ruch. Znęka

ni niepowodzeniami i niepewnością, spra
gnieni lepszej doli, garnęli się ludziska 
ochoczo pod sztandar Maryawityzmu i znaj
dowali w nim spokój i szczęście pra
wdziwe. 

A ten zapał, nie był to powierzcho
wny odruch znużonych życiem i niepo
wodzeniami biedaków. Lud łódzki - jak 
i indziej - garnął się do Maryawityzmu 
z wewnętrznej potrzeby serca. Nie było 

wną tego, że jej ukochana córeczka pój
dzie za nią. Więcej troszczyła się o męża. 

Gdy tedy przyszedł wieczór i wszy
scy zasiedli do wspólnej wieczerzy, Elźbie
ta zaczęła opowiadać wrażenia swoje z byt
ności w kaplicy maryawickiej. Wszyscy 
słuchali tego opowiadania z zaciekawie
niem i radością, obiecując przy najbliż

szej sposobności pójść na naukę kapłana 
Maryawity. Jedna tylko Maniusia nic nie 
mówiła. Wprawdzie nikt tego nie zau
ważył, bo wszyscy bardzo byli zajęci roz
mową o Maryawitach, ale matka spostrze
gła, że w duszy jej córki zaszła jakaś 
zmiana. 

III 
człowieka, któryby został maryawitą dla 
celów pobocznych, nie sięgających do 
głębi jego istoty. A jeśli był taki, to 
w Maryawityzmie nie wytrwał. Marya- Wiadomość o Maryawitach napełni
wityzm był niezbędną potrzebą serca dla ła serce naszej małej bohaterki wielkim 
tych, którzy go przyjęli. Oni o nim już niepokojem. Dopóki matka jej nie została 
dawno marzyli, wzdychali do niego w taj- maryawitką, nic ją to wszystko nie 
nikach swej duszy, jako do swego ide- obchodziło. Nie rozumiała i nie odczuwa
ału, lubo tego ideału bliżej określić nie ła tej walki, jaka się w sercach i umy-
umieli. słach wielu toczyła. 

Teraz stanęła przed nią nieubłagana 
Tern się tłomaczy radość i szczęście 

konieczność: albo zostać maryawitką, al-
tych, którzy przyjęli Maryawityzm. bo nie. 

Jedna z pierwszych poszła do kapli- Ale sama myśl o przyjęciu Marya-
cy maryawickiej matka Maniusi. Ubogo wityzmu przestraszała ją. Co sobie po
tam było, ciasno i niewygodnie. A je- myśli ks. prefekt, który tak ją wyróżniał 
dnak serce jej ogarnęła dziwna błogość. gdy chodziła do szkoły, a który nie da
Uczuła się tu niewypowiedzianie swojsko lej jak w ostatnią niedzielę miał piorunu
i dobrze. jące przeciwko Maryawitom kazanie~ 

Uszczęśliwiona i rozradowana, po- Nie będzie chciał jej spowiadać, odpędzi 
wróciła Elźbieta do domu z tern ser- od konfesyonału, każe wyprowadzić z ko
decznem pragnieniem, żeby wszystkich ścioła ... 
za sobą pociągnąć. 00 pomyślą jej przyjaciółki, towa-

Ale nadarzała się pewna trudność. rzyszki jej zabaw i powiernice jej myśm 
Na kazaniu w kapliczce maryawi- Wyszydzą ją, nazwą mankietnicą, koźli

ckiej słyszała przestrogę, żeby nikogo do cą, będą jej beczeć, odwrócą się od niej ... 
Maryawityzmu nie zmuszać, że nawet ie! to nie. do zniesienia ... 
dzieci po skończeniu lat 14 mają już wol- I zresztą o cóż chodzi~ Dobrze żyć 
ny wybór i co chcą, mogą o sobie posta- wszędzie można. Wszak księża "świeccy" 
nowić. do złego nie namawiają, kraść nie każą. 

To znaczyło, że i Maniusia ma sama - 0, Boże, Boże!... 
zdecydować swój wybór co do przekonań Ukryła twarz w dłoniach, a oczy 
maryawickich. Matka jednak była pe- miała pełne łez. 
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- Nie, nie pójdę, za nic w świecie 
nie pójdę ... 

I postanowiła nie pójść do Marya
witów. 

mam na nią nie zważać~ A gdzież ja 
się podzieję, cóż ja zrobię bez mojej ko
chanej mamusi~ ... 

- Ach, jejej! Przecież ci mówię, że 
to taka straszna herezya... A rodzice i tak 
cię wychowywać muszą, to ich obowią
zek, masz do tego prawo. 

Dwie przyjaciółki rozeszły się. Ma
niusia wróciła do domu, a Zosia na poże
gnanie rzekła jej jeszcze: 

- No, trzymaj się, Maniu! 

.Ale to postanowienie nie uspokoiło 
jej. Czuła, że j ej czegoś brak, że na dnie 
jej serca jest coś takiego, co domaga się 
zaspokojenia, wyjaśnienia... Przy tern żal 

jej było matki, którą bardzo kochała 
a której takie m postąpieniem z pewnością 
zrobiłaby przykrość. Chwycił ją żal ser
deczny. A winę tego wszystkiego przy
pisywała Maryawitom. 

- Ach, po co oni tu przyszli!-za- IV. 
wołała nawpół z płaczem. Upłynęło kilka tygodni. W ciągu 

Dnia tego robota nie szła Maniusi. tego czasu w rodzinie Maniusi zaszła 
Pokój był niesprzątniety, ogień jeszcze wielka zmiana. Rodzice byli już marya
nie rozpalony, choć już zbliżało się połu- witami i coraz więcej z tego byli szczę
dnie, obiad nie przygotowany. Mały bra- śliwi. Młodsze dzieci chodziły do "kapli
ciszek kwilił cicho w kołysce, bo nie cy" wraz z rodzicami, a potem opowia
miał go kto bawić i śpiewać wdzięcznych dały z właściwem sobie ożywieniem wra
piosenek. Starsze dzieci, choć się bawiły, żenia, jakich tam doznawały. 
ale zabawa nie szła im jakoś. Co chwila Jedna tylko Maniusia w kaplicy 
patrzyły na Maniusię, która dnia tego jeszcze nie była. A przytem w postępo
tylko płakała i siedziała w kąciku. waniu jej zaszła poważna zmiana. Była 

Nagle Maniusia zerwała się z miej- smutna, małomówna, a co najbardziej 
sca, zarzuciła chusteczkę na głowę i wy- martwiło jej matkę, krytykowała wystą
biegła na ulicę. Poszła prosto do swojt>j pienie księży Maryawitów, nie była tak 
przyjaciółki Zosi, której rodzice mieszkali skora w posłuszeństwie jak dawniej, za-
w sąsiednim domu. niedbywała się w obowiązkach. 

Dwie przyjaciółki rozmawiały ze so- Elźbieta smuciła się postępowaniem 

bą długo. Maniusia była zapłakana i smu- córki, ale sądziła, że to tylko przejście 
tna, Zosia zaś rozprawiała z wielkiem oży- chwilowe. To też obchodziła się z nią 

wieniem, gestykulując r",koma. łagodnie, a na modlitwie polecała ją Pa-
- Maryniu, mówię ci, nie chodź! nu Bogu, nie chcąc jej skłaniać do osta

Nasz ks. prefekt mówił, że to straszna tecznej decyzyi i pozostawiając dalszy 
herezya. Oni w nic nie wierzą. Oni nie bieg wypadków Opatrzności! 
mają ani Pana Jezusa, ani Matki Boskiej... Jakoż koniecznl)ść stanowczej decy-

- Ale kiedy moja mama tam była zyi sama się nadarzyła. 
i mówi, że się bardzo modle) i że tacy Kapłani Maryawici ogłosili ludowi, 
dobrzy księża. I aby podał swoje nazwiska do spisu lu

- Co tam twoja mama wie! Prze- dności maryawickiej. 
cież księża lepiej wiedzą. Było to jakby urzędowe i zad oku-

- Ale moja mama będzie się smu- mentowane wyjście ze starego kościoła 
cić, jeżeli ja tam nie pójdę. i jeszcze większy między dwoma oboza-

- Nasz ks. prefekt mówił, żeby na mi rozdział. Zmusiła ich jednak do tego 
nikogo, nawet na rodziców nie zważać. konieczność. 

- Jakto, moja mama taka dobra, Lud bowiem maryawicki wydany 
wychowuje mię, opiekuje się mną, i ja był na pastwę wszelkich bezprawi. 



- 19R -

Księża "świeccy" wyrzucili go ze Zaraz siadła przy stoliku i napisała do 
swoich kościołów i nie chcieli dlań speł- kapłana Maryawity krótki list, w którym 
niać żadnych posług. A tymczasem po- podała imiona i nazwiska wszystkich 
trzeby wciąż wzrastały. Śluby, chrzty, członków swojej rodziny za wyjątkiem 
pogrzeby trafiały się codziennie. Two- naj starszej córki. W końcu listu błagała 
rzyły się nowe parafie, potrzeba więc by- o modlitwę, dodając, że tej jednej tylko 
ło naznaczenia dla nich proboszczów. Ma- pragnie pociechy, aby jej czternastoletnia 
ryawici tymczasem nie mieli jeszcze ża- córka została maryawitką. 
dnych praw. 

To skłoniło przewodników Marya
wickich do starania się o legalizacyę ca- v 
łego Związku. Tymczasem Maniusia coraz częściej 

Legalizacya nastąpiła, a w ślad za nią wychodziła z domu. Nieraz nie było jej 
poszła konieczność wskazania choć przy- po kilka godzin. Chodziła do swojej 
bliżonej liczby wyznawców Maryawityzmu. przyjaciółki Zosi, która teraz prawie za
Zresztą przychodził czas, aby i lud jawnie stępowała jej matkę, była jej doradczynią 
oświadczyłl się przy nowym kierunku. i kierowniczką. 

Stąd konieczność zapisywania na- Zosia nie omieszkała pochwalić się 
zwisk do ksiąg maryawickich. przed księdzem prefektem ze swego wpły-

Rodzice Maniusi postanowili natych- wu na chwiejącą się w wierze przyjaciółkę. 
miast zapisać się wraz ze swojemi dziećmi. Ksiądz wysłuchawszy relacyi, dał 

Ale trudność była z najstarszą córką. wskazówki. 
Usunięcie tej trudności Elźbieta wzię- - Rozmawiaj z nią często i mów 

ła na siebie. jej, że piekło ją czeka, jeżeli posłucha 1'0-

Pewnego razu zagadnęła Maniusię dziców. 
łagodnie: - Ona bardzo kocha matkę-odrze-

- Maniu, czy pójdziesz dziś z nami kła Zosia-i matka ma na nią wiellri wpływ. 
na Różaniec do Maryawitów~ - Powiedz jej, niech nie słucha tej 

- A ja tam po co~ mankietnicy. Kto się nie zaprze ojca 
- Pomodlisz się, posłuchasz kazania ... i matki, nie jest mnie godzien, powiedział 
- Mam bliżej do Ś-go Józefa. Pan Jezus. 
- Tak, ale u Ś-go Józefa niema Zosia spełniała polecenia ks. prefe-

Różańca. A przytem zapisujemy się dzi- kta gorliwie. A tak jej się to udawało, że 
siaj wszyscy do ksi'łg Maryawickich. Maniusia wkrótce zmieniła się zupełnie. 

- 0, nie, ja tego nie zrobię. Czy Dla rodziców zrobiła się nieposłuszna 
mama chce, żebym swoją duszę zaprze- i niegrzeczna, dla młodszego rodzeństwa 

dała złemu~ była szorstka, w pracy domowej zanie-
- Ach, cóż ty mówisz~ dbywała się. Natomiast często z Zosią 
- To księża mówią, nie ja. wychodziła na miasto. 
- Więc jakże, nie pójdziesz z nami~ Pewnego razu Zosia powiedziała do 

Tam tak dobrze... Maniusi. 
- Mamo kochana, nie pójdę, nie - Chodź, pójdziemy do księdza. 

mogę pójść. - E, po cóż ja tam pójdę, jeszcze 
Elźbieta doznała niewypowiedziane- nigdy u księdza nie byłam. 

go bólu. Wargi jej drżały ze wzruszenia, - Ksiądz ci lepiej przetłomaczy, 
w oczach kręciły się łzy. Traciła naj- niżeli ja. 
droższe dziecko. - Kiedy ja się boję. 

Nie poddawała się jednak rozpaczy. - Nie bój się, głupia, ksiądz ci nic 
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nie zrobi, najwyżej 
rozmawia mile. 

da ci cukierków i po- kiemi byli napełnieni. To jej nasuwało 

Maniusia nabrała ochoty. Pobiegła 

do domu, ubrała silt 'IV odświlttną sukien
kIt i poszła. 

Ks. prefekt, zobaczywszy swoją da· 
wną uczennicę, okazał radość. 

- Aa, jak się masz, Maniu, dawnom 
eilt nie widział. Cóż to, słyszałem, że po
dobno chcesz iść do mankietników~ .... 

- E, nie, tylko rodzice moi poszli
odrzekła smutnie dziewczyna. 

- Trzymaj się, dziecko, trzymaj, 
i jeszcze rodz.iców swoich odwódź od tej 
herezyi. 

Po tej rozmowie Maniusia trochę się 
uspokoiła. Wróciła jej dawna swoboda 
i wesołość, ale tylko po za domem. \'V do
mu była jeszcze smutniejsza i jeszcze wilt· 
cej rozdrażniona niż przedtem. Przytem sa
ma ze zdziwieniem spostrzegła, że wsercu 
jej zaczęło się objawiać dziwne jakieś 
uczucie niechęci, jakby nienawiści do ro
dziców, sióstr i braci, - uczucie, którego 
przedtem nie doznawała nigdy. 

Tymczasem wil'iyty u księdza powta
rzały się, a zawsze były nacechowane 
wesołością i pustotą. 

myśli, że maryawici dobrze robią· 
Ale pamiltć na słowa ks. prefekta 

obalała cały ten proces myślowy. 
Maryawityzm stawał Silt dla niej 

nierozwiązalną zagadką. 
Atoli zbliżał się czas wyjaśnienia tej 

zagadki. 
Pewnej niedzieli Maniusia wpadła 

do mieszkanIa zadyszana i z głośnym 
płaczem rzuciła się matce na szyjlt· 

- Mamo kochana, mamusiu naj
droższa, ratuj L .. 

- Co ci się stało, dziecko drogie~ 
Ale Maniusia nic mówić nie mogła, 

tylko tuląc się do matki, szeptała: 
- Już wiem, już wiem ... 
Matka nie mogąc zrozumieć, o co 

rzecz chodzi, uspokajała córkIt jak mogła. 
- Ach, jaki straszny ten ksiądz Ma

liński-zawołała po chwili .Mauiusia-prlt
dzejbym silt śmierci spodziewała ... 

- Co, czy cilt uderzył? 
- Jaki straszny, jaki brzydki ... 
I zaczltła płakać. 
A kiedy się cokolwiek uspokoiła, za,

wołała do matki; 
- Mamo, dziś idlt do Maryawitów. 
Matka nie dopytywała silt o przyczy-

VI. nit tak nagłej zmiany. Uradowana, naj-
Elźbieta smuciła silt bardzo postępo- chlttniej obiecała jej towarzyszyć. 

wanie swej córki; nie mogła jednak nic W kaplicy Maniusia okazywała wiel
począć, gdyż cóka nie chciała jej słuchać kie zaciekawienie. Oglądała oltarz, obrazy, 
wcale. Polecała ją tylko Panu Bogu w go- całe urządzenie, przyglądała się ludziom 
rących modlitwach i otaczała coraz tkliw- i ich zachowaniu. Znać było, że wszystko 
szą miłością· co widziała, wywoływało w niej zdziwienie. 

r.Pa właśnie czułość macierzyńska Zaczął silt Różaniec. Kapłan ubrany 
drażniła Manię· Wolałaby jej nie doznawać. w komżę i kapę odmawiał go naprzemian 

- Ach, po co to mama tak mnie z ludem. Ta modlitwa rze\\'na i kojąca, 
kocha-mówiła nieraz sama do siebie. jak balsam spływała do jej serca i przy-

Widocznie tkliwość i miłość macie- nosiła ulgę. Po chwili .Maniusia zaczęła 
rzyńska obudzała wyrzuty sumienia w mło- cicho i rzewnie płakać. 
dem, jeszcze nie zepsutem sercu. Skończywszy Różaniec, kapłan zaczął 

Czasami, gdy w samotności zasta- naukę. Mówił prosto, przekonywająco 

nawiała się nad sobą, zdawało jej się, i szczerze. Wskazywał zebranym Chrystn
że rodzice są dla niej jeszcze lepsi, niż sa w Eucharystyj, jako jedynego ich Pa
przedtem. Widziała zresztą, jak w poży- na, Przewodnika, Kapłana i Biskupa dusz 
ciu domowem unikają swarów i prze- ludzkich. 
kleństw, -- widziała pokój i szczęście, ja- Słysząc te proste a prawdziwe słowa, 
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Maniusia była zachwycona. Serce jej to
pniało od żałości, uczucie wzbierało. Po
stano wiła natychmiast zapisać się do Ma
ryawitów, a tak gwałtowne było to posta
nowienienie, że nie mogła doczekać końca 
nabożeństwa. 

Wyszedłszy z kościoła, Maniusia 
pierwsza odezwała się do swej matki: 

- Mamusiu, ja się zapisze do Ma
ryawitów. 

- Niech cię Bóg błogosławi, dzie
cko drogie-odezwała się matka. 

- Ja się zaraz chcę zapisać. 
- Dobrze, dobrze, zapiszesz się, jak 

tylko przyjdziemy do domu. 
Szły w milczeniu, a uczucie błogo

ści zalewało ich serca. Ubiedwie były 
szczęśliwe, obiedwie znalazły się wzajemnie. 

Elżbieta zrozumiała jeszcze lepiej, . 

czem jest Jezus Eucharystyczny dla dusz 
znękanych. 

To też przyszedłszy do domu, siadła 
zaraz przy stoliku i napisała do kapłana 
Maryawity list tej treści: 

"Wielebny Ojcze! Bogu niech będą 
dzięki; córka moja czternastoletnia - Ma
rynia pragnie zostać. Maryawitką i prosi 
o wpisanie jej do ksiąg maryawickich. 
Jestem niewymownie szczęśliwa i wdzię
czna Wielebnemu Ojcu za modlitwy." 

Maniusia szybko wróciła do równo
wagi. Dawna wesołość i życie odżyły 
w niej. Cichość, prostota, i praca-znowu 
stały się wyróżniającymi jej przymiotami. 

Tylko jakaś powaga i rzewność PC} 
doznanych przejściach pozostały w jej 
charakterze i wyróżniały ją od innych 
towarzyszek. 

Chrystus wśród tłumu. 

Artysta, J. Męcina-Krzesz, chciał u- szczerze współczujących Jego Boskiemu 
wydatnić stosunek tłumów do Chrystusa sercu. Ci wznoszą ku Niemu błagalne dło
w czasach dzisiejszych. Postać Cbry- nie, otwierają przed Nim swe bóle i stra
stusa pełna majestatycznej powagi, pienia serca, starają się powstrzymać la
słodyczy i smutku, otoczona tłumem winę bluźnierstw i szyderstw, by Panu 
ciemnego, niedowiarczego ludu, kroczy swemu oszczędzić cierpienia. A On, dla 
naprzód wytrwale, ty zdobywać dla pra- wszystkich pełen litości i przebac,,;enia~ 
wdy i szczęścia nowych zwolenników. idzie naprzód przez świat zepsuty i zwy
Jedni z Niego szydzą, drudzy litują się rodniały, by szczepić na kamienistej, po
nad Jego nieziszczalnym w ich pojęciu rosłej cierniem i chwastami niwie, nasio
zamiarem, inni wyrzucają z ust głośne na prawdy, dobra i piękna. Zroszone Je
bluźnierstwa, jeszcze inni patrzą obojętnie go potem, użyźnione Jego krwią i cier
na tego Człowieka-Boga, który chce uszla- pieniem, wydadzą niewątpliwie plon ob
chetnić i podnieść w nadziemskie sfery fity, przyniosą pokój i szczęście skołata
człowieka-zwierz~. Ale jest i garstka nej ludzkości. 
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A. E. ODYNIEC'. 

p R O ROK. 

W kim duch lotny, myśl wysoka, 
W sercu żądza świata chwał: 

Cóż mu za dziw, że Proroka 
Cześć i miano miećby chciał1-

Lecz niech spójrzy - a ochłonie -
Jaki na to brać ma chrzest: 

Czem u ludzi - nie po zgonie, 
Lecz za życia Prorok jest? -

Szał, ślepota, czcze rachuby, . 
Pchną lud jego w grzech lub srom: 

Prorok widzi otchłań zguby, 
Groźb niebieskich słyszy grom. 

Prorok woła, co mu każe 
W sercu Prawda, w duszy Bóg. 

Za odpowiedź grzmią potwarze: 
Wszyscy bracia - on jest wróg! 

W nim się serce żalem krwawi, 
Wkoło śmiechu szydny ton. 

Wszyscy mądrzy! wszyscy prawi! 
Kłamca, zdrajca - jeden on! 

Najlichszego gmin podnasza, 
Gdy ma kamień rzucić nań. -

Ból i los Jeremiasza, 
To Proroków wszystkich dań. -

Lecz czyż zmilknie, i z bojaźni 
Bożych natchnień stłumi dar? 

Czyż i w nim się nie rozdraźni 
Człowieczego gniewu żar?-

Ale biada Prorokowi. 
Co błąd karcąc, sam brnie w błąd! 

Bóg litościw człowiekowi, 
Lecz na niego inszy sąd. 

Wziął najwyższe - wziął natchnienie, 
I naj wyższe musi dać, 

Na co ludzkie przyrodzenie 
I ludzkiego ducha stać! -

Prorok musi zrzecz się siebie, 
Czcią i życiem wzgardzić tu. 

Stos kamieni, co go grzebie, 
To dopiero ołtarz mu. 

Tam się naród w pierś uderzy, 
Tam wdzięczności spłaci dług: 

Gdy po skutku groźb uwierzy, 
Że z Proroka mówił Bóg. 
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jej zobojętnić. Są na to środki rozmaite, stosownie 
do rodzaju trucizny. I tak: 

Czę to się zdarzają nagło wypadki zasła- Otrucie ługiem: dawać choremu kwasy do 
lmięć, IV których potrzeba niezwłocznego ratunku. picia: ocet z wodą, kwas cytrynowy, winny,-cy
Oczekiwać wtedy bezczynnie na przybycie leka- trynę z wodą; w braku zaś tego-mleko kwaśne. 
rza, byłoby to narażać chorego na Iliebezpieczeń- Nadto dać choremu napić się śmietanki lnb mle
stwo życia. Każdy dbający o dobro bliźnich ka slodkiego. Kwas zmieszany z ługiem czyni tę 
człowiek powinien wiedzieć, jak w takich wypad- truciznę nieszkodliwą, a tłuszcz znajdujący się 
kach udzielić doraźnej pomocy cierpiącemu . w śmietanie lub mleku pokryje cienką warstwą 

spalone miejsca i przyniesie ulgę. 
Otrucia. Otrucie kwasem (siarczanym, saletrzanym 

Do nagłych i niebezpiecznych wypadków solnym, karbolowym, esencyą octową): należy da
należą przedewszystkiem otrucia. Otrucie może wać choremu magnezyę paloną (rozbełtaną w wo
być trojakie: l-o otrucie gazem, np. zaczadzenie, dzie), wodę wapienną, mydło, mleko słodkie. 
zatrucie gazem świetlanym, gazem kloacznym OtrucIe jodyną: dawać krochmal rozbełtany 
i t. p.; 2-0 otrucie substancyami nieżrącemi, np. ~~fl~~dzie, a w braku krochmalu chleb lub kar
grzybami jadowitymi; 3-0 otrucie substancyami 
Żt·ącemi, do jakich należą: ług, jodyna, karbol, Sll- Otrucie lapisem: dawać słoną wodę· 
blimat i t. p. Otrucie sublimatem: dawać jaja, mleko słod-

1. Jeżeli nastąpiło zatrucie gazem, to prze- Ide i mydlo. 
dewszyslkiem chorego należy wynieść na świeże Ważną wiec jest rzeczą dowiedzieć ię, 

J r h l czem chory się otl'uł, dzialać szybko i natych-
powietrze. eże l c ory eży w pokoju napemio- mia t po wypadku. Resztę pozostawić lekarzowi. 
nym gazem trującym, należy otworzyć drzwi 
i okna, a jeżeli tego nczynić nie można, to powy- Rany. 
bijać szyby. 

Jeżeli czujemy zapach gazu świetlanego, W opatrywaniu ran należy przedewszy t-
nie zapalać zapałki ani wnosić światła, żeby nie Idem starać się o jaknajwiększą czystość. Wia
nastąpił 'VJ' buch. domo, że w calej naturze jest niezliczona ilość 

Jeżeli zatruty leży w tudni, lub w dole drobnoustrojów, tj. maleńkich, niedostrzegalnych 
kloacznym, ratownik powinien spuszczać się w dół golem okiem żyjątek, które się mnożą z nie ły
na lince, uwiązanej pod pachami, aby w razie zem- chaną szybkością i powodują gnicie i rozkład 01'
dlenia można go było wyciągnąć. Chcąc poznać, ganizmów roślinn.rch i zwierzęcych, czyli-zaka
czy gaz w dole jest bardzo trujący, trzeba spu- żenie. Tych właśnie mikroskopijnych żyjątek na
ścić na lince świecę na dno; jeżeli świeca gaśnie, leży do rany llie dopuścić. W tym celu najprzód 
to dowód, żo jest tam silny gaz tru.iący-i trzeba trzeba ranę należycie oczyścić: roztworem karbolu, 
wstrząsnąć powietrze, np. wystrzelić w studnię sublimatu lub kwasem bornym. Jeżeli tych środ
ślepym nabojem, aby powietrze zatrute wyleciało. ków niema pod ręką, to wodą przegotowaną i wy-

Jeżeli zatruty gazem- jest przytomny, tylko studzoną, lub wodą źródlaną i rzeczną. Strzedz 
osłabiony, trzeba mu dać napić s ię czegoś wzma- się zaś wody brudnej, deszczowej, zatęchłej. 
cniającogo, np. kawy gorącej, mocnej herbaty, Trzeba nie tylko dobrze przemyć i oczyścić samą 
wina. Jeżeli zaś jt'st nieprzytomny, nie wlewać ranę, ale i skórę w okolicach rany. 
mu w usta żadnego napoju, tyl ko dać do wącha- Drugim warunkiem dobrego opatrywania 
nia etel' lub amoniak. Jeżeli chory nie oddycha ran je t wygotowywanie środków opatrunkowych, 
wcale, albo bardzo słabo, naloży mu zastosować jak np. narzędzi chirurgicznych, gazy, waty, ,pló
oddychanie sztuczne. W tym celu porozpinać lub tna-we .rzątku w przeciągu ó-lO minut. Sro
rozebrać chorego i naciskać dłonią górną polowę dek ten zabija zupełnie wszelkie drobnoustroje, 
brzucha, naciskając powoli a podno!lząc rękę a tern samem skutecznie zabezpiecza ranę od 
prędko. Powtarzać to naciskanie miarowo co trzy zakażenia. 
sekundy, naśladując oddech ludzki. Przemywszy i oczyściwszy ranę należycie, 

2. Jeżeli nastąpiło otrucie substancyami, pokrywa się ją przegotowaną lub zmoczoną w kar
stalemi lub plynnemi, nieżrącemi, należy przede- bolu gazą. watą l ub kompresem, na to kładzie 
wszystkiem jak naj prędzej postarać się o usunię- się warstwę waty aptecznej i zawiązuje się wszy
cie z żołądka trucizny. W tym celu trzeba ko- stko bandażem, lub jaką inną opaską. 
niecznie wywolać wymioty. Wymioty wywołuje Jeżeli ranę pokrywa war twa krwi zakrze
się za pomocą drażnienia przełyka piórkiem pta- płej, nie należy jej przemywać, tylko opatrzyć 
siem lub w braku pióra-palcem. Nie można zaś i zawią7.ać. 
używać do drażnienia przedmiotów twardych. Za- Jeżeli zraniona jest ręka lub palec u ręki, 
puszczając głęboko palec w usta chorogo, zabez- to trzeba rękę trzymać na chustce (temblaku I. 
pieczyć się, aby chory nie ugryzł. Dobrym t .. ż Krwawienie rany trzeba umieć zatamować. 
środkiem na wymioty jest woda ciepła z solą lub Nie można używać t. z. środków domowych, np. 
mydlem. Przygotowawszy takiej wody w szklan- pajęczyny, póltorachlorku żelaza i t. p. Najsku
ce, kazać ją choremu wypić odrazu. teczniejszym i naj radykalniejszym spo obem za-

Inaczej jednak postępuje się, gdy trucizna tamowania krwotoku z rany jest 'Ucisk za pomocą 
jest żrąca, nprzykład ług, kwasy, jodyna, la- ręki lub narzędzi powyżej rany - jeżeli zraniona 
pis, sublimat. Taka trucizna szybko wżera się tętnica, i poniżej rany - jeżeli krwotok pochodzi 
w tkanki organizmu i częstokroć przegryza ścian- . z żył. Jeżeli pękną żylaki u nogi, trzeba zdjąć 
ki żołądka na wylot. Poznać ją łatwo, gdyż z nogi wszelkie krępujące ją 1)l'zedmioty i lekko 
w takich wypadkach wargi chorego, język, jama ścisnąć ranę kompresem. Nll:iniebezpieczniejszym 
ustna są mocno popalone, zaczerwienione, spu- jest krwotok z tętnicy. Wówczas bucha krew 
chnięte, albo pokryte bialo-żóltemi plamami lub purpurowa jak z fontanny. W takim wypadku 
czarnymi stl'upami. Wówcza nie trzeba wywo- konieczna jest jak najśpieszniejsza pomoc lekar
ływać wymiotów, bo działanie trucizny tylkoby się ska. Tymcza em zaś trzeba zdjąć lub rozciąć na 
zwiększylo,-ale co rychlej po tarać się działanie chorym ubranie i uciskać ranę. Gdyby to nie po-
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mogło, uciskać główny pień tętnicy w okolicy 
rany. Więc gdy krwawi ręka, trzeba uciskać 
tętnicę w ramieniu, tam gdzie zwykle jest szew 
od rękawa; gdy krwawi noga, uciskać tętnicę 
w środku pachwiny; gdy jest rana tętnicy w szyi, 
uci kać palcem owiniętym IV gazę wprost na ra
nę w kierunku kręgosłupa. Najskuteczniejszym 
jednak środkiem zatamowania krwotoku tętnicy 
jest opasanie zranionego członka szczelnie powy
żej rany dłllgim, sprężystym pasem rzemiennym, 
taśmą lub rurką gumową, szelkami i t. p. rodek 
ten zatamuje krew zupełnie, ale może być zaslo
sowany tylko na krótko, a tymczasem ranę śpie
sznie lekarz opatrzy. Dłuższe trzymanie opaski 
i zatamowanie obiegu krwi powoduje gangrenę. 

Krwotok z nosa tamuje się w ten sposób: 
zabronić choremu wycierać nos; niech chory ezas 
jakiś trzyma ramiona do góry; na czoło, nos, 
twarz, potylicę, plecy kłaść zimne okłady. Gdy 
i to nie pomaga, kłaść do nozdrzy paski z gazy 
jodoformowej i uciskać 1I0S opaską. 

Krwotok z kiszek lub pęcherza: lód i zimne 
okłady na brzuch, wprowadzanie do odbytnicy 
stożkowatych kawałków lodu. Chory niech leży 
spokojnie. 

Krwotok z gardła: chory niech siedzi pokoj
nie z nogami spuszczonemi 11a dół; '" pokoj u po
otwierać okna; okłady zimne na twar'Z i czoło; 
daje się choremu lód do łykania i limonadę zim
ną do picia. Jeżeli to nie skutkuje, postawić 1f> 
such~'ch baniek z przodu klatki piersiowej, lub 
przyłożyć gorczycę na łydki. 

Rany zatrute. Oprócz powyższych wskazó
wek tl'zeba zastosować następujące środki: spie
"Szne obwiązanie zranionego członKa powyżcj ra
ny rurką gumową, albo pasem, albo umocowaną 
kneblem chustką; wyssanie rany-jeżr,li ratujący 
ma czyste i zdl'owe wargi; przypalenie rany ża
rzącym węglem, rozpalonym nożem .lub drutem, 
czystym kwasem azotowym lub karbolowym, łu
giem, jodyną i L. p. Potem naldada zię opatrunek. 

Złamania, zwichnięcia, stłuczenia. 

Złamanie bywa proste, jeżeli koŚĆ pęknie, 
ale skóra pozostaje cała,-powiklane, jeżeli oprócz 
pęknięcia kości ;est rana skóry. Objawy złama
nia są takie: obrzmienie, zboczenie odłamów ko
stnych i wygięcie lub skrócenie złamanej kończy
ny, zupełna jej bezwładność, ból w miejscu zła
mania i chrzęst kości złamanych w razie poru
s~ania chorej kończyny. 

Przy ratowaniu chorego starać się przede
w zystkiem tmie~'uchomić złamany członek. W tym 
celu bierze się dwa łupki, dwa kawałki fornieru 
luIJ tektury, a w braku tych rzeczy-dwie drza
zgi, deski, kije, parasole i t.:e. Te przedmioty 
starannie przywiązuje się po obu stronach złama
nej kOliczyny. Jeżeli złamane jest ramię, w6w
cza pod pachę złamanego ramienia kładzie się 
watę, na Z(Hvnątrz ramienia przywiązuje się dese
czkę lub inny przedmiot, j ak wyżej, a tałą rękę 
zgiętą w łokciu pod kątem prostym przymocowu
je się do piersi b:mdażem. Pomiędzy wystające 
kanty złamanego członka, np. kostkę, łokieć, a 
przywiązany twardy przedmiot, np. deseczkę, kła
dziemy watę, flanelę itp. dla zabezpieczenia od 
~bytniego ucisku. 

W razie zwichnięcia najlepiej wcale nie na
stawiać zwichniętego stawu, ale pozostawić cho
rego w spokoju do przybycia lekarza. 

Stłuczenia powstąją wskutek silnego uderze
nia, upadku, przejechania i t. p. Występujące wów
czas sińce są skutkiem pęknięcia naczyń w!oskowa-

tych tj. drobniutkich naczynek krwionośnych. Ulgę 
przynosi: lód, zimne okłady, okład z t. zw. plynu 
Burowa zmieszanego na pół z wodą. Okład taki 
nakrywa się ceratką. :Można go trzymać 24 godzin. 

I:Oparzenia.~ 

Oparzenia zdarzają się podczas pożarów, 
wybuchów będzyny, nafty, terpentyny, - a tak
że z powodu oblania ukropem. ługiem, witryole
iem i t. p. 

Gdy się zapali na kim ubranie, trzeba go 
obalić i tarzać po ziemi, gasząc plomień koldra
mi, poduszkami, chustkami, dywanem, ściągnię
tym z siebie surdu tem lub paltem i t. p., a dzia
łać ostrożnie i szybko, aby samemu się nie po
parzyć. Ugasiwszy płomienie, ofiarę wypadku 
zlewa się obficie wodą. Potem bardzo ostrożnie 
zdjąć ubranie, rozciąwszy takowe w razie potrze
by. Do opatrunku nie używa się ani karbolu ani 
sublimatu, ale środków łagodzących i niedopu9z
czających powietrza do rany, więc: posmarować 
ranę oliwą, wazeliną, maścią borną. olejem, gold
kremem, w braku tych środków -niesłonem ma
słem lub szmalcem. Kompresy nasycone temi 
środkami dzia.łają jeszcze skuteczniej. Przynosi 
też ulgę posypauie oparzeń mąką, krochmalem, 
pudrem, gumą arabską, sodą, bismutem. Poma
gają także zimne okłady. Pęcherzy powstałych 
z opatrzenia nie rozcinać aź do przyjścia lekarza. 
Jeżeli oparzenia są na całem ciele, trzymać cho
rego w letniej kąpieli. W razie zbytniego osłabie
nia dawać: kawę czarną, koniak, wino szampańskie. 

Oparzenia kwasami polewać mydlinami lub 
wodą wapienną. Oparzenia łu)!iem przemyć sła
bym rozczynem octu, poczem pokryć ranę kom
presem nasyconym w czystej lub przegotowanej 
oliwie i lekko przywiązać. 

Przenoszenie chorego. 
Należy to czynić bardzo ostrożnie.-Dwóch 

ludzi, stanąwszy obok siebie, biorą chorego pod 
plecy i uda i ostrożnie kładą go na noszach, gdy 
trzeci podtrzymuje uszkodzoną część ciała. NieŚĆ 
trzeba równo, miarowo, iść krokiem drobnym, 
nie podskakując. W braku noszy używa się: 
drzwi, drabin, piernatów, materacy, kołder, wor
ków, płaszczy, pasów, drągów, gałęzi i t. p. Je
żeli i tych przedmiotów niema pod ręką, wtedy 
dwaj ra.townicy niech skrzyżują ręce na krzyż, 
a chory siada na nich jak na siedzeniu, opiera
jąc ramiona o karki niosących. Jeżeli chory jest 
nieprzytomny, jeden z ratujących obejmuje go 
rękoma za górną część brzucha, a drugi - idąc 
przodem-trzyma go za nogi. 

Omdlenia. 
Omdlenie nastąpić może z różnych przy

czyn. Zemdlony blednie, traci przytomnosć i pa
da, odech jego staje się powierzchownym, albo 
wcalo ustaje. Ratuje się omdlałych w spo ób na
stępujący: l) szybkO i ostrożnie rozpiąć ubranie, 
2) ułatwić dostęp świeżego powietrza, 3) ułożyć 
zemdlonego Ila wznak, podnieść głowę wysoko 
jeżeli twarz czerwona lub sina, opuścić głowę 
nizko jeżeli twarz blada, - przy wymiotach uło
żyć głowę na bok, 4-) przy konwulsyach układa 
się chorego na czem' miękiem dla uniknięcia 
potłuczeń. Jeżeli zemdlony nie przychodzi prędko 
do przytomności, należy prysnąć mu w twarz 
wodą, rozcierać policzki i czoło mokrym ręczni
kiem, dać do wąchania amoniak lub eter. Jeżeli 
ź le oddycha, stosować sztuczny oddech. Po 
ddzyskaniu przytomności, pozostawić chorego 
w spokoju. 
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Monety pańslw zagranicznych. 
Państwa europejskie. 

r===============~==============================================~ 

Nazwa państwa. 

Anglia. 

Austro-Węgry 

Belgia 

Bułgarya 
Dania 
Francya 

Grecya 
Hiszpania 

Lichtenstein 
Luksemburg 
Niemieckie Ces. 
Niderlandy 
Norwegia 
Portugalia 

Rumunia 

Serbia 
Szwajcarya 

Szwecya 
Turcya 

WIochy 

Abisynia 
Arabia 
Algier 

Argentyna 
Brazylia 

Chiny 

Egipt 

Japonia 

Korea 

Maroko 

Jednostka monetarna. 

l funt szterling = 20 szylingom, 1 szyling
= 12 pensom = 407,5 kop. 

1 korona = 5 szylingom; 1 penny = 3,95 
kopiejkom. 

Korona = 100 halerzom. 

Frank = 20 sous = 100 centimam; 
1 sou = 5 centimam. 
l lew złoty = 100 centimam = 1 frankowi 
Krona = 100 oerom; l oer = 1/ 2 kop. 
Frank = 20 sous = 100 centimam; 
1 sou = 5 centimam. 
Drachma = 100 leptom. 
1 peseta = 100 centimam; dawniej: 1 duro 

(2 rb. 3,7 kop.) = 2 eskudo; l eskudo 
= 10 realom; l real = 100 contimom. 

Korona = 100 halerzom. 
Monety pruskie i frant:uskie. 
Reichsmarka = 100 fenigom. 
Gulden = 100 centom; l cent. = 0,8 kop 
Krona = 100 oerom. 
Reis. RachuJlek od roku 18404, na milreisy= 

1.000 roisom. Dla większych sum Can
to de reis = 1,000 milr., Conto de con
tos = 1,000,000 milreLom. 

Leja (roman ak) = 100 bani 

Denar (= 1 frankowi) lOn parom 
Frank = 20 sous - 100 centimam 
1 sou = 5 centimam· 
Krona = 40 parom. 
Piastr turecki = 40 parom, para = 3 

asprom; 100 piastr. = l funtowi = ~ 
rub. M,2 kop. 

Lira albo frank = 100 centesimam. 

Państwa pozaeuropejskie. 

Talar Maryi Terosy = l rb. 9"*,9 kop. 
l piastr = 80 kabirom= l rb. 64,,3 kop. 
Frank = 20 sous = 100 centimam; 
l au = 5 centimom. 
Peso aro = 5 frank. 
Reis. Rachunek od roku 18404 na milreisy 

= 1,000 reisom. Dla większych sum 
Conto de reis = 1.000 milreisom. Con
to de contos = 1,000,000 milreisom. 

1 tael czyli Jiang = 10 mechom czyli cie
. nom = 2 rb. 93/ 4 kop. l mech = 10 

kandarynów = 29,7 kop. 1 kandaryn 
= 10 keszów = 3 kop., 1 kes7.=O,3 k. 

Piastr = 400 parom, para = 3 asprom 
l Cekin = 100 piastrom. 

Jen = 100 en om = l rb. 954 9 kop.; 
l sen = 10 dnom = 19!f9 kop. 
Iwan = 5 jangam = 2 rh. 31,5 kop. 

Miczkal = 100 ukkiom, ukki = 4'/7 mu-
zunom, muzuna = 10 kwartom, kwar
ta = 10 flusom, flns czyli fels = 4 
kiratom. W handlu hurtowym liczą się 
piastry hiszpańskie, zwane rial po 100 
centów. 

Wartość w kopiejkach. 

l f. sz. =9 rub. 406 kop. 

l korona = 39,5 kop. 
l halerz = 0,4 kop. 
l frank = 37,5 kop. 

1 lew = 37,5 kop. 
l kron a = 51,9 kop. 
l frank = 37,5 kop. 

l drachma 37,5 kop. 
1 peseta = ~l/} kop. 

1 korona = .~9,4 kop. 

l marka = 46,3 kop. 
l gulden = 78,1 kop 
Ikrona 51,9 kop. 
l mHreis=3 rub. 10 k. 
Reis= 0,21 kop. 

l leja czyli romanak= 
37,5 kop. 

l denar ..:...... 37,5 kop. 
l frank = 37,5 kop. 

l kron a = 51,9 kop. 
l piastl' = 8,5 kop. 

l lira = 37,5 kop. 

Piastr hiszpańs.=2 rb. 
l kabir = 2 kop. 

Peso aro = 1,75 rub. 
l milreis=l rb. 0,6 kop. 
l reis = 0,1 kop. 

1 piastr = .5 kop., 
l aspr.= 0,7 kop. 

1 rin = 2 kop. 

l jang = 10 muu = 
406,3 kop. 

llial = l rb. 87,5 kop. 
Mic7.kal (= nust)= l rb. 
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Nazwa państwa. Jednostka monetarna. Wartość w kopiejkach. 

l\feksyk Peso czyli piastr = 100 centawom. Peso 
czyli piastr = 8 realom l centaw = 
2 kop. 

Peso, piastr czyli dolar 
= 2 rb. 33/ 4 kop. 

Persya Toman = 10 keranom (sahibkiran), keran 
= 2 panabatom, panalJat = 10 szahi. 
W handlu rial = 1/i keranu czyli 5 
szahi, abas = 4 szahi, senar = 2 sza
hi czyli 1/10 keranu, bisti = 1/ 5 szahi 
czyli 1/ 100 keranu, denar = 1/ 1000 keran. 

'roman = 4 rub. 63 k. 
Szahi = 1,9 kop. 

Stany Zjednoczone 
Ameryki Północ. 

Dolar = 10 dimom, dima = 10 centom. Dola!' =1 rb. 94,4/9 kop. 
Cent = 1,9 kop. 

Transwaal 
Zanzibar 

l\Ionety angielskie i holenderskie. 
Dolar = 100 centów = 2 rb. 33/ 4 kop. l cent = 2 kop. 

M i a r y i wa gi. 
Francuskie. 

1 metr=lO decymet.rów= 100 centymetrów= 1000 
milimetrów= 3,2809 stóp angielskich Y. rus
kich= 3,4722 stóp nowo-polskich. 

l dekametr = 10 metrów; l hektometr= 100 me
trów; l kilometr=1000 metrów. 

1 mit'iametr= lOOOO metrów=lO kilometrów. 
l metr kw.=1O,7M3 stóp kw. angielsk.=12,05617 

Rosyjskie. 

sażeń=7 stóp=84 cale= 840 linii= 3 arszyny= 
48 werszków= 2,13356 metrów. 

l stopa= l stopie angielskiej= 12 cali= 120 linii 
37 arszyna=0,30479 metrów=1,0582 stóp 

nowo-polskich. 
l arszyn= 4 ćwierciom=16 werszków= 21/3 stóp= 

28 cali. 
stóp kw. polskich; l a1'e=100 metrów kw. l weJ'szek= 13/4 cala; l cal_ 417 werszka=25,399 

1 hektare=100 are=1,78612 morgów= 0,9133 dzie- milimetrów. 
siatyn; 1 centiare= thoo are. wiorsta= 500 sażeni- 3500 stóp= 1,06608 kilo-

melr sześcienny=35,3166 stóp sześciennych metra. 
angielskich= 41,8622 stóp polskich. l stopa kw.-O,09289 metra kw. 

l litr= l decymetrowi sześciennemu 111000 metra l sażeń kw.= 4,5521 metrów kw. 
sześciennego=61,027 cali sześc. angielskich 1 dziesiatyna '2400 sażeni kw.= 1,0925 hektara 
=0,081,308 wiader ruskich=l kwarcie pol- = 1,9512 morgów polsko 
skiej. l saźeń sześcienny=9,7l2l5 metrów sześciennych. 

l dQkalitr= lO litrów= lhoo metra sześciennego. l wiadro= 10 sztofów= 100 czarek= 750,568 cali 
1 hektoliir= 100 litrów- l/lO metra sześciennego sześciennych=12,299 litrów. 

= ,130 wiader rosyjskich. l czetwert=4 czetwerykom; 1 czetweryk=8 garu-
1 ster=10 hektolitrów. com= 26,238 litrów. 
l kilogram= 1000 gramów= lOO centygramów=lO 

decygramów= 2,44267 funtów rosyjskich. 
l tonna=lOOO ldlogram.= lO cent. metr.= 61,0475 

pudów. 

pUd= t/lO berkowca=40 funtów= 16,3752 kilogr. 
lunt= 32 łutów=96 zołotników=9216 doli= 

0,40938 kilograma. 

Nowopolskie. 
Sążeń-3 łokciom 

Łokieć-2 stopom 
Stopa-12 calom 
Cal-12 liuiom 

-1,728 metrom 
-0,576 metra 
-0,28 metra 
-24 milimetrom 

Linia -2 milimetrom 
znur mierniczy-lO pr. -43,2 metrom 

Pręt-15 st.-lO 'pręcikom -4,32 motrom 
Pręt kwadratowy - 18,662-* metr. kwadr. 
Morga-300 prętom kw. -55,9872 arom. 

(hektar-1,7861 morga). 
Włóka-3D morgom - 16,79616 hektarom. 

KOl'zec- 32 garncom -1,2 hektolitrom 
Garniec-ol, kwartom -4 litrom 
Kwarta-4 kwaterkom -l litrowi 
Kwaterka - 0,25 litra. 
Funt-32 łutom -405,501 gramom 
Łut-298 granom -12,672 gramom 
Gran -0,0440 grama 
Kamień-25 funtom -10,1376 kilogr. 
Centnar-lOO funtom -40,5504 kilogr. 
Sążeń sześcien . (drzewa) -5,1598 metr. sześc. 



To i owo. 

Dysputy religijne. 

1. Ksiądz prawowierny, dysputując z m~
ryawitą i nie mogąc go przekonać, odezwał SIę 
w te słowa: 

- Czekajcie, czekajcie, a zobaczycie, że 
Ksiądz Kowalski tak was wykieruje, jak Luter 
Niemców ... 

- Hm ... Niemcy tak źle nie wyszJi - od~o: 
wiada maryawita. - U nas na naszeJ ~olskIeJ 
ziemi, gdzie tylko były lepsze gr~n~a, gdzIe lep
sze osady -wszystko Niemcy zaJęll; a tymczasem 
my, Polacy, choć żyliśmy pod opie~ą naszych 
księży katolickich, mamy grunta naJ~orsze:. sa
me piaski i pustkowia... To tak źle me będzIe. 

2. Prawowierny, dysputując długo z ma
rya"witą, odzywa się w końcu w te słowa: 

- To wy powiadacie że niepotrzebni są wam 
biskupi, niepotrzebny Ojciec święty, tylko bezpo
średnio do Pana Boga się udajecie? Jak to mo
że być? 

- A tak - odpowiada maryawita - bo 
zbawienie zadrogoby nas kosztowało. My ludzie 
biedni, a pośrednictwo ogromnie drogie. 

II. 

Nie nawrócił się. 

Zachorowa.ła w pewnej rodzinie prawowier
nej, gdzie dwoje dzieci starszych bylo maryawi
tami, gospodyni domu. Godzina już pó~na .w no
cy. Mąż jedzie po księdza. Na plebanu me za
stał proboszcza; powiedziano mu, że jest we dwo
rze na balu. Za poradą gospodyni i organisty 
wziął oleje Ś. i pojechał do dworu, by stamt~d 
zabrać księdza. Jakoż ksiądz wyszedł z pokOJU, 
pojechał, udzielił ostatnich posług chorej. i kazał 
się wieść z powrotem do. dworu. Pow?zlł, wy'rę
czając ojca, syn maryawIta-18-to le~Dl chłople~. 
W drodze ksiądz po pewnym namysle zapytuJe 
chłopca: .. . . 

- A kiedyż ty SIę nawrOCISZ do WIary? 
- Do jakiej wiary? - odpowiada chłopak. 
- Do jakiej? Przecież wy należycie do he-

rezyi! 
- O tak, kapłani maryawiccy uczą l~dzi 

pokutować, spowiadają, nawołują do adoracYl~ ~o 
Komunii św. - i to ma być herezyą; a wy Jez· 
dzicie po balach, bawicie się, chorzy bez Sakra
mentów świętych umierają - i to ma być dobra 
wiara? 

- Cicho, cicho - przerywa ksiądz, ude
rzając z lekka po plecach woźnicę, - już nic nie 
mów. 

I obydwa dojechali w mUczeniu. 

III. 

Prawo kanoniczne, a sąd chłopski. 

Katolik napotkawszy maryawitę, swego 
krewnego, zawołał: . 

- Za kim ty poszedłeś? Za wyklęty'ml 
księżmi! Czy ty wiesz, co to jest klątwa OJca 
świętego? Proboszcz nasz mówił, że jakby ka
płan maryawicki wszedł do kościoła, a on odpra-
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wiałby Mszę Św., toby przerwał i uciekł do za
krystyi. Taką macie złą wiarę! 

- Czekaj, bracie, niech i ja coś powiem
przerywa maryawita. - Nie taką złą wiarę ma
my, jak wam się zdaje. Dawniej ksi~ża ucz~Tli 
tak: Kto ma dobrą wiarę, złego odpędzI. A Jeze
li wasz proboszcz uciekłby przed naszym oJcem 
w swoim kościele, to oczywiście on ma złą wia
rę, bo dobre przpd złem nigdy nie ucieka. Czy 
nie tak, he? • 

IV 

Mały apostoł. 

W pewnej wiosce znacznie odległej od kos
cioła Maryawickiego, mieszka, maryawicka rodzi
na, która swoje pójście za Barankiem Euchary
stycznym zawdzięcza dziesięcioletniemu chłopięciu. 
Jest niem syn właściciela ubogiej zagrody. Umie 
dobrze czylać, zna nieźle Pismo Św., i on to w 
chwilach próby, w chwilach prześladowania ma
ryawitów ze strony księży i ludu prawowierne
go - podtrzymywał ducha całej rodziny i utwier" 
dzał ją w Mal'yawityzmie. 

Proboszcz katolicki, nie mogąc znieść w swo
jej parafii tej jedynej. rodziny j~.wnie wyznawa
jącej zasad Maryawltyzmu, pOJechał razu Jed
nego ją nawracać. 

W domu zastał matkę i córkę, i z niemi 
rozpoczął dysputę. N adszeJł poLem gospod.arz 
z synem. Chłopczyna, spostrzegłszy prawoWIer
nego księdza w chacie swojego ojca, podszedł bli
żej i paLrząc księdzu śmiało w oczy, w Le słowa 
się odezwal: 

- "Wy jesteście sól ziemi, a jeśli sól zwie
trzeje, na nic się nie przyda, .ie~~ aby była. precz. 
wyrzucona i podeptana od ludzI. . 

- MUcz smarkaczu - krzyknął na mego 
proboszcz,-idź do kąta, ja ze starszymi rozma
wiam! 

I w dalszym ciągu z rodzicami i starszą 
ich córką dysputował. . 

Ci jednak sami nie umiejąc czytać, w roz
mowie powoływali się na wiadomości, jakie zaczer
pnęli od swojego syna. Proboszcz spostrzegł, że 
trzeba mu przedewszystkiem na tego lO-letniego 
chłopczynę dowodzeniami swoj.em.i ~a~r~eć. Prz;y
wołuje go więc napowrót do SIebIe l JUZ łagodme 
mówi: . 

- Podobno nieźle znasz Pismo Sw.; czyta
łeś Lam zapewno o fałszywych prorokach, jacy 
powstaną. Otóż nimi są kapłani Maryawiccy. 

- O nie - odrzekło cblopię-kapłani Ma
ryawici ni~ są fałszywymi pror?kami, al(,l wy ~i-" 
mi jesteście, bo stoi tam napIsane: "z owocow 
ich poznacie je." 

- A cóż w nich tobie się podobało? 
- Wszystko. Tam cnota, modlitwa, miłość; " 

a u was: to zdzierstwo. wyniosłość, pańskość, złe 
obchodzenie się z ludźmi... 

Proboszcz się zawstydził i odjechał z ni-
czem. 

v. 
Prawowierni-nieprawowierni. 

W pewnej stacyi, sk~d maryaw~ci wozili
cegłę na budowę swego kOŚCIOła, razu Jednego-:
kiedy przyszedł pociąg towarowy, ~eskoczyło kIl
ku ze służby kolejowej i przybiegaJąc do groma
dy maryawitów ładujących cegłę na wozy, zaczę:
li ich lżyć w naj gorszy sposób. 



• 
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Po chwili podchodzi do nich maryawita i 
zapytuje: 

- Jakiej wy wiary jesteście? 
- Rzymsko-katolickiej - odpowiedzieli hur-

mem. 
A powiedzcie mi, co w te.i wierze jest naj-

głównipjszcgo? Jaka cnota najważniojsza? 
MilczE\nie ... 
- Jaka? - powtórnie pyta. 
- Mankietnikowi się nie odpowiada,-ode-

zwał się jeden. 
- Nie wiecie, to ja. wam powiem: - mi

łość! A w swoich szyd'erstwach czyście ją poka
zali, wy, prawowierni - jak siebie nazywacie
katolicy? 

Zawstydzeni odeszli. 

VI. 
Maryawici-złodziej e. 

Na dziedzińcu pewnej fabryki gromada prze
ważnie prawowiernych robotników, oczekując sy
gnału rozpoczęcia robót, rozprawiała o Maryawi
tyzmie. Zdania się ścierały; jedni byli za Mal'ya
witami, drudzy przeciw nim; większość jednak 
twierdziła, że ruch maryawicki nie dobrą j est rzeczą. 

- Tak, - przerywa jeden robotnik, dotąd 
niewiele biorący udziału w rozmowie, a którego 
zdanie inni zawsze ważyli,-maryawici są złodzieje! 

Wszyscy ze zdziwieniem pojrzeli na niego, 
bo choć wielu z nich było przeciwnych Maryawi
tyzmowi, życiu jednak maryawitow nic przyganić 
nie mogli. 

- Tak, - powtarza, - maryawici są zło
dzieje. Ukradli nam, prawowiernym katolikom, 10 
przykazań Boskichi je pełnią, a u nas ich już niema ... 

VII. 
Fałsz i prawda. 

W pewnej fabryce kilku tylko pracowało 
maryawitów. Prawowierni koledzy w najrozma
itszy sposób z nimi walczyli. Szczególnie po dniach 
niedzielnych i świątecznych prawowierni podnie
ceni kazaniami swoich pasterzy do nienawiści 
bratniej, spokojnie koło maryawitów przejść nie 
mogli. A jeśli zbiegło się kilka dni świąt, niona
wiść prawowierna dochodziła do szczytu. l Tie
którzy z cierpiących nic nie odpowiadali; ale je
den taką im zawsze dawał odprawę, że przeci
wnicy musieli zawstydzeni odejść, aloo zamilknąć. 

Pewnego razu inteligentniejszy robotnik ode
zwal się do swoich prawowiernych współbraci 
dysputujących z owym maryawitą, w te słowa: 

- Co to jest, że my nie możemy jemu po
dołać! Nas tylu, a on jeden! 

- Bo prawda jedna, - Odpowiada marya
wita - wszystkie kłamstwa bije. 

Vl1l. 
W kancelaryi parafialnej. 

mo mi pochowa dziecko, biedna jestem, nawet na 
trumnę nie mam. 

- Cóż to, ja na was darmo będę robił? A 
jak mi się kapota zedrze, to kto mi kupi? 

- Ale, proszę ojca duchownego, ciało już 
czwarty dzień w domu leży, już cuchnie ... 

- A mnie co do tego.? Przynieś i zapłać, 
inaczej nie ma co gadać. 

B'iedna kobiecina odeszła zniczem. 
Do księdza zbliża się teraz para młodych 

ludzi. Ci dają na zapowiedź. Następuje egzamin 
przedślubny. 

- Czego potrzeba człowiekowi do zbawie-
nia dus.zy? - pyta ksiądz pana młodego. 

- Rubla. 
- Co?! 
- Rubla,-odpowiada z naciskiem panmłody. 
- Co ty mówisz? To są kpiny! 
- Nie, to jest szczera prawda! Bo gdyby ta 

kobieta miała rubla, dziecko jej weszłoby do nie
ba. a tak - to pójdzie do piekła i nie będzie mia
ło pogrzebu chrześcijańskiego. 

Ksiądz się skonfundował ijuż więcej nie pytał. 

IX. 
Trafna odpowiedź. 

Na rynku pewnego gubernialnego miasta 
znalazł się roznosiciel .Maryawity" z numerami 
tego pisma. Natychmiast otoczyła go gromada 
ludzi, rozpytując ciekawie o różne rzeczy. Wtem 
odzywa się do tłumu pewien inteligentny jegomość 
w te słowa: 

- Co oni zrobili, ci odszczepieńcy! Zapro
wadzili polską Mszę i tym sieją zgorszenie, ucząc 
małe dzieci znieważać Boskie słowa. Toż to znie
waga; usłyszą dzieci podczas Mszy słowa święte, 
a potem będą je powtarzać przy zabawie i będą 
znieważać religię ... 

- Nie kapłani Maryawici gorszą dzieci, za
prowadzając polską Mszę, - odrzekł maryawita
ale księża prawowierni gorszą lud, ucząc przekli
nać i blużnić. Lepiej jest przeklinać po łacinip., 
a modlić się po polsku; nie tak jak robią księża 
prawowierni, którzy modlą się niezrozumiałym ję
zykiem, a przeklinają po polsku. 

Obecni parsknęli śmiechem, a zawstydzony 
inteligent powiedział tylko: .a takby należało" -
i odszedł. 

x. 
Rozmowa maryawity z hrabią. 

Wkrótce po odłączeniu się maryawitów od 
prawowiernych, kilku maryawitow w pewnej para
fii było wyciągniętych na dysputę z księżmi. Lecz 
jędrne argumenty chłopskie zamknęły usta teolo
gom. Wtedy do rozmowy wmieszał się hrabia 
właściciel majątku w okolicy i z patosem rozpo-
czął oświocać prostaczków w ten sposób: 

- Co wy rozumiecie? Myśmy klasy koń·· 
czyli, to się na wszystkiem lepiej znamy. Powie

W kancelaryj parafialnej prawowiernego dzcie mi, czy to możliwe, żeby Pan Jezus obja
kościoła czeka gromadka osób; jedni przyszli wiał się jakiej kobiecie, z nią rozmawiał... żeby 
z pogrzebem dziecka, drudzy dają na zapowiedzie. Bóg się tak zniżał? 
Sekretarz spisal akt zejścia i żąda pilmiędzy za - Co ja winien, że pan hrltbia klasy kończył 
pokładne. a rozumu nie ma, - odpowiada jeden z zagadnię-

- Należy się 2 ruble kop. 20. tych maryawitów.- Ja jestem ciemny chłop, nie' 
- Nie mam, proszę pana, - odpowiada li- umiem czytać, ani pisać, ale ja panu hrabiemu 

cho ubrana kobiecina, widocznie matka zmar··lo< m!"r+;,,, wytłomaczę. Słollce nie potrzebuje się zniżać, 
maleństwa, - niech się pan zlituje. ż by pocieszyć biednego więźnia będącego w pi-

- Nio mogę, proście księdza. M. }V icy, alo mu pośle promie)l swojego światła. Pan 
Na te słowa wchodzi Jssiądz. Kobiet obęJn Je us jest wszęd~ie, nie potrzebuje się zniżać do 

muje go za !i:Olana; i blaga o litość. \; z wieka, ale niech mu tylko pośle promień swo-
- Niech ojciec duchowny się zmiłuj i arf je łaski, to już dosyć. 

w Łodzi . 
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~I Zakład Malarsko-Lakierniczy I~ 

~ EDMUNDA SIMON ~ 
~ w WARSZAWIE, ~ 
~ ~II ulica Stalowa Nr. 30. II~ ~ 

~ Wykonywa wszelkie roboty w zakres tej sztuki wchodzące, a mianowicie: ~ 
.Atl malowanie kościołów, pokoi od najskromniejszych do najwykwintniejszych IM 

~ 
podlug najnowszych modeli, malowanie i lakierowanie różnych mebli, urzą- ~ 
dzeń sklepowych i wystawowych. Imituję wszelJdego rodzaju drzewa i ka-

o mienie. Wykollywam szyldy metalowe i piszę lia blasze, szkle, murze i mar-
cv1 murze. Skrobię, zacieram i maluję szwedzką farbą fasady domów tak klejowo ~ 

o~1 jak i olejno, a także kleję pokoje obiciem tak z własnego jak i powbiedrzonego I~ 
tv1 materyaru. Po ukończonej praktyce za granicą, mam nadzieję, że ę ę mógł ~ 

.ACI zadowolnić naj wybredniejsze gusta moich klijentów. I~ 

~ ;::=::::::::: Robota akuratna i sumienna. := ~ 

t1J~~~~I$ f~I~~~I~~~"S ~~ 

SKŁAD 

Pędzli 

WINCENTEGO DZIARKOWSKIEGO 
Szczotek • 

l 

VV "\v ARSZA "\iVIE, 

ulica Świętojerska Nr. 20. 

Poleca 

Szczotki własnego wyrobu, przyjmuje wszelkie obstalunki w za
kres szczotkarstwa wchodzące, wykonywa roboty sumiennie, za trwa
łość i dobroć swoich wyrobów gwarantuje. 

_ , Proszę Sz. P.P. o zwrócenie uwagi na moją firmę. _ ~ 

• c ~'.!~ 11 ~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!dJ~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!dJ~'.!~'.!~'.!~'.!~'.!~~1!~'.!~'.!~II ~'.!~ • 
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Jarmarki. 

GUBERNIA WARSZAWSKA. 

Powiat Warszawski. Warszawa. Jar-
mark na welnę od dnia 15 czerwca, tnyający PJ'7,CZ 
d. 3.-Kontr akty na Ś. Jan Clll'zeiciel. 

Jabłonna. Jarmarków 6, we czwar. po OczysliI
czeniu N. P. Maryi, po Ś. Wojciechu, po Ś. }\.n
tanim, po ś. Jakóbie, po Ś . Michale i po Ś. Łucyj. 

Nowy Dwór. Jarmarków 6, we środy: po Na
wróceniu Ś . Pawła, po ś. Józefie, po Ś. Serwacyrn, 
po Ś . Henryku, po Ś. Nikodemie, po Ś. Marcinie. 

Piaseczno. Jarmarków 6, w poniedziaIki: po 
Niedzieli Starozapustnej, po Niedzieli Kwietniej, 
po Ś. Jakóbie, po Ś. Michale, po Wszystkich Św., 
po Ś. Łucyi. 

Okuniew. Targi: Latem od l kwietnia do 1 
października co tydzień w czwartki; reszta C7.ęść 
roku też w czwartki co 2 tygodnie, po l i Hl ka
żdego miesiąca. Jarmarki: poniedziałek po Przew. 
Niedz., we wtorki: przed Nowym Hakiem 110W., st., 
przed Bożem Ciałem, prr.ed Ś. Hocbem, przed Ś. 
Michałem i po Ś. Mikołaju . 

P o w i a t R a d z y m i ń s k i. Radzymin. Jarmar
ków 6, we wtorki: po Ś. Dorocie, po Ś. J oachimie, 
po Ś. Januaryuszu, po Wnieb. N. M. P., po Ś. Re
migiuszu, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Jadów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Helenie, we środę po Ś. Stanisła
wie, w poniedziałki po Ś. Józefie Kalasantym, po 
Narodzeniu N. P . Maryi, po Ś. Karolu Boromeuszu. 

p o w i a t N o w o m i ń s k i. Nowo-Mińsk. Jarm. 
2, w poniedzi ałki: po Niedzieli Bi ałej, przed Ziel 
Świątkami. 

Karczew. Jarmarków 6, w poniedzialki: po 
Ś. Walentym, po Niedzieli Kwietniej, pC! Ś. ']'rój
cy, po Ś . Bartłomieju, po Wszystkieh Swięt.ych, 
po ś. Łucyi. 

Slennica. J armarków 6, w poniedzialki: po 
3-ch Królach, po Niedz. Kwiet., we wtorek po ś. 
Stanisł., w poniedzialki: po Kar. N. M. P., po Ś. 
J adwidze, po Wszystkich św. 

Kaluszyn. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Macieju, po Niedzieli Kwietniej, po 
Ś. Bartłomieju, przed Ś. Szymonem i Judą, przed 
Ś . Tomaszem Apostołem. 

Kołbiel. Jarmarków 6, we śl'ddy: przed Ś. Ka
rolem, po Ś. Wincentym Feraryuszu, po ś. Trójcy, 
po Ś. Michale, po Ś. Marcinie, po Niepokalanem 
Poczęciu N. P. Maryi. 

Stanisławów. Jarmarków 6, . we wtorki: po 
3-ch Królach, po Niedzieli ŚJ'odop., po Ś. Piotrze 
i Pawle, po ś . Mateuszu, po Ś. Marcinie, po świę
tej Łucyi. 

P o w i a t Gr ó j e ck i. Grójec. Jarmarków 6, 
we czwartki: po Ś. Walentym, po Ś. Marku, po 
Ś. Annie, przed ś. Idzim, po Ś. Jadwidze, przed Ś. 
Michałem. 

Tarczyn. Jarmarków 6, w poniedziałki: przed 
Niedz. Starozap., przed Niedz. Kwietnią, przed ś . 
,Jakóbem, przed Ś . MiclHtlem, przed Wszystkimi 
Świętymi, przed Ś. Łucyą. 

Mogielnica. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królacb, po N"iedzieJi Kwietniej, po Zielonych 
Świątkach, po Wnieb. N. P. M., po Ś. Franciszku 
Seraf., po ś. mżbiecie. 

Góra Kalwarya. Jarmarków 4, we środy: po 
3-ch Królach, po Wielkiejnocy, po Zielonych 
Świątkach, po Bożem Ciele. 

Czersk. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królac11, przed Ś. Janem Cbrzcicielem, po ś. J akó
uie Apostole, po Ś. Michale, przed Ś. Szymonem 
i Judą, przed ś. Tomaszem Apostolem. 

Warka. Jarmarków 6, we środy: po Oczysz
czeni u N. P. M., po niedzieli Środop., po Ś. Stani
sławie, po ś. Tekli, po ś. Leonardzie, po Niepokal. 
Poczęciu N. P. Maryi. 

p o w i a t B ł o ń ski. Grodzisk. Jarmarków 5, 
w poniedziałek po Niedz. Zap., we wtorek po ś. 
Wojc., w poniedz.: po ś . Annie, po ś. Marcinie, 
przed ś. Tomaszem Apost. 

Błonie. Jarmarków 6, we wtorki: po Oczysz
czeniu N. P. Maryi, po Niedzieli Kwietniej, po ś . 
rrrójcy, po Ś. Augustynie, po ś . Łu kaszu, po Ś . 
Katarzynie. 

Nadarzyn. Jarmarków 6, ~ poniedziałki: po 
Trzech Królach, po Niedzieli Srodop., po Ś . An
nie, po Podwyższenhl Ś. Krzyża, po Ś . Leonar dzie, 
po Ś. Łucyi. 

Mszczon·ów. Jarmarków 6, w ponied ziałki: po 
Nawróceniu ś. Pawła, po Ś. Marku, pI'zed Ś . Ja
nem Chr7.c., po Ś. Bar tłomieju, po Ś. Michale, po 
Niepoka l. Poczęciu N. P. :.'I1al'yi. 

Wiskitki. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Jó
zefie, po ś . Stanislawie, po Bożem Ciele, po Wnie
bowzięciu N. P . . Maryi, po śś. Kosmie i Damianie, 
po W 'zystkich Swiętych . 

P o w i a t S k i e r n i e w i c k i. Skierniewice. J ar
marków 6, we czwartki: po 3-ch Królach, po Nie
dziel i Środo])., we środę przed ś . Filipem i Jakó
bem, we czwartki: po Ś. Jakóbie Apostole, po ś. 
Franciszku Seraf., po Ś . Elźbiecie. 

p o w i a t Ł o w i c k i. Łowicz. Jarmarków 3, 
w poniedz i ałe k po Niedzieli Starozap., we wtorek 
po Niedzieli Kwietniej, na Ś . Jana Chrzciciela 
trzy dni trwać mający, w poniedzi ałek po Wnie
bowzięciu N. P. Maryi, na Ś . Mateusza 8 dni trwać 
mający, w poniedziałek po Ś. Andrzeju. 

Bielawy. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś . J ó
~efie, przed Ś. Filipem, po Nawiedzeniu N. P. M., 
przed Ś. Szymonem i Judą, przed Ś. Toma zem 
Apostolem. 

Sobota. Jarmarków 6, we czwartki: po 3-ch 
Królach, w Wielki Czwartek, we czwartek po Zie
lonych Świątkac11, we środQ po Ś. Wicie, po Ś. 
Bartłomieju, po Wszystkich Swiętycb . 
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Bolimów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Kazimierzu, po Ś. Urbanie, po ś. 
Annie, po Narodzeniu N. P. Maryi, po ś. Marci
nie. 

Powiat Sochaczewski. Sochaczew. Jar
marków 6, we wtodd: po ś. Prysce czyli po dniu 
18 Stycznia, po Niedzieli Kwietniej, po ś. 'Wojcie
chu, po Zielonych Świątkach, po ś. Maryi :Magda
lonie, po ś. Urszuli. 

Iłów. Jarmarków 6, we czwartki: po Ś. Wa
lentym, po 40 Męcze : nikach, po ś. Bazylim, przed 
ś. Idzim, po ś. Jadwidze, przed ś. 'l'omaszem 
Apostołem. 

P o w i a t G o s t y ń ski. Gostynin. Jarmarków 
6, we wtorki; po ś. Weronice, po Ś. Gertrudzie, 
po ś. Stanisławie, po Ś. Jakóbie, po Ś. Anurzej u, 
przed Ś. Tomaszem Apo t. 

Gombin. Jarmarków 6, we wtorki: l przed 
Nie(lz. Zap., 2 przed Niedz. Palmową, 3 przed 
Wniebowst. Pańskiem, 4 po Bożem Ciele, ó po 
Nar. N. P. M. i 6 przed ś. Mikołajem, oraz w ka
żdy czwartok. 

Osmolin. Jarmarków 6, we wtorki po ś-tej 
Agnieszce, po ś. Kazim., po ś. Jakóbie Apost., po 
ś. Stanisławie, po ś. Kandydzie, czyli po d. 3 Pa
ździernika i po ś. Marcinie. 

Kiernozia. Jarmarków Ó, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Oczyszczeniu N. P. M., po ś. M.ałgo
rzacie, po Podwyższeniu Ś. Krzyża, po Niepok. 
Poczęciu N. P. M. 

P o w i a t K u t n o w ski. Kutno. Jarmarków 
6, we czwartki: przed ś. Walentym, po Niedzieli 
Środop., przod ś. Filipom i Jakóbem, na Zielone 
Świątki 10 dni trwający, zaczynać się ma od 
wtorku, we czwartek przed Ś . Franciszkiem Seraf., 
po ś. Elżbiecie. 

Dąbrowice. Jarmarków 6, we czwartek, po 
2 Niodzieli poslu Suchą zwanej, wo wtorek po ś. 
Stanisławie, we czwartki: przcd Bożem Ciałem, 
po . P. M. Śnieżnej, po ś. Jadwidze, po Niepak. 
Poczęciu N. P. M. 

Krośniewice. Jarmarków 6, w poniedziałek po 
Oczyszczeniu N. P. M., we wtorki: po ś. Józefie, 
po ś. Antonim, po ś. J\licbale, po ś. Marcinie, po 
llied7.ieli 3 Adwentu. 

Żychlin. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 3 
Królach, po Ś. GrzegOl'zu, we wtorek po Ś. Woj
ciechu, w poniedziałki : po ś. PioLI ZO i PawIo, po 
ś. Matouszu, przed ś. Szymonem i Judą. 

Powiat Włocł a wski. Włocławek. Jar
marków 6, we czwartki: po 3 Królach, po ś. Ja
nie Bożym, we wlorek po ś. Stanisławie, we czwar
tki: po ś. Dominiku, przed Narodzeniem N. P. M., 
po ś. Leonardzie. 

Brześć. Jarmarków 6, we wlorki: po Nowym 
Roku, po ś. Walentym, przed ś. Slanisławem, po 
Ś. Józefie Kalasantym, po ś . Stefanie, po Wszyst
kieh Świętych. 

Kowal. Jal'ml\rków 6, we środy: po ś . Woj
ciechu, przed ś. Janem Chrzcicielem, po ś. Jakó
bie AposL., po Narodzeniu N. P. M., po ś. Urszu
li, przed ś . .Mikołajem. 

Lubraniec. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
ś. Błażej u, po Niedz. K wiot., we wtorek po ś. 
Julii, w poniedziałki: po ś. Aleksym, po Ś. Piotrze 
i Emilu, po Ś. Leonardzie. 

Chodecz. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Oczyszczeniu N. P. M., we wtorek po Ś. Józefie, 
w poniedziałki: przed ś . Filipem i Jakóbem, po ś. 
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Dominiku, po ś. Jadwidze, po ś. Teresie, przed 
ś. 'romaszem ApostoIem. 

Przedecz. Jarmarków 6, we wtorki: po ś. 
Walentym, po Niedzieli Kwietniej, po .ś. Antonim, 
przed ś. Wawrzyńcem, po ś. Łukaszu, przed ś. 
Mikołajem. 

Lubień. J armarków 6, w poniedziałek po 3-ch 
Królach, we wtorek po Niedzieli Przew., w ponie
qziałki. po ś. Trójcy, po ś. Bartłomieju, po Wszyst. 
Swięt., po św. Łucyi. 

P o w i a t N i e s z a w ski. Nieszawa. Jarmar
ków 6, we wtorld, po ś. Fabianie i Sebastyanie, 
po ś. Józefie, przed ś. Janem, po ś. Bartłomiej 11, 
po ś. Michale, po ś. Marcinie. 

Osięciny. Jarmarków 6, we środę po 3 Kró
lach, w I-szy wtorek m-ca Kwietnia, w l-szy po
niedziałek m-ca Lipca, w 3-ci poniedziałek m-ca 
Września, w 3-ci poniedziałek m-ca Października. 

Piotrków. Jarmarków 6, w pOlliedziałk.i: po 3 
Królach, l-ej niedzieli postu, w piątek przed Nie
dzielą Kwietnia, w poniedziałki: po Wniebowstą
pieniu, po Ś. Jakóbie, po Wszystkich Świętych. 

P o w i a t P u ł t u ski. Pułtusk. Jarmarków Ó, 
we wtorki: po 3 Królach, po ś. JÓ?;efie, po Zielo
nych Świątkach, po Narodzeniu N. P. M., we 
czwartek po ś. Jadwidze. 

Nasielsk. Jarmarków 6, we wtorki: po Nie
dzieli, rodop., po ś. Wojcieąhu, po ś. Jakóbie, po 
Ś. Michale, po Wszystldch Swiętych, po Niepok. 
Poczęciu N. P. M. 

Serock. Jarmarków 4, w l-szy wtorek po ś. 
Mateuszu, we środy: po 3 Królach, po ś. Kazimie
rzu, po ś. Piotrze i Pawle. 

Wyszków. Jarmarków 6, we wtorki. po ś. Apo
lonii, po ś. Grzegorzu, po ś. Antonim, po Prze
mienieniu Pallskiem, po ś. Justynie, po Ś. Łucyi. 

P o w i a t P ł o ń s k i. Płońsko Jarmarków 6, 
we wtorki: po Niedzieli Kwietniej, po Zielonych 
, wiątkach, po ś. Piotrze i Pawle, po ś. Bartłomie
ju, po Wszystkich Świętych, po Niepokalanem Po
częciu N. P. M. 

Sochocin. Jarmarków 6, we środy:, po ś. Bła
żeju, po ś . Stanisławie, przed ś. Janem Chrzdcie
lem, we czwartki: po ś. Dominiku, po Pod wyż. 
ś. Krzyża, po ś. Klemensie. 

Zakroczym. Jarmarl(ów 6, we wtorki: po ś. 
Pawle Pustelniku, po ś. Katarzynie Seneńskiej, po 
ś. Maryi i Marcelim, po ś. Kunegundzie, po Nar. 
N. P. M.,. po ś. Marcinie. 

Czerwińsk. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Ś. 'Wojciochu, po ś. Małgorzacio, po 
Narodz. N. P. M., przed ś. S7.ymonem i Judą, po 
ś. Marcinie. 

Nowe Miasto. Jarmarków 6, w poniedziałek 
po Niedzieli W tępnej, we czwartek przed Nie
dzielą Kwietnią, we środę przed Wniebowstąpie
niem Pańskiem, we czwartek po ś. Rochu, w po
niedziałek po Nar. N. P. M., wo czwartek po ś. 
Jadwidze. 

GUBERNIA KALISKA. 

P o w i a t K a I i s k i. Kalisz. Jarmarków 6, we 
wtorki: po Oczyszczeniu N. P. M., przed ś. Mar
kiem, d. 19, 20 i 21 maja trzytlniowy na welnę, 
przed ś. Jdzim, po ś. Jadwidze, po ś. Marcinie. 

Chocz. Jarmarków 6, we wtorki: lJl'zed ś. 
Filipem i Jakóbem, po Ś. Bartlomieju, po Ś. Ja
dwidze, po Ś. Marcinie. 

Stawiszyn. Jarmarków 6, w poniedziałki: .po 



3 Królacb, po Niodzieli Środop., po Wniebowstą
pieniu Pańsldem, po Ś. Bartłomieju, po Niepoka
lanem Poczęciu N. M. P. 

Koźminek. Jarmarków 6, we środy: po Ś. 
Af!;nieszce, po ś. Grzegorzu, po Ś. Piotrze i Pawle, 
prlled Ś. 'Wawrzyńcem, po Narodzeniu N. M. P., 
prlled Wszyst. Świętymi. 

Błaszki. Jarmarków 6, we wtorki: po Oczysz
czoniu N. M. P., po Przewodniej NiedzieU, po Ś. 
Antonim, po Ś. Rochu, po Ś. Micbale, po Ś. Kata
rzynie. 

Opatówek. Jarmarków 6, wo czwartki: po Ś . 
Doroci e po Ś. Piotrze i Pawle, po Karodzeniu N. 
M. P., po Ś. Łukas 'l u, po Wszystkich Świętych, po 
Niepok. Poczęciu l . M. P. 

Staw. Jarmarków El, we wlOl"ki: po Ś. Macie
ju, po Ś. Stanis~awie, po ś. Ja~óbie, . przed Ś. 
Idzim, po Ś. JadwIdze, po Wszystkich ŚWIętych. 

p o w i a t S ł u p e c k i. Słu pca. Jarmarków 6, 
w poniedziałki po. 3 Królach, po niedzieli Srodop., 
przed Zielonymi Swiątkall.i, po Wniebowzięciu N. 
M. P., po Ś. Mateuszu, po Ś. KatarzyJ\io. 

Pyzdry. Jarmarków 6, we c7.war tki: po 3 
Królach, po Ś. Teofilu, c7.yli po d. El Marca, wo 
środę po ś . Stanisławie, we c7.wartek po Nawie
dzeniu N. M. P., po Ś . .Michalo, po Wszystkich 
Świętych. 

Kazimi erz. Jarmarków 6, w ponied7.iałld po 
3 Królach, we wtorki: po Ś. Józefie, po Ś . Wojcie
cbu, w poniedziałki : przed Ś. Janem Chrzcicielem, 
po Wniebowzięciu N. M. P., po Ś. Marcinie. 

ZagorÓw. Jarmarków 6, w 2-gie środy: po 13 
Stycznia, 13 Marca, 13 Maja, 13 Lipca, 13 Wrze
śnia i Listopada. 

Kleczew. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lacb, po niedzieli Kwietniej, po ś. Piotrze i Pawle, 
przed Ś. Idzim, po Ś. Łukaszu, po Ś. Andrzeju 
Apostole. 

-Wllczyn. Jarmarków 6, w poniedziałek przed 
niedzielą Zapustną, we środy: przed Wielkanocą, 
przed Zielonemi Świątkami, przed ś . Jakóbem, w 
poniedziałek przed Ś. Michałem, we ś.rodę przed 
Bożem Narodzeniem. 

Skulsk. Jarmarków 3, w poniedziałki: po 
Oczyszczeniu N. M. P ., przed Ś . Janem Chrzcicie
lem, po Wszystkich Święto 

P o w i a t K o n i ń s ki. Konin. Jarmarków 6, 
we środy: po 3 Królach, po Ś. Albinie Biskupie, 
RO ś. Teodorze, po Ś . Remigiuszu, po Wszystkich 
Świętych, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Golina. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Nie
d7.ieli Zapustnej, przed Wielkanocą, przed Zielo
nomi Świątkami, przod ś . Wawrzyńcem, przed Ś. 
Marcinem, przed Bożem Nar. 

Slesin. Jarmarków 6, we czwartki: po ś. Wa
lentym, po niedzieli Kwietniej, pr7.ed ś. Fi lipem 
i Jakóbem, po ś. Jakóbie Apost., po ś::l. Aniolach 
Stróżaeh, po iepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Rychwał. Jarmarków 6, we wtorki: po Nie
dzieli Staro>IUpustnej, przpd Wielkanocą, po ś . 
Trójcy, po Ś. Bartłomieju, po Wszystldch Święt., 
przed Bożem N arodz. 

Tuliszków. Jarmarków 6, wo środy: przed 
Oczyszczeniem N. M. P., przed niedzielą, Środop . , 
przed ś. Mateuszcm, przed .Wszystkimi Swi ę tymi, 
przed Niepokalanem PoczęClem N. M. P. 

WładYSławów . Jarmarków 6, we śrocly: przed 
t;. Józefem, po Wniebowst. Pańskiem, przed ś. 
Piotrem i Pawłem, przed Ś. Bartłomiejem, przod 
Wszyst. Świętymi, przed Ś . Barbarą. 

p o w i a t K o Is k i. Koło. Jarmarków 6, we 
wtorki: po Oczyszczeniu N. M. P., po niedzieli 
Środo p., po ś. Stanisławie, po Podwyższeniu św. 
Krzyża, przed ś. Szymonem i Judą, po Ś. Kata
rzynie. 

Brudzew. Jarmarków 6, we wlorki: po św. 
Konstancyi, przed WieIkartacą, po ś. Stanislawie, 
po Przemienieniu Pańskiem, po ś. Franciszku Borg., 
przed Bożem N arodz. . 

Kfodawa. Jarmarków 6, WP wtorki: 1~0 3 Kró
lach, po nipdzieli Środop., po ś. Wojci 'chu, po Ś. 
Jakóbie, przed Ś. Idzim, po Ś. Klemensic . 

Grzegorzew. Jarmarków 6, WP środy: po św. 
AgniC'szce, po ś . Józefie, po Ś. Wojciechu, po św. 
Małgorzacie, po ś. Jadwidze, przed św. Barbarą. 

D ąb ie . Jarmarków 6, w~ wtorki: po Ś. Grze
gorzu, po ś. Sla.nislawie B., po Ś. Jakóbie Apo
stole, po Ś. Jadwid7.p, po ś. Marcini(', po Ś . ł ... ucyi. 

Izbica. Jarmarków 6. we środy: po 3 Królach, 
po Ś . Kazimierzu, po Ś. Stfmisławie, po Narodze
niu N. M. P., po Ś . Franciszku Borg., przed Ś . .Mi.
kolajem. 

Babiak. Jarmarków 6, we wlorki: po 3 Kró
lach, po ś . Janie Bożym, po ś. Zofii, po Ś. ~fałgo
rzacie, po Narodzeniu N. M. P., po Ś. Teodorz . 

Brdów. Jarmarków e, w poniedziałki: po "Ś. 
Pawle Pust., po ś . Kazimierzu, we wtorek po ś. 
Stanisławie, w poniedziałld: po Nawiedz. N. M. P., 
po ś. Michale, po Ś . Marcinie. 

Sompolno. Jarmarków 6, we środy: po Oczy
szczeniu N. M. P., po nirdzieli Kwi etnipj, po Zie
lonych Świątkaeb, przed ś. Janem, po Podwyższe
niu Ś. Krzyża, przed Bożem Narodzt'niem. 

p o w i a t Ł ę c z y ck i. Łęczyc a. Jarmarków 
6, we wtorki: po Ś. Franciszku a Paulo, po św., 
Aleksandrze Bisk., czyli po dniu 4 Czerwca, po 
S. Aloksym, czyli po d. 17 Lipca, po Ś. Jadwi
dze, po ś. Katarzynie, po Niepokalanem Poczę
ciu N. M. P. 

('rabów. Jarmarków 9, we czwartki: po 3-ch 
Królach, po niedzieli Środop., po św. Piolrze j Pa
wle, po Ś. Michale, po Wszyst. Święto po Niepo
kalanem PoczQciu N. M. P. 

Parzęczew. Jarmarków 6. \I' poniedziałki: po 
3 Królach, po Zwiastowaniu N. M. P., przed Ś. Ja
nem Chrzcicielem, po Przemienieniu Pańskicm, po 
ś. Michale, po Wszystldch Świętych. 

Ozorków. Jarmarków 6, we środy: po Oczysz
cZl'niu N. M. P., przed Wielkanocą, przed ś. Janem 
Chrzcicielem, przed Wniebowzięciem N. M. P" 1)0 
Ś. Michale, po ś. Andrzeju z Awelinu. 

Piątek. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Ś. 
Agnieszce, po ś. Kazimierzu, po niedzieli Kwiet., 
po ś. Trójcy, po ś. Kosmie i Damianie, po Ś. An
drzej II Apostole. 

Poddębl c e . Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po Ś. Józefie, po ś. Stanisławie, po ś. Ma
ryi Magdalenie, po Ś . Tekli, po ś. Marcinie. 

P o w i a t T u r e c k i. Turek. Jarmarków 6, 
we wtorld: po 3 Królach, po niedzieli Kwietniej, 
po Bożem Ciele, po Wniebowzięciu N. M. P., po 
ś. Łukaszu, po Niepokalanern Poczęciu N. ~L P. 

Warta. Jarmarków 6, we czwartki: po Na
wróceniu ś. Pawła, przed Wielkanocą, wc środę 
przed Ś . Stanisławem, we czwartld: po Nawiedze
niu N. M. P., po ś. Franciszku Serafickim, po ś. 
Łucyi. 

Uniejów. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Ma
cieju, po Niedzieli Przewodniej, po Zielonych Swiąt-

3 



kach, przed ś. Wawrzyńcem, po Ś. Michale, po I ś. Stanisławie, w poniedziałki: po Nawiedzeniu 
Ś. Andrzeju. N. M. P., po Ś. Bartłomieju, po Niepokalanem Po-

Dobra. Jarmarków 6, w pouiedziałk'i: po częciu N. M. P. 
Ś. Walentym, po niedzieli PrzewodniPj, po Ś. Trój- Bełchatów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
cy, po Ś. Mateu zu, po Wf'zystkieh Świętych, Niedzieli Środopuslnej, przed Ś. Stanisławem, we 
przed Ś. Tomaszem. wtorek po Ś. Erazmie, w poniedziałki: przed Na-

Pęczniew. Jarmarków 6, w środy: po No- rodzeniem N. M .. ~". po ś~. Aniolach S~różach, we 
wyru Roku, po 40-tu męczennikach, 1)0 Ś. łzydorze wtorrk przpd WIgIlIą Bozego Narodzema. . 
Oraczu, tl0 Ś. Małgorzacie, po :\'arodzpniu ~. 11. Grocholice. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
P., przed świętą KatarzYllą. ~ Królach, po Nirdzieli Kwietniej, we wtorek po 

p o w i a t S i e r a d z k i. Sieradz. Ja'l'markó\\' s. Stanisławie. w poniedziałki: po N. M. P. Ska-
6, we wtorki: po 3-ch Królach, po Ś. Józrfip, po I!le~'znrj, przrd ś. Bartłomiejem, po Wszystkich 
Ś. Stanisławie, po Ś. Annie, po Wszystkich Świę- SWlętych. 
tych, po iepokalanem Poczęciu N . .M. P. Kamińsk. Jarmarków 6, we środy: po Oczysz-

Zloczew. Jarmarków 6, we czwartki: po 3-ch ~'zenit~ N. M. P'" po s .. Józefip, p!'zcd Ś. ,Filipem 
Królach, we wtorki: po Ś. Zofii, po Ś. Antonim, I.Jakobrm, .po. s. Maryl ~fagdalemc, po s. Fran
we czwartki: po N. ~f. P. Szkaplerznej, po Wnie- CIszku SerafIckIm, przed s. Tomaszem Apost. 
bow tąpieniu 1 • M. P., po W zy L Świętych. P o w i a t B r z e z i ń ski. Brzeziny. Jarmar-

Burzynin. Jarmarków 6, we środy: po 3 Kró- ~ów 6, we czwar~ld: po św. Pawle. PI.IRtrlJ}iku, po 
lach, po Ś. Macirju, po Niedzieli Kwietniej, po .. Grzegorzu,.we srodę pr~f'd Znalezlem~m s .. K~zy
Ś. Maryi Magdalenie, po Ś. Harflumi('jn, po Ś. Łu- za, w.p wtor~l: po s. An.me, po Podwyzszrmu s-go 
kaszu. Krzyzn, po s. h.atarzyme. 

Szadek. ,Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Wa- .S~ryków. Jar~arków 6, we czy;artki: po Ś. 
len tym, po Niedzieli Kwietniej, po Ziolollych wiąL- MacIPJu, ~rzr~l Wwlkano.cą, pr~e.d s. Way;rzf'11-
kach, po Ś. Jakóbir, przed Ś. Szymonem Judą, c.pm, po s. M1ChaJ f', po s. MarCJme, przed s. '1eo-
przed ś. Tomaszem Apostołem. f Ilem. 

Zduńska Wola. Jarmarków 6, we wLorki: po Główno: Jarmarków 6, P? 3-ch ~ról.ach, po 
Niedzieli środopustnej po ś. Wojcirchu, po Ś. Te- Oc.zyszcze~llI N. M: P., po W~lIebo~'łsląpJOn~u Pań
kli, po Ś. Janie Kapistranie, po Ś. KlplIlensie, przed sk"1e~, po s. Jakóblr, przrd s. IdZIm, po s. Kata-
Ś. Wiktoryą. rZyllle. 

p o w i a t W i e I u ń ski. Wieluń. Jarmarków Będków. Jarmarków 6, po Ś. Agnieszce, po 
6, W(' wtorki: po Ś. Agnie zce, po .i\iodzieli Białej, Ś. Józl'fir, przpu Znalezirniem ś. Krzyża, po św. 
po Zielonych Świątkach, po Nawiedz. '. M. P., po Bartłomieju, przed s. Szymonem i Judą, po Ś. Ka-
Ś. Michale, przed Ś. Barbarą. tarzynie. 

L~tut~w. Jarmarków 6,. we, ,~!orki: przed Ś. Ujazdów. Jarmarków, 6, w poniedziałki: po 
F~anClszkiem ~alezym, po s. JozefJe,'po s. Urba- Orzysl\czenirr N. M. P., po Ś. Grzogorzu, po Ś. Trój
me, po. ś. Anme, po Ś. Mateuszu, po NIepokalanem ey, przed Ś. Wawrzyńcem, po Ś. Franciszku Sera-
PoczęcJU N. M. P. fickim, po Ś. Łucyi. 

Wie~uszew. Jarmarków 6, w. poniedziałki po Tomaszów. Jarmarków 6, we wtorki: po 
Ś .. Ag~Cle, we w,toJ'f'k . po Ś. WO.lcle,chll, w p(~n~l'- Oczyszczeniu N. M. P., po Ś. Franciszku a Paulo, 
dZ1ałld: po Ś. PlOtrzr. l Pawle, po s. H.arflomle.lll, [lo '. Alek andrze H. czyli po 4 Czerwca, po Prze
prze~ Ś. Szymon('m l Judą, przed J-lollf'm Naro- mion. Pańskiem, po Ś. JII tynie, po Niepokalanem 
dzemem. Poczęriu N. M. P. 

Bolesławiec. Jarmarków 6, w poniedziałki: Jeżów. Jarmarków 6, we środy: po 3 Królach. 
po N. M. P. Gromnicznej, po Wielkiejnocy, po po Ś. Bf'neclykcie, po Ś. Stanisławie, po Przemie
ś. Trójry, ł10 Ś. Malgorzacip, po Ś. Mateu, lIll, po nirniu Pmlskiem, po Ś. Michale, po ś. Andrzeju. 
Ś. Łucyi. P o w i a t R a w ski. Rawa. Jarmarków 6, 

Praszka. Jarmarków 6, w pOllipdzialek po WP wtorki po Ś. ?llariej li, przed Niedzielą Kwietnią, 
Ś. GI'zegorzll, we wtorek po Ś. StaniRJawie, w po- po Ś. Piotrzr i Pawle, po N. M. P." przed Ś. Szy
nipdzialld: po Ś. Jakóbie, po Narodzeniu N. M. P., mOIlPlD i Jllrlq, przed Ś. 'romaszern Apostołem. 
po Ś. Kalarzyllie, przed Ś. 'l'omaRzem Apo tolom. Biała. Jat'marków 4, we śrocly: po Ś. Wojcie-

Działoszyn. Jarmarków 2, we czwartki: po 3 Chll, 1>0 Ś. Jakóhi(1, po Podwyższenin Ś. Krzyża, 
Królach, przpd Ś. Tomasz m Aposllllem. przed ś. Barharą· 

Nowe Miasto. Jarmarków 6, we wtorki: po 
Orzyszczcniu N. M. P., po Ś. Kazimierzu, po Ś. Mał
~orzacir, przed Ś. Wawrzyńcrm, po Ś. Tekli. po 
s. Mat'cinir. 

GUBERNIA PIOTRKOWSKA. 

Powiat Piotrkowski. Piotrków. Jar-
marków 4, we wtorek po Ś. Slanislawip, w pOllie
działki: przed Ś. Janem Chrzcicielem, po Ś. Jakó
bie Apo tole, po Ś. Marcinie. 

Wolborz. Jarmarków 6, we wLorki: pu Ś. Ka
zimierzu, po Wniebowstąpieniu Pań~kiem, po Ś. 
Piotrze i Pawle, po Ś. RochII, po ~. Jadwidze, po 
Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Sulejów. Jarmarków 6, w ponipdzialki: po 
Ś. Agnie zce, po Ś. Gr7.egol'zll, we wlorek po Ś. la
nisła wie, w poniedziałek: po WIliebowzięciu N. M. P., 
po Podwyżl:'zeniu Ś. Krzyża, -po Ś. Leollardzie. 

Rozprza. Jarmarków 6, we czwartki: po 3-ch 
Królach, po ~iedzieli ŚrodopoRtnej, we wtorek po 

Inowlódz. Jarmarków 3, w poniedziałek przed 
ś. Filipem i Jakóhem, we wtortlk po Ś. Juwencyu
szu, C'zyli po dniu 20 (1) Czerwca, w poniedziałek 
pl'zrd ?>. Szymonem i Judą. 

Powiat Łódzki. Łódź. Jarmarków 6, 
we wlot'ki: przed Oczyszczeniem N. M. P., przed 
Nieflzi lą Kwietnią, przod ś. Anto\lim, przed ś-ym 
Hipolitom, przed Ś. Szymonem i Judą, przed Ś. 
Tomaszem Aposlolem. 

Kazimierz. Jarmarków 5, w ponit'działek po 
Ś. Agnicsz('r, we wtorek po ~. Józefip, w po nie
dzialki: przed Ś, Janem ChrzC"ieiolem, [Hl Narodze
niu N. M. P., po ś. Mm'dnie. 
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Aleksandrów. .)armal"ków 6, w piątki: po ś-ym 
Walentym, przeu Xiedzjelc~ Kwietnią, przed Zielo
nemi Swiątkami, po ś. Bartłomieju, po ś. Rafale, 
przed Wigilią Bożego Narodzeniu. 

Zgierz. Jarmarków 6, we środy: po Ś. Pawle 
Pustelniku, po ś. Longinie, po ś. Zofii, po Ś. Hen
ryku, po Ś. Nikodemie, po ś. Leopoldzie. 

Konstantynów. Jarmarków 6, w piątki: przed 
Niedzielą Kwietnią, przed Zielonemi Swiątkami. 
przed ś. Ignacym Lojolą, prwd Wniebowzięciem 
N. M. P., przed ś. Michałem, przed Bożem Naro
dzeniem. 

Tuszyn. ,Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Oczyszczeniu N. M. P., po niedzieli Kwietniej, po 
Bożem Ciele, po \Vniebowzięciu N. M. P., po Ś. Fran
ciszku Serafickim, przed Bożem Narodzeniem. 

Rogów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po ś-ym 
Pawle Pustelniku, po ś. Grzegorzu, we wtorki: po 
ś. Wojciechu, po Ś. Pankracym, po Ś. Rochu, po 
Ś. Marcinie. 

p o w i a t Ł a ski. Łask. Jarmarków 6, we 
wtorki: po. 3 Królach, po Niedzieli Kwietniej, po 
Zielonych Swiątkach, po Nawiedz. N. M. P., po Wnie
bowzięciu N. M. P., po Ś. Michale. 

Wldawa. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Nie
uzie.li Zapustnej. po 3-ej ~iedzieJi postu tnvają0y 
6 dni, we wtorek po Zielonych Swiątkach. w po
niedziałki: po Ś. Małgorzacie, po ś. Marcinie, po 
3-ej Niedzieli Adwentu. 

Szczerców. Jarmarków 6, we wtorki: po ś. Aga
Lonie i Wilhelmie, po Ś. Józefie, po Ś. Urbanie, po 
ą. Jakóbie, po Narodzeniu N. M. P., po Wszystkich 
Swiętych. 

Lutomiersk. Jarmarków 6, we środy: po Ś. Bla
ŻPJlI, })O niedzieli Kwietniej, po Ś. Piotrze i rawIe, 
po ś. Bartłomieju, po ś. Jadwidze, przed s. Bar
barą· 

Pabianice. Jarmarków 6, ponieeziałek po św. 
AgnieszC'e, we wtorek 'po Ś. Józefie, w poniedziałki= 
po Ś. Alojzym, przed s. Wawrzyńcem, we wtorki: 
przed Ś. Szymonem i Judą, przed Ś. Tomaszem 
Apostołem. 

p o w i a t N o w o - R a d o m s k I. Radomsk. J ar
marków 6, w ponie.działki: po 3 Królach, w l-szy 
poniedziałek Wielkie~o Postu, po Niedzieli Kwiet
nipj, we wtorek po s. Malgorzacie, w poniedział
ki: po Podwyższeniu ś. Krzyża, po Ś. Andrzeju 
Apostole. 

Pajęczno. J arm arków 6, w poniedziałki: po 
OCZ)'szczeniu N. M. P., po Niedzieii Kwietniej, we 
wtorek po ś. Antonim, w poniedziałki: po Wnie
bowzięcju N. M. P., po Narodzeniu N. M. P., po 
Ś. Leonardzie. 

Brzeźnica. Jarmarków 6, w p~niedziałki: po 
R. Walentym, po Niedzieli Kwietniej, po Wniebo
wstąpieniu Pańskiem, prlled ś. Wawrzyńcem, po 
ś. Mateuszu. po Niepokal. Poczęciu N. M. P. 

Pławno. Jarmarków fi, we wtorki: po 3 Kró
lach po Wielkiejnocy, po Bożem Ciele, po Ś. Ja
kóbi~ Apostole, po Narodzeniu N. M. P., po Ś. Mar. 
cinie. 

KoniecpoI. Jarmarków 6, w poniedziałek po 
ś. Agnieszce, we wtorek po s. Józefie, w Ponie
działki: po ś. Trójcy, po Ś. Maryi Magdalenie, po 
Ś. Michale, po ś. Marcinie Biskupie. 

Powiat Częstochowski. Częstochowa. 
,Jarmarków 6, w poniedziałki: po ś. Agniesz<;e, po 
Niedzieli Kwietniej, we środy: po Zielonych Swiąt
kach, po Ś. Micl:tale, po Ś. Łucyi. 

Krzepice. .Jarmarkó'.l' 6, w poniedziałki: po 
Ś. Dorocie, po Niedzieli Srodopostnpj, we wtorek 
po Zielonych Swiątkach, w poniedziałki: po N. M. P. 
Szkaplerznej, po Narodzpniu N. M. P., po Niepo
kaTanem Poczęciu N. M. P. 

Kłobucko. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Józefie, po ś. Stanisławie, po s. 
Małgorzacie, po ś. Michale, po Ś. Marcinie. 

Mstów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch Kró
lach, po ś. Wojciechu, przed s. Janem 9hrzcicie
lem, po Wniebowzięciu N. M. P., przed s. Szymo
nem i Judą, przed Ś. Tomaszem. 

Przyrów. Jarmarków 6, we wtorki: po. Ś. Do
rocie, po Nied:lieli Kwietniej, po ś. Zofii, po Ś. An
nie, po Ś. Michale, po ś. Łucyi. 

Olsztyn. Jafmarków 2, we wtorki: po Nie
dzieli Srodop., po Ś. Stanisławie. 

Janów. Jarmarków 6, we środy: ostatnią m-clL 
lutego, m-ca kwietnia, przed Ś. Piotr'em i Pawłem, 
m-c a sierpnia, m-ca października, przed WIgilią 
Bożego Narodzenia, 

Powiat Będziński. Będzin. Jarmarków 6, 
we środy: po 3 Króla,ch, po Niedzieli Srodopost
nej, po ś. Wojciechu, po Ś. Piotrze i Pawle, po 
Narodzeniu N. M. P., po Wszyst. Sw. 

Siewierz. Jarmarków 6, w ponied"iałki: po 
Ś. Macieju, po Niedzieli Kwietniej, przed Ś. J,anem 
Chrzcicielem, po Narodzeniu N. Mo. P., po s. Łu
kaszu, pt'zed Bo:i;em Narodzeniem. 

Koziegłowy. JarmarkóW 6, we czwartki: po 
3-ch Królach, po ś. Grzegorzu, po Wn~ebowetąpi;}
uiu Pańskiem, po ś. Małgorzacie, po s. Mateuszu, 
po ś. Marcinie. 

Żarki. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po Niedzieli Suchej, na Ś. Stanisław od l 
do 8 maja, po Ś. Piotrze i Pawle, przed Ś. Idzim, 
po Wszystkich Swiętych. 

Mrzygłód. Jarmarków 4, we środy: po ś-tej 
Agnieszce, po Wielkiejnocy, po ś. Maryi Magdalenie, 
po Ś. Franc. Seraf. 

Włodowice. Jarmarków 6, we czwartki: po 
Nawróceniu Ś. Pawła, po Niedzieli Głuchej, we 
środę po Ś. Stanisławie, we czwartki: po Ś. Mał
gOl'zacie, po Ś. Mateuszu, po Ś. Łucyi. 

Czeladź. J arm arków 6, we środy: przed ś-tą 
Agnieszką, po ś. Józefie, po Ś. Stauislawie, po 
Ś. Annie, po Ś. Mateuszu, po Ś. MarciniE'. 

Modrzejów, Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
3 Królach, po Ś. Kazimierzu, po ś. Leonie, przed 
Ś. Janem Chrzcicielem, po Wniebowzięciu N. M. P., 
po Ś. Andrzeju. 

CUBERNIA RADOMSKA. 

Powiat Radomski. Radom. JarmA.tków 
2, na Ś. ,Jan Chrzciciel trwający dni 5, i od dnia 
9 września trwający dni 3. 

Białobrzegi. Jarmarków 6, we środy: po ś-ym 
Walentym, po Ś. Marku Ewangeliście, przed ś-ym 
Janem ChrzcicIelem, po ś. Rochu, po Ś. Łukaszu, 
po Ś. Łucyi. 

Wyśmierzyce. Jarmarków 6, w . poniedziałki: 
po Ś. Antonim Opacie, po Ś. Grzegorzu. we wtorek 
po Ś. Janie Nepomucenie, w ponied7.iałek: po Ś. 
Małgorzacie, po s. Tekli, po Ś. Łazarw. 

Jedlińsk. Jarmarków 6, w ponied:lialek ]lo 
3 Kt'ólach, we wtorki: po) Ś. Józefie, po ś. Wojcie
chu, w poniedziałki: po Ś. Idzim, po Ś. !o'ranciszku 
Serafickim, po D. Zadusznym. 



Przytyk. Jarmarków 6, we wtol'ki: po Ś. Ka
zimierzu, po ;"Iiedzieli Kwietniej, przed ś Filipem 
i Jakóbem, po Bożem Cielf\, po Podwyr.szcnin s-go 
Krzyża, przed Bożem Xarouzeniem. 

Wolanów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kl'ó
laca, po Zwiastowaniu N. M. P., po Ś. Stanisławie, 
po Nawiedzeniu N. M. P., po Narodzeniu X. M. P., 
po Wszystkich Swiętych. 

Wierzbica. Jarmarków 6, we wtorki: po ś-ym 
Walentym, po ś. Wojciechu, po ś. Antonim, po 
Przemienieniu Pańskiem, po ś. ŁukaRzu, po ś-tej 
Łucyi. 

Skaryszew, Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Niedz. Wstępnej tl'zy dni trwający, po Niedzieli 
Przewodniej, po ś. Jakóbie Apostole, po Ś. Bartło
mieju, przed ś. Szymonem i .Judą, pl'zed Ś. Toma
szem Apostołem. 

Jastrząb. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
ś. Agnieszce, po ś. Józefie, po Ś. Stanisławi e, po 
ś. Maryi Magdalenie, po ś. Tekli, po ś. Andrzeju. 

p o w i a t K o z i e n i c k i. Kozienice. Jarmar
ków 6, we czwartki: po ś. Agnieszce. po Niedzie
li Białej, we środę przed ś . .Janem ' CIll'zcicielem, 
we czwartki: po ś. Bal'tlomie.iu, po Ś. Łukaszu i po 
Kiepokalanem Pocl':ęciu N. M. P. 

Magnu8zew. Jarmarków 3, w poniedziałki: po 
ś. Michale, przed ś. Szymonem i Judą, pl'zed ś-ym 
Tomaszem Apost. 

Ryczywół. Jarmal'ków 6, we wtorki: przed 
ś. Franciszkiem Salezym, po ś. Józefie, po Ś. Wi
talisie, przed Ś. Idzim, po ś. Karolu Boromeuszu, 
po Ś. Łucyi. 

Głowaczew. Jarmarków 2, we wtorki: po Nie
dzieli Kwietniej i przed ś. WawrzyilCem. 

Sieciechów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
ś. Pawle, po ś. Walentym, we wtorki: po Ś. Stani
sławie, po ś. Antonim, w poniedziałek po Wniebo
wzięciu N. M. P. 

Gniewoszew. Jarmarków 4, we wtorki: po 
ś. Józefie, po Nawiedzeniu N. M. P., po Ś. Micha
le, w 2-gi poniedziałek po Ś. Szymonie i .Judzie. 

Granica. .Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Oczy zczeniu X. M. P., po ś. Wojcie
chu, po Zielonych Swiątkach, po Narodzeniu 
~. M. P., przed Ś. Tomaszem. 

Janowiec. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
ś. Agnieszce, po Ś. Walentym, we wtorek po ś-ym 
Stanisławie Bisk. w poniedZiałki: po Ś. Małgorza
cie, po Ś. Łukaszu, po Ś. Stanisławie Kost,ce. 

Zwoleń. Jarmarków 6, we czwartki: po 3-ch 
Królach, po niedzieli Kwietniej, przed Bożem 
Ciałem, po Przemienieniu Pańskiem, po Podwyż
szeniu Ś. Krzyża, po Ś. Katarzynie. 

p o w i a t Ił ż e c k i. Uża. JarIDat'ków 6, we 
wtorki: po Oczyszczeniu N. M. P" po Zwiastowa
niu N. M. P., po Ś . Stanisławie, po Wniebowzięciu 
N. M. P., po Ś. Jadwidze, po Niepokalanem Poczę
ciu N. M. P. 

Wąchock. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po 2-ej Niedzieli postu, po ś. Wojciechu, 
po ś. Małgorzacie, po Ś. Michale, po ś. Elżbiecie. 

Wierzbnik. Jarmarków 3, we środy: po Nie
cIzieli Srodopostnej, po Zielonych Swtątkach, po 
ś. MIchale. 

Grabowiec. Jarmarków 6, we wtorki: po ś-ej 
Weronice, po ś. Lambercie, po Ś. Zofii, po N. M. P. 
Szkaplerznej, po Narodzeniu N. P. Maryi. podł. st. 
kal., po Wszystkich Swiętach. 

Sienno. Jarmal'ków 6, w poniedziaŁki: po fi Kró 
lach, po ś. Grzegorzu, po ' . Wojciechu, po ś-tym 
Piotrze i Pawle, po Ś. Mateuszu, po ś. Marcinie. 

Lipsko. JarIDaJ'ków 6, we wtorki: po Nawró
Geniu ś. Pawła, po Niedzieli Białej, po Zielonych 
Swiątkach. po Narodzeniu N. M. P., przed Ś. Szy
monem i Judą, przed Ś. Wiktoryą· 

Solec. Jarmarków 6, we środy, po 3 Królach, 
po 40 Męczennikach, po Ś. Stanisławie, po Ś. An
tonim, po Ś. lcranciszku Serafickim, po Ś. Marcinie. 

Ciepielów. Jal'marków 5, we wtorki, po Ś. Fa
bianie i Sebastynie, po Ś. Józefie, po Ś. Łukaszu, 
przed Ś. Mil~ułajem. 

Kazanów. Jarmarków 6, w poniedziałki, po 
3 Królach, po Niedzieli Wstępnej, przed Ś. J akó
bem, po ś-tej Trójcy, po Ś. Mateuszu, po Ś. Mar
cinie. 

Tarłów. Jal'marków 6, we wtorki, po Ś, Apo
lonii, po l\iedzieli Kwietniej, po ś-tej Trójcy, po 
Wniebowzięciu N. M. P., po Ś. Jadwidze, przed 
ś. Tomaszem Apostołem. . 

p o w i a t O p a t o w s k i. Opałów. Jarmar
ków 6, we środy, po Niedzieli Zapustniej, po Nie
dzieli Kwietniej, przed ś. Janem Chrzcicielem, po 
Ś. Bartłomieju, po Ś. Marcinie, przed Ś. Tomaszem 
Apostołem. 

Łagów. Jarmarków 6, we środy: po 3 Królach, 
~o Oczyszczeniu N. M. P., po ś. Wojciechu, przed 
s. Janem Chrzcicielem, po Ś. Bartłomieju, we 
czwartek po Ś. Marcinie. 

Kunów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch KI'Ó
lach, po l-ej Niedzieli Postu, przed Ś. Filipem 
i Jakóbem, po Ś. Wicie i Modeście, po Ś. Mateu
szu, po Ś. Stanisławie Kostce. 

Ostrowiec. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po ś. Józefie, po Przemienieniu Pańskiem, 
po Ś. Michale, przed ś. Szymonem i Judą, po sw. 
Katarzynie. 

Waśniów. Jarmarków 2, we wtorki: po św. 
Piotrze i Pawle, po Ś. Bartłomieju. 

Ćmielów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Ś. 
Pawle Pustelniku, po ś. Kazimierzu, przed Ś. Flo
ryanem, po Wniebowzięciu N. M. P., po Ś. Jadwi
dze, po Ś. Elźbiecie. 

Słupia Nowa. Jarmarków 6, we środy: po ::l-ch 
Królach, po Ś. Benedykcie, przed Znalezioniem 
Ś. Krzyża, przed Ś. Wawrzyl'lCem, po Podwy~. św. 
Krzyża., przed ś. Barbarą. 

Raków. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po Ś. Józefie, przed ś. Janem Clll'zcicielem, 
po ś. Annie, po Wniebowzięciu N. M. P., po św. 
Mateuszu. 

Iwaniska. Jal'mą.l'ków 6, we środy: po 3 Kró
lach, po Niedzieli Srodop., po Zielonych Swiąt., 
po ś. Maryi Magdalenie, przed ś. Idzim, przed Ś. 
Szymonem i Judą. 

Ożarów. Jarmarków 6, w poniildziałki: po 
Oczyszczeniu N. M. P., po Niedzieli Sl'odopostnej, 
we wtorek po Ś. Stanisławie, w poniedziałki: po 
ś. Bartłomieju, po Ś. Łukaszu, po l-ej Niedzieli 
Adwentu. 

p o w i a t S a n d o m i e r ski. Sandomierz. Jar
mal'ków 2, w poniedziałki: po Wniebowstąpieniu 
Pańskiem, po Nal'odzeniu N. M. P. 

Koprzywnice. Jarmarków 6, we czwartki: po 
Niedzieli ::lrodopostne,j, po Bożem Ciele, przed św. 
Wawrzyńcem, po Ś. Michale, po Wszy t. Swięt., 
po Niepok. Poczęciu N. M. P. 
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Ósiek. Jarmal'ków Go wC' śI'ody: pn Ś. Walen
tym po Ś. Stanisławie, po Nawiedzpniu N. M. P., 
po Ś. Piotrze w Okowach, przed ś. Szymonem 
i Judą, przed ś. Tomaszem Apos. 

Połaniec. ,Jal'marków 6, wc wtorki: po 3 Kró
lach, po s. Kazimierzu, po Zielonych Swiątkach, 
po ś. Małgorzacie, po ś. Jadwidze, po Ś. Łucyi. 

Kimontów. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 

Radoszyce. ,Jarm:1.l'ków H, \\'e środy: po 3-ch 
Kl'óIHch, pll Ś. Woj cie(']m , po Bożem Ciele, po ś-tej 
Annie, po Ś. Mateuszu, po ' . Marcinie. 

Przedbórz. Jarmarków 6, w poniedZiałek po 
Ś. Dorocie, we wtorki: po Ś. ,Józefie. po Ś. Anto
nim. w poniedziałki: po Wniebowzięciu N. ~l. P., 
po ś. Jadwidze, po Ś. Lucyi. 

GUBERNIA KIELECKA. Agnip zce, po Ś. Józefie, po ś. Wojciecgu, po Wnie-
bowzięciu N. M. p" po Ś, Jadwidze i Teresie, po P o w i a t K i e I e c k i. Kielce. Jal'mal'ków Go 
Ś. Marcinie Bisk. we wtorki: 1)0 Ś. Agnieszce, po Nipdzieli }{wietniej, 

Bogoria. Jarmarków 6, we wtorki: po Ni~dzieli po ś. Tró.icy, przed Ś. Rozalią, po Wszyst. Swięt., 
Przewodniej, po Rozpsłaniu A~ostołów, po s. 90- po 3 Niedzieli Adwentu. 
miniku, po ś. Mateuszu, po s. Łukaszu, po sw. Działoszyce. Jarmarków 2, we środy: przpd 
Łucyi. H. Filipem i .JakÓbem, po Ś. Michale. 

Staszów. Jarmarków 6, w ponierlziałki: po 3 Chęciny. Jarmarków 6, we wtorki: po ś. Ma-
Kr(llach o po Oczyszczeniu N. M. P., ]JO Kiedzieli rieju, llo s. WojciecllU, po Ś. Piotrze i Pawle, po 
Białej, przed Ś. Janem Chrzcicielem, po Ś. Mateu- 1\arodzeniu N. M. P., po Wszyst. Swięt., po Nie-
szu, po św. Andrzeju Apos. pokalanem Poczęciu i\. M. P. 

Zawichost. Jarmllrków 6, w ))c.nieclzillłki: po Bodzentyn, Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
:3 Królach, po Niedzieli Biał!'j, po Bożem Cif'le, po Kawróceniu Ś. Pawła, po Ś. Kazimierzu, we środę 
N. M. P. Anielskiej, po Podwyższeniu Ś. Krzyża, po Ś. Stanisławie, w poniedziałki: po Ś. 1I1aryi 
po l-ej Niedz. Adw. Magdalenie, po ś. Idzim, po Ś. Marcinie. 

Powiat Opoczyński. Opoczno .. Jarlllar· Powiał Jędrzejowski. Jędrzejów. Jar-
ków 6, we czwilrlki: po !-3 Królach, po Niedzieli marków 6, w poniedziałki: po Ś. Kazimierzu, po 
Przewodniej, po ś. Maryi Mngdalenie, po Ś. Bar- Wniebowstąpieniu Pańskiem, po Ś. Piotrze i Pa
tłomil'jn, po ś. ~Iateuszu, po Wszystkich Swię- wIe, po Ś. Bartłomieju, po Ś. Franciszku SeraJ'., 
tych. po Ś. Marcinie. 

KIwów. Jal'marków 6, we czwartki: po :. Ma- Małogoszcz. Jarmarków G, we wtorki: po św. 
ciejll, po Niedzieli Kwietniej, przed Bożem Ciałem, Agnieszce, po Niedzieli Srodop., WP środy: po św. 
po Wniebowstąpieniu N . .\l. P., po Narodzeniu N. Stanisławie, przed Ś. Janem Chrzcicielem, we 
M. P., po ś. Jadwidze. czwartki: przed ś. Wawrzyńcem, przed Ś. Szymo-

Odrzywół. ·Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Fa- nem i Judą. 
bianie i Seba tyanie, po ś. J ozefie, przed Znalezie- Wodzisław. J asmarków 6. w poniedziałki: po 
niem ś. Krzyża, po Przemienieniu Pańskiem, po 3 Królach, po Niedzieli Srodop., we środy: po św. 
ś. Jadwidze, przed Ś. Mikoła:jem. otanisławie, po Ś. Małgorzacie, po ś. Michale, po 

"rzewica. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kru· Ś . .Jrarcinie. 
lach, po Zwiastowaniu N. M. P., po Ś. Piotl'ze Sobków. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Ma
i PawIł', po Ś. Annie, po Narodzeniu N. M. Panny, cieju, po ś. Wojciechu, po Ś. Piotrzp i Pawle, po 
po ś. Łukaszu. ś. Augustynie, przed Ś. Kazimierzem, po Ś. Łucyi. 

Gielnów. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Pa- P o w i a t W ł o s z c z o w s k i. Włoszczowa. Jal'-
wIe Pustelniku, po Ś. Grzegorzu, po ś. Marku I marków 6, we wtorki: po 3 hróJach, po NipdzieJi 
Ewang., po Ś. Dominiku, przed Ś. Idzim, po św. Kwietniej, po Ś. TrQjcy, przed Ś. Idzim. po Ś. Fran-
Marcinie. ciszku S rafie., po Wszystkich Swięt. 

Skrzynno. Jarmarków 4, wc wtorki: po l\ic- Kurzelów. Jarmarków 6, w poniedZiałki: po 
dzieli Przewodniej, po Ś. Stanisławie, po ś. L'rszuli, ś. Agnieszce, po Ś. Kazimierzu, we wtorki: po ś. 
po Ś. Katarzynie. Stanisławie, po Ś. Maryi Magdalenie, po Ś. Bartło-

Przysucha. Jarmarków 6, w(, czwartki: po Ś. miPju, przed Ś. Mikołajem. 
Agnieszce, po ~iedzieli K;vie tni ej , P? ś,w. Pi.otrze Secemin; ,Jarl!larków 6, we ?zwar~ki: po Ś\~. 
i Pawle, przed s. ~ awrzyncem, po s. ]i J'Hnclszkn Leonie, po s. SuIpicyuszu, przed s. AIOlzym, po s. 
Serafickim, przrd s. Barbarą. Bartłomieju, po Ś. Łukaszu, po Bożem Narodzeniu. 

Białaczew. Jarmarków 2, we wtod,i: przed Ś. Lelów. Jarmarków 0, WP środy: po ::3 Kró-
Stanisławem, przed ś. Ja.nem Chrzcicielem. lach, po Ś. Macieju, po Ś. Wojciechu, po Bożem 

tarnów. ,Jarmarków 6. we środy: po Oczysz- Ciele, po Narodzeniu K M. P., po Ś . .Jlarcinie. 
czeniu N. M. P .. po Niedzieli Kwidnirj, po ś-trj Szczekociny. Jarmarków 6, Wf' śl'ody: po św. 
Trójcy. po )\arodzeniu N. M. P., po ś. Lukaszu, Pawle Pustelniku, po Ś .• JÓzC'fie, po św. Trc'ljCY, po 
pl'z'ed św. Miko/ajem. Wniebowzięciu K. M. P., po '. Jad\vidze, po św. 

P o w i a t Koń s k i. Końskie. Jarmarków (), Łucyi. 
Wf' wtorki: po 'awróceniu Ś. Pawła, po Ś. Macil" P o w i a t O I k u s k i. Olkusz, Jarmarków 6, 
jn, po Ś. Juzpfie, po Ś. Jakóbjp, po ś. UI'Rzuli, w poniedziałki: po Ś. Agnieszce, po :\iedzieli SI'O
przed ś. Mikołajem. dopostnej, po Wniebowstąpieniu Pańskiem, po .ś. 

Gowarczów. Jarmarków 6, w poniedziałek po Annie, po s. Michale, po Xiepokalanem POCZęClU 
ś .• JÓzE'fie, we wtorek po s. Stanisławie, w ponie- N. M. P. 
działki: po ś. Annia, po Ś. Michale. przpd Ś. Szy- Kromołów. Jarmarków. 6. we wtorki: po św . 
monem i ,lud:l. przed Ś. Tomaszem Apostołem. Pawle Pustelniku. po r\ipuzieli Srodopostnej. przed 

Szydłowiec . .Jarmarków 6, w poniedziałki: po Znale~ieniem Ś. Krzyża, po;;. Annie, po Wszyst-
:3 Królach, po Nil'dzieli Srdop., ]10 niedzieli KWiet- 1 kkh Swiętych, po ś. Łucyi. ... . 
niej, przed Ś. WaWl'zyilcem, JW Ś. Franciszku, po Pilica. J';\l'marl~ó\y o: w p0l!ledzlał.kI: P? 3-ch 
ś. MarciniC'. . Królach, po s. Kazlmlt'rzu, po s. Stamslawle, po 
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Nawiedzeniu N. M. P., przed Ś. fdzim, DO Wszyst. 
Świętych. 

Żarnowiec. Jarmarków 5, w poniedziałki: po 3 
Królach, po ś. Franciszce Rzymiance, we wtorek 
po Ś. Stanisławie, w poniedziałki: po Narodzeniu 
N. M. P., po ś. Łukaszu, po Wszystkich Świętych. 

Wolbrom. Jarmarl,ów 6, we środy: po Oczysz
czeniu N. M. P., po Niedzieli Kwietniej, po Ś. An
tonim Padewskim, po Wniebowzięciu N. M. P., po 
Ś. Jadwidze, po Ś. Łucyi. 

Skała. Jalmarków 6, we środy: po Ś. Pawle 
Pustelniku, po Ś. Kazimierzu, przed Ś. Filipem 
i Jakóbem, po ś. Annie, po ś. Michale, po Niepok. 
Poczęciu N. M. P. 

Ogrodzleniec. Jarmarków 6, we czwartki: po 
Ś. Walentym, we środy: przed Ś. Wojciechem, po 
ś. Antonim, we czwartki: po Przemienieniu Pań
skiem, po Ś. Jadwidze, po Ś. Łucyi. 

Sławków. Jarmarków 6, we czwartki: po 3 
Królach, po Oczyszczeniu N. M. P., po niedzieli 
l<;wietniej, po Podwyż.zeniu Ś. Krzyża, po Ś. Mar
cinie, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

P o w I a t M i e c h o w ski. Miechów. Jarmar
ków 6, w poniedziałek po Oczyszczeniu N. M. P., 
we wtorki: po Niedzieli Kwietniej, przed Ś. Janem 
Chrzcicielem, po Narodzeniu N. M. P., po Ś. Mar
cinie, p6 Ś. Łucyi. 

Ksląż Wielki. Jarmarków 6, we środy: po 3 
Królach, po Ś. Grzegorzu, po ś. Barttomieju, po 
Ś. Kajetanie, po Ś. E1źbiecie, po ś. Łucyi: 

Proszowice. Jarmarków 6, we środy: po św. 
Pawle Pustelniku, po Ś. Tomaszu z Akwinu, po 
ś. Małgorzacie, po ś. Elźbiecie, po Ś. Tekli, po Ś. 
Marcinie. > 

Słomniki. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Ś. Agnieszce, po Niedzieli Środoposlnej, po ś. Pio
trze i Pawle, po ś. Bartłomieju, po Podwyż. św. 
Krzyża, po ś. Franciszku Borgiaszu. 

Brzesko Nowe. Jarmarków 6, we wtorki: po 
Nawróceniu Ś. Pawła, po Ś. Ezechielu, po Ś. Flo
rentynie, po Ś. Bartłomieju, po Ś. Katarzynie, po 
Ś. Łucyi. 

P o w i a t P I n c z o w ski. Pinczów. J armar
ków 6, we wtorki: po Ś. Dorocie, po Ś. Grzegorzu, 
po Ś. Piotrze i Pawle, po Ś. Barilomieju, po Ś. Ur
szuli, po Ś. Łucyi. 

Wiślica. Jarmarków 6, we wtorki: po ś-tej 
Agnieszce, po Zielonych Świątkach, po Ś. Małg-o
l'zacie, po Narodzeniu N. M. P., po Ś. Jadwidze, 
po ś. Marcinie. 

Działoszyce. J al'marków 6, we wIorki: po ś. 
:Macieju, po Ś. Wojciechu, po Ś. Mm'yi Magdalenie, 
po Ś. Michale, przed Ś. Marcinem, przed Ś. 'roma
szem. 

Opałowiec. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-cb 
Królach, po NiedziE'li Przewodniej, przed Znale
zieniem Ś. Krzyża, po Ś, Jakóbie, po Podwyż8zeniu 
Ś. Krzyża, przed Ś. Sz;ymoUf'm i Judą. 

Koszyce. Jarmarków 6, "e wIorki: po 3 Kró
lach, po niedzieli Środop., po Zielonych Świątkach, 
po Wniebow7ięciu N. M. P., po Ś .• Jadwidze, po 
ś. Andrzeju. 

Skalbmierz. Jal'mar1;ów 6, we wtorki: po św. 
Józefie, po Ś. Piotrze i Pawle, przed Ś. Wawrzyń
cem. przed ś. Idzim, po Ś. FralJciszku Serafickim, 
po Wszystkich Święt. 

p o w i a t S t o p n i c k i. Stopnica. Jarmarków 
6, we środy: po 3-ch Królach, po Nipdzieli Prze
wodniej, po ś. Antonim, po Ś. Maryi Magdalenie, 
po ś. Franciszku, przed Ś. Mikołajem. 

i 

Pierzchnica. Jarmarków e. w poniedzIalek po 
Ś. Kazimierzu, we wtorki: po Ś. Wojciechu, la 
Bożem Ciele, po Ś. Annie, po Ś. Jadwidze, przed 
Ś. Mikołajem. 

Chmielnik. Jarmarków 6, we czwartki: po 3 
Królach, po Ś. Józefie, we środę po ś. Wicie, W(' 

czwartki: po Ś . ldzim, po Ś. Michale, po Ś. An
drzeju Apostole. 

Busk. Jarmarków 5, we środy: po 3 Królach, 
po niedzieli Środopostnej, jarmark ciągI y 4-1'0 
miesięczny przez czas kąpieli letnich od l c.:zer
wca do l Października trwający, z wyłączeniem 
niedziel i świąt uroczystych, po Wszystkich Św., 
po Ni<'pokalanem Poczęciu N. M. P. 

Szydłów. Jarmarkó\1' 6, we wtorki: po 3 Kró
lacb, po niedzieli Środop., po Ś. Stanisławi , przed 
św. Władysławem, przed św. Id7.im, po Dniu ' Za
dusznym. 

Kurozwęki. Jarmarków 6, w poniedzialki: po 
Ś. Antonim Opacie, we środy: po Ś. BeJledykcip, 
po Ś. Stanisławie, w poniedziałki: po Ś. Józefie 
Kalasantym, po Ś. Wacławie, po ś. Cecylii. 

Cleśnica. Jarmarków 6, we środy: po 3 Kró
lach, po niedzieli Kwjetniej, po ś. 'l'rójcy, po św. 
Bonawenturze, przed Ś. Idzim, po Ś. Łucyi. 

Pacanów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lacb, po niedzieli Środopostnej, po Ś. l{jlianie, 
przed Ś. Wa'Hzyńcem, po Ś. Michale, po Ś. Mar
cinie. 

GUBERNIA LUBElSKA. 

p o w i a t L u b e I ski. Lublin. Jarmarków 6, 
w poniedziałek. po niedzieli Kwietniej, we wtorek 
po Zielonych Swiątkach trzy dni trwający, w po
niedziałki po ś. Bernardzie tr7.y dni trwający, po 
Ś. Michale, po Wszystkich Świętych, po Bożem 
Narodzeniu. 

Głusk. Jarmarków 6, w. poniedziałki: po 3-ch 
Królacb, po Ś. Kazimierzu, po Wniebowstąpieni1l 
Pańskiem, po ś. Jadwidze, po ś . .Marcinie, po Nie
pokalanem Poczęciu N. M. P. 

Bełżyce. Jarmarków 6, we środy: po Niellzie
li Bialej, po ś. Staniolawie, .po Ś . MałgOI'zacie, po 
Ś. Micbale, po Wszystkich Swiętycb, po Ś. Łucyi. 

Bychawa. Jarmarków 6, 'we środy: po 3-cb 
Królach, po Niedzieli Środopostnej, pr?,ed Ś. Fili
pem i Jakóbem, po Ś. Maryi Magdalenie, po ś-ym 
Mateuszu, po Ś. Urszuli. 

Piaski. Jarmarków 6, we środy: po ś. Macie
ju, po Niedzieli Kwietniej, po Ś. Kajetanie po Pod
wyższeniu ś-gó Krr.yża, po WszysLkich Święt,yrh, 
przed ś. Tomaszem. 

Biskup/ce. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po ś. Wojciechu, po Ś. Stanisławie Bi k. 
po Ś. Koźmie i Damiauie, po ś . .Marcinie Biskupie. 

R o w i a t L u b a r t o w ski. Lubartów. Jar
marków 6, we wtorki: po 3 Królaf'll, po Niedzieli 
KwietJliej, po Ś. StanUawie, po S. Annie, po ś-ym 
Bartłomieju, po Ś . Dyonizym. 

Łęczna. Jarmarków 6, w poniedziałek po 3 
Królach, we wtorek po ś. JÓZl3fif', w piątek po 
130żem Ciele 8 dni trwający w poniedziałki: po 
Ś. MagdalelJie, na Ś. relzi lU dni trwający, przed 
ś. Mikolajem. 

Michów. JarmarI,ów 6, w ponietlzialek po 
Oczyszczeniu N. M. P., we wIorki: po Ni('dzieli 
KwIetniej, przed ś. Jallem Cbrzcicielem, po Naro
d",enill N. M. P., po S. Marcinie, po Ś. I,ucyi. 



Jarmarki. 

GUBERNIA WARSZAWSKA. 

p o w i a t War s z a w s k i. Warszawa. Jar
mark na welnę od dnia 15 czerwca, trwający przez 
d, 3.-Kontrakty na ś. Jan Cbrzeiciol. 

Jabłonna. Jarmarków 6, we ezwal'. po Oczy,7,
czelliu N. P. Maryi, po Ś. Wojciechu, po Ś. An
tonim, po Ś . Jakóbie, po Ś. Michale i po ś. ŁlIc~'i. 

Nowy Dwór. Jarmarków 6, we środy: po Na" 
wróceniu Ś . Pawła, po Ś . Józefie, po ś. Serwacym, 
po Ś. Henryku, po Ś. Nikodemie, po Ś. Marcinie. 

Piaseczno. Jarmarków 6, w pOllietlziałld: po 
Niedzieli SLarozapustnej, po Niedzieli KwietIJiej, 
po Ś. Jakóbie, po Ś. Michale, po \Vszystkich Sw., 
po Ś. Łucyi. 

Okunlew. Targi: Latem od l kwietnia do l 
października co tydzień w czwartki; reszta część 
roku też w czwarLki co 2 tygodnie, po l i 15 ka
żdego miesiąca. Jarmarki: poniedzialelc po Przew. 
Niedz., we wtorki: przed Nowym Rokiem naw., st., 
przed Bożem Ciałem, przed Ś. Rochem, przed Ś. 
Michałem i po Ś. Mikołaju . 

P o w i a t R a d z y m i ń ski. Radzymin. Jarmar
ków 6, we wtorki: po Ś. Dorocie, po Ś. Joachimie, 
po Ś. Januaryuszu, po Wnieb. N. M. P., po Ś. Iłe
migiuszu, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Jadów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Helenie, we środę po Ś. Stanisła
wie, w poniedziałki po Ś. Józefie Kal asan tym, po 
Narodzeniu N. P. Maryi, po Ś. Karolu Boromeuszu. 

P o w I a t N o w o m i ń s k i. Nowo-Mińsk. Jarm. 
2, w poniedziałki: po Niedzieli Białej, przed Ziej 
Świątkami . 

Karczew. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Ś. Walentym, po Niedzieli Kwietniej, po Ś. Trój
cy, po Ś . Bartłomieju, po Wszystkich Świętych, 
po Ś. Łucyi. 

Slennlca. J armarków 6, w poniedziałki: po 
3-ch Królach, po Niedz. Kwiet., we .wtorek po Ś. 
Stanisł., w poniedziałki: po Nar. N. M. P., po Ś. 

J ad"idze, po W zystkich św. 
Kałuszyn. Jarmarków 6, we ",torki: po 3-ch 

Królach, po Ś. Macieju, po Niedzieli Kwietniej, po 
Ś. Bartłomieju, przed Ś. Szymonem i Judą, przed 
Ś . Tomaszem Apostołem. 

Kołbiel. Jarmarków 6, we środy: przed Ś. Ka
rolem, po Ś. Wincentym Feraryuszu, po Ś. Trójcy, 
po Ś. Michale, po Ś . Marcinie, po Niepokalanem 
Poczęciu N. P . Maryi. 

Stanisławów. Jarmarków 6, we wtorki: po 
3-ch Królach, po Niedzieli Środo}) . , po Ś. PioLrze 
i Pawle, po Ś. MaLeuszu, po Ś. Marcinie, po świę
tej Łucyi. 

P o w i a t Gr ó j e c k i. Grójec. Jarmarków 6, 
we czwartki: po Ś . WalenLym, po . ś. Marko, po 
Ś. Annie, przed Ś. Idzim, po Ś. JadWJdze, pr7<ed Ś. 
Michałem. 

Tarczyn. Jarmarków 6, w poniedziałki: przed 
Niedz. Starozap., przed Niedz. Kwietnią., przed Ś. 
,~akóbem, pr7.ed ś . Michałem, prz d W,zysLkimi 
Swiętymi, przed Ś. Łuryą. 

Mogielnica. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Nioclzieli Kwiotniej, po Zielonych 
Świątkach, po Wnieb. N. P. M., po Ś. Franciszku 
Seraf., po Ś. Elźlliecie . 

Góra Kalwarya. Jarmarków 4, we środy: po 
3-ch Kró lach, po Wielkiejnocy, po Zielonych 
Swiątl\acll, po Bożem Ciele. 

Czersk. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, przed Ś . Janem Chrzcicielem, po Ś. J akó
bie Apostole, po Ś . Michale, przed Ś. Szymonem 
i Judą, przed Ś. Tomaszem Apostołem. 

Warka. Jarmarków 6, we środy: po Oczysz
czeniu N. P. M., po niedzieli Środop . , po Ś. Stani
sławie, po ś. 'rekli, po Ś. Leonard~ie, po NiepokaJ. 
Poczęciu N. P. Maryi. 

p o w i a t B ł o ń ski. Grodzisk. Jarmarków 5, 
w poniedziałek po Niedz. Zap., we wLorek po Ś. 
Woje., w pouiedz.: po ś . Annie, po Ś . Marcinie, 
przed Ś. Tomaszem Apost. 

Błonie. Jarmarków 6, we wtorld: po Oczysz
czeniu ·N. P. Maryi, po Niedzieli KwieLniej, 1)0 Ś. 
'l'rójcy, po Ś. Augustynie, po Ś. Łukaszu, po Ś . 
Katarzynie. 

Nadarzyn. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Trzecll Królach, po Niedzieli Środop., po Ś . An
nie, po Podwyż zeniu Ś. Krzyża, po Ś. Leonardzie, 
po Ś. Łucyi. 

Mszczonów. Jarmarków 6, w poniedziałJd: po 
Nawróceniu Ś. Pawła, po Ś. lIarku, przed Ś. Ja
nem Chrzc., po Ś. Bartłomieju, po Ś . Michale, po 
~iepokal. Poczęciu N. P. Maryi. 

Wiskitki. Jarmarków 6, we wtorld : po Ś. Jó
zefie, po ś. SLanislawie, po Bożem Ciele, 110 Wlńe
bowzięciu N. P .. Maryi, po śś. Kosmie i Damianie, 
po Wszystkich Swiętych. 

p o w i a t S k i e r n i e w i c k i. Skierniewice. Jar
marków 6, we czwartki: po 3-ch Królach, po Nie
dzieli Srodop., we środę przed Ś. Filipem i Jakó
hem, we czwartki : po Ś. Jakóbie Apostole, po Ś . 
Franciszku Seraf., po Ś. Elźbiecie. , 

p o w i a t Ł o w i c k i. Łowicz. Jarmarków 3, 
w poniedziałek po Niedzieli Starozap., we wtorek 
po Niedzieli Kwietniej, na Ś . Jana Chrzejeiela 
trzy dni trwać mający, w poniedzialek po Wnie
bowzięciu N. P. Maryi, na Ś . Mateusza 8 dni trwać 
mający, w poniedziałek po Ś. Andrzeju . 

Bielawy. Jarmarków 6, we wtorki : po Ś , Jó
zefie, przed Ś. Filipem, po Nawiedzeniu N. P. M., 
przed Ś. Szymonem 1. Judą, przed Ś . Tomaszem 
Apostolem. 

Sobota. Jarmarków 6, we czwartki: po 3-ch 
Królach, w Wielki Czwartek, we czwartek po Zie
lonych Swiątkach, we środę po Ś . Wicie, po Ś . 
Bartł'omieju, po Wszystkich Swiętych. 
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Bolimów. Jarmarków 6, we wtorld: po 3-ch 
Królach, po Ś. Kazimierzu, po Ś. Urbanie, po Ś. 
Annie, po Narodzeniu N. P . .Maryi, po ś. Marci
nie. 

p o w i a t S o c h a c z e w ski. Sochaczew. Jar
marków 6, we wtorki: po Ś. Prysce c9lyli po dniu 
18 Stycznia, po Niedzieli Kwietniej, po Ś. Wojcie
cbu, po Zielonych Świątkacb, po Ś. Maryi Magda
lenie, po Ś. Urszuli. 

Iłów. Jarmarków 6, we czwartki: po Ś. Wa
lentym, po 40 Męcze nikacb, po ś. Bazylim, przed 
Ś. Idzim, po Ś. Jadwidze, przed Ś. Tomaszem 
Apostołem. 

p o w i a t G o s t y ń s k i. Gostynin. Jarmarków 
6, we wtorki: po Ś. Weronice, po Ś. Gertrudzie, 
po ś . Stanislawie, po Ś. Jakóbie, po Ś. Andr9leju, 
przed Ś. 'romaszem Apost. 

Gombin. Jarmarków 6, we wtorki: l przed 
Niedz . /';ap. , 2 przed l\iedz. Palmową, 3 przed 
Wniebowst. Pańskiem, 4 po Bożem Ciele, 5 po 
Nar. N. P. M. i 6 przed Ś. Mikołajem, oraz w ka
żdy c9lwartek. 

Osmolin. Jarmarków 6, we wtorki po ś-tej 
Agnieszce, po Ś. Kazim., po Ś. Jakóbie Apost., po 
Ś. Stanisławie, po ś. Kandyd/lie, czyli po d. 3 Pa
ździernika i po Ś. Marcinie. 

Kiernozia. Jarmarków 5, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Oczyszczeniu N. P. I1l., po Ś . .Małgo
rzacie, po Podwyższeniu Ś. Krzyża, po Niepak. 
Poczęciu N. P. M. 

Powiat Kutnowski. Kutno. Jarmarków 
6, we c/lwartki: przed ś. Walentym, po Niedzieli 
Środop., przed ś. Filipem i Jakóbem, na Zielone 
Świątki 10 dni trwający, zaczynać się ma od 
wtorku, we czwartek przed ś. Franciszkiem Seraf., 
po Ś. Elżbiecie. 

Dąbrowice. Jarmarków 6, we czwartek, po 
2 Niedzieli postu Suchą zwanej, we wtorek po ś. 
Stanisławie, we czwartki : przed Bożem Ciałem, 
po N. P. M. Śnieżnej, po Ś. Jadwidze, po Niepak. 
Poczęciu N. P. M. 

Krośniewice. Jarmarków 6, w poniedziałek po 
Oczyszczeniu J . P. M., we wtorki: po Ś. Józefie, 
po ś. Antonim, po ś. Michale, po Ś. Marcinie, po 
nied/lieli 3 Adwentu. 

Żychlin. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 3 
Królach, po Ś. Grzego rzu , we wtorek po Ś. Woj
cieehu, w pOllied/liałki: po Ś. Piotrze i Pawle, po 
ś. Mateus9lu, przed ś. Szymonem i Judą. 

Powiat Włocł ~ wski. Włocławek. Jar
marków 6, we czwartki: po 3 Królach, po Ś. Ja
nie Bożym, we wtorek po Ś. Stanisławie, we czwar
tki: po Ś. Dominiku, przed Narodzeniem N. P. M., 
po Ś. Leonardzie. 

BrzeŚĆ. Jarmarków 6, we wlorki: po Nowym 
Roku, po ś. Walenlym, przed Ś. Stanisławem, po 
Ś. Józefie Kalasanlym, po Ś . Stefanie, po Wszyst
kieh Świętych. 

Kowal. Jarmlll'ków 6, we środy: po Ś. Woj
ciechu, prlf,ed Ś. Janem Chrzcieielem, po Ś. Jakó
bie Apo t., po Narouzeniu N. P. M., po ś. Urszu
li, przed ś . Mikołajem. 

Lubraniec. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Ś. Błażeju, IJO Niedz. Kwiet., we wtorek po ś. 
Julii, w ponied/liałki: po ś. Alek1'ym, po Ś. Piotrze 
i Emilu, po Ś. Leonardzie. 

Chodecz. Jarmarków O, w ponied/lialki: po 
Oezyszczeniu N. P. M., we wLorek po Ś. Józefie, 
w poniedziałki: przed ś. Filipem i JakÓbem. po ś. 
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Dominiku, po ś. Jadwidze, po ś. 'reresie, pr/led 
Ś. Tomaszem Apostołem. 

Przedecz. Jarmarków 6, we wtorki: po ś. 
Walentym, po Niedzieli Kwietniej, po ś. Antonim, 
przed ś. Wawrzyńcem, po Ś. Łukaszu, pr9led Ś. 
Mikołajem. 

Lubień. Jarmarków 6, w poniedziałek po 3-ch 
Królacb, we wtorek po Niedzieli Przew., w ponie
działki. po ś. 'rrójcy, po Ś. Bartłomieju, po Wszysl,. 
Święt., po św. Łucyi. 

P o w i a t N i e s z a w s k i. Nieszawa. Jarmar
ków 6, we wtorki, po Ś. Fabianie i Sebastyanie, 
po ś. Józefie, przed Ś. Janem, po Ś. Bartłomieju, 
po Ś. Michale, po Ś. Marcinie. 

Osięciny. Jarmarków 5, we środę po 3 Kró
lach, w I-szy wtorek m-ca Kwietnia, w l-szy po
niedziałek m-ca Lipca, w 3-ci poniedziałek m-c a 
Września, w 3-ci poniedziałek m-ca Października. 

Piotrków. Jarmarków 6, w ponied9liałki: po 3 
Królach, l-ej ni edzieli postu, w piątek przed Nie
dzielą Kwietnia, w poniedziałki: po Wniebowstą
pieniu, po Ś. Jakóbie, po Wszystkich Świętych. 

P o w i a t P u ł t u ski. Pułtusk. Jarmarków 5, 
we wtorki: po 3 Królach, po ś. JÓ/lefie, po Zielo
nych ŚWiątkaclJ, po Narodzeniu N. P. M., we 
czwartek po ś. Jadwidze. 

Nasielsk. J armarków 6, we wtorki: po Nie
dzieli, rodop., po ś. Wojciechu, po . Ś. Jakóbie, po 
Ś. Michale, po Wszystkicb Świętych, po Niepok. 
Poczęciu N. P. M. 

Serock. Jarmarków 4, w l-szy wtorek po Ś. 
Mateuszu, we środy: po 3 Królach, po Ś. Kazimie
rzu, po Ś. Piotrze i Pawle. 

Wyszków. Jarmarków 6, we wtorki. po Ś. Apo
lonii, po Ś. Grzegorzu, po Ś. Antonim, po Prze
mienieniu Pańskiem, po Ś. Justynie, po ś. Łucyi. 

P o w i a t P ł o ń ski. Płońsko Jarmarków 6, 
we wtorld: po Niedzieli Kwietniej, po Zielonych 
, wiątkach, po Ś. Piotrze i Pawle, po ś. Bartłomie
ju, po Wszystkieh Świętych, po Niepokalanem Po
częciu N. P. M. 

Sochocin. Jarmarków 6, we środy:, po Ś. Bła
żeju, po ś. Stanisławie, przed Ś. Janem Chrzcicie
lem, we czwartki: po Ś. Dominiku, po Podwyż. 
Ś. Krzyża, po Ś. Klemensie. 

Zakroczym. Jarmarków 6, we wtorld: po ś. 
Pawle Pustelniku, po Ś. Katarzynie Seneńskiej, po 
ś. Maryi i Marcelim, po Ś. Kunegundzie, po Nar. 
N. P. M., po Ś . .Marr.inie. 

Czerwińsk. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Wojciechu, po Ś. Małgorzacie, po 
Narodz. N. P. M., przed Ś. Szymonem i Judą, po 
Ś. Marcinie. 

Nowe Miasto. Jarmarków 6, w poniedziałek 
po Niedzieli Wslępnej, we czwal'tek przed Nie
dzielą Kwietnią, we środę przed Wniebowstąpie
niem Pańskiem, we czwar tek po Ś . Rochu, w po
niedziałek po Nar. N. P. M., we czwartek po Ś. 
Jadwidze. 

GUBERNIA KALISKA. 

P o w i a t K a I i s k i. Kalisz. Jarmarków 6, we 
wtorki: po Oczyszczeniu N. P. M., przed Ś. Mar
kiem, d. 19, 20 i .21 maja trzydniowy na wełnę, 
przed Ś. Idzim, po Ś. Jadwidze, po Ś. Marcinie. 

Chocz. Jarmarków 6, we wLurki: przed Ś. 
Filipem i Jakóbem, po Ś. BarUomieju, po Ś. Ja
dwidze, po Ś. Marcinie. 

Stawiszyn. Jarmarków 6, w poniedzialki: po 



3 Królach, po Niedzieli Środop., po Wniebowstą
pieniu Pańskiem, po ś. Bat'Uomieju, po Niepoka
lanem Poczęciu N. M. P. 

Koźmin ek . Jarmarków 6, we środy: po Ś. 
Agnie~z('e, po ś. Grzegorzu, po Ś. Piotrze i Pawle, 
przed ś. Wawrzyńcem, po Narodzeniu N. M. P., 
prr.eu WszysL. Świętymi. 

Błaszki. Jarmarków 6, we wtorki: pu Oczysz
czeniu ,. M. P., po Przewod[]iej Niedzieli, po ś. 
Antonim, po Ś. Rochu, po Ś. Michale, po Ś. Kata
rzynie. 

Opatówek. Jarmarków 6, we czwart.ki: po Ś. 
Dorocif\, po ś. Piotrze i Pawle, po Nal'(Jdzeniu N . 
.M. P., po Ś. Łukas 7 u, po W. zystkich ŚWięt,ycb, po 
Xiepok. Poczęciu N. M. P. 

Staw. Jarmarków 5, we wtorki: po Ś. Macie
ju, po Ś. Stanisławie, po Ś. Jakóbie, przed Ś. 
Idzim, po ś. Jadwidze, po W, zy (kich Świętych. 

p o w i a t S ł u p e c k i. Słu pca. Jarmarków 6, 
w poniedzialki po. 3 Królarh, po niedzieli Środo])., 
przed Zielonymi Swiątkall.i, po Wniebowzięciu N. 
M. P., po Ś. Mateuszu, po Ś. Katarzynie. 

Pyzdry. Jarmarków 6, we czwartki : po 3 
Królach, po Ś. Teofilu, cr.yli po d. 5 Marca, we 
środę po ś . Stanisławie, we czwart,ek po Nawie-
4zeniu N . .M. P., po ś. Mkhale, po Wszy Lkich 
Swiętych. 

Kazimierz. Jarmarków 6, w poniedziałki po 
3 Królach, we wtorki: po Ś . Józefie, po Ś. Wojcie
chu, w poniedziałki: przed ś. Janem Chrzcicielem, 
po Wniebowzięciu N. M. P., po Ś. Marcinie. 

Zagorów. Jarmarków 6, w 2-gie środy: po l3 
Stycznia, 13 Marca, 13 Maja, 13 Lipca, 13 Wrzc
śnia i Li top ada. 

Kleczew. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, 1>0 niedzieli Kwietniej, po Ś. Piotrze i Pawle, 
przed Ś. Idzim, po Ś. Łul'aszu, po ś. Andrzeju 
Apo tole. 

Wllczyn. Jarmarków 6, w poniedziałek przed 
niedzielą Zapustną, we środy: przed Wielkanocą, 
przed Zielonemi Świątkami, przed Ś. Jakóbem, w 
poniedziałek przed ś. Michałem, we środę przed 
Bożem Narodzeniem. 

Skulsk. Jarmarków 3, w poniedziałki: po 
Oczyszczeniu N. M. P ., przed Ś. Janem Chrzcicie
lem, po Wszystkich Święto 

Pow i at I(on lń ski. Konin . Jarmarków 6, 
we środy: po 3 Królach, po ś. Albinie Biskupie, 
po Ś. Teodorze, po ś. Remigiuszu, po Wszystkich 
Swiętych, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Golina. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Nie
dzieli Zapustnej, przed Wielkanocą, przed Zielo
nemi Świątkami, przed Ś . Wawrzyńcem, przed ś. 
Marcinem, przed Bożem Nar. • 

Slesin. Jarmarków 6, we czwartki: po ś. Wa
lentym, po niedzieli Kwietniej, przed ś. Filipem 
i Jakóhem, po ś. Jakóbie Apost., po śś . Aniołach 
Stróżach, po Niepokalanem Poczęciu K .M. P. 

Rychwał. Jarmarków 6, ,ye wtorki: po ie
dr.i~li StarozHpusLne.i, przrd Wiplknnocą, po Ś. 
'l'l'ójcy, po ś. Bartłomirju, po Wszy tkich Święt., 
przed Bożem Xarodz. 

Tuliszków. Jarmarków 6, WP środy: przed 
Oczyszczeniem N. M. P ., przed niedr.ielą Środop. , 
przed ś. Mateuszem, przed .WFzystkimi Świętymi, 
przed. "iepokalanem PoczęCIem N. M. P. 

Władysławów . Jarmarków 6, w~ środy: przrd 
t;. Józefem, po Wniebowst.. PańsklCm, przed ś . 
Piotrem i PawIem, przrd ś. Bartłomiejem, przrd 
Wszyst. Świętymi, przed Ś. Barbarą· 

p o w I a t K o I s k i. Koło . Jarmarków 6, we 
wtorki: po Oczyszczeniu N. M. P., po nipdzieli 
Środop., po Ś. Stanisławip, po Podwyższeniu św. 
Krzyża, przed ś . Szymonem i Jl1dą, po Ś. Kata
rzynie. 

Brudzew. Jarmarków 6, wc wtorki: po św. 
Konstancyj, przed Wielkanocą, po Ś. Stanislawie, 
po Przemienieniu Pańskiem, po ś. Franciszku Borg., 
przed Bożem N ;:trodz. 

Kłodawa. Jarmarków 6, wc wtorki: po 3 Kró
lach, po nirdzie li Środop., po Ś . Wojciechu, po Ś. 
Jakóbie, przed Ś. Idzim, (lo Ś. Klemen ie. 

Grzegorzew. Jarmarków 6, wc środy: po św. 
Agnipszce, po Ś. Józ('fie, (lO Ś. Wojciechu, po św. 
lI1algorzacir, po Ś. Jadwidzr, przrd św. Barbarą. 

D ąbi e . Jarmarków 6, Wf' wtorki: po ś. Grze
gorzu, po ś. St.nnis.ławifl \1., po Ś. Jakóbie .\po
stole, po ś. Jadwidze, po Ś. Marcinir, po Ś. Łucyj. 

Izbica. Jarmarków 6. Wl' środy: po 3 Królach, 
po 'ś. KazimierzlI, po ś. Sta nislawic, po l arodzp
niu N. M. P., po . Franciszku Borg., przrd ś. Mi
kołajem. 

Babiak. Jarmarków 6, wc wtorki: po 3 Kró
lach, po ś. Janie Bożym, po ś . Zofii, po ś. ~lałgo
rzacip, po Tarodzpnil1 T . .M. P., po Ś. Tpodorze. 

BrdÓw. Jarmarków 5, w poniedziałld : po Ś. 
Pawle Pust., po ś. KazimipI'zu, we wLorek po Ś. 
Stanisławie, w poniedziałki: po Nawiedz. . M. P., 
po ś. Michale, po ś. Marcinie. 

Sompolno. Jarmarków 6, we środy: po Oczy
szczeniu N. M. P., 1>0 niedzipli Kwirtnil'j, po Zir
lonych Świątkacll, przed ś. Janem, po Pod wyż ze
niu Ś . Krzyża, przed Bożem Narodzeniem. 

p o w i a t Ł ę c z y c ki. Łęczyca. Jarmarków 
6, we wtorki; po '. Franci zku a Paulo, po św. , 
Aleksandrze BisIe, czyli po dniu 4, Czprwca, po 
s. Aleksym, czyli po d. 17 Lipca, po Ś. Jadwi
dze, po ś. Katarzynie, po Niepokalanem Poczę
ciu N. M. P . 

Crabów. Jarmarków 9, we czwartki: po 3-ch 
Królach, po niedzieli Śl'odop., po św. Piolrr.e i Pa
wle, po ś. Mic}lalc, po Wszyst. Święt. po Niepo
kalanem Poczęciu N. M. P. 

Parzęczew. Jarmarków 6. w poniedziałki: po 
3 Kró lach, po Zwia towaniu N. M. P., przed ś. Ja
nem Chrzcicielem, po Przemienieniu Pmlskiem, po 
ś. Michale, po Wszystkich Świętych. 

Ozorków. Jarmarków 6, we środy: po OczYcz
czpniu N. )1. P., przed Wiplkanocą, przed Ś . Janem 
Chrzcicielem, przed Wniebowzięcirm N. M. P" po 
Ś . Michale, po Ś. Andrzeju z Awelinu. 

P i ątek. Jarmarków 6, w poniedziałld : po ś. 
Agnieszce, po Ś . Kazimierzu, po niedzieli Kwiet., 
po ś. 'rrójcy, po Ś. Kosmie i Damianie, po ś. An
drzeju Apostołe. 

Poddębice. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po ś. Józefie, po Ś. Stanisławie, po ś. Ma
ryi Magdalenie, po Ś. Tekli, po Ś. Marcinie. 

P o w i a t T u r e c k i. Turek. Jarmarków 6, 
we wtorki: po 3 Królach, po niedzieli Kwietniej, 
po Bożem Ciele, po Wniebowzięciu N. M. P., po 
Ś. Łukaszu, po Niepokalanem Poczęciu N. ~1. P. 

Warta. J armarków 6, we czwartki: po Na
wróceniu ś. Pawła, przed Wielkanocą, WP środę 
przed ś. Stanisławem, we czwartki: po Nawiedze
niu N. M. P., po Ś, Franciszku Serafickim, po ś . 
Łucyj. 

Unlejów. Jarmarków 6, we wtorl<i: po ś. Ma
cieju, po Niedzieli Przewodniej, po Zielonych Swiąt-
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kach, przed ś. Wawrzyńcem, po ś. Michale, po I ś. Stanisławie, w poniedziałld: po Nawiedzeniu 
ś. Andrzeju. N. M. P., po ś. Bartłomieju, po Niepokalanem Po-

Dobra. Jarmarków 6, w poniedziałki: po częciu N. M. P. 
ś. Walentym, po niedzieli PrzewodniPj. po ś. Trój- Bełchatów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
cy, po Ś. Mateuszu, po Wszystkich Święl.ych, Niedzieli ŚrodopLlstnej, przed ś. Sta.nisławem, we 
przed Ś. Tomaszem. wtorek po ś. Erazmie, w poniedziałki: przed Na-

Pęczniew. Jarmarków 6, w środy: po No- rodzeniem N. M .. ~". po ś~. Aniołach S~różach, we 
wym Roku, po 40-tu męczennikach, po Ś. Izydorze wtorek przed WIgIlIą Bozego Narodzema. 
Oraczu, po ś. Małgorzacie, po Narodzeni II N. M. Grocholice. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
P., przed świętą Katarzyną. 3 Królach, po Nipdzjflli Kwietniej, we wtorek po 

p o w i a t S i e r a d z k i. Sieradz. Jarmarków Ś. Stnnisławie. w poniedziałki: po N. M. P. Ska-
6, we wtork":i: po 3-ch Królach, po Ś. Józefie, po Ple~znej, przed Ś . Bartłomiejem, po Wszystkich 
Ś. Stanisławie, po Ś. Annie, po Wszystldch Świę- ŚWlętych. 
tych, po Niepokajanem Poczęciu N. M. P. Kamińsk. Jarmarków 6, we środy: po Oczysz-

Złoczew. Jarmnrków 6, we czwartki: po 3-ch ~z('ni~ N. M. p". po s,. Józefie, p,rzed ś .. Filipem 
Królach, we wtor1.1: po Ś. Zofii, po Ś. Antonim, I.Jakobem, po. s. Maryl ~1agdaleDle, po s. Fran
we czwartki: po N. M. P. Szkaplerznej, po Wnie- clszku Seraflckim, pTZed s. Tomaszem Apost. 
bowstąpieniu N. M. P., po Wsr,yst. Świętych. P o w i a t B r z e z i ń ski. Brzeziny. Ja.rmar-

Burzynin. Jarmarków 6, we środy: po 3 Kl'ó- l,Ców 6; we czwal'~ki: po św. Pawle. P~stelr!iku, po 
lach, po Ś. Macieju, po NiedzieJi. Kwietniej, po ~. Grzegorzu,we srodę pr~ed ZnaleZlem?m s .. K~zy
Ś. Maryi Magdal enie, po Ś. Bartłomieju, po Ś. Łu- za, w,e wtorl~l: po s. Anp16, po Podwyzszemu s-go 
kaszu. Krzyza, po s. Katarzyme. 

Szadek. ,Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Wa- .S!ryków. Jar~arków 6, we cz:vartki: po ś. 
lentym, po Niedzieli Kwietniej, po Zielonych wiąt- MaclC'Ju, "prr,C'~l Wlellmno,cą, pr~e.d s. Wa;v;rzyń
kach, po Ś. Jakóbie, przed Ś. Szymonem Julią, c.cm, po s. MlCbale, po s. MarClme, przed s. Teo-
przed Ś. Tomaszem Apostołem. f Ilem. 

Zduńska Wola. Jarmarków 6, we wtorki: po Główno. Jarmarków 6, po 3-ch Królach, po 
Niedzieli Środopustnej po Ś. Wojciecbu, po Ś. Te- Ocr,yszczeniu N. M. P., po Wniebowstąpieniu Pań
kli, po Ś. Janie Kapistranie, po Ś. Klemensie, przed skiem, po ś. Jakóhie, przpd ś. Idzim, po ś. Kata-
Ś. Wiktoryą. rzynie. 

p o w i a t W i e I u ń ski. Wieluń. Jarmarków Będków. Jarmarków 6, po ś. Agnieszce, po 
6, we wtorki: po Ś. Agnieszce, po Niedzielt Białej, Ś. Józefie, przrd Znalezieniem ś. Krzyża, po św. 
1)0 Zielonych Świątkach, po Nawied.z. N. M. P., po Bartłomiej u, przed ś. Szymonem i Judą, po Ś. Ka-
ś. Michale, przed Ś. Barbarą· tarzynie. 

Lututów. Jarmarków 6, we wtorki: przed Ś. Ujazdów, Jarmarków, 6, w poniedziałld: po 
Franciszldem Salezym, po ś. Józefie, po ś. Urba- Oczyszczeniu N. M. P., po ś. Grzegorzu, po Ś. Trój
nie, po Ś. Annie, po Ś. Mateuszu, po Niepokalanem cy, przed ś. Wawrzyńcem, po ś. Franciszku Sera-
Poczęciu N. M. P. fickim, po Ś. Łucyi. 

Wie rusz ew. Jarmarków 6, w poniedziałld po Tomaszów. Jarmarków 6, we wtorld: po 
Ś. Agacie, we wtorek po Ś. Wojeiechll, w ponie- Oczrszczeniu N. M. P., po Ś. Franciszku a Paulo, 
działki: po Ś. Piotrzp i Pawle, po Ś. Bartlomieju, po s . Aleksandrze R. czyli po 4 Czerwca, po Prze
przed ś. Szymonem i JlIdą, przed Bożem Naro- mien. Pańskiem, po ś. Justynie, po Niepokalanem 
dzeniem. Poczęciu N. M. P. 

Bolesławiec. Jarmarków 6, w poniedziałki: Jeżów. Jarmarków 6, we środy: po 3 Królach. 
po N. M. P. Gromnjcznej, po Wielkiejnocy, po po ś. Bon edykci e, po Ś. Stanisławie, po Przemie
ś. Trójcy, po Ś. Malgorzacip, po Ś. Mltteuszu, po nipniu Pańskiem, po ś. Michale, po ś. Andrzeju. 
Ś. Łucyi. P o w i a t R a w ski. Rawa. Jarmarków 6, 

Praszka. Jarmarków 6, w poniedziałek po we wt.orki po ś. Macieju, przed .Niedzielą Kwietnią, 
Ś. Grzegorzu, we wtorek po ś. Stanislawie, w po- po ś. Piotrze i Pawle, po N. M. P." przed ś. Szy
niedziałki: po Ś. Jltkóbie, po NarodzeuiLl N. M. P., monem i Jllrtą, llt'zed ś. 'romaszem Apostołem. 
po Ś. Katarzynie, przed ś. Tomaszem Apostolom. Biała. Jarmarków 4-, we środy: po ś. Wojcie-

Działoszyn. Jarmarków 2, we czwarLki:]lo 3 chu, po ś. Jakóhie, 10 Podwyższeniu ś. Krzyża, 
Królach, przed Ś. Tomaszem Apostulem. przed ś. B<tl'bal'ą. 

GUBERNIA PIOTRKOWSKA. 

Powiat Piotrkowski. Piotrków. Jar-
marków 4, we wtorek po Ś. S ta.nislawie., w ponie
działki: przed Ś. Janem Chrzcicielem, po Ś. Jakó
bie Apostole, po Ś. Marcinie. 

Wolborz. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Ka
zimierzu, po Wniebowstąpieniu Pańskiofl], po Ś. 
Piotrze i Pawle, po Ś. Rochu, po ś . Jadwidze, po 
Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Sulejów. Jarmarków 6, w poniedzialki: po 
Ś. Agnieszce, po ś. Grzegorzu, we wtorek po Ś. Sta
nisławie, w poniedziałek: po Wniebuwzięciu N. M. P., 
po Podwyższeniu ś. Krr,yża, po Ś. Leonardzie. 

Rozprza. Jarmarków 6, we czwartki: Pl) 3-cb 
Królach, po Niedzieli Środopostnej, we wtorek po 

Nowe Miasto. Jarmarków 6, we wtorki: po 
OczyszczclIiu N. M. P., po ś. Kltzimierzu, po ś. Mał
~ol'zacie, przed Ś. Wawl'r,yńcem, po Ś. Tekli. po 
s. Marcinie. 

Inowłódz. Jarmarków 3, w poniedziałek przed 
ś. Filipem i Jakóbem, we wtorek po Ś. Juwencyu
SZli, czyli po dlliu 20 (1) Czerwca, w poniedziałek 
przpd ś. Sżymonem i Judą. 

p o w i a t Ł ó d z k i. Łódi. Jarmarków 6, 
we wl.orld: przed Oczyszczeniem N. M. P., przed 
Niedzielą Kwietnią, przed Ś. Antonim, przed ś-ym 
Hipolitom, przed ś. Szymonem i Judą, przed ś. 
Tomaszem Apostolem. 

Kazimierz. Jarmarków 5, w ponirdziałek po 
Ś. Agnieszce, we wtorek po Ś. Józefi e, w ponie
dziaŁki: przed ś, Janem Chrzcicielem, po Narodze
niu N. M. P., po Ś. Marcinie. 



Aleksandrów. .J armarków 6, w piątki: po ś-ym 
Walen!ym, przed :\iedzielą Kwietnią, przed Zielo
nemi SWiątkami, ]10 Ś. Bartłomieju, po ś. Rafale, 
przed Wigilią Bożego N!\l"odzeniu. 

Zgierz. J!U"marków 6, we 'rody: po Ś. Pawle 
Pustelniku, po Ś. Longinie, po Ś. Zofii, po Ś. Hen
ryku, po ś. Nikodemie, po ś. Leopoldzie. 

Konstantynów. Jarmal'ków 6, w piątki: przed 
l'\il'dzielą Kwietnią, przed Zielonemi Swiątkami. 
Jlrzed s. Jgnac)'m Lo,jolą, przed Wniebowzięciem 
N. M. P., przed ś. Michałem, przed Bożem Naro
dzeniem. 

Tuszyn. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Oczy zczeniu N. M. P., po niedzieli Kwietniej, po 
Bożem Ciele, po Wniebowzięr.iu N. M. P., po ś. Fran
ciszku Serafickim, przed Boże'm Narodzeniem. 

Rogów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po ś-ym 
Pawle Pustelniku, po Ś. Grzegorzu, we wtorld: po 
Ś. Wojciechu, po ś. Pankracym, po Ś. Rochu, po 
Ś. Marcinie. 

p o w I a t Ł a s k i. Łask. J arm arków 6, we 
wturki: po, 3 Królach, po Niedzieli Kwietniej, po 
Zielonych Swiątkach, po Nawiedz. N. M. P., po Wnie
bowzięciu N. M. P., po Ś. Michale. 

Wldawa. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Nie
dzieli Zapustnej. po 3-ej :\,iedziA,li postu tl'\vają~y 
6 dni. we wtorek po Zielonych Swiątkach. w po
niedziałki: po Ś. Małgorzacie, po ś. Marcinie, po 
3-ej -iedzieli Adwentu. 

Szczere ów. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Aga
tonie i Wilhelmie, po ś. Józefie, po Ś. Urbanie, po 
ą. Jakóbie, po Narodzeniu N. M. P., po Wszystkich 
Swiętych. 

Lutomiersk. Jarmarków 6, we środy: po Ś. Bła
żeju, po niedzieli Kwietniej, po Ś. Piotrze i Pawle, 
po ś. Bartłomiejll, po ś. Jadwidze, przed Ś. Bar
barą· 

PabianIce. Jarmarków 6, ponieeziałek po św· 
Agnlesz('e, we wtorek po ". Józefie, w poniedziałki: 
po Ś. Alojzym, przed H. Wawrzyńcem, we wtorki: 
przed ś. Szymonem i Judą, przed ś. Tomaszem 
Apostołem. 

P o w I a t N o w o - R a d o m s ki.Radomsk. J ar
marków 6, w poniedziałki: po 3 Królach, w l-szy 
ponledziałek Wiellde~o Postu. po Niedzieli Kwiet
ni('j, we wtorek po s. Malgorzacie, w poniedział
ki: po Podwyż zeniu ś. Krzyża, po ś. Andrzeju 
Apostole. 

Pajęczno. ,Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Oczyszczeniu N. M. P., po Niedzieil Kwietniej, we 
wtorrk po ś. Antonim, w poniedziałki: po Wnie
lJowziQcju N. M. P., po Narodzeniu N. M. P., po 
H. Leonardzie. 

Brzeźnica. J at'marków 6, w poniedziałki: po 
R. Walentym, po Niedzieli Kwietniej, po Wniebo
wt'tąpieniu Pańskiem, przed ś. Wawrzyńcem, po 
ś. Matellszu. po Niepokal. Poe;,;ęciu N. M. P. 

Pławno. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po Wielkiejnocy, po B~żem Ciele, po. Ś. Ja
kóbie .-\.postole, po NarodzenUl N. M. P., po s. Mar. 
dnie. 

KoniecpoI. Jal'mal'kÓw 6, . w po-?iedziałek po 
ś. Agnieszce. we wtorek po s. J~zefle, w ~orue
działki: po ś. Tt'ójcy, po s .. MarY.I Magdalerue, po 
ś. Michalp, po ś. Marcinie BIskupIe. 

Powiat Czę sto~ho~skl.. CZę.stochowa. 
,Jarmarków 6, w poniedZiałki: po s .. Aglllesz<;e, po 
Niedzieli Kwietniej, we środy: po Zielonych Swiąt
kacb. po ś. Michale, po Ś. Łucyi. 

Krzepice. ,lal'markó,.v (l. w poniedziałki: po 
ś. Dorucie, po Ni(j(lzieli 8rodopostnpj, wc wtorek 
po Zielonych Swiątkach, w ponierlzialki: po N. M. P. 
Szkaplerznej, po Tarod;,;pniu N. M. P., po Niepo
kaIanem Poczęciu N. M. P. 

Kłobucko. ,) al'marków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Józefie, po ś. Stanisławie, po s. 
Małgorzacie, po Ś. Michale, po Ś. Marcinie. 

Mstów. J arl11arków 6. we wtorki: po 3-eh KI'ó
lach, po Ś. Wojciechu, przed s. JIIJ1pm ~hrzcicie
lem, po Wniebowzięciu N. M. P., Pl'zed s. Szymo
nem i Judą, przed Ś. Tomaszem. 

Przyrów. J'armarków 6, we wtorki: po. Ś. Do
rocie, po Niedzieli Kwietniej, po Ś. Zofii, po ś. An
nie, po ś. Michale, po ś. Łucyi. 

Olsztyn. Jarmarków 2, we wŁol'ki: po Nie
dzieli Srodop., po Ś. Stanisławie. 

Janów. Jarmarków 6, we środy: ostatnią l11-ca 
lutego, m-ca kwietnia, przed Ś. Piotrem i Pawłem, 
m-ca sierpnia, m·ca paździel'llika, przed WIgilią 
Bożego N arod zenia. 

P o w i a t B ę d z i ń s ki. Będzin. ,Jarmarków 6, 
we śt'ody: po 3 Królach, po Niedzieli Srodopost
nej. po ś. Wojciechu, po Ś. Piotrze i Pawle, po 
Narodzeniu N. M. P., po Wszyst. Sw. 

Siewierz. Jarmarków 6, w ponied;,;iałki: po 
ś. Macieju, po Niedzieli Kwietniej, przed Ś. Janem 
Chrzcicielem, po Narodzeniu N. M. P., po Ś. Łu
kaszu, przed Bożem Narodzeniem. 

Koziegłowy. ,JarmarkóW 6, we czwartki: po 
3-ch Królacb, po Ś. Grzegorzu, po Wn!ebowetą.pie
uiu Pańskiem, po Ś. Małgorzacie, po s. Mateusw, 
po Ś. Marcinie. 

Żarki. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po Niedzieli Suchej, na Ś. Stanisław od l 
do 8 maja, po Ś. Piotrze i Pawle, przed Ś. Idzim, 
po Wszystkich Swiętych. 

Mrzygłód. ,J armarków 4, we środy: po ś-tej 
Agnieszce, po Wielkiejnocy, po Ś. Maryi Magdalenie, 
po Ś. Franc. Seraf. 

Włodowice. Jarmarków 6, we cJlwartki: po 
Nawróceniu ś. Pawła, po Niedzieli Głuchej, we 
środę po ś. Stanisławie, we czwartki: po ś. Mał
gorzacie, po Ś. Mateuszu, po ś. Łucyi. 

Czeladź. J arm arków 6, we środy: przed ś-tą 
Agnieszką, po ~. Józefie, po ś. Sta.nisławie, po 
ś. Annie, po Ś. Mateuszu, po Ś. Marcinie. 

Modrzejów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
3 Królnch, po Ś. Kazimierzu, po ś. Leunie, przed 
Ś. Janem Chrzcicielem, po Wniebowzięciu N. M. P., 
po ś. Andrzeju. 

fUBERNIA RADOMSKA. 

Powiat Radomski. Radom. ,Jarmur]{ów 
2, na '. Jan Chrzciciel trwający dni 5, i od dnia 
~) wrze' nia trwający dni 3. 

Białobrzegi. J armarl,ów 6, we środy: po ś-ym 
Walentym, po ś. Marku Ewangeliście, przed ś-ym 
Janem Cbrzciclelem, po ś. Rochu, po ś. Łul<aszu, 
po Ś. Łucyi. 

Wyśmierzyee. ,JlIl'mnrków 6, w poniedziałki: 
po Ś. Antonim Opacie, po ś. Grzegorzu. we wtorek 
po ś. Janie Nel)()muc~nie, ~v poniedziałek: po ś. 
MałgoruLcie, po s. Tekll, po s. Łazarzu. 

JedJińsk, Jarmarków 6, w poniedziałek po 
3 Królach, we wtorki: p\J Ś. ,Józefie, po ś. Wojcie
chu, w poniedziałki: po ś. Idzim, po Ś. Franciszku 
Serafickim, po D. Zadusznym. 



Przytyk. Jarmarków 6, we wtOl'ki: po Ś. Ka
zimienm, po Xil'dzieli Kwietniej. przf'd Ś. Filipem 
i Jakóbem, po Bożem Cieln. po Podw~'ższrnin s-go 
Krzyża, przed Bożem Xarotlzeniem. 

Wolanów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
laca, po Zwiastowaniu N. M. P., po Ś . Stanisławie, 
po Nawiedzeniu N. M. P., po Narodzeniu ~. M. P., 
po Wszystkich Swiętych. 

Wierzblca. J armal'ków 6, we wtorki: po Ś-~'ll1 
Walentym. po Ś . Wojciechu, po ś. Antonim, po 
Przemienieniu Pańskiem, po ś. Łukas:m, po ś-tf'j 
Łucyi. 

Skaryszew. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Niedz. Wstęlmpj trzy dni trwający, po Niedzieli 
Przewodniej, po ś. Ja.lcóbie Apostole, po ś. Bartło
mieju, przed ś. Szymonem i Judą, przed ś. Toma
szem Apostołem. 

Jastrząb. J at'marków 6, w poniedziałki: po 
ś. Agnieszce, po ś . . JÓzefie, po ś . Stanisławie, po 
ś. Maryi Magdalenie, po ś. 'rekli, po ś. Andrzeju. 

Powiat Kozienicki. Kozienice. Jarmar
ków 6, we czwartki: po ś. Agnieszce. po Nied,ie
li Białej, we środę przed ś. Janem Chrzcicielem, 
we czwartki: po ś . Bal·ttomieju, po S. Łukaszu i po 
l'iiepokalanem Poczęciu N. M. P. 

Magnu8zew. Jarmarków 3, w poniedziałki: po 
ś. Michale, przed ś. Szymonem i Judą, przed ś-ym 
Tomaszem Apost. 

Ryczywół. Jarmarków 6, we wtorki: przed 
R. Franciszkiem Salezym, po ś. Józefie, po Ś. Wi
talisie, przed ś . Idzim, po Ś. Karolu Boromeuszu, 
po ś. Łucyi. 

Głowaczew. Jarmarków 2, we wtorki: po Nie
dzieli Kwietniej i przed ś. WawrzyllCem. 

Sieciechów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Ś. Pawle, po Ś. Walentym, we wtorki: po Ś . Stani
sławie, po Ś. Antonim, w poniedziałek po Wniebo
wzięciu N. M. P. 

Gniewoszew. Jarmarków 4. we wtorki: po 
ś. Józefie, po Nawiedzeniu N. M. P., po Ś. Micha
le, w 2-gi poniedziałek po ś . Szymonie i Judzie. 

Granica. .J armarków 6, we wtorki: po 3-ch 
Królach. po Oczyszczeniu N. M. P., po Ś. Wojcie
chu, po Zielonych Swiątkach, po Narodzeniu 
N. M. P., przed Ś. Tomaszem. 

Janowiec. Jarmarków 6, w pOllied:dałki: po 
ś. Agnieszce, po Ś. Walentym, we wtorek po ś-ym 
Stanisławie Bisk. w poniedziałki: po Ś . Małgorza
cie, po ś . Łukaszu, po Ś. Stanisławie Kost.ce. 

Zwoleń. Jarmarków 6, we czwartki: po 3-ch 
Królach, po niedzieli Kwietniej, przed Bożem 
Ciałem, po Przemienieniu Pańskiem, po Podwyż
szeniu Ś. Krzyża, po ś. Katarzynie. 

P o w i a t Ił ż e c k i. Iłża. Jarmarków 6, wc 
wtorki: po Oczyszczeniu N. M. P" po Zwiastowa
niu N. M. P., po ś. Stanisławie, po Wniebowzięciu 
N. III. P., po ś. Jadwidze, po Niepokalanem Poczę
ciu N. M. P. 

Wąchock. Jarmarków 6, we wturki: po 3-ch 
Królach, po 2-ej Niedzieli postu, po Ś. Wojciechu, 
po ś. Małgorzacie, po ś. Michale, po Ś. Elżbiecie. 

Wierzbnik. Jarmarków 3, we środy: po Nie
dzieli Srodopostnej, po Zielonych Swiątkach, po 
Ś. Michale. 

Grabowiec. J arm arków 6, we wtol'ki: po ś-ej 
Weronice, po Ś. Lambercie, po Ś. Zofii, po N. M. P. 
Szkaplerznej, po Narodzeniu N. P. Maryi. padł. st. 
kaI., po Wszystkich Swiętach. 

Sienno. Jarmarków 6. w poniedziałki: po :-\ Kró 
lach, po ś. Grzegorzu, po ś. Wojciechu, po ś-tym 
Piotrze i Pawle, po Ś. Mateuszu, po Ś. Mat·cinie. 

Lipsko. Jarmal'ków 6, Wf' wtorki: po Nawró
qeniu Ś. Pawła, po Niedzieli Białe.i, po Zielonych 
Swiątkach. po Narodzeniu N. M. P., przed ś. Szy
monem i Judą, przed Ś. Wiktoryą. 

Solec. Jarmarków 6, we środy, po 3 Królach, 
po 40 Męczennikach, po ś. Stanisławie, po ś. An
tonim, po Ś. Franciszku Serafickim, po Ś. Marcinie. 

Ciepielów. Jarmarków 5, we wtorki, po Ś. Fa
bianie i SebaHtynie, po Ś. Józefie, po Ś. Łukaszu, 
przed ś . Mikułltjem. 

Kazanów. Jarmarków 6, w poniedziałki, po 
~ Królach, po Niedzieli Wstępnej, przed Ś . Jakó
bem, po ś-tej Trójcy, po Ś. Mateuszu, po Ś . Mar
cinie. 

Tarłów. Jltrmltrków 6, we wtorki, po Ś. Apo
lonii, po Kiedzieli Kwietniej, po ś-tej Trójcy, po 
Wniebowzięciu N. M. P., po ś . Jadwidze, przed 
ś. Tomaszem Apostołem. 

P o w i a t O p a t o w s k i. Opatów. Jarmar
ków 6, we środy, po Kiedzieli Zapustniej, po Nie
dzieli Kwietniej, przed ś. Janem Chrzcicielem, po 
Ś. Bartłomieju, po Ś. Marcinie, przed Ś. Tomaszem 
Apostołem. 

Łagów. Jarmarków 6, we środy: po 3 Królach, 
~o Oczyszczeniu N. M. P., po ś. Wojciechu, przed 
s. Janem Chrzcicielem, po ś. Bat·ttomieju, we 
czwartek po Ś . Marcinie. 

Kunów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch Kró
lach, po l-ej Niedzieli Postu, przed Ś. Filipem 
i Jakóbem, po Ś. Wicie i Modeście, po Ś. Matou
szu, po Ś. Stanisławie Kostce. 

Ostrowiec. Jarmarków 6, we wtorki: ]lo 3-ch 
Królach, po Ś. Józefie, po Przemienieniu Pańskicl11, 
po Ś. Michale, przed ś. Szymonem i Judą, po sw. 
Katarzynie. 

Waśniów. Jarmarków 2, we wtorki: po św. 
Piotrze i Pawle, po ś. Bartłomieju. 

Ćmielów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po ś. 
Pawle Pustelniku, po Ś. Kazimierzu, przed Ś. Flo
ryanem, po Wniebowzięciu N. M. P., po ś. Jadwi
dze, po ś. Elźbiecie. 

. Słupia Nowa. Jarmarków 6, we środy: po ~-cll 
Królach, po Ś. Benedykcie, przed Znalezirmiem 
Ś. Krzyża, przed Ś. Wawrzyńcem, po Pod wyż. św . 
Krzyża., przed Ś. Barbarą. 

Raków. Jarmarków 6, wc wtorki: po 3 Kró
lach, po Ś . Józefie, przed Ś. Janem Chrzcicielem, 
po ś. Annie, po Wniebowzięciu ~. M. P., po św. 
Mateuszu. 

Iwaniska. Jarmąrków 6, we środy: po ~ Kt'ó
lach, po Niedzieli Srodop., po Zielonych Swhlt., 
po Ś. ~iaryi Magdalenie, przed Ś. Idzim, przed Ś. 
Szymonem i Judą. 

Ożarów. Jarmarków 6, w Ponilldziałki: po 
Oczyszczeniu N. M. P., po Niedzieli SI'odopostnej, 
we wtorek po Ś. Stanisławie, w poniedziałki: po 
ś. Bartłomieju, po Ś. Łukaszu, po l-ej Niedzieli 
Adwentu. 

P o w i a t S a n d o m i e r s k i. Sandomierz. Jar
marków 2, w poniedziałki: po Wniebowstąpieniu 
Pańskiem, po Narodzeniu N. M. P. 

Koprzywnice. Jarmarków 6, we czwartki: po 
Niedzieli ~rodopostnej, po Bożem Ciele, przed św. 
Wawrzyńcem, po Ś. Michale, po Wszyst. Swięt., 
po Niepak. Poczęciu N. M. P. 
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Osiek. Jarmarków G, WP środy: po Ś. Walen
tym, po ś. Stanisławie, po Nawied,wniu X. hl. P., 
po ś. Piotrze w Okowach, przed ś. Szymonem 
i Judą, przed ś. Tomaszem Apos. 

Połaniec. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po s. Kazimierzu, po Zielonych Swiątkach, 
po ś. Małgorzacie, po ś. Jadwidze, po ś. Łucyi. 

Kimontów. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 

Radoszyce. Jarmarków fi, "'e środy: po 3-ch 
Królach, pu ś. Wojciechu, po Bożem Ciele, po ś-tej 
Annie, po ś. Mateuszu, po ś. Marcinie. 

Przedbórz. Jarmarków 6, w poniedziałek po 
Ś. Dorocie, we wtorki: po Ś. Józefie, po Ś. Anto
nim, w poniedziałki: po Wniebowzięciu N. ]1,1. P., 
po Ś. Jadwidze, po Ś. Łucyi. 

GUBERNIA KIELECKA. Agnipszcf', po ś. Józefie, po ś. Wojciecgu, po Wnie-
bowzięciu N. M. P., po Ś. Jadwidze i Teresie, po P o w i a t K i e I e c k i. Kielce. Jarmarków li, 
Ś . .Marcinie Bisk. we wtorki: llo Ś. Agnieszce, po Niedzieli KwietniE'j, 

Bogoria. Jarmarków 6, we wtorki: po Niedzieli po Ś. Trójcy, przed Ś. Rozalią, po Wszyst. Swięt., 
Przewodniej, 'po Rozesłaniu AJ!0stołów, po Ś. ,?o- po 3 Niedzieli Adwentu. 
miniku, po s. Mateuszu, po s. Łukaszu, po sw. Działoszyce. Jarmarków 2, we środy: przrcl 
Łucyi. R. Filipem i Jakóhem, po Ś. Michale. 

Staszów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 3 Chęciny. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Ma-
Królach, po Oczyszczeniu N. M. P., po Niedzieli ('ieju, po s. Wojciechu, po Ś. Piotrze i Pawle, po 
Białej, przed Ś. Janem Chrzcicielem, po Ś. Mateu- Narodzeniu N. M. P., po Wszyst. Swięt., po Nie-
szu, po św. Andrzeju Apos. pokalan('m Poczęciu N. M. P. 

Zawichost. Jarmnrków 6, w poniedziałki: po Bodzentyn. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
:3 Królach, po Niedzieli BiałE',j, po Bo~em CiE'le, po Nawróceniu ś. Pawła, po Ś. Kazimierzu, we środę 
N. M. P. AnielskiE'j, po Podwy~szeniu ś. Krzyża, po Ś. Stanisławie, w poniedziałki: po ś. ~Iaryi 
llO l-E'j Niedz. Adw. Magdalenie, po ś. Idzim, po ś. Marcinie. 

Powiat Opoczyński. Opoczno. JaJ'mar· Powiat Jędrzejowski. Jędrzejów. Jar-
ków 6, we czwarlki: po 3 Królach. po Niedzieli marków 6, w poniedziałki: po ś. Kazimierzu, po 
Przewodnil'j, po ś. Maryi Magdalenie, po Ś. Bar- Wniebowstąpieniu Pańskiem, po ś. Piotrze i Pa
tłomiejn, po Ś .. Mateuszu, po Wszystkich Swię- wIe, po ś. Bartłomieju, po Ś. Franciszku Seraf., 
tych. po ś. Marcinie. 

KIwów. Jarmarków 6, we czwartki: po ś. Ma- Małogoszcz. Jarmarków ti, we wtorki: po św. 
cieju, po Niedzieli Kwietniej, przed Boipm Ciałem, Agnieszce, po Niedzieli Srodop., we środy: po św. 
po Wniebowstąpieniu N. M. P., po Narodzeniu N. Stanisławie, przed ś. Janem Chrzcicielem, we 
M. P., po ś. Jadwidze. czwartki: przed Ś. Wawrzyńcem, przed ś. Szymo-

Odrzywół. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Fa- nem i Judą. 
bianie i S bastyanie, po Ś. Jozefie, przed Zna lezie- Wodzisław. ,Jasmarków 6. w poniedziałki: po 
niem ś. Krzyża, po Przemienieniu Pańskiem, po 3 Królach, po ~'iedzieli Srodop., we środy: po św. 
ś. Jadwidze, przed ś. Mikołajem. Stanisławie, po ś. Małgorzacie, po Ś. Michale, po 

"rzewica. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 KrÓ· Ś. Marcinie. 
lach, po Zwiastowaniu N. lir. P., po ś. Piotrzc Sobków. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. ~la
i Pawlp , po ś. Annie, po Narodzeniu N. M. Panny, cieju, po ś. Wojciechu, po Ś. Piotrze i Pawle, po 
po ś. Łukaszu. ś. Augustynie, przed Ś. Kazimierzem, po ś. Łucyi. 

Gielnów. Jarmarków 6, we wtorki: po ś. Pa- P o w i a t W ł o s z c z o w s k i. Włoszczowa. Jar-
wie Pustelniku, po Ś. Grzegorzu, po Ś. Marku marków 6, we wtorki: po 3 hrólach, po Niedzieli 
Ewang., po Ś. Dominiku, przed Ś. Idzim, po św. Kwietniej, po Ś. Trójcy, przed Ś. Idzim, po Ś. Fran-
Marcinie. ciszku Serafie., po Wszystkich Swięt. 

Skrzynno. Jarmarków 4, we wtorki: po Kie- Kurzelów. Jarmarków 6, w poniedZiałki: po 
dzieli Przewodniej, po ś. Stanisławie, po ś. l'rRzuli, ś. Agnieszce, po ś. Kazimierzu, we wtorki: po ś. 
po Ś. Katarzynie. Stanisławie, po Ś. Maryi Magdalenif', po ś. Bartło-

Przysucha. Jarmarków 6, wc czwartki: po ś. miPju, przed ś. Mikołajem. 
Agnieszce, po Niedzięli Kwietniej, po św. Piotrze Secemin. Jarmarków 6, we czwartki: po św. 
i Pawle, przed Ś. 'Yawrzyńcem, po Ś. lfl':'l.llciszku Leonie, po Ś. Sulpicyuszu, przed ś. Aloizym, po ś. 
Serafickim, przed s. Barbarą. Bartłomieju, po Ś. Łukaszu, po Bożem Narodzeniu. 

Białaczew. Jar~arków 2, we wtor'ki: przed Ś. Lelów. Jarmarków 6, wc środy: po 3 Kró-
Stanisławem, przed s. J a.nem Chrzq,icielem. lach, po Ś. Macieju, po ś. Wojcie?hu, P? !30iem 

· Żarnów. Jarmarkó.w 6: '~e śr~dy:. po Ocz~sz~ I Ciele, po Narodzeniu N. M. P .. po s. ~larClllle. , 
czeniu N. M. P .. po Nledzlelt Kw l E'tnJ('], po s-tPJ Szczekociny. .Jarmarków 6, WP srody: po sw. 
rrl'ójcy. po -:\arod;:;eniu N. M. P., 110 Ś. LukasZll, Pawle Pustelniku, po Ś .• JÓzefie, po św. Trójcy, po 
przed św. Mikołajem. Wniebowzięciu N. M. P., po Ś. Jadwidze, po św. 

P o w i a t Koń s k i. Końskie. J al'm arków 6, Łucyi. 
we wtorl<i: po Nawróceniu ś. P~wła, po, ś. Maci(;. P o w i a t O I k u s k i. Olkusz. Jarmarków 6, 
ju, po Ś .• JÓzpfie, po Ś. Jakóble, po s. Ul'szuh, w poniedziałki: po Ś. Agnieszce, po -:\iedzieli Sro
przed Ś. Mikołajem. dopostnej, po Wniebowstąpieniu Pańskiem, po Ś. 

Gowarczów. Jarmarków G, w poniedziałek po Annie, po ś. Michale, po l'\iepokalanem Poczęciu 
Ś. Józefie we wtorek po ś. Stanisławie, w ponie- N. M. P. 
działki: p'o ś. Annie, po Ś. Michale. przed Ś. Szy- Kromołów. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 
monem i JUdI1, pi'zed Ś. Tomaszem Apostołem. Pawle PustelnlJm, po Nip.d:deli Srodopostnej. przed 

Szydłowiec. Jal'lnal'ków 6, w poniedziałki: po Znalel;lieniem Ś. Krzyża, po H. Annie, po Wszyst
H Królach, po Niedzieli Srdop., p~ niedzieli Kwiet- kich Swiętycb, po ś. Łuc~'i. 
niej, pr.z~d ś. Wawrzyńcem, po s. Franciszku, po Pilica. JaI'mal'ków ti: w poniedziałki: po 3-ch 
ś. MarClme. Królach, po ś. Kazimirrzu, po Ś. Stanisławie, po 
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Nawiedzeniu N. M. P., przed ś. Idzim, p Wszyst. 
Świętych. 

Żarnowiec. Jarmarków 5, w poniedziałki: po 3 
Królach, po Ś. lłraneiszce Hzymiance, we wtorek 
po ś. Stanisławie, w poniodziałki: po Narodzeniu 

. M. P., po ś. Łuka zu, po Wszystkich Świętych. 
Wolbrom. Jarmarków 6, we środy: po Oczysz

czeniu N. Mo P., po Niedzieli Kwietniej, po Ś. An
tonim Padewskim, po Wniebowzięciu N. M. P., po 
Ś. Jadwidze, po Ś. Łucyi. 

Skała. Jalmarków 6, we środy: po ś. Pawle 
Pu telniku, po Ś. Kazimiprzu, przed Ś. l<' ilipem 
i Jakóbem, po ś. Annie, po Ś. Michale, po ~iepok. 
Poczęciu N. M. P. 

Ogrodzieniec. Jarmarków G, we czwartki: po 
ś. Walentym, we środy: przed Ś. Wojciechem, po 
Ś. Antonim, we czwartki: po Przemienieniu Pań
skiem, po Ś. Jadwidze, po Ś. Łucyi. 

Sławków. Jarmarków 6, we czwartki: po 3 
Królach, po Oczyszczeniu N. M. P., po niedzieli 
Kwietniej, po Podwyżezeniu Ś. Krzyża, po Ś. Mar
cinie, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

p o w I a t M I e c h o w ski. Miechów. Jarmar
ków 6, w poniedziałek po Oczyszczeniu N. M. P., 
we wtorki: po Niedzieli Kwietniej, przed Ś. Janem 
Chrzcicielem, po Narodzrniu . M. P., po Ś. Mar
cinie, po Ś. Łucyi. 

Ksląż Wielki. Jarmarków 6, we środy: po 3 
Królach, po Ś. Grzegorzu, po Ś. Bartłomiej u, po 
Ś. Kajetanie, po Ś. E1źbiecie, po Ś. Łucyi: 

Pro8zowice. Jarmarków 6, we środy: po św. 
Pawle Pustelniku, po Ś. 'fomaszu z Akwinu, po 
Ś. Małgorzacie, 140 Ś. Elźbiecie, po Ś. Tekli, po Ś. 
Marcinie. 

Słomniki. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Ś. Agnieszce, po Niedzieli Środopo tnej, po Ś. Pio
trze i Pawle, po Ś. Bartłomieju, po Podwy;;;. Św. 
Krzyża, po Ś. l?ranciszku Borgla. zu. 

Brzesko Nowe. Jarmarków 6, we wtorki: po 
Nawróceniu Ś. Pawła, po Ś. Ezechielu, po Ś. Flo
rentynie, po Ś. BartłomiejlI, po Ś. Katarzynie, po 
Ś. Łucyi. 

P o w I a t P I n c z o w ski. Pinczów. Jarmar
ków 6, we wtorki: po Ś. Doroci~, po Ś. Gr7.egorzu, 
po Ś. Piotrze i Pawle, po Ś. Bartłomieju, po Ś. Ur
.zuli, po Ś. Łucyj. 

WiślIca. Jarmarków 6, we wtorki: po ś-tej 
Agnieszce, po Zielonych Świątkach, po Ś. Małgo
rzacie, po Narodz!'niu N . .M. P., po ś. Jadwidze, 
po Ś. Marcinie. 

Dzlałoszyce. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. 
Macieju, po Ś. Wojciechu, po Ś. Malyi Alagdalenie, 
po Ś. Michale, pnwd Ś. Marcinem, przed Ś. Toma
szem. 

Opatowiec. Jarmarl,ów 6, we wtorld: po 3-ell 
Królach, po Niedzif'li Przewodni!' j, przed Znale
zieniem Ś. Krzyża, po Ś. Jakóbie, po Podwyższeniu 
Ś. Krzyża, przed ś. SZ;vmODf'Il1 i Judą. 

Koszyce. Jarmarków 6, "e wtorki: po 3 Kló
lach, po niedzieli Środop., po Zielonych Świątkach. 
po Wniebow~ięciu N. M. P., po Ś .• Judwidze, po 
Ś. Andrzeju. 

Skalbmlerz. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 
Józefie, po ś. Piotr7.p i PawI!', przed Ś. Wawrzyll
cem, przed Ś. Jdzim, po Ś. Frallciszku Serafickim, 
po Wszystkic}) ŚwiQL 

P o w i a t S t o p n i c k i. Stopnica. Jarmarków 
6, we środy: po 3-ch Królach, po Niedzieli Prze
wodniej, po ś. Antonim, po Ś. Maryi Magdalenie, 
po ś. Frunciszku, przed Ś . .Mikołajem. 
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Pierzchnica. JarmarkÓw e, w poniedzJall·k po 
Ś. Kazimierzu, wc wtorki: po Ś. Wojci('r;llll, po 
Bożem Ciele, po Ś. Annie, po Ś. Jadwidze, prz!'rl 
ś. Mikołajem. 

Chmielnik. Jarmarków 6, \1'(' czwartki: po 3 
Królach, po Ś. Józefi!', we środę po Ś. Wicie, Wł' 
czwartki: po Ś. idzim, po Ś. Alichale, po Ś •• \n
urzeju Apo tole. 

Busk. Jarmarków 5, we środy: po 3 Królach, 
po niedzieli Śrotlopostnf'j, jarma.rk ciągly 4-I'O 
miesięc7.lIy przez czas kąpirli lotnich od l Czer
wca do l Października trwając'y, z wyłączeniem 
niedziel i świąt llroczystY('h, po Wf'zystkieh Św., 
po l'Iirpokalanem Poc7.ęciu N. M. P. 

Szydłów. Jarmarków 6, we wtol'ki: po 3 Kró
lach, po nied7.ieli Środop., po Ś. Stanisławie, przed 
św. \\'ładrsławem, pr7.ed sw. Id7.im, po Dniu Za
duszllym. 

Kurozwęki. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Ś .• \nlonim Opacie, we srody: po Ś. Benerlykci!', 
po Ś. Stanisławie, w poniedziałki: po Ś. Józef'i(' 
Kalasantym, po Ś. Wacławie, po ś. C('cylii. 

Gleśnica. Jarmarków 6, we środy: po 3 Kró
lac11, po nied7.ieli Kwietniej, po Ś. Trójcy, po św. 
Bonawonturze, pr7.rd Ś. Idzim, po Ś. Łucyi. 

Paoanów. Jarma~ków 6, we wtorki: po 3 Kró
lach, po niedzieli Srodopo Lnej, po Ś. Kilianie, 
przed Ś. Wawrzyńcem, po Ś. Michale, po Ś. Mar
rinif'. 

GUBERNIA LUBELSKA. 

p o w i a t L u b e I s k i. Lublin. Jarmarków 0, 
w pOIl1<'działek po niedzieli Kwi tniej, we wtorek 
po Zielonych Świątkach trzy dni trwający, w po
niedziałki po Ś. Bernardzie trzy dni trwający, po 
Ś. :Michale, po W zystkich ŚWiętr<'h, po Hożom 
Nal'od7.eniu. 

Głusk. Jarmarków 6, w poniedZiałki: po 3-ch 
Królach, po Ś. Kazimierzu, po Wniebowstąpieniu 
Pańskicm, po s. Jadwidze, po Ś. Marcinie, po 1\ie
pokalanem Poczęciu N. M. P. 

Bełżyce. Jarmarków tl, we środy: po Nietlzie
li Bialej, po Ś. Staniolawit', po ś. Małgorzacio, po 
Ś. Michale, po WS7.ystkich Święt~' cb, po Ś. Łucyi. 

Bychawa. Jarmarków 6, \\'e środy: po 3-ch 
Królach, po Niedzjrli Środop(]stn~j, przed Ś. Fili
pcm i Jakóbem, po Ś. Maryi Magdalenie, po ś-ym 
Mateuszu, po Ś. Urs7.uli. 

PiaskI. Jarmarków 6, we środy: po Ś. Macjp
ju, po Niedzieli KwirtlJiej, po Ś. Kajc'tanie po Pod
wyżs7.eniu ś-gó Krzyża, po Wszystkich Święlj'dl, 
przed S. Tomaszom. 

Blskupice. Jarmarków 6, \\'e wtorki: po ' 3-('h 
Królach, po S. Wojciechu, po Ś. Stallislawio BisIe 
po S. Koźmir i Damiallie, po ś. Marcinie Biskupit'. 

Rowiat Lubartowski. Lubartów. Jar
marków 6, we wtorki: po 3 Królach, po Nietl7.ieli 
Kwietniej, po ś. StanUawie, po s. Annie, po s-;ym 
Bartłomieju, po ś. Dyonizym. 

Łęczna. Jarmarków 6, w poniedziałek po 3 
Królach, we wtorek ]10 Ś. Jó7.ei'ie, w piątpk po 
Bożem Cielo" tlni tnvająC'y w ponictlzialki: po 
ś. Magdalenie, na ś. lelzi lO dlli trwający, przed 
ś. Mikołajem. 

Miohów. Jarmarków 6, w ponietlziałek po 
Oczy zczeniu N. M. P., we \\'1 orki: po 'icd7.ieli 
KwIetniej, przed S. Jallem Chrzciciolem, po 'al'o
d7.eniu N. M. P., po S. Marcinio, po S. I/llCyi. 



Czemlerniki. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś' I Tarnogród. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Agnie,;zce, po Zwi!t towaniu N. IIL P., po Ś. Sta- 3 Królach, po ł'iedz. Kwi~tniej, po Nawi~dzen~u 
ni lawir, po Ś. Piotrze i 'pawle. przed Ś. Szymo- ~. ~f. P:, przed ś, . Wawrzyncem .. po Podwyzszemu 
nem i Judą, po Ś. AndrzPJu Apo tole. s. luzyza, przed s. Szymonem l Judą. 

powiałNowo-AlekSandryjSki.Kazimierz. 1 Powiał Zamojski, Zamość. Jarmarkó~v 
,Jarmarków 5, we wtorki: po Ś. Kazimierzu przed 6, w poniedziałki: po ~awr. ś. Pawła, po Ś. Kazl
Ś. Janem Chrzcicielem, po Ś. Bartłomieju, po I mierz u, po Wnieb. Pańsk., po Ś. Piotrze i Pawle, 
Wszyslldch Świętych, po Ś. Leokadyi. po Nar. N. M. P., po Ś. Marcinie. 

Bobrownlki. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Szczebrzeszyn. Jarmarków 6, we wtorki: po 
Ś. Agnieszce, po Niedzioli Zapustnej, po Niedzieli :\iedzieli Środopostnej, przed Ś. Filipem i Jakó
Kwietniej, po ś. Maryi Magdalenie, po Wniebo- bem, przed Ś. Janem Chrz., po Wnieb. N. M. P., 
wzięciu N. M. P., przed Ś. Szymonem i Judą. po Ś. Michale, przed Ś. Mikołajem. 

Końska- Wola. Jarmarków 6, w poniedzialki: Krasnobród. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Ma-
po N"iedzieli Wstępnej , przed Znalezieniem Ś. Krzy- cieju, po Zwiastowaniu N. :M. P., po Zielonych 
ża po Bożem Ciele, po Ś. Annie, po Podwyższe- Świątkach, po Narodzeniu N. M. P. pod. st. Kal., 
nj~ Ś. Krzyża, po Ś. Łukaszu. po dniu Zadusznym, przed Ś. Tomaszem. 

Kurów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró- Frampol. JarmarkÓw 6, we czwartki: po ś-ej 
lach po Niodzieli Przewodniej, po Ś. Piotrze i Pa- Dorocie, po Ś. Kazimierzu, we srodę po Ś. Janie 
wJe,' po Ś. Mateuszu, po Ś. Jadwidze, po Ś. Ka- Nepom., we czwartki: po. . M. P. Skaplerznej, po 
tarzyni p. Narodzeniu N. M. P., po s. Łukaszu. 

Wąwolnica. JarmarkÓW 6, ,w.e .wtorki: po ?-~h Goraj., Jarm~rkó~ 6, we ~vtorki: po ś,. Wale~-
Królach, po Ś. Józefie, po Ś. WO.Jclechu, po Wme- tym, po s. Stamsłall'le, po s. M~łgol'zaCIo, po s. 
bowzięciu N. M. P., po Narodzeniu N. M. P., po Ś. Bartłomieju, po Ś. Koźmie i DamIanie: po Ś. An .. 
Marcinie Bi klIpie. drzeju Apostole. 
. Opole. J~rmar~ó~ 6, w pOlJie~zialki: p.0 3~c~ P o w I a t Kra s n o s t a w ski. Krasnostaw. Jar-
Kró.lacl~, . po s., M~cIeJu, . we wtorkI: po t\~edzl~U marków 6, we wtorki: po Oczy 'zczeniu N. M. P., 
KWletm/l,l, po ~. PIotrze l .Pawle, po Podwyzszemu pod. nowo Kal., po Zwia towaniu . M. P., pod. 
Krzyża, Ś. po S. Katarzyme.. uow Kal. po ś. Piotrze i Pawle, pod nowo Kal. 

Józefów nad Wisłą. Jarmarków 6, we wtorki: po 'iepokalanem Poczęciu N. M. P., podług nowe
po ś. Józ efie, po ś. Feliksie, przed ś. Janem Chrzci- go Kalendarza. 
('ielem, po. ś . ~ichale, po Wszystkich Świętych, Izbica. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró-
przed ś. MIkołaJem. lach, po s. Kazimierzu, po ś. Anton., przed . Idzim, 

p o w i a t J a n o w s k i. Janów. Jarmarków 4' po ś. Franciszku Serafickim, przed ś. Mikołajem. 
w piątek po 3 Królach, we wtorek po Niedzieli Gorzków. Jarmark l, we wtorek po ś. Stani-
Kwietnirj, w piątki: po Bożem Ciele, po Wszyst- sławie. 

kich Świętych. tółkiewka. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Modliborzyce. Jarmarków 6, we środy: po Ś. ś. Domiuiku, przf'd ś. Idzim, przed ś. Szymonem 

hlacieju, po ZwiasLowan,iu N. M. P . .' po ~ielollych i Judą, po ś. Marcinie, po ś. Katarzynie, przed 
SlIiątkach, po ś. MarYl Magdalemo, po S. Mateu- ś. Tomaszem Apostołem. 
'zu, przed Ś. Tomaszem. Turobin. Jarmarków 6, we wtorki: po Nawró-

Zaklików. Jarmarków 6, w poniedziałki: po ś. ceni u ś. Pawła, po S. Józefie, po ś. Wojciechu, po 
Agnieszce, po t\iedzieli Środopostnej, po ś. Annie, Ś. Trójcy, po ś. Rochu, po ś. Jadwidze. 
~o Ł~C ]~artłomieju, po Wszystkich Świętych, po P o w I a t C h e ł m s k I. Chełm. Jarmarków 6, 

. Yl. . .. we wtorek: po Zwiastowaniu N. M. P., pod. st. 
~nnopol.. Jarmar.ków: ~, .w pomedzlałkl:., po Kal., po ś. Mikołaju, pod. t. .KlIl., przed ś. Janem, 

~. W al~lltyn~e, po ledzIeh !31ałeJ, we wtork1. .l!0 pod. nowo Kal., po Narodzemu N. M. P., pod. st. 
S. Stam łaWie Kostce, po NIepokałanem POCZęClU KaL po Opiece N. M. P., pod st. Kal., po ś-tym 
• . M. PanllY· Andrzeju Apo tole, pod. nowo Kal. 
,. Urzędów. Jarmark.ów .6, . we. wtor~:. po l-ej. Rejowiec. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 

~ IPdZI~h Po tu, po NIedZIel! PI zewodmeJ, po Bo- s. Konstancyi, pod. nowo Kal., przed ś. Jerzym, 
zem 91ele: przrd ś. Wa'Yl'zyńcem, po ś. Łukaszu, pod st. Kal., we środę po Zielonych Świątkach, 
po NIepo~alanem POCZęClU N. M. P. pod st. Kal. po Wniebowzięciu N. M. P., pod. st. 

Kraśnik .. J~r~arkó.w 6.' we wto.rki: po 3 Kró- Kal., po ś. Michale, pod st. Kal., przed ś. Toma
lach, po Nlf'dzleh KWletmej, po S. Antonim, po szem, pod nowo Kal. 
'yni.ebowzięciu ~ .. ł.~. P., po . Franciszku Sera- Wojsławlce. Jarmarków 6, we środy: po ś-ym 
fIckim, po. ś. Mm Clme.. .. Józefie, przed '. J auem Chrzcicielem, po ś. Elia-

p o w I a t B I ł g o r aj ski. BIłgoraJ. Jarmar- szu, pod. t. Kal., po Narodzeniu N. M. P. po św. 
kó'Y 6, we ~torki: po 3 Króla.oh, po ~. Macieju, po Michale, przed ś. Katarr.yną, pod st. Kal. ' 
ZWlast?Wamu. : M. P., po S. M~rYl M~gdaleme, Pawłów. Jarmarków 6, we wtorki: po Zwia _ 
po .W~lebowzlęClU N. M. P., po S. FranCIszku Se- towanin N. M. P., pod nowo Kal., po Opiece ś. J6-
rafJCkl1Jl. '. zefa, pod. st. Kal,. po Zielonych SWiątkach, pod. 

~rzeszow.' Jarmarko~ 6, ~e wtorek po ~-ym nowo Kal. po Bożem Ciele, pod. nowo Kal., po 
·JózefIe, w pIątek po Bozem C101e, we wtorki: po Wuiebowzięciu N. M. P., pod. nowo Kał., po ś-tej 
WJJiebowzięciu N. M. t, po Narodzeniu N. M. P., Barbarze, pod. st. Kal. 
po Ś. 1'Jukaszu, przed S. Tomaszem Apostołem. p a w I a t H r u b I e s z o W 8 k I. Hrubieszów. Jar-

Józefów. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró- marków 6, we wtorki: po Nawróceniu ś. Pawła, 
lach, pod. st. Kalen., po ś . Józefie, po ś. Małgorza- po ~. Józefie, po ś. Sta!1isławie, po ścięciu Ś. Jana, 
cie, po Wniobowzięciu N. M. P., p. st. Kal., po ś. po S. Mateuszu, przed S. Szymonem i Judą. 
Mateuszu, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. Dublenka. Jarmarków 2, we wtorki: po 3 Kró-
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ach, pod. st. Ka!., po Zielonych Świątkach, pod. Niedzieli Kwi.etniej, w piątki: po Bożpm CipIe po 
st. Ka!. Wszystkich Swiętych. ' 

Uchanie. Jarmarków 6, we wtOI'ki: po Oczysz- Sarnaki. Jarmarlfów 6, WE' wtorki: po ś . Ag-
czeniu N. M. p., pod. st. Ka!., po ś. Woj?iec~u, nieszce,:{lo Niedziell Srodopostnej, po ~. Wojc'ip
po Z.ielonych Swiątkach, pod. st. Kal., po s, PlO- chu, po s. Stanisławie, po ś . Michalp po ś. hl-
trze l Pawle, pod. st. Kal" po Wniebowzięciu N.1I. P.. kaszu. ' 
po ś. Dymitrze, pod. st. Kal . , 

. ', . " .. ŁosICe, Jal'marków 6, we srody: ]lO Ś. AgniP-
W fr~bowlec .. Jarmallc?w 6, we wi;~Iln. po s-ej szce, po Nieclzipli Kwicnirj, po Njptlzirli Przr'w()(I

eromcc, P? s. LambercIe! po s. Zofn, po . M. P' I niej, pod st. Kal., przed ś. ,Janem, po WniebowziQ
Szkaplerzne.!, po. Narodzemu N. M. P., pod. st. Kal., ciu N. M. P. pod. st. Kal. po ś ~Jichale 
po WSZystkIch Swiętych. I ' , ,.., . 

" '. Konstantynow. Jarmnrków +, w poniedziaUd: 
la h Kryłow. J~lmarkó,~ 6: .w~ w~orln. po ~ Kró- pod. st. Kal., po Nowym Roku, IV ponirdzialpk ] 

c pod. st. Kal., P? meclzlpl! SlodopostneJ, pod. w marcu w paździe1'llUw listopadzie. 
st Kal., po Narodzemu N. M, P., pod. st. Kal., po '... ' . , 
ś . Andrzeju, pod. st. Ka!. p.o w I ~ ~ B I a I S k I •. BIała. Jal'markow 2 " 

P 't T k' T . J' I wtorln:. po Zielonych wlątkach, pod. st. Kul., po 
o w I a . 0 m a S z o w S l. omaszo,w. aJ. - s. Anme, pod. nowo Kal. 

marków 6. we srody: po 3 Królach, po S. Stam- . . . 
sławie, po ś. Bartłomieju, po ś . Tekli, po ś . Łuka- I, PIszczac. Jarmlt:kó~v 4,.",' wtor)'J:. po .3 hró-
szu, po ś . Marcinie. I I,wh, w l wtorek kWIetllla, lIpca, paZdZHl1'llUm. 

Tyszowice. Jarmarków 5, we środy: po 3-ch I Łomazy. Jarmarków 2, w ponied;:iałki: }Jod. 
Królach, po ś . Stanisławie, po ś . Dominiku, po st .. K~l. po ś. Piotrze i Pawlr, po ś. Koźmie i Da-
Podwyższeniu ś. Krzyża, po S. Leonardzie. / miame. 

Komarów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po Kodeń. Jarmarków 2, we środy: po ś. Tl'ójcy, 
Niedzieli rodopostnej, pod. nowo Kal., po ś. Trój- pod. st. Kal., po ś. Michale, pod. st. Kal. 
cy, pod. nowo Ka1., przed ś. Janem Chl;zcicielem, Terespol. Jarmarków 2, WP wtorek po Zielo-
pod. nowo Ka!., po Wniebowzięciu N. M. P., pod. nych Świątkach, w piątek po ś. Piotn,e i Paw le. 
st. Kal., po, ś. Michale, po Wszystkich Swiętych. Sławatycze. Jarmal'ków 2, w piątki: po Wnie-

Łaezczow.JarmarkÓw 6, we wtorki: po NO-I bowstąpieniu Pańskiem, po Opiece N. M. P., pou 
wym Roku, pod. st. Ka!., po Oczyszczeniu . M. P. st. Kal. 
po Zielonych Swiątkach, pod. st. Kal., po ś. Pio- Powiał Włodawski. Włodawa. Jarmal'
trze i Pawle, pod. st. Kal., po ś. Michale, po ś-ym ków 4, we wtorki; pod. st. Kal., po Zi lonych 
Marcinie. Swia,t .. po ś . Janie Chrzcicielu, po Wniebowzięciu 

N. M, P., na Opiekę Matki Boskiej, 7 dni trwa
jący. GUBERNIA SIEDLECKA. 

P o w I a t S je d I e c k i Siedlce. Jarmarków Parczew. Jarmarków 4: we wtorki: po ś. Woj-
6, we wtorki: po 3 Królach, po Oczyszczeuiu N.M. ciechu, przed ś. Janem Glu'zc., po Ś . Cezaryuszu, 
P., po niedzieli Środop., po S. Annie, po ś. Ma- po Ś. Marcinie. 
teuszu, po ś. Marcinie. Ostrów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po ' . 

Mordy. Jarmarków 6, we czwartki: po ś. Hi- Bła:żeju, :po niedzieli Al'od~p., po S. Stani ławie, po 
ginie, po ś. Kazimierzu, przed ś. Szymonem i Ju- Bozem Ciele, po Narodzemu N. M. P" po ś. Ja-
dą, przed ś. Katarzyną, po ś. Łucyi. I dwidze. 

dwidze. ' star. Kal. przed ś. J erzym, po ś . Janie Chrzc., po 
Mokobrody, Jarmark 1 we środę po ś. Ja-/ Wisznlce. Jarmarków 3, w poniedziałki: podł. 

Węgrów. Jarmarków 6, we wtorki: po ś-tej Wniebowz, N. M. P. 
Agnieszce, po niedz. Srodop., przed św. Filipem P o w i a t R a d z y ń ski. Radzyń. Jarmarków 6, 
i Jakóbem, po ś. Piotrze i Pawle, przed ś. Idzim, w ponie.działek po 3 Królach, pod. star. kal., po 
po ś. Katarzynie. . Niedz. Srodopostnej, pod. st. KaL, po Nicdz. Kwie-

Miedzna. Jarmarków 3, we wtorki: po Zwia. tulej, ~od. st. ~al., po ś . Tr?jcy" P?d. nowo Kal. 
stowaniu N. M. P., po ś. Stanisławie, przed św. przed S. Rozaltą, po Wszystkich SWlętych. 
Mikołajem. Wohyń. Jarmarków 6, we środy: pod. st. 

Uw. Jarmarków 4, we czwartki: przed nie Kal., po Zwiastowaniu, N. M. P., po przenies. reli
dzielą Zapustną, przed niedzielą Kwietnią, przed kwiś, Mikołaja,poPrzrmienieniuPańskim,poNarodz. 
Zielonemi Swiątkami, przed Wszyst. Swięt. N. M. P. po święcie cudownego obrazu N. M. P. 

Kamleńczyk. Jarmarków 6, we wtorki: po a- Kazańskiej, po Ofiarowaniu . M. P. 
wróceniu ś. Pawła, po Zwiastowaniu N. M. P., po Międzyrzec. Jarmarków 4, we czwartek po 
Ś, Donacie, po Przemienieniu Pańskiem, po ś. Fran- ś. Walentym, we środę po ś. Wiktorze, we czwart
ciszku Serafickim, po ś. Andrzeju Apostole. ki: po Ś . Jakóbie Apostole, przed ś. Mikołajem, 

P o w i a t S o koł o w s k i. Sokołów. Jal'mar- po dł. star. Kal. 
ków 6, we czwartki: po 3 Królach, w Wielki P o w i a t Łuk o w ski. Łuków. Jarmarków 
Czwartek, po Bożem Ciele, po ś. Rochu, po Ś. Mi- 5, po Niedzieli l Wielkiego p stu. po Niedzieli 
chale, po ś. Edwardzie. Kwietniej, we wtorek 4-ty pO. oielkiPjnocy, w po-

Sterdyń. Jarmarków 6. w poniediałki: po ni~działek 2-gi po Zi 'l?nych Swiątkach, w ponie
ś. Agnieszce, po ś. Albinie, po ś. Wicie, po ś-ym dZIałek l po Narodzemu N. M. P. 
Bartłomieju, po ś. Rafale, po Ś. Łucyi. Adamów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 

Koseów. Jarmarków 4, we wtorki: po ś . Jó- ś . Kazimierzu, przed ś. Filipem, i JaJc6bem, przed 
zefie, po ś. Zofii, po Narodzeniu N. M, P., po śś. ś. Janem Chrcicielem, po ś. Bartłomieju, po Ś. Ja-
Aniołach Stróżach. dwidze, po ś . Andrzeju. 

P o w I a t K o n s t a n t y n o wek I. Janów. Jar- Stoczek. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
marków 4, w piątek po 3 Królach, we wtorek po 3 Królach, po Niedz. Srodopostnej, \VII wtorek po 
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ś. Wojciechu, w poniedziałki: przed ś. Janem Chrz., po ś. Małgorzacie, po Narodzeniu N. M. P., po 
po ś. "Mateuszu, po Ś. Karolu Bor. ś. Franciszku, po Ś. Marcinie. 

Kock. Jarmarków 6, we wtorki: po Oczysz- P o w i a t R Y P I ń ski. Rypin. Jarmarków 6, 
czpniu N. M. P., po ś. Józefie, po ś . Wojciechu, po we wtorki: po ś. Macieju, po s. Wojciechu, po św. 
ś. Franciszku Serafickim, po ś. Karolu Boromeu- Piotrze i Pawle, po ś. Ignacym, po Ś. Michale, po 
szu, po Ś. Łucyi. Wszystkich Swiętych. 

Łysobyki. Jarmarków 3, we wtorkI': po Zwia- Dobrzyń nad Drwęcą. Jarmarków 6, we wtor-
stowaniu N. M. P., przed ' . Barbarą. I~i: po niedzieli KwIetniej, po Ś. Stanisławie, przed 

p o w i a t G a r w o I i ń ski. Garwolin. Jarmar- s. Janem Chrzcicielem, po ś . Bartłomieju, po św. 
ków 6, we środy: po Ś. Macieju, po niedzieli Prze- Jadwidze, po św. Katarzynie. 
,,"odniej, po ś. jfałgol'zacie, po ś. Bartłomieju, po P o w i a t S i e r p II C k i. Sierpc. Jarmarków 
Ś. Katarzynie, przed ś. Tomaszem Apostołem. 6, we środy: po Oczyszczeniu N. M. P., po św. 

Łaskarzew. Jarm arków 6, we środy; po, 3 ch <;Trzegorzu, po ś. Marku, po ś. Wicie, po Wszyst. 
Królach, po niedziell Kwietniej, po Zielonych Swiąt- Swięt., Ilo Ś. Łucyi. 
kach, po .ś. Annie, pa Podwy~szeniu ś. Krzyża, po Bieżuń. Jal'mal:ków 6, we wtorki: po 3 Kró-
\\- zyst. SwiQt. lac~, po Niedzi~ll Srodopostnej, po Ś. Stanisła~e, 

Osiek. ,J.armal'ków 6, we środy: po 3 Królach, po s. MałgorzaCle, po Narodzeniu N. M. P., po sw. 
po niedzieli Srodopo tnej, po Zielonych Świątkach. Mikołaju. 
po . -. j1. P. Szkaplerznej, przed Ś. Idzim, po l-ej Raciąż. Jarmarków 6, we wtorki: po ś-tej 
niedzieli Adwentu. A,gnieszce, po Niedzieli Kwietni~j. po Zielonych 

Parysów. Jarmarków 5, w poniedziałki: po Swiątkach, po Wniebowzięciu N. M. Panny, po ś. 
Nawróceniu ś. Pawła, po nipdziell Wstępnej, po Michale, po ś . Alldrzeju. 
niedzieli Białl:'j, w poniedziałek 2 po Zielonych Żeromin. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 3 
Swiątkach, po ś . Magdalenie, po Narodzeniu N.M.P. I Królach, po ś . Macieju, po Wniebowstąpieniu Pań-

Maciejowice. Jarmarków 6, we wtorki: po skiem, po Ś. Piotrze i Pawle, po Narodzeniu N. 
Oczy zczeniu N. M. P., po Ś. Stanisławie, przed ~L P., po Wszyst. Święto 
Ś. Janem Chrzcicielem, po Wniebowzięciu N. M· I P o w i a t M ł a w ski. Mława. Jarmarków 6 
P., po ś. Michale, IlO ś. Katarzynie, po Narodzeniu we wtorki: po ś. Macieju, przed ś. Filipem i Ja~ 
, f. P. kóbem, po ś . Trójcy, po św. Piotrze Pawle, po 

.Ż~lechów.. Jarmarków 6,. we ?zwarte!{ po ś: ś . Michale, przed św. Mikołajem. 
~laCH'Ju, we srody: po ś . Stamsławle, po S. MarYl , Kuczborg. Jarmarków t\ we wtorki: po św. 
"fag~alenie, po Wniebowzięciu N. M. P ., po Naro- Dyonizym, po ś. KlotyIdzie, po ś. Elżbiecie, po św. 
dzenm N. M. P., po ś. Marcinie. Tekli, przed ś . Szymonem i Judą, przed św. Wi

GUBERNIA PŁOCKA. 

P o w i a t P ł o c ki. Płock. Jarmarków 2, we 
wtorki: Ilrzed Ś . Janem Chrzcicielem, po ś . :Michale. 

Bielsk. Jarmarków 6, wc środy: po Niedzieli 
Kwietniej, po Wniebowstąpieniu Pańskiem, przed 
ś . Janem Chrzcicielem, po ś. Annie, po Ścięciu 
ś. Jana, po ś. Urszu li. 

Drobin. .J armarków 6, we środę po Zwiasto · 
waniu N. j1. P ., we wtorek po Ś . Stanisławie, we 
środy: po Ś. Antonim Padewskim, po ś. Maryi 
Magdalenie, we wtorki: przfld Ś . Szymonem i Ju
dą, po Ś. Katal'zynie. 

Bodzanów. JlHmarków 6, we czwartek pp Na
wróceniu ś. Pawła, wo środy: po niedzieli Srodo
po tnej, po ś. Stanisławie, po ś . [oźmie i Damia
nie, po Ś . Łukaszu Ewangieliście, po Ś. Klemensie. 

Wyezogród. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 
Józefie, po Wniebow tąpienin Pańskiom, po Bo~em 
Ciele, po ś. Jakóbie, po ś. )[jchale, po ś. Łucyi. 

P o w i a t L i P n o w s k i. Lipno. ,Jarmarków n, 
IV poniedziajki: po Zaślubieniu N. M. P., po nie
dzieli Kwietnif'j, 'po Wniebow tąpi niu Pańskiem, 
po ś. Annie, po s. Urszuli, po. ś . Janie Kantym, 
po Ś. Andrzf'ju. 

Bobrowniki. Jarmar'ków 5, wo śrudy: po Oczysz
czeniu N. M. P., po ś. Wojciechu, po Wniebowzię
ciu N. 1\1. P., po ś. Fl'anci zku Serafickim, po św. 
Alldrr,eju. 

Dobrzyń nad Wisła. Jarmarków 6, w poniedz.: 
po ś. Macieju, po );ip<hieli środopustnej, po Wnie
bowstąpieniu Pańskicm, po ś. Mal'yi Magdalenie, po 
ś. Franciszku Serafickim i po Niepokalanem Po
częciu N. M. P. 

Klkot .Jarmarków 6, we środę po Ś, Wojde
chu. w poniedziałki: po Ś. Tr(!jcy, po ś. Rochu, po 
ś. ,fateuszu, po Wszystkich Swiętych, przed św. 
Tomaszem Apostołem. 

Skempe. Jarmarków 6, we czwartek po św. 
Macieju, we środę po ś . Stanisławie, we czwartki: 

ktoryą· 
Szreńsk. Jarmarków 6. we czwartki: po 3-ch 

Królach, po niedzieli Kwietniej, we środy: przed 
ś . Janem Chrzcicielem, po Ś . Jakóbie, przed św. 
Idzim, po ś. Jadwidze. 

Radzanów. Jarmarków 6, we wtorki: po Zwia
stowaniu N. M. P., po ś. Wojciechu, po Wniebo
wstąpien,iu Pańskiem , po Ś. Antonim, po ś. Jakó
bie, po Scięciu ś . Jana. 

Strzegowo. Jarmarków 3, w 'poniedziałki: po 
Ś. Apolonji, po ś . Wiktoryi, po s. Maksymie, po 
ś . Filipie. po ś. Kalikście, po Ś. Aleksandrze, 

Powiat Przasnyski. Przasnysz. Jarmar
ków 6, we środy: po Oczyszczeniu '. M. P., po 
niedzieli Kwietniej, po Wniebowstąpieniu P ań
skiem, po ś. Jakóbie, po Narodzeniu N. M. P., po 
ś . Katarzynie. 

Chorzele. Jarmarków 6, w poniedziałki: przed 
Zapustami, po niedzieli KwioŁnipj, po BożeIp. Cie
le, po Narodzeniu N. M. P., po Wszystkich Swięt., 
po Niepok. Poczęciu N. M. P. 

Janów. Jarmarków 6, w poniedziałek po św. 
Kazimi erzu, we środę po ś. StaniRławie, w ponie
działki: przed Ś. Janem Chrzr.icielem, po ś. Bar
tłomieju, po Podwyższeniu ś. Krzyża, po św. An
drzeju. 

P o w I a t C i e c h a n o w ski. Ciechanów. Jar
lJ1arków 6, we srody: po Ś. Weronice, po niedzieli 
Srodopostnej, po ś. Stanisławie. po ś. Maryi Mag
dalenie, po Narodzeniu N. M. P., po Ś. Marcinie. 

GUBERNIA ŁOMŻYŃSKA. 
P o w i a t Ł o m ż y ń ski. Łomża. larmarków 

6, w poniedziałek po Oczyszczenie N. M. P., w po
niedziałek 2 Wielkiego Postu, we wtorek po nie
dzieli Kwietuiej, w poniedziałki: po N. ~I. P., Szka
plerznej, po ś. Michal, po Ś. Stani lawie Kostce. 

Sniadowo. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 
Józefie, przed ś. Filipem i Jakóbem, po ś. Jakóbie 
Apostole, po Na.rodzeniu N. M. P., po Wszystkich. 

11 



Swiętych, przed ś. Tomaszem Apostołem. 
Wizna. Jarmarków 6, we wtorki: po 3 Kró

lach, po niedzieli Kwietniej, przed Ś. Stanisławem, 
przed Ś. Janem Chrzcicielem, po ś. Elżbiecie, po 
Niepok. Poczęciu N. M. P. 

ju, po Ś. Wojciechu, przed ś. Janem Chrzcicielem, 
po ś. Michale, po Ś. Marcinie. 

Zambrów. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 
Walentym, po niedzieli Środopostnej, po Zielonych 
Swiątkach, przed Ś. Idzim, po ś. Łukaszu, po św. 
Łucyi. 

Nowogród. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
3 r{rólach, po Ś. Macieju, we wtorki: przed Ś. Ja
nem Chrzcicielem, po Narodzeniu N. M. P., przed 
ś. Stanisławem, przed ś. Szymonem i Judą. 

P o w i a t M a z o w i e o k I. Sokoły. Jarmar
ków 6, we Wtorek Wstępny, w poniedziałki: Prze
wodni, po Ś. Antonim Padewskim, po Ś. Małgorza
cie, po Wniebowzięciu N.M.P., przed Ś. Mikołajem. 

Tykocin. Jarmarków 6, we wtorki: po Oczysz
czeniu N. M. P., po ś. Trójcy, po Ś. Wincentym 
li. Paulo, po Ś. Franciszku Serafickim, po Ś. Mar
cinie, przed Ś. Tomaszem Apostołem. 

Ciechanowieo. Jarmarków 6, w poniedziałki: 
po Oczyszczeniu N. M. P., na Ś. Wojciech, po Bo
żem Ciele, przed Ś. Wawrzyńcem, po Ś. Mateuszu, 
po Ś. Andrzeju. . 

P o w i a t O s fr o w s k i. Ostrów. Jarmarków 
6, w poniedziałki: -po Ś. Grzegorzu, po Ś. Prospe
rze Biskupie, po Ś. Malgorzaeie, przed Ś. Wawrzyń
cem, po s. Jadwidze, po ś. Feliksie Walezyuszu. 

Brok. Jarmarków 6, we wtorki: po Ś. Agniesz
ce, po Ś. Grzegorzu, po s. Małgorzacie, po Ś. Mi
chale, po Ś. Łucyi, 

Andrzejów. Jarmarków 6, w poniedziałki: po 
Ś. Kazimierzu, po Wniebowstąpieniu Pańskiem, po 
Ś. Piotrze i Pawle, po ś. Bartłomiej u, po Ś. Fran
ciszku Seraf., po Ś. Marcinie. 

Nur. Jarmarków 6, we środy: po Ś. Pawle 
Pustelniku, po niedzieli Środopostnej, po Ś. Zofii, 
po N. M. P. Szkaplerznej, po Ś. Jadwidze. 

Czyżew. Jarmarków 6, wc czwartki: po św. 
Macieju, po Ś. StaniSławie, po Ś. Jakóbie, po Ś. Mi
chale, przed Ś. Szymonem i Jadą, po Niepokala
nem Poczęciu N. M. P. 

P o w I a t M a k o w ski. Maków. Jarmarków 
6, we środy: po Ś. Macieju, w wigilię Bożego Cia
ła, po Ś. Bartłomieju, po Ś. Michale, po Ś. Leonar
dzie, przed Ś. Tomaszem Apostołem. 

Rożan. Jarmarków 6, we wtorki: po ś-tej 
Agnieszce, przed Zwiastowaniem N. M. P., po Ś.W. 
Stanisławie, przed Ś. Janem Chrzc., przed Wme
bowzięciem N. M. P., po Wszyst. Święto 

Krasnosielc. Jarmarków 6, we wtorki: po św. 
Agnieszce, po ś. Stanislawie, po Ś. Piotrze i Pa
wle, po Ś. Mateuszu, po Wszystkich Świętych, po 
Ś. Łucyi. 

P o w i a t O I t r o ł ę c ki. Ostrolęka. Jarmar
ków 6, we środy: po Ś. Walentym, po ś. Józefie, 
po Nawiedzeniu N. M. P., po Podwyższeniu ś-go 
Krzyża, po Wszystkich Świętych, po Niepokala
nem Poczęciu N. M. P. 

Myszyniec. Jarmarków 6, we środy: po 3-ch 
Królach, po Zwiastowaniu N. M. P., po ś-tej Trój
cy, po Wniebowzięciu N. M. P., po Ś. Michale, po 
Ś. Marcinie. 

P o w i a t K o I n e ń ski. Kolno. Jarmarków 6, 
we czwartki: przed ś. Franciszkiem, po ś .. : Grzego
rzu, we środę przed Ś. Floryanem, we czwa;tki: 
przed Ś. Kilianem, po ś. Tekli, po Ś. Katarzyme. 

Stawiska. Jarmarków 5, we wtorek 2-gi po 3 
Królach, w Wielki Wtorek, przed ś. Antonim, po 
ś. Franciszku Serafickim, przed Ś. Barbarą· 

Rajgród. Jarmarków 6, we wtorki: po Oczysz
czeniu N. M. P., po ś. Kazimierzu, po niedzieli 
Przewodniej, po Ś. StaniSławie, po Narodzeniu N. 
M. P., po Ś. Franciszku Serafickim. 

Grajewo. Jarmarków 5, w poniedziałek po ś. 
Agnieszce, we wtorek po Ś. Józefie, w poniedział
ki: po Ś. Trójcy, po Wniebowzięciu N. M. P., po 
Wszystkich Swiętych. 

RadziwiUów. Jarmarków 4, w poniedziałki: po 
3-ch Królach, po Ś. Marku Ewangeliście, po Ś. Aloi
zym, po Niepokalanem Poczęciu N. M. P. 

GUBERNIA SUWALSKA. 
P o w I a t S u wal ski. Suwałki. Jarmarków 

6, we środy: po Ś. Romualdzie, po ś. Benedykcie, 
po Ś. Stanisławie, po ś. Rochu, po ś. Justynie, po 
ś. Andrzeju. 

Przerośl. Jarmarków 5, we wtorki: po ś. Jó
zefie, po Wniebowstąpieniu Pańskiem, po Ś. Mi
chale, po ś. Katarzynie. 

Filipów. Jarmarków 6, we wtorki: na tydzień 
przed Zapustami, po niedzieli Kwietniej, przed Bo
żem Ciałem, po Wniebowzięciu N. M. P., po św. 
Mateuszu, po ś Marcinie. 

Bakalarzew. Jarmarków 6, we wtorki: po 
Oczyszczeniu N. M. P., po niedzieli Środopostnej, 
po Ś. Wojciechu, przed Ś. Janem Chrzcicielem, po 
Ś. Jakóbie Apostole, po Wszystkich Świętych. 

Wlzajny. Jarmarków 6, we wtorki: po Zielo
nych Swiątkach, po Ś. Małgorzacie, po ś. Michale, 
przed Bożem Narodzeniem. 

Powiat Augustowski. Augustów. Jar
marków 5, we wtorki: po 3-ch Królach, po nie
dzieli Kwietniej, po Ś. Antonim, po Ś. Wincentym, 
po ś. Bartłomieju, po Ś. Marcinie. 

Raczki. Jrrmarków 6, w poniedziałek po No.
wym Roku, w poniedziałek po niedzieli Zapust~eJ, 
we wtorek po niedzieli Przewodniej, w poniedzIał
ki: po ś. Trójcy, po Przemienieniu Pańskiem, po 
Ś. Łukaszu. 

LIpsk. Jarmarków 4, we wtorki: po święcie 
Katedry Ś. Piotra, po Ś. Jerzym, po Ś. Pelagii, 
przed Ś. Szymonem i Judą. 

Sopockiny. Jarmarków 2, w poniedziałki: po 
Ś. 'Trójcy, po Ś. Edwardzie. 

P o w I a t S e j n e ń ski. Sejny. Jarmarków 6, 
we wtorki: po Oczyszczeniu N. M. P., po Ś. Kazi
mierzu, po Ś. I tanisławie, po Narod~eniu. N. M. P., 
po niedzieli Różańcowej, przed Ś. llhkołaJem. 

Łozdzleje. Jarmarków 6, we wtorki: po 31~ró
lach, po niedzieli Srodopostnej, po Bożem C161e, 
po Ś. Annie, po Ś. Katarzynie. 

Sereje. Jarmarków 6, we wtorki: po s. Je
rzym, po s. Antonim, przed s. Wawrzyńcem, przed 
s. Szymonem i Judą, po s. Łucyi. 

P o w i a t K a I war y j ski. Ka~wa.rya. J.ar~ar
ków 6, we wtorki: po Wniebowstąplemu Pansk~e~, 
p"zed s. Janem Chrzcicielem, po s. BartłomIeJU, 
po s, Marcinie. 

Simno. Jarmarków 6, we wtorki: po Nawró
ceniu ś. Pawła,~ po s. Jerzym, po s. Piotrze i P~
wle, po Wniebowzięciu N. M. P., po Narodzemu 
N. M. P .. po Dniu Zadusznym. . 

Olita. Jarmark 1, w poniedziałek po B. KazI
mierzu. 

Powiat Wolkowyski. Wolkowylzkl. Jar
marków 6, we wtorki: po s. Józefie, przed Wnie
bowstąpieniem Pańskiem, po Nawiedzeniu N. M. 
P., po Niedzieli Różańcowej, po s. Marcinie. . 

P o w i a t S z c z u c z y ń ski. Szczuczyn. Jar
marków 0, we wtorki: po 3 Królach, po Ś. 1IIacie-

WIerzbolów. Jarmal'ków 6, we wtorkI: po 
Oczyszczeniu N. M. P., po niedzieli Kwietniej, po 
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Bożem Ciele, po Wniebowzięciu N. M. P .. po nie
dzieli RóżańcowPj, po Wszystkich Swiętych. 

Wistyniec. Jarmarków 6, we srody: po s. Ka
zimiprzu" po s . • Jerzym, po s. Trójcy, przed sw. 
Szymonem i Judą· 

Powiał Maryampolskl. MaryampoJ. Jaz
marków 6, we środy: po 3-ch Królach, po s. Woj
ciechu, po s. Piotrze' i Pawle. po Wniebowzięciu 
N. ~f. P .. po s. )1icb ale, po Wszystkich Swiętych 

Balwierzyszki. Jarm arków 3, we wtorki: po 
Zielonych Swiątkach. po s. )Iaryi Magdalenie 
przed s. Michalf.'ill, 

Powiat Władysławowski. Władysławów. 
Jarmarków 6, we wtorki: po 3-ch Królach, PI) 
Oczy"zczeniu N. M. P ., po s. Stanistawie, w ponie
działki: po s. Piotrze i Pawle, po Podwyższeniu 
8. Krzyża, przed s. Szymonem i Ju(lą· 

Szaki. Jarmarków 3, w piątki: przed s. Fil i
pt>m i J akóbcm, przed s. vVawl'zyllcem, prlled Bo
żcm )larodzeniem. 

Preny. Jarma l'lców 6, w poniedziałki: po 3-ch 
Królach, po s. Macieju, we wtorki: po s. Antonim, 
po s. Annie, po Narodzeniu N. M. P, po sw. Mar
cinie. 

Sudargi. Jarmarków -l, we srody: po 3-ch Kró
lach, po sw. Jerzym, przed s. ·J anem Chrzcicie
h'm, po s. Franci 'zu Sprafickim. 

PiJwiszki. JarlIJarków 6, we środy: po s-tej 
Agnieszce, po s. Wojciechu, po s. Trójcy, po sw. 
Bart.łomie.iu, po s. Mateuszu, po s. ~farcinie. 

Sapieiyszki. .J arm arków 2. we wtorki: przed 
;; .. Jllnpm Uhl'zcicip lem, po niedzieli Różańcl)wej. 

NOWO - OT \\ ORZONA APTEKA 
I Józefa H a rtmana, prowizora farmacyi 

ŁÓDŹ-BAŁUTY, Młynarska Nr. 15. 

Prowadzona pod osobistym dozorem właściciela POLECA: 
świeży tran z Bergen, oliwę nicPjską, oliwę do palenia, wody mineralne kra
jowe i zagraniczne, śrudki patentowane krajowe i zagraniczne środki opatrun
kowe i sterylizowane, perfumer.yę krajową i zagraniczną, jak również wszelkie 

środki w zakres medycyny wchodzące. 

* * 
@ 

ALEKSANDER STOLARSKI 

ZDUN 
Warszawa, ul. Młynarska Nr. 10. 

@ 

Przyj muje wszelkie roboty wchodzace w zakres fachu zduńskiego, 
usuwa dymienie z pieców i kuchen, podejmuje się wszelkich reperacyj. 

* * 
........ 

* . {j{ ........ ........ ........ 

~ TANI SKLEP I>< 
~ I>< 
X ~ I>< 
X I>< 
I>< 

W domu Maryawickim ~ I>< 
X >1 
I>< RASZEWIE (pow. Płoński gub. Warsz.) S ~ w 
K S I>< Poleca towary spożywcze, kolonialne i galanteryjne, 
~ I>< 
X Przy sklepie jest herbaciarnia. I>< 
>1 ~ I>< 

~ 

* 
Czysty dochód obracamy na cele dobroczynne. {j{ ........ 

-.-' ........ 



Zakład Galwaniczny 
Srebrzenie, złocenie i oksydowanie różnych metalów 

============================ oraz =========================== 
ROBOTY KOŚCIELNE 

~UIIJ ~łllliil[l 
WARSZAWA 

RÓG OBOŹNEJ Krakowskie Przedmieście Nr. 4. RĆG OBOŹNEJ 

~~~M~c:cjŚ?jJ}~~?lś"~~~~I,}~ 
..:, *J(.~0p(.Jp(.--r.-;,,'~~ .Y;)[.J(.;PP(' ;,~p(.)[.J,'~(.~~~ ~{> J;:O(.:JPf .(. .\.)(.~ .\' .>;. ~(.--r.-;'" J,; J(. ',' .,0(.;>,0,(,":'1; Jf·;::J(. J(. .\();:Yf, ~ 
~ ~~ l~ ~~' ~ 

~ lil~. ZAKŁAD STOLAłłSKI PQ\L~ l 
~ . ~~ 

~ a ~Ii~MARYAWITÓW** ;: 
Da ~~ 
: ~ w ZGIERZU ~~ 
~ ~ ~~ ~ lal przy ulicy Maryawickiej w domu parafialnym. ~ ~ 

~ ~ Wykonywa wszelkie roboty w zakres stolarstwa wchodzące-artystycznie, ~ ~ 
~ »~~ sumiennie i tanio, podług dostarczonych rysunków lub ustnych wskazówek. ~ ~ 
~ : Roboty budowlane i meblowe, ławki kościelne, ambony, ołtarze. 1) ę 
~ . SPECYALNOŚĆ: dział szkolny, - jako to: ławki dla szkół i ochron, tablice ~ ~ 
3 ~ ruchome, liczydła, tablice do mierzenia dźwięków i t. p. ~ ii 

ł I!f." e,",', " "," ' ," ,"~'O ~H '" .' m" ' I."",,,,., *'''' "H'?t!~ ~ 
~~~~~~~~~~~~'Y'~Ą~~$P' 
?-~o}? ~)y ~v ~/' V ~? ~y '{:I y "f) y \~IV ~v ~ y 'VI Y \0/ V ~? ~i Y~V '{:,{:'lY ~v xlV ~{~v ~v ~ly ~y ~v \iV ~lV (V7Y ~y ~y ~ y 'ę ~ 

1--.-_1 1 1 * * 1 1 1-----;--1 

Teodor Morawski 
II MALARZ 

w Warszawie, ul. Nowowolska Nr. 8 m 22. 

Przyjmuje roboty malarskiE': olejne, klejowe i t. p. 

1 * * 1--11==1 



ZAKŁAD 

'11mli' ImlJ1UIIIIEI 
w Maryawickiej parafii 

WIŚNIEW 
Gubernia Siedlecka- Poczta i tel. Kaluszy", Stacya Mrozy- Terespol. kol. 

--_ Poleca Kosze podróżne, Kufry, Walizy 'wszelkich roznriarów. 
Waliz~i dla pań słomowe-petitowe . 
Torby witkowe, trzcinowe, z heblowanej wikliny, z plecionej słomy. __ 
Torebki dla dzieci do szkół. Torebki maleńkie dla dzieci do ochron. __ 
Kosze do papierów, grzebieni, bielizny. 
Kosze gospodars.kie wszelkiego rodzaj u. __ 
Kosze fabryczne: do pieczywa, do fabryk wełnianych, do cukrowni. __ 
Wyplatanie wasągów. 
Kosze do wózków dziecinnych i lalkowych różn,rch fasonów. __ 
Kos,e pod balony. Parawany. Etażerki. Żal diniery. __ 
Garnitury meblowe: kanapy, fotele, krzesła, taborety, stoły. 
Koszykowe konfesyonały. 

Przyjmuje wszelkie obstalunki i reperacye. 
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;,?i~i~i~-7i~j~'"7i,""~j'"'?i~!'7i~"7i~7i~-'i~-;i~"7i~7iY"l '"7i~?i~,i","7iY"7i,"~i~"7i~!7i,","i~"7i~i,",-;i~?i~?i,?i,",/i ~ 

. !~ ~ 
~ -. 

: t "MARY A WIT A" ~(~: 
~ ~ 

. 
.

:\i,;_= CZCICIEL PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAl\\ENTU =-;;,":1:~: 
~ Pismo tygodniowe, naukowo-religijne, ilustrowane, wraz z dodatkiem -; 

:\;~ "WIADOMOŚCI." !{~. 
"Maryawita" odznacza się doborem artykułów, szlachetnością formy i bo- '( 

: )~ gactwem treści i stanowi prawdziwą skarbnicę prawd religij nych. ~(~ 
c l" "Maryawita" podaje gruntowny, jasny i przystępny wykład prawd Wiary ~j ~ 

~• o {~ . Świętej, poparty dowodami z nauk przyrodniczych. ~; ~ 
o ~ ~ ~o 

c \.... "Maryawita" prowadzi popularny wykład Pisma Świętego Starego i Nowego Testa- ~i · ~ ~ 
~c i' mentu, oparty na tekstach oryginalnych: hebrajskim i greckim. ~i 

o ~ ~ o 

c i" "Maryawita" w szczególny sposób uwzględnia Tajemnicę Eucharystyi, podając ?j 
~ ~ \.... wyczerpujące artykuły o Przenajświętszym Sakramencie i poma- i' 

o !~ ,\ 
\.... gając do podniesienia i rozpowszechnienia czci tego Sakramentu. ?j ~ 

o c !~ ~~ ~ \" "Marytłwita" w specyalnych artykułach traktuje o Najświętszej Maryi Pannie "I 
o !~ ~~ ~ 

\.... Matce Bożej. "I 

· {~ "Maryawita" cały jeden dział poświęca przedstawieniu zasad, historyi i dzia- ?j~~ · ~ ~~ . 
c i' łaJności Związku Maryawitów Nieustającej Adoracyi Ubłagania. ?i '00> 

o ~ ~ o 

i' W dziale tym czytelnicy znajdą szczegółowe, wyczerpujące ~i 

~ ~E' i' i bezstronne przedstawienie kwestyi Maryawickiej. i' 
• & ~ . 

i' Zwracamy szczególną uwagę na pierwszy rocznik "Maryawity" (z r. 1907), ?j ~ 
• !~ ~\ ),.~ 

\.... W kórym szczegółowo przedstawione są początki ruchu Maryawickiego, po- "I ~ · ~ ~ ~ 
i" wody naszego wystąpienia i przyczyny rozłamu między Maryawityzmem ~i ł{; 

:. {~ a hierarchią katolicką, Roczniki te znajdują się.jeszcze - na składziewadmi- ~;~~ 
~ . ~ ~ 

• i" nistracyi " Maryawit y" po cenie rubli 4 za rocznik. ?j , 
~ ~ ~ 

• i" "Wiadomości" dodatek do "Maryawity," w szczególny sposób uwzględniają ?i . 
-<>.;C '". ,\ ~ 
· i' kwestye społeczne i gospodarcze, informując czytelników o najwa- ?j < 

~ ~ 
· i' żniejszych zagadnieniach z życia społecznego i ekonomiczne- ?j 

go i dopomagając tym sposobem do podniesienia moralnej i ma~ 
~ ~ 
i~ teryalnej kultury kraj u. ?j 
~ ~ .)" "Wiadomości" odpierają zarzuty, stawiane przez prasę i społeczeństwo rucho- 'i"," 
" M k ,\'< · )" wi Maryawickiemu, wykazując słuszność sprawy aryawic iej. ?j 

• i~ "Wiadomości" podają wyjątki z najpiękniejszych utworów literatury PoJskiej- ~;I~ 
· {~ dawnej i współczesnej, ułatwiając tym sposobem czytelniko- ~} 

c ~ ~ ~ 

i' wi poznanie naszej bogatej spuścizny literackiej i dając ich ?j 
~ ~ ~ 

• i" umysłowi przyjemną lekturę. ?i ' & ~ ~ 

• i" "Wiadomości" informuj ą czytelników o naj ważniej szych wydarzeniach chwili bie- ?j, 
c ~ ~ ~ 

• '1" żącej w kraiu i za granicą, podając kronikę faktów wyczerpu- ?i v u ~ ~ 
• i" J'ącą i prawdziwą. ?j 

~ ~ 
}: "Wiadomości" notują ważniejsze wypadki z życia Maryawickiego, dając o po- ~( 

• i" stępach Maryawityzmu pojęcie dokładne, autentyczne i jedynie ~i v ~ u 

· i' prawdziwe. ?i "'" 
k ~: · \.... "Wiadomości" odpowiadają na wszys I ~. ~ ~ 

• \.... prawd religijnych, e "I & ~ ~ · i: Pl'ouumerata ~Maryawity z dodatkiem" ihd<WQś i" wynosi wmz z przesyłką pocztową: ~( • 
• c )' Rocznie 4 ruble, półrocznie 2 rub., war6at:~'" e l rub. :( m--: 
• i~ Za granicą - ocznie 5 rub., półrocznie 2 b. 5 kop., Kwartalnie 1 rub. 25 kop. ?j . 

{~ Adres Redakcyi i Administracyi: Łódź, Franciszkańska 27. Telefon 12.73. .;j '<; 
{~ Redaktor I wydawca ks. Jan Kowalski. ~;~. 
!!~!la~!l.~!!..~!~!l.~!t..~!t..~!t..!~!~!t..~!~!t..~!~!~!~!l,.l~!t-~!~!~!~!~!!..~!~!~!~!.w'~'!.~'!.~!t..~!l..~~ .I't 
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"MARY A WIT A" 
CZCICIEL PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRM1ENTU 

Pismo typdnłoWł, DlukoWHdgijne, Buskowue, wnz J dOdatkiem 

"WIADOMOŚCI." 
"MaryaWlta" odznacza si~ doborem artykułów, szlachetnośoią formy i bo

gactwem treści i stanowi prawdziwą skarbnic~ prawd religjjDJch. 
,,Maryawita" pod~e gruntowny, jasny i przys~pny wykład prawd """ 

Świętej, poparty dowodami z nauk przyrodniczych. 
"MaryawIta" prowadzi popularny wykład ,.a Swiętego Starego i N owego Testa

mentu, oparty na tekstaoh oryginalnych: hebrajskim i greckim. 
"Maryawita" w szczególny sposób uwzględnja Tajemnltę EadIarystyf, podaJ1\C 

wyczerpuj. t8rly~ PrzensJłVri~tsZI$ Sakramencje i poma
gBjąc dc>f6a.niesieniil rozpowszeehmemil czó11ięgo Sakramom. 

uMaryllwlła" ... specya.lnyoh artykułach traktuje o NajlwIt_ IatYI eaame 
Matce Bożej. ' 

, aąaWlta" cały j~en dział poświę,* priedst&wieniu zasad, 
łaIDBł ZWiązku Maryawit6w Nieustł\fllocj Adoracyi Ubłagama. 
W dziale Vm szczegółowe, wy~zerpuj~ 
i bezstf4tme 

Zwnoamy MłIZ tuemllt ,,Marpwitt' (z r. 
w k6rym sZtZegółÓwo przedstawione są początki ruchu Maryaw~ 
WOdy naszego wystąpiellia i prZY0ZY'ą rozłama mi~dzy Marya~em 
'lo hierarchią katolicki\. Roczniki te znl\iiUj" się jeęzoze na składzię;,:w adlll1-
111straoyi "Maryawity" po cenie rubli 4 za rocznik. 
",WI.lllki" doda.\ek do "M~yawity," w s,czególny sposób uwzględn a.ją 

1rifeetye ...... i ~rcze, informując czytelników o naJwa-
~jszych zagadniemach ~~;_~ę~. IdMłW1~; 
~ i d'opomagając tym sposoBem dó _~Ibie.j ii~ 
~nej; kultUry kraju. 

"WladomołCł" od~~, łltzUtY, stawiane przez pras~ i społeozeństwo mcho-
JriMaryawiekiemu, wykazująo słuszność spt&wy dIii .... !II"'"""_~ 

"WJadoaoki" PQdsj, q,tki z n~p~kniejś~eh utworów ."~t" PUIII 
d1lW1lęj 1f \Wsp6ł~snej, uat}ViaJąc tym s,gośobem ozytelniko~ 
wt pozn&llle nasz.ej bogatej spuścizny Ht&raOkiej i daj 110 ich 
~W1 przYłemną lekturę· 

"WiadealOJdf' Jhfo pZytelników o n~waZniejszyoh wydarzelliadl cbwill ble-
'u j za grGicą, podaJllO kronikę faktów wyczerpu

ją", i prawdziwą. 
"WIad~ no~ą wdnieJsze w~1d ~ łJciI Maryawłcklep, dając o ~-

s.ach Mfuyawit~ M~kłA~, autentyozne . jedysńę 
prawdziwe. 

"WladoBlO"I" ~ 
.praw:d. 
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