Cena egz. w Polsce gr 25
w Niemczech 20 fenigów

W Polsce: Poczt. Konto czekow e Katowice nr. 304681.
W Niemczech: Marianhiller Mlssłon Breslau nr. 15625.

_

Pismo 00. Misjonarzy
z Mariannhill w południowej Afryce
Kalowice-Bogucice
dnia 15-go listopada 1936 r,
„Wiadomości Misyine“ można za
mawiać u nas w
każdym
polskim
urzędzie poczto w.;
kosztują na kwar
tał w Polsce 75 gr,
w Niemczech 60
fenigów.

Na intencje abo
nentów „W 1 a d omości
Misyj
n y c h " odprawia
się w klasztorze
codziennie d w i e
Msze św.

^.eCRNARO^

Numer 11

Za zezwoleniem W ładzy Duchownej w Katowicach.

Rocznik XLVI

nS O ia do m o ści 'm is y jn e
wychodzą w pierwszej połowie każdego miesiąca. Kto zam awia to czasopismo,
ten tem samem spełnia dobry uczynek na korzyść biednych murzynów w Afryce.
Pożądani są we wszystkich miejscowościach pom ocnicy, gotowi i chętni do po
pierania i rozp ow szech n ian ia „Wiadomości Misyjnych*4. Czysty dochód z tego
czasopisma obraca się tylko na cele misyjne, t. j. na rozkrzewienie naszej świętej
religji, przeto Papież Pius X. i Ojciec św. Pius XI. udzielili Apostolskiego Bło
gosławieństwa w szystk im Dobrodziejom naszej Misji. Wszelkich objaśnień do
tyczących Misji i klasztoru OO. Misjonarzy w Mariannhill w Południowej Afryce
udziela

firat k o n s ta n ty HDielewski
Katowice B o g u cice , ulica (Piotra nr. 3 (blisko klasztoru ‘Bonifratrów)
W Niemczech zastępstwo Misji Mariannhillskiej w Wrocławiu (Breslau 9, Sternstr.52)

M ARIANNHILLSKI ZWIĄZEK MSZALNY
pobłogosławiony i polecony przez

Jego Świątobliwość Papieża Piusa XI.
zatwierdzony przez Najprzewielebniejszego

Ks. Biskupa Dr. Adalbero R. M. M.
Wikarjusza Apostolskiego
jako też Przełożonych Zakonu
I. Do zw iązku m oże być przy jęty każdy, bądź żyjący,
bądź zm arły. Jedynym w arunkiem przyjęcia Jest
złożyć za każdą osobę jako w stępne, w Polsce
najmniej 2 złote w Niemczech 1 markę.
II. Codziennie odpraw ia się w kościele w Mariannhill
po w szystkie czasy za żyw ych i zm arłych Dobro
dziejów dwie Msze św., prócz tego w pierw sza nie
dzielę m iesiąca uroczystą Mszę śpiew ana, a nie
kiedy jeszcze trzecia Mszę. (Przeszło 750 Mszy
św. rocznie.)
III. P rzeszło 300 zakonników i 350 zakonnic ofiaruje co
miesiąc raz Komunię św. i odm awiają za nich co
dziennie w yznaczone modlitwy.
IV. Codziennie słucha w M ariannhilhi i po stacjach
przeszło 2000 dzieci jednej Mszy św. na intencję Do
brodziejów i odm awiają za nich wspólne modlitwy.

V. Każdy, jako Dobrodziej, uczestniczy w e wszystkich
modlitwach i dobrych uczynkach M isjonarzy i Za
konnic Misji.
VI. Kto naszą Misję m iędzy innemi popiera n.p. przez
szerzenie naszych m isyjnych czasopsm, Związku
mszalnego itp., również staje się uczestnikiem po
danych pow yżej dobrych uczynków.
K ażdy członek Związku mszalnego otrzymuje
jako dow ód przyjęcia obrazek, a imię jego zapisuje
się w księgę, przechow yw aną w klasztorze Ma
riannhill. — P rz y zm arłych kładzie się przed na
zwiskiem t .
VII. P rzedew szystkiem w dzięczni jesteśm y za dary,
składane Przełożonym Misji do dowolnego roz
porządzenia na najw ażniejsze potrzeby Misji.

Misyjny klasztor OO- Misjonarzy w Mariannhillu
N ajpew niejszy i najlepszy sposób jest, w szystkie ofiary, na Msze św.. n a cele m isyjne
Antoniego, należy tości za kalendarze, „W iadomości M isyjne" p rzesy łać pod adresem :

Zastępstwo Misji Mariannhillskiej
Katowice-Bogucice, ulica Piotra 3

na Chleb św.

W IA D O M O Ś C I M IS Y J N E
Pismo, pośw. OO. Misjonarzom w Mariannhill w Połudn. Afryce
Numer 11
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Rocznik XLVl

Do św. Stanisława Kostki
Bądź pozdrowiony, święty Stanisławie,
Od nas rodaków i wszystkiej młodzieży,
Którą u Boga wspomagasz łaskawie,
Kiedy do Ciebie po ratunek bieży.
Dla Twej pokory, anielskiej czystości,
Kościół Cię obrał młodzieży Patronem,
Byś świecił wzorem każdemu w młodości,
Był nam obrońca przed Jezusa tronem.
Racz spojrzeć z nieba, święty Stanisławie,
Jak wielu młodych dziś w polskiej krainie
Utraca wiarę i w grzesznej zabawie
Niejedna dusza wiecznie niebu ginie. '
Wspomnij, źe oni są Twymi ziomkami;
Proś Matkę Bożą, by się przyczyniła
U Syna Swego za niedowiarkami
I nawrócenie grzesznym uprosiła.
Aby w praojców naszych świętej wierze
Za Twym przykładem do śmierci wytrwali
/ służąc Bogu i Maryi szczerze
Wieczną nagrodę w niebie otrzymali.
Uproś nam także w ostatecznej chwili.
Zanim przechodzić będziem dtr wieczności:
Niechaj nas kapłan wiatykiem posili,
Abyśmy doszli niebieskiej radości.
B r. K onst.
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M avikili.
Z listów misjonarek naszych.
Ciężko zachorzało' jedno z naszych dzieci
szkolnych, za czym rodzice zabrali je do chatki
rodzinnej. Do niej zamierzałam tedy skierować
dzisiaj swoje pierwsze odwiedziny. Gdy jednak
Wiel. Ojca Przełożonego misji chciałam w ypy
tać o innych chorych w okolicy, podszedł ku
mnie kapłan pomocniczy stacji, prosząc, bym
odwiedziła pewne ciężko chore dziewczę, leżące
0 kilka godzin stąd w pogańskim kralu rodzi
cielskim; ksiądz podkreślił, że w przeddzień,
podczas jazdy konnej po misji, zastał je w sta
nie budzącym obawy a ani chora ani rodzice
nie chcą ani słyszeć o W ierze i Chrzcie św.
Natychm iast w towarzystwie dziewczynki
szkolnej udałam się spiesznie i odważnie w po
dróż na cały dzień. P arłyśm y naprzód przez
góry i doliny, przez ponure rozpadliny i rów
niny cierniste, a słońce wzbijało się coraz w y
żej, zsyłając prażące promienie z ciemno-błękitnego nieba. Grubymi perłami toczył się nam
pot po licach i rgkach, gdyśm y przecież ujrzały
kral Mhlafuny.
Jako prawdziwy syn podzwrotnikowy leżał
przed chatą swą, czując się bardzo swojo' w
słońcu żarzącym . Miseczka polewki z ziarn
kaferskich, którą dzielił ze swoim sąsiadem, do
pełniała znamiennego obrazu przedstawiającego
„słodkie nieróbstwo" kafra beztroskiego.
Przystanęłam w małej odległości, ażeby od
czekać jego pozdrowienia, ibo tego wymaga
grzeczność kaferiska. Na próżno — „panowie"
połykali chciwie swoją iyambasi, nie zaszczy
cając mnie nawet ani spojrzeniem.
W końcu przerwałam milczenie słowami:
— Mnumzana (panie), sanibona (widzę
was.)
Nie było pozdrowienia wzajemnego1. Pozdro
wiłam powtórnie:
— Nkosi (królu!)!
Ale i to słowo, które kafer słyszy nader chęt
nie, przebrzmiało bezskutecznie. Obaj mężczyź
ni w całej swej długości naturalnej leżeli nadal
na ziemi i raczyli się polewką, ani razu nie pod
nosząc ócz, — znak pewny, że mam do czynie
nia z bardzo zakutymi poganami, którzy mnie
nienawidzą.
Jednak odwaga powodzeniu po
maga, ażeby zaś ocalić którąś duszę, trzeba
odważyć się na wszystko.
Po cichu westchnąwszy do Matki miłosier
dzia przystąpiłam o jeszcze kilka kroków bliżej
1 pozdrowiłam po raz trzeci, tym razem cał
kiem poufale:
— W o, baba, sakubona (o, ojcze, widzę cię)!
Odwracając się na drugi bok, odrzekł Mhlafuna szorstko: .

—• Tak, tak, widzimy cię; czego1chcesz?
— Mnumzano, droga moja wiedzie mnie tę
dy, przeto chciałam cię odwiedzić.
— Skoro droga twa prowadzi cię tędy toć
idź dalej, ale nas pozostaw w spokoju, nie -chce
my żadnych odwiedzin. Skończyłem!
Po tych słowach napehał jak najwięcej po
lewki w usta i odwrócił się na drugi bok.
—• W o! Mnumzana, przecież mnie nie od
pędzisz! Gdzież twoja żona, gdzie twoje dzie
ci? Czy mi nie wolno widzieć się z nimi?
Gniewnie powstając, krzyknął:
— Czy nie słyszysz? Powiedziałem, że
masz iść sobie dale.i!
— Tak jest, Mnumzano, — odrzekłam bez
spornie — idę, i to na drugą stronę rzeki, ot
tam, widzisz? — W skazując palcem kierunek,
mówiłam w dalszym ciągu: Tatn chorują dzieci
Ncogoty; zaniosą im lekarstwo i uzdrowię je.
— Te niech ci ufają, ale ja powiadam: idź
sobie.
— Nie znasz mnie, baba, stąd nie jesteś dla
mnie dobrym; ale wiem że zmartwiony jesteś
0 swoje dziecko chore. Pozwól mi zobaczyć je,
a pocieszę je.
— Kto ci powiedział, że moje dziecko cho
re? Odpowiadaj szybko!
— Nie gniewaj się, słyszałam o tym z dala.
T eraz jednak zaprow adź mię doń.
— A co tam chcesz robić?
— Pomówię, dam owoców i chleba, a potem
pomodlę się za chore dziecko do- mojego Boga
wielkiego. Zaprowadź mnie wiec teraz do swo
jej pieszczoszki i pokaż, że jesteś mężczyzną
rozsądnym, który zaraz wie, czy ma przed sobą
ludzi dobrych czy złych.
— Praw dę mówisz! Gdybyś chciała dziec
ku memu wyrządzić coś złego, przebiłby cię mój
nóż, ale tak możesz zobaczyć się z nim, — ot,
tam leży!
Teraz dopiero dostrzegłam, że dziewczę le
żało tuż w pobliżu, po stronie słonecznej kralu.
Pośpieszyłam doń, usiadłam na ziemi obok wy
cieńczonej chorej, wypytywałam, jak się mie
wa, jakie były przyczyny choroby itd. Alle od
burknęła. tylko' kilku niezrozumiałymi słowy,
okazując się tak samo niechętna moim odwie
dzinom, jak jej ojciec poganin, choć stail jej
ogólny zdradzał, że niedługo już powiekuje. Da
łam jej buteleczkę umuti. nieco chleba i cytryn
1 zapytałam, czy ma jeszcze jakieś, życzenie.
Teraz dopiero spojrzała na mnie wpadlymi
oczyma, wołając:
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— Cukru, chciałabym cukru!
— Jutro, dziecino, przyniosę ci cukru.
— Nie, nie masz już przychodzić!
Moja
matka pójdzie po niego.
— Ależ dziecko, chciałabym jutro widzieć
się z tobą znowu i dowiedzieć się, czy miewasz
się lepiej!
— W takim razie zrzekam się cukru, 'bo nie
chcę tu już widzieć ciebie.
Odpowiedź ta spodobała się jednomyślnemu
ojcu; śmiejąc się zadowolony wrócił do przy
jaciela.
Niezbita z tropu odparłam chorej:
— Dziecko Mhlafuny, jutro przyjdę zno
wu, pomodlę się za tobą, by Bóg mój uzdrowił
cię; czy chcesz tego?
— Nie! nie! — zawołała Mavikili podnieco
na, — nie módl sic za mna, nie chce nic mieć
do czynienia z amaromami (Siostrami), to moje
ostatnie słowo!
Na rozstaniu podałam jej rękę, którą ujęła
milcząc.
Z nową odwagą i ufnością w Bogu udałam
się nazajutrz ponownie w drogę do chorej. Le
żała w chatce sw ej; ojca nie było widać, co mi
dodało nadziei. D ając jej cukru zadałam kilka
pytań obojętnych, powoli kierując rozmowę na
naszą religię święta. Ale Mavikili była dzisiaj
tak twarda jak wczoraj, ba, zaklinała się, że
chce i musi pójść do piekła, gdzie są jej przod
kowie i dokąd pójdą jej rodzice. Niebawem uka
zał się też ojciec poganin u wejścia do kralu;
mało okazał radości z# moich odwiedzin, ale
spokojnie przykucnął jednak u ogniska i przy
słuchiwał się imoim słowom. Ody mówiłam o
nieśmiertelności duszy, wtrącił się nagle, wo
łając:
— O tak, ja wiem także, że duch mój nie
umrze, lecz zamieni się w węża,; wiem, że żyją
moi bogowie!
Uśmiechnąwszy się litościwie, podjęłam ciąg
dalszy nauki, jakoby nie zaszła żadna przeszko
da. Naraz zryw a się w górę z pięścią zaciśniętą
w kułak i nastroszony woła:
—- Sokuningi bo, sokuningi puma pela (do
syć już tego, wynoś się)!
Nadrabiając miną pokryłam przerażenie
wobec 'grożącego mi uderzenia, mówiąc z uśmie
chem;:
—• Jakżeż ty, mocny, silny mężczyzna, mo
żesz gniewać się na mnie, istotę słabą?
Zamilkł; a ja odmówiłam litanie loretańską,
po- czym pożegnałam się.
Z sercem zatroskanym udałam, się w drogę
powrotną a w domu zgłosiłam Ojcu Przełożo
nemu bezskuteczność swoich odwiedzin. Sam
tedy wraz z Bratem pielęgniarzem udał się
nazajutrz konno do owego kralu — jednak
również bez wyniku. My, siostry, natarczywie
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modliłyśmy się o ocalenie tej duszyczki. Po
nownie wylbrał się gorliwy duszpasterz na po
szukiwanie tej owieczki zbłąkanej. Ja także
kazałam osiodłać sobie konika i w towarzystwie
chłopczyka czarnego- pojechałam przez góry
i doliny do mojej chorej.
Jakżeż ucieszyłam się, gdy Maviki!li wycią
gnęła ku mnie rękę na powitanie. Jakżeż, czyż
by stajała kra, czyniąca to młode serce tak
niewzruszonym i opornym ? O nie! Oto p rzy 
chodzi Ojciec Misjonarz jako- dobry pasterz do
kralu, ale tw arz umierającej m roczy się. Chora
nieomal nie odpowiada wcale, a przy tym jest
słaba, bardzo słaba; rzec, możnaiby, że śmierć
sięga już ręką kościstą po ofiarę, a ta mimo
wszelkich łagodnych i ostrzegawczydh słów
niestrudzonego duszpasterza pozostaje uparcie
w swoim postanowieniu: Chce i muszę pójść
do ipiekła.
W tedy, ujmując obie jej ręce, rzekłam :
— Dziecko, czemuż mnie tak smucisz? Oto
chciałabym po śmierci swej widzieć Zbawiciela
ukochanego i mieszkać u Niego w niebiesiech —
a ty chcesz iść do piekła, przeto nie będę jnż
mogła zobaczyć się z tobą: to irnnie boli.
W tedy wpiła we mnie na długo swoje duże
czarne oczy, aż w końcu rzekła głosem łago
dnym1:
— Nkosazana yami -ngikulekele (pani moja,
módl się za m n ą)!
Była to pierwsza prośbą o modlitwę; na
dzieja wstąpiła we mnie na nowo.
Teraz zabrał znów głos Ojciec Misjonarz,
poufale mówiąc do chorej:
— Widzę, że masz zaufanie do nkosazany;
pozwól, że ona cię ochrzci!
Ale tego nie chciała Mavikili za żadną cenę.
Musieliśmy rozstać się; przyrzekłam jednak,
że znów przybędę nazajutrz.
Bóg nie chciał teg o : deszcz lał takimi poto
kami, że nie mogłam ani iść pieszo, ani jechać
konno. Myśli me co raz to w racały do umiera
jącej dziewczynki. Dniem następnym- była so
bota. Deszcz padał jeszcze, ale już znośniej.
Nie miałam spokoju, coś ciągło mnie do kralu,
do chorej. Pośniadaw szy obficiej osiodłałam
kucyka i wnet dotarłam do onej góry, u której
zbocza stała owa chatka. Zaledwie ujrzałam ją,
a już zaw ołała ku mnie m atka mojej chorej:
—- Bywaj, śpiesz się, już dawno czekamy
na ciebie!
Domyślałam sie zaraz, że dziewczę -już do
gorywa. Jednak, Bogu dzięki, nie było jeszcze
tak źle. Zaledwie weszłam do kralu, już Mavikili wyciągnęła ku mnie, obie ręce na powitanie,
jęcząc gorączkowo:
—- Nkosazana, długo już czekam na ciebie;
przyjdź, módl się; ch-cę zostać dzieckiem two
jego Boga!
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z ramion i nóg pousuw ałam wszelkie wisiorki
i ozdoby, oblokłam ją w
koszulę, którą przyw io
złam, i ochrzciłam imio
nami M aria Paula. Która
z nas była szczęśliwsza,
ona czy ja? Co za spo
kój zalegał, na jej tw a
rzyczce! Ćo za błoga
zmiana. Uśmiechając się
szeptała:
. — Dziękuję,
bardzo
dziękuje!
Mnie także przepeł
niała wdzięczność za nie
w yczerpane miłosierdzie
Boskie. Z sercem ra
dosnym
pognałam
do
domu.
Nazajutrz zdążył jesz
„Tyś jest Piotr-Opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół Mój,
cze Ojciec Misjonarz uzu
a bramy piekielne nie zwyciężą go.“
pełnić obrzędy chrzcielne
około chorej i udzielić jej
Co za niespodzianka dla mnie! Czyżby to ostatnich pociech Kościoła świetego. W krótce
miało być praw dą? Jeśli tak — co to cud laski! potem M aria P aula w yzionęła duszyczkę
Mimowoli mówiłam o wzniosłym szczęściu w y swą w niewinności uzyskanej przez Chrzest
nikającym ze Chrztu św. Stanowczo zapytałam święty.
chorą:
Kiedyś później przejeżdżając raz mimo kralu
znanego, nie omieszkałam wstąpić, aby pocie
— Mavikili, czy w yrzekasz sie czarta?
szyć matkę mojej córeczki duchownej, i cóż
— Na pewno-, zupełnie na pewno! — odpo mi odpowiedziała ta biedna poganka?:
wiedziała równie stanowczo, a nawet z w ytę
—
Niepodobna mi opłakiwać śmierci moje
żeniem wszystkich sił.
córki, bo umierając była nader szczęśliwa;
Teraz byłam przekonana. Jak najspieszniej ostatnim jej słowem b fło : „Matko-, teraz od
ostrzygłam jej pogańskie uczesanie włosów, chodzę; pozdrów mi jeszcze S iostrę!“

Zwyczaje pogrzebowe u pogan w Empandeni,
Rodezja Południowa w południowej Afryce.
Niedawno miałem sposobność przyjrzenia
się zwyczajom pogrzebowym u murzynów
Amakalanga tej okolicy. Skoro tylko odczuwa
się gdzieś niebezpieczeństwo śmierci lub śmierć
już nagle złamała czyjeś życie, wybiega gro
madka wyrostków, ażeby zwołać wszystkich
krewnych na pogrzeb. Ciężko choremu nie
ukryw a się niebezpieczeństwa grożącego. W ię
kszość poddaje się też bez oporu przeznaczeniu.
Zwłoki przygotowuje sie natychm iast do po
grzebu, dopóki jeszcze są giętkie, mianowicie
zwięzuje się je postronkami lub łykiem, że nie
potrzeba dla nich dużo miejsca w grobie, a po
tem obwija derkami.
Chatki czarnych sa tu okolone mocnymi
palami, zapewne ku ochronie od dzikich zwie
rząt. Jedną lub dwie szczerby stanowią wej
ście i wyjście. Ale dla pogrzebu wyłamuje się

wyjście osobne. Ody pochód żałobny rusza,
zawodzą kobiety wrzaskliwie, a krzyczą aż dokońca pogrzebu tak głośno-, że te ich „pienia
żałobne11 słychać daleko wokoło-. Kilku męż
czyzn znosi zwłoki na skórze wołowej w1 dół,
w pobliże rzeki, gdzie między drzewami i krze
wami przygotowano g ró b .. Krewne zmarłej
(była nią w tym razie dziewczyna) niosą kosz
z odzieżą, flaszkę z dyni napełnioną wodą
i próżny garnek.
Ojciec zmarłej wchodzi do grobu i rozpo
ściera tam najpierw skórę wołową, a na niej
odzież zm arłej wyjętą z kosza, a na tym
wszystkim układa ciało. Potem odsłania się
głowę trupa, ulewa nieco wody z przyniesionej
dyni i myje się tw arz nieboszczki, po czym
obwija się ją znowu. Następnie obsypuje się
zwłoki lekko- ziemią, dopóki nie są pokryte nią
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całkowicie. W tedy krewni dorzucają do g arst
ce ziemi do grobu, wymawiając przy tym ja 
kieś słowa. Zrozumiałem tylko, że m atka
dziewczęcia powiedziała „Hamlba kuhle!“ 'J e st
to zwykłe pozdrowienie na rozstaniu „Szczę
śliwej drogi!“ Potem odstępują -grób mężczyźni,
obu rękoma spychając ziemie do wnętrza grobu,
tak, że zapełnia się szybko. Na mogiłce układa
się kamienie. Zewsząd znoszą je kobiety, za
wodząc żałośnie. W końcu mężczyźni okry
wają jeszcze grób chróstem cierniowym. P ra 
wdopodobnie kamienie i ciernie maja uchronić
grób od dzikich zwierząt, zwłaszcza szakali
i hien, które inaczej zapewne wygrzebałyby
zwłoki już w noc następna.

MISYJNE

Strona 165

Potem mężczyźni myją sobie ręce nad gro
bem, które polewa się im w odą z dyni przy
niesionej. Tę dynię-flaszkę kładzie się na osta
tek na grobie i rozbija w kawałki, tak samo
garnek i kosz. Także rękojeść motyki, którą
wykopano grób, rozbija sie i w rzuca na grób.
O
ile przydawanie odzieży zm arłym i po
zdrowienie pożegnalne wskazuia na wiarę w
życie pozagrobowe, o tyle oznacza rozbijanie
naczyń i narzędzi rozłąkę z żywymi. P o po
grzebie unika się grzebowiska. Grobu nie zdobi
się ni pielęgnuje; a tam, gdzie leży jakiś zm arły
szczególnie czczony, nie zbiera sie ani drzewa
ani trawy, wszystko zapuszcza się roślinnością
wszelaką nietkniętą.

„Mose oa tunja“ czyli „dym który grzmL“
O. M i c h a ł RMM., Bulawayo.
(Dokończenie.)
W raz z przewodnikiem, przydanym mi życz
liwie przez naczelnika Reinarta, dotarlimy nie
bawem do przepysznego widowiska przyrody.
Bardzo trudno opisać dokładnie ten przygnia
tający cud przyrody, po prostu brak mi słów
na to. Usiłuję przeto podać choć jaki taki zarys
nieudolny.
Dochodziliśmy do wodospadów od strony
zachodniej. Huczenie ogłuszające, równe po
tężnej burzy, napełnia powietrze, gęste obłoki
białe unoszą się bezustannie w górę, od czasu
do czasu mży deszczyk, chociaż niebo błękitne
a słońce aż śmieje się blaskiem: te powiewy
dżdżu bowiem pochodzą z potężnej piany. Idzie
my wspaniałym- gajem palmowym i wawrzyno
wym, aż nagie stajem y przed jednym z najpo
tężniejszych widowisk przyrody w świe-cie,
przed W odospadami Wiktorii. Tuż u moich
stóp jest W odospad1 Czarci. W oda spada tu
z wysokości 400 stóp rozbijając się przy tym
na p ianę; widowisko przem ożne! A tym co ten
wodospad wyróżnia i co spowodowało nazwę
Wodospadu Czarciego, to szczególna dzikość
i rozmach spadu. W yspa skalista zwęża tu
koryto- rzeki, tak że nurty wody muszą prze
ciskać się siła: a potem woda nie spada tu, jak
w innych wodospadach, bezpośrednio pod k ą 
tem prostym na podłoże, -lecz rzuca sie na skałę
w ystającą na -połowie wysokości, a dopiero
stam tąd dalej w dół w głębinę ziającą. Zgroza
ogarnia człeka, gdy spojrzy tam w tę głębię
z kotłującym bezmiarem wody. Tutaj, po stro
nie zachodniej, stoi także pomnik D ra Livimgsto-ne‘a, który — spośród europejczyków —
jako pierwszy o d k r y ł t-e wodospady. Był on
misjonarzem angielskim i -podróżnikiem, który
w ubiegłym stuleciu dotarł głęboko- we wnętrze

Afryki. O dkrył te wodospady w r. 1855. Pewnieć podówczas w innych okolicznościach,
aniżeli ja dzisiaj. Był on w tedy jedynym bia
łym na tej połaci ziemi i poniósł ogromne ofiary
podczas tej podróży, zwłaszcza, że ta okoHca
nadrzeczna była i częściowo dziś jeszcze jest
bardzo niebezpiecznym gniazdem febry. Na
pewno tedy zasłużył sobie Livingstone na ten
pomnik zaszczytny w pobliżu tego- jedynego
w -swoim rodzaju krajobrazu w Afryce. Coprawda pomnik ten zakłóca nieco jednolitość
całości, ponieważ poza tym jest tu wszystkojeszcze w stanie pierwotnym. Ażeby następnie
od wodospadu zachodniego dostać sie do spa
dów tzw. Main. musiałem przebyć las Rain
(Las deszczowy). Pomimo, że gospodarz mój
zaopatrzył mnie W najlepsze obuwie gumowe
i płaszcze gumowe, przemokłem, ale — potem,
bo klimat jest tutaj no-dzwrotnikowy. Cudowną
jest tu roślinność, najpiękniejsza, jaką widzia
łem kiedykolwiek w życiu. Tutaj znajduje się
jeszcze prawdziwa p-uszcza -pierwotna a naj
cudowniejsze odcienie radują oko i serce zwie
dzającego. Skutkiem stałe padającego dżdżu
i bezustannego blasku słońca mienia sie barw y
wciąż. Przeto zwie sie ta puszcza także „La
sem tęczowym11. Przecinają go poszczególne
-drogi, ażeby umożliwić wi-d-ok na wodospady.
Zadałem- sobie trudu, b-v użyć każdego widoku,
gdyż wtedy widzi się te wodospady w coraz
innym powabie. Stam tąd odszedłem do „Danger p'0-int“ — punktu niebezpiecznego, ale udo
stępniającego- jedyny w swoim ro-dzaju widok;
trzeba co- -prawda nie ulegać zawrotom- głowy,
bo schodzi się tu stromo o 400 stóp w dół.
Tymczasem opadało- słońce na zachodzie,
przeto zmęczeni zawróciliśmy ku gościnnemu
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domowi. Ody tam zmieniłem mokry ubiór że -dożył jeszcze kawałka raju. Idąc tak z pól
i orzeźwiłem się chłodną kąpielą, już przybyli godziny -dotarliśmy do tzw. „boiling pot“
po mnie dobrzy katolicy na czekającą mnie (wrzący kocioł). Jest to wylot wodo-spadów;
wieczerzę obfitą. W niedzielę rano odprawiłem ale najdziwniejsza, że ten cały ogrom wód po
Mszę św. w pewnym domu prywatnym, gdzie tężnych spadów wypływa na wierzch tylko- w j
stawili się w szyscy, katolicy, ponieważ t. z w. jednym jedynym miejscu o szerokości mnw.
CłiurchhaH (świetlica modlitewna) tegoż sa 200 metrów, wody rozbijają się -o skałę, o-bra- j
mego1 poranku zajęta była przez a-nglikanów eają się w krąg, przew alają się prądem szalo
i w-esileyanów. W tych tu stronach bywa w ta nym przeż ciasne czeluście skalne. Jak -głębo
kich miejscowościach przeważnie tylko- jeden kim jest ten wir, nie zdołano- dotychczas s-twier- .;
kościół. Ponieważ atoli przeznaczony jest dla dzić, ponieważ nie udało sie jeszcze nikomu
wszystkich wyznań, często, nie -podnosząc zmierzyć go aż do dna. O potężnej obfitości
swych praw, wolimy nabożeństwo odprawiać wody można nabrać wyobrażenia, jeśli zważy
w domu prywatnym-. Po- śniadaniu podjąłem się, że mniej więcej co minutę spada. 80 600 000
sw-oją wycieczkę -na nowo. Przyłączyłem się galonów wody, czyli mnw. 24 miliony ton wody
do gromadki, którą ra-no przywiózł pociąg na 'godzinę. Rozmawiałem z różnymi amery- <
z Bulawayo, wycieczkowiczów ze wszystkich kanami, którzy widzieli W odospady Niagara, i
stron świata. Byli to Francuzi, Anglicy, Ame ale orzekli, że te są małymi w porównaniu
rykanie, Szwedzi, Duńczycy i Australczycy.- z W odospadami W iktorii. Ody oczy moje peł
D-la mnie -było to rzeczą zajmującą. Dzisiaj nymi haustami napiły się tej piękności i 'okaza
obejrzeliślmy w-odo-sp-ady od -strony Wschodniej. łości, zabrałem się do powrotu. Znamienną jest
Dlatego poszliśmy świeżo bitą -drogą Livi-ng- nazwa, nadana -temu widowisku przyrody przez
sto-ne‘a, która j-uż w niewielu minutach zawiodła tubylców: „Mose oa Tunja“, czyli dym- grzmią
cy. Po południu nadarzyła się jeszcze sposo
nas nad rzekę Zambezi.
.
bność, dzięki uprzejmości kierownika gospody,
Doszliśmy do sławnego mostu na rzece że uczestniczyłem w wycieczce po rzece Zam
Zambezi, -o którym głosi napis, że jest naj bezi. Popłynęliśmy łodzią silnikowa o 8 mil
większym- na świecie. Otwarł go w r. 1905 pro
w górę rzeki. P o obu. brzegach rzeki pyszniła
fesor Darwin z Wszechnicy Cambridge a zbu się roślinność bogata, zieleniły się rozległe lasy,
dowała spółka Clevela,nd Brigge Company
a W -nich pa1m y i inne drzewa afrykańskie, :
z Darlington w Anglii. Jest o'n triumfem tech z tych niejedne mające po 50 i 60 stóp w ob
niki a -odznacza się- tymi, że dostraja się cudo wodzie. Nie bardzo jest bezpiecznie wchodzić
wnie do otoczenia. Jest to most łubowy, w ażący do rzeki z powodu gnieżdżących się tam kro
.1664 tony, rozpięci-e łuków wynosi 660 stóp, kodyli i hipopotamów (koni rzecznych). Nie
wysokość luku 105 stóp, głębokość od czuba było mi jednak danym widzieć któreśkolwiek
mostu aż do powierzchni wody 406 stóp ; a więc
z tych zwierząt.
wyczyn zdumiewający. Z moistu ma zwiedza
jący znowu cudowny widok na wodospady.
W yczerpany upałem dnia i wszelakimi wra
Przeszliśm y na ich stronę wschodnią, czyli żeniami potężnymi wróciłem raz jeszcze do
już na obszar Rodezji północnej. Nie m asz tu wodospadów, ażeby -odnieść ostatnie wrażenie
jeszcze żadnych trudności granicznych, nieza- ogólne. Zdumiewać -się i dziwić tylko i •— mo
trzymywani te-dy udaliśmy się na wschód od dlić się zdołam w raz z psalm ista: „Cudownym
wodospadów, które i tutaj s ą ' widowiskiem jesteś, Panie, we wszystkich swych dziełach“.
wspaniałym-. Szczególnie swoiste są wystające
0 tak, tutaj stoi się przed Cudem przyrody,
skały i widok różnych wysp na rzece Zambezi. będącym znowu -dowodem m ajestatu i wielkości
Jeżeli w iatr jest pomyślny, ma się1stąd ogólny stwór-cy. On tedy niechaj będzie wielbiony we
widok na całość wodospadów, zajmujący prze wszystkich dziełach swoich.
strzeń przeszło 1 mili angielskiej. Cudowną jest
W ieczorem o godzinie 9 zabrał mnie konik
gra barw nad woda, zmieniająca się zależnie
od stanowiska słońca; najpiękniejsza jest rano. parowy, któ-ry nazajutrz rano przywiózł mnie J
Zaraz potem zeszliśmy do „Palmgove“, prze szczęśliwie do Bulawayo, gdzie spędziłem
cudnego zakątka ziemi. Bogata roślinność, jeszcze kilka, dni wśród -ko-chanych współbraci
różne odmiany palm i inne rośliny podzw rotni 1 dobrych przyjaciół. A po tym pozbierałem
kowe, przepych bodaj do- opisania, Jest się tu manatki w tłumoczek, ażeby u-dać się na nowe
po p-ros-tu przytłoczonym : zdaje się człekowi, pole działania w Embakwe.

K u p u j i polecaj dalej

Kalendarz Misji Mariannhillskiej na rok 1937
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Stygmatyczka Polska —- Helena Pelczar.
Napisał Ks. Dr. B. F. J a r

e m b o w s k i , Detroit, Mich.

obserwowania jej. Świadczy on, że oglądał ra
Tajemnica Męki Chrystusowej odczuwana
przez Helenke podczas Mszy św.
ny na jej nogach i rękach, i widział, jak obfi
W czasie Wielkiego1Postu r. 1918 sty,Luna cie krew się z tych ran wydobywała. Rany w
tyczka nasza w szczególniejszy sposób odczu boku nie chciał oglądać. O11 też świadczy owała Mękę Pana Jezusa. Każdego bowiem dnia szybkim znikaniu ran i o -owych słabych śla
0 godzinie 5,30 srano, czy leżała, czy siedziała dach, jakie po nich pozostawały.
Skoro ty.ko cierpienia, doznawane podczas
1 modliła się, staw ała się sztywna i nieruchomą.
Twarz jej zaś jakoby nowym życiem się napeł M szy św., ustały i rany się pozamykały, He
niała, rumieńce występowały na policzkach, lenka wstawała z łóżka, ubierała sie, myła i w y
oczy szeroko otw arte jak gwiazdy jaśniały, chodziła na następną Mszę o- godzinie 8.
Podczas tej Mszy św. to się nie powtarzało.
i całkiem tak cudnie wyglądała, że bardziej by
Trafiało się jednak, ż-e z powodu wyjazdu któ
ła podobną do Anioła, aniżeli do człowieka.
rego z księży bvła tylko jedna Msza św. o go
Stan ten trwał godzinę.
dzinie
ósmej. W takim razie ta cudowna pro
Gdy zaś wychodziła z zachwycenia, wielkie
cedura
odbywała się podczas tej Mszy. Nie
boleści opanowały całą jej osobę,, a ręce, nogi
w
strzym
yw ało to jednak Helenki od w ysłucha
i bok poczęły sinieć, a następnie czerwienić się.
nia jej, ale aby przed ludźmi taić tak -szczegól
O
godzinie siódmej rozpoczynała się za
ną i niezwykłą łaskę Bożą, owijała sobie nosii
zwyczaj Msza Św. w kościele Św. Jana Kantego, do którego najeżała. Tę Mszę odprawiał w płótno, a na ręce brała grube rękawice, i tak
ks. wikary. Mimo to, że była w domu i leżała szła do kościoła.
w łóżku, z taką akuratno-ścia wiedziała ona, Zachowanie Heleny wobec łaski stygmatów.
przy której części Mszy świętej był w danej
Łaska, jaką Helenka była o-d Boga obda
chwili celebrans, jakoby była w kościele.
rzona, jest rzeczywiście nadzwyczajną. Nosić
Pan Jezus, ustanaw iając Przenajświętszy -na ciele znamiona 1 znaki Męki Śmierci Jezu
Sakrament, i dając Apostołom władzę odpra sa przecież jest nadzwyczajnym przywilejem.
wiania Mszy św., rzekł: „To jest Ciało Moje, Czynią one bowiem -os-obę stygm atyzow aną po
Które się za was dawa... Ta jest Krew Moja dobną do- Zbawiciela. Ze stygmatam i zaś łączą
Nowego Testamentu. Która za wielu będzie w y się boleści, jakimi świat został przez P ana Je
lana na odpuszczenie grzechów... Tb czyńcie zusa odkupiony. Osoba taka przeto jest w y
na pamiątkę Moją.“
brana przez Jezusa do współuczestniczenia w
W edług tych słów, Msza św. jest bezkrw a odkupieniu ludzi. Taka osoba stąd najchetniej
wą ofiarą Zbawiciela na krzyżu.
Msza św. znosi wszelkie cierpienia ze stygmami zw ią
przeto jest powtórzeniem Męki Jezusowej. W zane. Czyż nie dosvć bowiem dla niej prze
tym samym zaś czasie, kiedy kapłan odprawiał świadczenia, że ją Jezus miłuje? Jest ona
Mszę św., Helenka Pelczar odczuwała Mękę przecież tym samym oblubienicą Jeg o !
Pana Jezusa według części symbolizujących
Lecz stygm aty są także zapewnieniem łaski
da-ne jej fazy.
Im tedy dalej kapłan był ze wytrwania czyli zbawienia. Wątpię, żeby było
Mszą, tym: boleśniejsze staw ały się cierpienia inaczej, w przeciw nym bowiem razie Bóg był
Helenki. Do Podniesienia, ręce, nogi i bok jej by stygm aty odebrał. Nie mamy zaś ani jedne
przybierały kolor ciemno-czerwony. W chwili go tego wypadku, chyba, że osoba stygm atyzozaś gdy kapłan podnosił Hostję św„ rany się wana uprosiła sobie, żeby te znaki nie były wi
momentalnie otw ierały i krew z nich w y try  dzialne. W takim jednak razie stygm aty są od
skała — jakoby je ktoś przebił ostrym jakimś czuwane, a boleści, przez nie spowodowane, na
narzędziem. Krew sączyła się z tych ran aż wet potężnieją.
do Komunii św. Skoro- zaś kapłan spożył Ho
Stygm atycy nigdy się nie wynoszą. Przez
stję, krew przestała uchodzić, rany się goiły, pokorę przede wszystkim naznaczeni oni zo
zam ykały i bieliły, i za dziesięć lub piętnaście stali znakami Męki Chrystusa. Nie przychodzi
minut po ranach pozostało1 tylko jakoby słabe im tedy naw et na myśl wynosić się nad dru
i dawno zagojone zadraśnięcie.
gich.
Owszem, pokora ich staje się je-szcze
Zresztą, Sam P an J-ezus nad nimi
Wiel. ks. Franciszek Duda. obecnie pro większą.
boszcz w Berea, Ohio, był podówczas wika czuwa, objawia sie im, przemawia do- nich i do
rym1w parafii Św. Jana Kantego w Cleyeland. coraz większej pokory pobudza.
P rzez dwa lata 1917 i 1918 przychodził 011 z
To sarno- widzimy u Helenki. Mimo- swego
Komunią św. do Helenki, kiedykolwiek ona z wyróżniania od Jezusa, Helenka nigdy sarna
powodu większych cierpień nie mogła iść do się nie wyróżniała. Poznaliśmy, że ona wiele
kościoła. Miał on tedy doskonałą sposobność wykształcenia nie miała. Była ona tak pro-stą,
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że już chyba trudno- być prostszym. Umiała
ona czytać i -pisać, ale na tym jej w ykształcenie
się kończyło-. Gdy zaś -była zaszczycona stygmatami, mogłaby 'się z tego- chociaż skr-omnie
przed ludźmi -chwalić. Tego jednak nigdy nie
było. Albo też mogłaby ona przynajmniej ma
nierami ujawnić żądzę po-chwal i większego- po
szanowania o-d sw-oich i obcych. Ale i to było
rzeczą nieznaną. Ani w Towarzystwie Panien,
ani w Towarzystwie Różańca Żywego, do któ
rych należała, żadnego -urzędu nie piastowała.
Manewrowała ona bowiem tak zawsze, aby
nawe-t o niej przy wyborach nie pamiętano. Nie
szukała ona także żadnych względów u swej
ci-o-tki lub- kuzyna.
Dnia 14 maia br. (1933) członkinie Tow.
Panien ś-w. B arbary w parafii Św. Jana Kantego. w Cleveland, następujący list wystosowa
ły do piszącego przez swoją sekretarkę:
„Helenka, jak -była zw ana przez -nasze
członkinie, wstąpiła do Towarzystwa w roku
1917, zaś uroczyście została przyjęta dnia I-go
maia -tegoż samego roku, przy rozpoczęciu na
bożeństwa majowego. Zarazem włacz-ona była
do Żywego Różańca, róży panien.
„Helenka była zacną i wzorowa członkinią.
Reguły Tow arzystw a były należycie przez He
lenkę wypełniane. Do spowiedzi i Komunii św.
przystępowała -co- miesiąc z Towarzystwem.
Brała udział W procesjach i adoracji Najświęt
szego- Sakramentu. Godzinami klęczała, o ile
jej zdrowi-e pozwalało'. Uczęszczała reglulamie
na zebrania. Żyła w zgodzie z członkiniami.
Była cicha i łagodna w rozmowach.
Za to
wszystko- szah-o-wano Helenkę nadzwyczaj w
całym Towarzystwie.
Zabawy Tow arzystw a nie były dla Helenki
interesujące. Dlatego też nie narzucałyśm y jej
naszej woli.
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Helenka była członkinią naszego Towarzy
stw a aż do swej śmierci.'*1
Tyle od Tow arzystw a Panien.
Ks. Franciszek Duda w yraża się, że Helen
ka naw-et, gdy już stygm aty na swym ciele no
siła, była prostą i skromną. „Była t-o- soibie
praw dziw a „bernadetka**, mówi on.
W sąsiedztwie była -ona ledwie znana. Le
piej1 znały ją o-s-oby duchowne z dalsza, aniżeli
sąsiedzi. Pewien człowiek mówił niedawno do
piszącego: „Znałem Helenkę o-d tylu lat i tak
często -ją widywałem, ale nie znałem jej tak
dobrze, jak dopiero po- jej śmierci, względnie,
gdy o niej zacząłem -czytać w „Apostole".
Pięknie to także ze stro-ny jej krewnych,
którzy w tym wodę Boża zrozumieli i potrafili
milczeć.
Bóg, który wejrzał na pokorę Najświętszej
Panny, gdy świadczy jakie jaski, zawsze pa
trzy na pokorę. Jest to wielka nauka dla pysz
nych i zarozumiałych. To dzieciom prostym,
nieukom, objawiła się M atka Boska w La Sa1-ette w r. 1846. Kanonik Anibale-di Francia mó
wił o Melanii, jednej z tych dzieci, w jej póź
niejszym wieku, -w r. 1902: „W edług mojej po
kornej opinii', Melania prowadzona jest przez
Ducha Świętego, i bogata jest w dary nadnatu
ralne. Zaobserwowałem u niej głęboką poko
rę...“ W Roku 'Świętym flbyła kanonizowana
Św. M aria Bernarda, znana jako- Bermardka
Soubirous, której- M atka Najświętsza objawiła
się W Lourdes r. 1858. 0'na także do- samej
śmierci zachowywała największą pokorę. W
klasztorze w Nevers, do- którego w roku 1866
wstąpiła, z radością i uległością wykonywała
podrzędne prace. Umarła w r. 1878. S-tygma’tyfczka i m istyczka M aria Moerl. która umarła
w Kaltfrn, w Tyrolu, r. 1868, także najgłębszą
pokorę do ostatka zachowała.
Co Bóg zakrył przed oczyma
mądrych, to odsłonił także
przed „maluczką1* czyli prosta
i pokorną B arbara Pfister. Uro
dziła się ona w roku 1867.
Mimo wzniosłych tajemnic, ja
kimi Bóg ją oświecił, i mimo
dziwnych stygm atów , w naj
większej pokorze żyła do śmier
ci, która jej dała żyw ot wiecz
ny w roku 19-09.

Now a stacja misyjna św. Józef w poludn. Afryce.

I Helenka Pelczar, jak „ma
ta", prostą i pokorną była przed
otrzym aniem stygm atów, tak
„m ałą“, prostą i pokorną, ale,
-owszem, w jeszcze większym'
stopniu, -pozostała do końca
życia.
(Ciąg -dalszy nast.)
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Jim c m e n ta rzu i t ń c s i i s ic doazesmośe.
Jeśli chcesz poznać w tym ziemskim bycie,
Ja k krótkotrw ałe jest ludzkie życie,
W ynijdź na cm entarz i rozw aż sobie,
Ile lat żyli ci, co śpią w grobie.

Drudzy już dawno w grobie się skryli;
Krewni majętność ich podzielili,
W zamian za rolę i piękną chatę
Sprawili zm arłym trum nę i szatę.

W szak na mogile siostry lub brata
Są w ypisane ich życia lata.
P atrz, ile zm arło w kw iecie młodości,
Mało kto dożył stu lat starości.

Cm entarz, to m iejsce dla w szystkich stanów,
T ak dla ubogich i dla panów ;
Niejeden bogacz nie znał biednego,
A dzisiaj, jak brat, śpi obok niego.

!edni z nich jeszcze przed kilku dniami
iiyli, bawili się razem z nami;
Nigdy się tego nie spodziewali,
Żeby tak prędko św iat pożegnali.

Od dni Adama do tego lata
Ileż narodów zeszło ze św iata?
Nikt nie jest w stanie zliczyć tej rzeszy,
Którą Bóg z prochów do życia wskrzesi.

I my śm iertelną ścieżką idziemy,
Raz na cm entarzu w szyscy spoczniemy,
W ięc się zaw czasu na śm ierć gotujmy,
Boga z całego serca miłujmy.
Br. Konst.

Garść wieści z Misji Mariannhillskiej.
O. O t t o RMM.
Pochód triumfalny Króla Eucharystycznego głośnikom było wszystkim łatwo1 zrozumiałe.
przez A frykę południowa. W szędzie w Afryce Dostojny kaznodzieja, wyraził w kazaniu tym
południowej, od Przylądka Dobrej Nadziei aż ufne życzenie, by Johannesburg w przyszłości
Sambesi, podniosłe święto Bożego Ciała także, niezbyt dalekiej stało się miejscem obrad Zjaz
w tym roku stało się prawdziwym triumfem du Eucharystycznego dla całej Afryki połu
dla Chrystusa Króla w Eucharystii św. Duże dniowej, bodaj i dla całego świata. Ale już w
i małe stacje misyjne w wikariacie mariannhill- tej pierwszej w Johannesburgu publicznej pro
skim prześcigały się, ażeby Królowi w postaci
cesji Bożego Ciała miało dużo narodowości
chleba okazać jak największa cześć i uwielbie swoich zastępców. W idziano tam Francuzów,
Greków, H olendrów ,. Irlandczyków, Niemców,
nie.
Blaskiem i 'barwnościa odznaczały się
przede wszystkim procesje w Maiannhillu i na Portugalczyków, Syryjczyków i Włochów.
stacjach misyjnych Lourdes i Dolina Maryi. Okrom tych tysięcy przedstawicieli białych
Ale i małe i najmniejsze stacyjki misyjne miały brało eonajmniej 3000 tubylców w zwartej dru
swoje procesje Bożego Ciała. W szędzie pośpie żynie udział w tym potężnym wyznaniu W ia
szyły na nie rzesze tubylców. Nie tylko kato ry. Śpiewając i modląc się kroczyły te tysiące
licy, lecz także innowiercy i poganie uczestni ulicami Johannesburga. Tysiące widzów zajęły
czyli wszędzie w pochodzie triumfalnymi Króla boki tych ulic. A Zbawiciel boski błogosławił
Lu cli a rys tvczn ego. Tak było w W ikariacie wszystkich, uczestników1 procesji, widzów, ka
Mariannhillskim, tak było w obu marianhillskich tolików i innowierców, błogosławił wszystkich
Prefekturach Apostolskich U m tata i Bulawayo', mieszkańców złotego miasta Johannesburga,
i tak też było na wszystkich innych obszarach napewno też błogosławił całą Afrykę południo
misyjnych. Najwięcej wrażenia w yw arły za wą, gdzie chce panować, jako Król w sercach
pewne procesje w obu wielkich miastach: Dur- wszystkich ludzi.
ban i Johannesburg.
W mieście portowym
Poświęcenie nowego klasztoru dla krajow
Durbanie szła procesja Bożego Ciała już po ców. Dnia 9 lipca poświęcił Delegat Apostolski
raz 23 ulicami m iasta a w mieście1złota, Johan- na Afrykę Południową. J. E. Najprzew. Ks. Ar
nesiburgu w Transwalu, tegoroczna, procesja cybiskup B. GijlsWijk OP., w' obecności W ika
eucharystyczna była dopiero pierwsza w1więk riusza Apostolskiego z Mariannhillu, Najprzew.
szym zakresie. W spaniały pochód w yruszył z Ks. Biskupa A. Fleisehera RMM., na stacji mi
katedry tym czasow ej ku „Placowi odświęt syjnej Kwa St. Joseph nowy klasztor dla Zgro
nemu Unii“, gdzie wystaw iony był przepyszny madzenia tubylczego „Rodziny Franciszkań
ołtarz. P rzed błogosławieństwem sakram ental skiej św. Józefa“. Od założenia tegoż Zgroma
nym wygłosił Najprzew. ks. Biskup johannes- dzenia, w r, 1924 przez Najprzew. Ks. Biskupa
burski, Msgr. 0 ‘Leary OMJ, do tych tysięcy A. Fleisehera członkowie tego młodego Stowa
rzyszenia zakonnego żyli w pomieszczeniach
uczestników procesji, zalegających obszerny
plac, kazanie, które dzięki przygotowanym
bardzo biednych i prostych.
Jeżeli to nowe
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Zgromadzenie miało cokolwiek zyskać na po
ważaniu u krajowców, należało koniecznie wy
stawić dlań jakiś skromny lecz trw ały przy 
tułek. Kiedy pewien farmer katolicki, bardzo
znany w Natalu Mr. Farrell, podarował piękną
fermę temu młodemu Zgromadzeniu tubylcze
mu, wnet też znaleziono tam miejsce pod klasz
tor przewidziany. Doświadczony B rat z misji
mariannhilłskiej Br. Leodegar, k tó ry wystawił
już niejeden kościół, otrzym ał zlecenie, by w y
konał budowę klasztoru. Już w lutym r. 1934
zaczęto roboty ziemne pod fundamenty. Człon
kowie Zgromadzenia tubylczego dzielnie poma
gali w pracach budowlanych. Pokonaw szy róż
ne trudności ukończono nowy klasztor a za
proszony przez Naiprzew. Ks. Biskupa mariannhillskiego poświęcił go uroczyście na
miestnik Ojca Świętego, Delegat Apostolski.
15 m isjonarzy mariannhillskich (11 Ojców i 4
Braci) uczestniczyło w tym święcie. Zjawili
się także obaj synowie wielkodusznego Mr.
Farrella wraz z rodzinami, również lekarz misji
mariannlhillskiej D r Mc M urtrie i w szyscy kle
rycy tubylczy z seminarium przy stacji m isyj
nej Dolina Maryi. U roczystość poświęcenia
klasztoru była atoli przede wszystkim wielkim
zdarzeniem dla tubylców zasiedziałych. Duży-

MISYJNE

Numer 11

mi gromadkami zbiegli sie z okolicznych pagór
ków i dolin, ażeby zobaczyć zastępcę Ojca
Świętego w Rzymie i nacieszyć się współplemieńcami w szatach zakonnych. Także dwaj
naczelnicy szczepów z okolicy, Banoyi i Bangizwe, uczestniczyli w uroczystości i podaro
wali woły potrzebne na ucztę dla tubylców. —
Oby nowy klasztor stał się przybytkiem poko
ju i źródłem nigdy nie w ysychającym błogosła
wieństwa dla tubylców Afryki południowej.
Stacja m isyjna Farview otrzym ała nowy
kościół. Kościółek założonej przed 28 laty sta
cji misyjnej Farview w Prefekturze Apost. Umtata okazał się już dawno za małym dla coraz
w zrastającej gromadki chrześcijańskiej.
Po
stanowiono tedy wystawić tam nową, prze
stronniejszą świątynię.
Dobry 'budulec czer
pano z tuż pod ręką położonych kamienioło
mów. Ponieważ .prace przygotowawcze postę
powały szybko, zdołał Prefekt Apostolski z
Urntata, Msgr. E. Hanisch RMM., już w nie
dzielę, dnia 21 czerwca, w obecności dużej rze
szy ludu, położyć kamień węgielny pod nowy
dom Boży. Ośnieżone szczyty pobliskich Gór
Smoczych nadaw ały tło majestatyczne żywe
mu banvnemu obrazowi tego obrzędu uroczy
stego.

Nowiny kościelne z bliska i z daleka.
Świadectwo niekatolickie o postepie Kościoła
katolickiego w Am eryce południowej.
W czasopiśmie wolnoreligiinym, ukazują
cym się w Argentynie, państwie południowoamerykańskim, „The Christian Century" (Wiek
chrześciiański), znaiduje się sprawozdanie,
które śmiało uchodzić może za bezstronne
świadectwo o postepie Kościoła katolickiego
w Ameryce południowej. Pisze ono: „Poiecie
przeważającej części pokolenia poprzedniego,
jakoby Ameryka południowa była bezreligiiną,
dzisiaj jest już niewczesne. Gdy nad ziemią
tą przeszły rozmaite prądy. Kościół history
czny. tj. chrześcijański, wzmógł się od mnw.
lat dziewięciu nowym przypływem sił z na
nowo rozbudzonego ruchu reUgitoegO'. Opytaliśmy niedawno szereg czołowych misjonarzy
i działaczy społecznych o położenie religijne
w różnych republikach południowo-amerykań
skich. W wyniku ogólnym można było stwier
dzić, że Kościół rzymsko-katolicki zajmuje te
raz stanowisko przewodnie pomiędzy rozmai
tymi wyznaniami. W ynik ten można u>ąć jak
następuje: Uznaje się powszechnie, że Kościół
rzymsko-katolicki obecnie przoduje, oraz, że
przeżywa odnowienie swojego wpływu i potęgi
swej. W szędzie stwierdza się zwiększony udział
w nabożeństwie; procesje po ulicach odbywają
sie dziś w miastach, które zwykły były surowo
zakazywać tego rodzaju występów; szkoły jego

wykazują istotny przyrost liczby uczniów,
przede wszystkim seminaria duchowne, do któ
rych garnie sie bardzo młodzież miejscowa.
Uderza jakiś powiew zaufania powszechnego
i szczerej czci głębokie! w nastawieniu niekato
lickich czynników wybitnych, przede w szyst
kim w ładz wobec Kościoła.'1
Pobłogosławienia morza w przystani rzym 
skiej Ostia dokonał Kardynał Granito Pignatelli
di Bclmotne. Obecni bvli przedstawiciele wszel
kich władz cywilnych i wojskowych portu, na
czele adm irał Orsini w raz ze sztabem oficer
skim, liczni studenci, zakonnicy i świeccy. Aż
hen w dal pokryte było morze flotą łodzi silni
kowych. żaglówek i czółen, a W powietrzu krą
żyły eskadry samolotów.
Admirałowie u Stołu Pańskiego. Niedawno
obradował we francuskim mieście nadbrzeżnym
Les Sables d‘ 0'lonne Y Zjazd Apostolstwa
morskiego. Zastąpione były nieomal wszystkie
narody europejskie. Oprócz posiedzeń wewnę
trznych urządzono szereg w ystąpień na ze
w nątrz, m. i. uroczyste pobłogosławienie morza
i wspólną procesję. Okazałą była końcowa uro
czystość kościelna. W spólna Komunia św. zgro
madziła nieomal w szystkich uczestników Zjaz
du, licznych majtków, oficerów morskich i 2 ad
mirałów, jednego francuskiego i jednego angiel
skiego. Zakończeniem b^ła procesja po wodzie.
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CTVterna Oiózia
czyli zwycięstwo wiary chrześcijańskiej.

(Ciąg dalszy)

—
Kapłan katolicki mógłby to panu lepiej — Można to dowieść z Pism a świętego coś
wyjaśnić niśli ja; ale i to, co panu powiem, może powiedział?
w ystarczy. Kościół katolicki wierzy i uczy:
— To nic trudnego — gdy P an Jezus z Apo
1. Że Jezus C hrystus w Najśw. Sakramencie stołami św. ostatni raz wieczerzał, wziąwszy
O łtarza prawdziwie istotnie jest przytomny, do Swoich świętych rąk chleb i wino*, rzekł nad
—; cały — z bóstwem i człowieczeństwem, chlebem: „To jest Ciało Moje". Potem kielich
z ciałem i duszą pod postacią chleba i wina. z winem i rzekł: „To jest Krew Moja.“
Tak pisze św. Mateusz w rozdziale 26; św.
2. Przez te słowa, które kapłan we M szy św.
wymawia nad chlebem i winem (jak to sam Marek w rozdziale 24; św. Łukasz w rozdziale
Pan ezus uczynił p rzy Ostatniej W iecze 22; św. Paw eł (1 Kor. 11). Tych słów nie śmie
rzy), przemienia się istota chleba w istotę żaden odmienić lub inaczej wykładać, aniżeli
Ciała, a istota wina w istotę Krwi Jezusa Apostołowie i Ewangelistowie sami je rozumieli
Chrystusa, tak. że już nie chleb i wino, ale i wykładali. Oni te słowa od samego Pana Je
zusa słyszeli, dlatego nie mogli napisać albo
tylko postacie są chleba i wina.
3. Jezus Chrystus jest obecny pod obiema po uczyć, jakoby w tym chlebie i winie albo' z, tym
staciami. Pod każdą postacią zosobna i na chlebem i winem było przytomne — albo w y
wet w każdej cząstce tych postaci, tj. w naj obrażone Ciało1i Krew Pana Jezusa Chrystusa;
mniejszej ok ruszynce 'Hostii i kropelce wina nie — oni napisali i uczyli jak Pan Jezus rzekł:
To co wam daję na pokarm, nie jest już chleb,
cały i niepodzielny.
ale Ciało Moje — to, co wam daję za napój, nie
4. Po przemienieniu: jest Chrystus w tych po jest już więcej wino, ale Krew Moja. — Aposto
staciach u s t a w i c z n i e przytom ny, t. j. łowie święci też nie uczyli, że „to przedstawia"
nie tylko podczas przyjmowania Komunii ale że „to jest“ prawdziwe Ciało, prawdziwa
(jak to protestanci wierzą), ale tak długo Krew Moja. — O tym' Apostołowie święci także
obecny, dokąd postacie chleba i wina istnie żadnej wzmianki nie uczynili, że to Ciało i Krew
ją. Na znak tej ustawicznej obecności Jezu Chrystusa P ana tylko w czasie przyjmowania
sa Chrystusa w Najlśw. Sakramencie Ołta przytomne były, coby w tak ważnej rzeczy
rza pali się w kościołach katolickich we dnie pewnie byli uczynili, gdyby tak byli wierzyli
i w nocy t. zw. wieczna lampa przed tym i uczyli. Zaiste, byliby też przynajmniej ich na
ołtarzem, w którym się przechowuje tenże stępcy, Ojcowie św. i Doktorowie, tj. Nauczy
Najśw. Sakram ent . Dlatego my katolicy ciele Kościoła św. o tymi choć coś wspomnieli;
przy wystawieniu Najśw. Sakram entu naj — ale przeciwnie: tak jak aż do dnia dzisiejsze
więcej klęczymy na kolanach, — i jeśli spot go Kościół katolicki wierzy i uczy, tak się też
kam y kapłana, idącego do chorego z P rze wierzyło i uczyło od samego początku, od cza
najświętszym., także- klękamy.
sów Apostolskich, i tak Kościół katolicki wie
rzyć i nauczać bedzie aż do
skończenia świata. Tylko ci,
którzy się od Kościoła kato
lickiego oderwali, zaczęli po
niejakimś czasie słow a Jezu
sowe przekręcać i inaczej
w ykładać, jako i wasi pierw 
si nauczyciele protestanc
cy: Luter, Kalwin, Zwingli
i inni, którzy w szyscy do
piero po 15 wiekach, odpadł
szy od Kościoła katolickiego,
zaczęli tak uczyć — jak sami
rozumieli.

Starzy weterani w Mariannhill.

—
Tę wieczerzę P ań
ską — mówił dalej Emanuel
— albo raczej Najświętszy
Sakram ent O łtarza mogą
tylko uprawnieni następcy
Apostołów sprawiać, tj. bi
skupi i księża, którzy przez
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święcenia kapłańskie do tego sa upełnomoc
nieni. W której w ierze więc nie ma rze
czywistego kapłaństwa, w tej też nie ma wie
czerzy Pańskiej czyli Najśw. Sakramentu
Ołtarza. A kto nie pożywa Ciała Pańskiego
i nie pije Krwi Jego, nie ma żyw ota wiecznego
w sobie; bo tak u św. Jana (6, 54—60) mówi
sam Pan Jezus.
— Ale proszę nie gniewać sie na mnie, że
tak śmiele i otwarcie mówię do pana; — ja
nie szukam: żadnego zysku, a gdybym tysiąc
dusz posiadał, wszystkie chciałbym za tę
prawdę położyć.
— Cóżbym miał gniewać się na ciebie —
rzekł Lipiński — przecież umyślnie pytałem
się ciebie, a każdy zaś chce sw a w iarę w yłożyć
słowy, a ktoś inny może sobie przy tym m y
śleć, co mu się podoba.
Rudolf długo stał w zamyśleniu, potem
usiadł na stołku i przypatryw ał się, iak Ema
nuel swoją misterna pracę kończył. Po chwili
wstawszy, odszedł ze zasmucona twarzą,
a Emanuel, zm iarkowawszy to, dziękował Bo<?u,
że początek jego dzieła łaską swoją tak hojnie
poparł.
Nazajutrz Lipiński znowu przyszedł do
Emanuela, a pierwsze słowa jego były: Ko
chany Emanuelu! tyś mnie wczoraj wielce
w ystraszał; nawet późno, w nocy nie moełem
zasnąć. Powiedziałeś bowiem, że w którei wie
rze nie ma prawdziwego kapłaństwa, nie ma
także wieczerzy Pańskiej; tym dałeś mi niby
do zrozumienia; jakoby u nas protestantów nie
bvło prawdziwego' kapłaństwa, i że nie mamy
wieczerzy Pańskiej. C zy chciałeś to wczoraj
tak powiedzieć?
— Chciałem.
— A możesz to dostatecznymi dowody
poprzeć?
—1Jeśli pan się nie pogniewa!
—<Czemuż bym miał gniewać sie? Powiedz
tylko on' myślisz; ty mi jednak w iary mojej
nie odejmiesz.
— To dowiodę łatwo, że ani Luter, ani Kal
win nie byli biskupami, bo ich żaden prawo
wierny biskup nie wyświecił1na biskupów. Oni
bv1j tylko prostymi kapłanami, a wiec oni sami
nikogo nie mogli wyświecić na kapłana, Luter,
Kalwin i inni byli księżmi i mogli — choć nie
godnym' sposobem — prawdziwie chleb i wino
przemienić w Ciało i Krew P an a Jezusa, —
ale no ich śmierci nie mógł i nie może tego
w ich kościele ż a d e n w i ę c e j u c z y n i ć .
— Toby więc nasz pan supermtendent, albo
też i nasi pastorowie nie spełniali wieczerzy
Pańskiej?
W zruszyw szy ramionami, rzekł Emanuel:
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— Nie, ponieważ do tego wysokiego urzędu
kapłańskiego nie są wyświęceni, ani cesarz,
ani książę, ani hrabia, słowem, nikt nie może
sprawić Przemienienia, tylko biskup, tylko pra
wy kapłan.
Lipiński pokręcił głową, potem rzekł, szep
cąc sam do siebie: To źle! tego mi jeszcze nikt
nie powiedział. Szkoda, żem wypędził żonę
z dziecięciem', mogłem się tych i innych rzeczy
ju!ż dawniej dowiedzieć.
I wyszedł z komórki — nie mówiąc ani
słowa.
Emanuel także nie odezwał się, ale cieszył
się, że Pan Bóg ojca jego doprowadzić raczy
do prawdziwej w iary świętej. Chociaż słowa
ojcowskie na nowo zraniły serce Emanuela,
z miłości ku niemu rad zniósł tę boleść!
Za trzy czy cztery dni przyszedł Lipiński
znowu i rzekł do Emanuela: — Mój kochany
przyjacielu! Jak widzę, czytałeś wiele książek;
rodzice twoi zapewne dużo pieniędzy wyłożyli
na ciebie i widzę, że nie jesteś prostakiem; —
powiedz mi, co sądzisz o Marcinie Lutrze?
—• Drogi panie Lipiński, ja nie mogę nic
o Lutrze sądzić; ale oto tu książką napisana
przez Audina, zawierająca życiorys Lutra —
nie chwali go. Zajrzyjm y do niej, oto tu na
stronicy 204; nie pisał tego żaden prostak,
gdyż pisała to głowa koronowana, kró' Henryk
VIII; on miedzy innymi napisał Lutro:w i: P i
szesz, Lutrze, że się w stydzisz na Nas oczu
podnieść... ale sie jeszcze bardziej dziwie nad
tern. że nie wstydzisz sie oczu twoich podnieść
ku Panu Bogu, albo w ejrzeć na pierw szego lep
szego pracuiąceeo człowieka'poczciwego', edyś
za podszeptem diabła poważył się taką lekko
myślność, tj. haniebne cudzołóstwo popełnić.
Boć przecie sam, będąc, w klasztorze Augusti
ańskim. zgwałciłeś i pozbawiłeś czci klasztorną
pannę, która Bogu była poświecona, gdyś ją
nie tylko cieleśnie poznał (za którą to niegodziwość, gdyby ją była popełniła za czasów rzym
skich pogan ów. byłaby żywcem zakopana, a ty
byłbyś na proch spalony), aleś i póiał ią za
żonę przy niegodziwym weselu i bezbożnie ży
jesz z nią. widocznie, jako z nierządnicą, ku
największemu św iata zgorszeniu, z największa
dla was oboip-;t hańba i z naiwiększą zniewagą
Sakram entu Małżeństwa, po złamaniu naj
świętszych ślubów.
— No, to nie jest nic chwalebnego o Lutrze
—■ rzekł Lipiński zasmucony — o takowych
rzeczach nasz pan supermtendent ani nie szep
nął.
—i Albo też tu na stronicy 200 — wskazał
Emanuel dalej — jest tam- wyliczona rodzina
Lutra. Posłuchajm yż i innych jeszcze świa
dectw. Luter napisał w swych „rozmowach
stołowych41: „Roku 1525, 14 czerwca za cza
sów „wojny chłopów11 pojąłem żonę; roku 1526,
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6 czerwca, narodził się mój najstarszy syn Jan;
— To znamię jedności znajduje się tylko
roku 1527 moje drugie dziecko, córka Elżbieta; w Kościele katolickimi. Bo począwszy o*d św.
roku 1529 M agdalena; roku 1532, 28 stycznia Piotra, mamy w tym Kościele za najwyższą
Paw eł; w roku 1534 M ałgorzata." W tymże głowę, tj. następców P iotra św1., aż po dziś
dziele znajdują się i te słowa, które Luter nad dzień rzymskich papieży. Podobnie Apostoło
pisał Hieronimowi W eller: „Gdybym syna wie św. nie różnili się od siebie nauką, ani nawet
Jędrzeja nie był rózga k a r a ł . . C o to jest za używaniem Sakramentów św., bo przecież Piotr
Jędrzej, o którym tu Luter po raz pierwszy św, nie uczył inaczej niż św. Paw eł: a znów
wspomina? W rejestrzyku między innymi jego Jan nie co innego jak Batrłomiej albo Andrzej
dziećmi Jędrzej nie jest zapisany.
św.; słowem — ani jeden z pierwszych na
uczycieli
w iary świętej nie różnił się od dru
— Jest to coś szkaradnego na tak wychwa
lanego' reformatora! — rzekł Lipiński smutnie, giego. Tak więc było w Kościele katolickim
gdy Emanuel to przeczytał. —■ Ale ja ci prze od początku i jest do dnia dzisiejszego. Polski
szkadzam w robocie, kochany Emanuelu — katolik wierzy to samo co niemiecki, a francu
rzekł dalej, jakby w rozpaczy — pozwól, abym ski to samo co angielski, albo; też am erykański ;
sobie tę książkę przejrzał od początku do. końca, słowem:, we wszystkich pięciu częściach świata
każdy katolik wierzy tak samo jak wierzy
a później wiedział, co o tem sadzić.
Rzym ; dlatego też nazyw ają się ci starzy ka
Jeśli Emanuel już pierwej modlił się poboż tolicy: rzym scy katolicy, albo rzym scy chrze
nie o nawrócenie swego ojca, to teraz powin ścijanie. To w szystko bardzo jędrnie wyraził
ność tę, pełną miłości dziecięcej, czynił tym św. Paw eł w liście do Efezów 4. 5, mówiąc, że
gorliwiej.
jest „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest11.
A pan Lipiński pilnie czytał życiorys L u tra ;
— Tej jedności nie ma i nie będzie miał
im dalej czytał, tym więcej stygł w swoim wasz kościół protestancki (luterski). W każ
protestantyzmie.
dym kraju bowiem jest inna najwyższa głow a;
Za tydzień przyszedł Rudolf znowu do ko a cały ten kościół dzieli sie już na więcej niż
mórki Emanuelowej i rzekł; — Teraz, nie je 70 stronnictw czyli sekt, a każda sekta inaczej
stem luteraninem, ponieważ mi czytanie życio uczy i inaczej wierzy, i rnożnaby powiedzieć:
rysu Lutra na dobre oczy otw orzyło; dziwię „Ile głów — tyle w iar“ ; podobnie i Sakram en
się, że mi o tem dobry mój znajomy i p rzy  tów u was jest raz mniej, drugi raz więcej,; tu
jaciel, pan superintendent, nigdy nic nie wspo są takie — gdzie indziej inne.
minał.
— M asz słuszność — rzecze Rudolf — ale
— Tego. żaden pastor trzodzie swojej, nie mów dalej.
powie — rzekł Emanuel — bo wie, że gdyby
2.
— Powtóre, prawdziwy Kościół musi być
Lutra tak odmalował, jak to. w owej książce
ś w i ę t y , bo co C hrystus P an sam założył,
napisano, musiałby wstydzić się za tego gło musi być święte.
śnego reformatora.
— To znamię świętości posiada św. Kościół
—• Ale jakież ty masz dowody na twoją katolicki. Albowiem jego założyciel Jezus
katolicką wiarę? — pytał się jeszcze Rudolf
Chrystus jest św ięty i samą świętością. On
Emanuela,
na ziemi tak święte prowadził życie, że naj
— Moimi dowodami, myślę, nie przekonam większych Swoich nieprzyjaciół mógł się śmiało
pana zupełnie, bo nie jestem ani księdzem, ani zapytać: „Któż z was dowiedzie na Mnie
grzechu?1*— Jego nauka jest świętą, bo w niej
też nauczycielem w iary katolickiej, a tym
mniej doktorem teologii: ale co- wiem, to panu nie ma ani jednej przypowieści, którąby czuć
powiem. Praw dziw y Kościół Chrystusa P ana było piekłem, ale raczej każde słowo zmierza
poznać można po następujących czterech i prowadzi do świętości. Kościół katolicki ma
też święte Sakram enta: te bowiem sa świętymi
znakach:
zdrojami łaski i miłosierdzia Bożego. Kościół
Kościół C hrystusa musi być:
katolicki prowadzi dziatki swoje do świętości;
1.
— J e d e n , tj. musi mieć tylko jednącała jego nauka, wszystkie przykazania i na
najwyższą głowę; — zawsze i wszędzie jedną pomnienia jego zmierzają tylko do tego, aby
i tę samą naukę; — jedne i te same Sakram enta członkowie jego byli prawdziwie świętymi
święte. — Tak to C hrystus P an chciał; On tak i z czasem wielu doszło cło wysokiej świętości;
Kościół Swój święty założył. Z początku On # więc Kościół katolicki miał ,i ma PO1 dziś
sam był tą najwyższą głową, lecz po Sobie dzień w sobie Świętych. T ak np. wiemy, że.
ustanowił tą głową św. Piotra, i tylko Piotra Apostołowie byli Świętymi. Później Kościołowi
św. On nauki Swojej nie odmienił, ale zawsze katolickiemu coraz więcej przybywało św ię
jednego i tego samego uczył i uczyć rozkazał. tych, których my do dzisiejszego dnia czcimy
Tak samo tego chciał, aby taka została, jaka jako świętych męczenników, wyznawców, bi
ustanowił.
skupów — panny i wdowy. Albo któż może
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— • C ó ż więc świętego mogło wyjść z tak
zaprzeczyć, że ci w szyscy nie byli świętymi —
lub że do dziś dnia sa w Kościele katolickim nieczystego źró d ła?! A czy macie wy w swoim
kościele jakich Świętych, których byście czcili?
Święci Pańscy?
—
Tego znamienia brakuje kościołowi proJeśli zaś macie — macie ich z Kościoła kato
testanckiemu. Bo — któż był jego założycie lickiego.
—
I temu zaprzeczyć nie mogę — rzekł
lem? Luter i Kalwin. A — co ci dwaj byli za
święci, mogłeś się, panie Lipiński, dowiedzieć znowu Rudolf — zwłaszcza, gdym przeczyta!
tę książkę.
z tej książki, która dotyczy Lutra.

Cudowne powołanie poganki.
Siostra M . Amabilis.
Jedna ze szkół naszych, zwana Mhanza, od dnia o godzinie 16. Krewni jej okryli zwłoki
dalona jest od miejscowości Mgeba, o jakieś i przygotowali grób. Ponieważ po giezło dla
trzy godziny drogi. W czasach wojennych trupa musieli pójść dopiero aż do Mlali, odda
dużo chrześcijan tam tejszych przystało do is lonego mniej więcej o godzinę drogi, i spóźnili
lamu i do dziś nie udało się nam pozyskać ich się przy tym, leżało ciało przez noc w domu.
Nagle około godz. 2 w nocy poruszył się trup
znów! dla naszej religii świętej.
Podczas wycieczek, które tedy ow ędy urzą i życie wróciło; otwarła oczy, przeto otoczenie
dzam w tam te strony, w yróżniała isię wśród pomogło jej usiąść. I otóż poganka ta natych
ludu pewna starow inka; zawsze siedziała z ja miast zaczęła jak najnabożniej odmawiać akt
kąś radością, nie spuszczając oka ze mnie. skruchy, Ojcze nasz i Zdrowaś M aryjo. Gdy
Mimowoli tedy nawzajem zwracałam: raz po obecni, pośród których byli także odstępcy od
raz wzrok ku niemal całkiem zachwyconej sta chrześcijaństwa, zdziwili się temu i pytali jej,
ruszce. Ody kazałam raz ludziom rozejść się od kogo nauczyła się tych modlitw, których
a babinka jeszcze nie odchodzita, zapytałam przecież nie znała poprzednio, odparła:
nauczyciela, co to za poczciwa kobiecina?
—• Pobieżcie mi szybko po nauczyciela,
—
Mamo — odrzekł — ta stara kobietaktóry ma mnie ochrzcić.
przeżyła niedawno coś wielkiego. Zdaje isię, że
Obecni nie chcieli zaraz spełnić jej prośby,
sam P an Bóg teraz wkracza, chcąc objawić ale pow tarzała ją coraz natarczywiej słowami:
swoje miłosierdzie, i to nie owieczkom zbłąka
—
Sprowadźcie mi nauczyciela natych
nym, które o Nim znowu zapomniały, lecz m iast; m a mnie ochrzcić imieniem Anna; tak
poganom-nieuikom. Posłuchaj, co jej się zda mi powiedziano tam ot, na drugim świecie.
rzyło :
W tedy stojących wokoło przejęło jednak ja
Nyingahela, tak zwała się ta kobieta sędzi
wa, była od niejakiegoś czasu bardzo chora kieś uczucie niesamowite, ale zaciekawieni
i bliska śmierci; żadne lekarstw a pogańskie wielce dopytywali o wszystko, co tam prze
nic jej nie pomogły. Zmarła któregoś popolu- żyła. A Nyingahela opowiedziała:
— Umarłam rzeczywiście a
potem spotkałam dwuch bratan
ków sw ych siedzących p rzy dro
dze. Zapytałam iclh:
—■Dzieci, cóż tu porabiacie?
Odpowiedzieli:
—• Czekamy na ojca swego
Jana, z którego winy zmarliśmy
bez Chrztu św. Dopiero gdy
tu przybędzie, będziemy sądzeni
w raz z nim.
Jan jest bratem rodzonym tej
starej kobiety; w yrzekł się W ia
ry świętej.
— G dy stam tąd usziam duży
kaw ał drogi, spotkałam jakiegoś
starca czcigodnego, nauczającego
wielu ludzi. Gdy podeszłam doń
bliżej, zapytał mnie:
Trzej chłopcy szkolni z Kevelaer w dziewiczym lesie afrykańskim.
— Czy jesteś ochrzczona?
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— Nie, — odparłam, na co odrzekł:
— Czy nie m a u was szkoły, gdzie mogła
byś dać się pouczyć i ochrzcić? — A gdy za
milkłam zawstydzona, mówił cierpliwie dalej:
— No chodź, udzielę ci nauki, potem będziesz
mogła wrócić i przyjąć Chrzest, bo ‘b ez Chrztu
świętego nie wolno nikomu pójść do P ana
Boga.
—- Nauczył mnie tedy wielu rzeczy, między
innymi także aktu skruchy, modlitw Ojcze nasz
i Zdrowaś M aryjo. Rozstając isię ze mną po
wiedział jeszcze:
— Masz ziwać się Anna.
— W drodze powrotnej przyszła mi na
przeciw zm arła córka Angelina, modląc się na
różańcu trzym anym w ręce.
— Matko, zawołała, któż ciebie tu przy
wiódł i co tu porabiasz? W szakże nie masz
znaku Chrztu św.?
— Ot, Odpowiedziałam, właśnie tam ten
starzec nauczył mnie dużo. i nakazał, abym te
raz wróciła i przyjęła Chrzest św.
— O tak, matko, — przyw tórzyła Angeli
na, 1— każ się ochrzcić i przestrzegaj dziesię
ciorga przykazań, bo każdy, kto grzeszy i nie
chowa przykazań, będzie potępiony. P rzy jrzy j
się mnie, dziecku twemu, matko, mnie posadzo
no tutaj na drodze za karę, że żyłam w dzikim
małżeństwie. Ale nie jestem potępiona, bo tyl
ko zniewolona, wbrew własnej woli żyłam w
tych stosunkach. Spojrzyj na potępionych, jak
oni cierpią!
— Poszłyśm y nieco wbok, a tam ujrzałyś
my dużą otchłań, gdzie wielu ludzi pracowało
ciężko i ponosiło dużo poniewierki i cierpień.
Na powierzchni leżał jakiś mężczyzna głową na
dół, a z całego ciała jego buchały płomienie.
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—
Oto widzisz, jak oni wszyscy muszą
cierpieć — rzekła Angelina, po czym rozsta
łyśm y się.
Naraz wróciła matka i ożyła. Wspomniałem
już, że żarliwie odmawiała modlitwy, akt skru
chy, Ojcze nasz i Zdrowaś M aryjo, prosząc naj
usilniej, by wezwano nauczyciela, któryby ją
ochrzcił i nadał jej imię Anna.
W ysłuchawszy jej opowiadania, spełniono
jej prośbę: otrzym ała Chrzest św. A teraz jest
nader szczęśliwa.
Pomimo wszelkich trudności, sprawianych
jej przez mahometan i pogan, ażeby odwieść ją
od jej wiary, stoi mocno jak skała, o którą roz
bijają się bałwany. Usiłuje się, nawet uciekając
się do przemocy, nakłonić ją do przełknięcia na
poju zaczarowanego, ona atoli gardzi wszelki
mi groźbami, zawsze jest pierwsza w szkole,
do spowiedzi i nauki przygotowującej do Ko
munii św., mimo wieku podeszłego nie zrażając
się długą drogą do kościoła.

Angelina, córka tej staruszki, należała do
chrześcijan najgorliw szych: ale podczas woj
ny, kiedy to w szyscy odpadli a ona jako młoda
dziewczyna sarna była bezsilną, sprzedano1 ją
wbrew' jej oporowi pewnemu poganinowi, który
zabronił jej najsurowiej uczęszczania do koś
cioła katolickiego. O ile poszła mimo to, wtedy
strasznie hałasował . Jakżeż chętnie byłaby
przyjm owała Sakram enta śśw.
Dając życie
sw em u dziecięciu pierworodnemu, zm arła An
gelina, żaląc się:
—
Biada mi, że muszę zjawić się przed Bo
giem, m ając duszę obciążona grzechami; ale nie
moja w tym wina, wyście zmusili mnie, sprzemnie poganinowi.

Ku nowym zdobyczom Misyj katolickich*
Papież udzielił posłuchania 50 prymicjantom
Międzynarodowego Kolegium dla Krzewienia
W iary (Propagandy). Około dwu tuzinów na
rodowości z całej kuli ziemskiej ma wśród nich
swoich przedstawicieli; ida oni też teriaz na
cały świat, ażeby głosić „Dobrą Nowinę11, skła
dać Ofiarę świętą i rozdawać łaski sakram en
talne.
Dla zbadania nowego uporządkowania spraw
kościelnych w Abesynii zamianował Papież ko
misję z kardynałów i innych dostojników koś
cielnych. Komisja rozpoczęła już prace; zale
cenia uchwalone na podstawie badań tych
przedłoży Papieżowi do zatwierdzenia. W ce

sarstwie abesyńskim zamierza się podobno za
łożyć ogółem 12 W ikariatów Względnie Prefek
tur Apostolskich. M isjonarzy wybierać się bę
dzie spośród zakonników włoskich, szczególnie
Salezjanów, Kapcuynów i M isjonarzy Konso
la ty.
Osobnego posłuchania udzielił Papież nie
dawno artyście azjatyckiem u Levan-De. Cho
ciaż tenże jest budystą, powołano go do R zy
mu dla ozdobienia pawilonu azjatyckiej prasy
misyjnej. Pod wrażeniem zdarzeń religijno-kościelnych tamże przeżytych Levan-De postano
wił zostać katolikiem.
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P rzytoczym y tu jeszcze objawienie, o któ
rym mówi Franciszek Gonzaga, Biskup Maintui.
Na wyspach Kanaryjskich, w klasztorze*
Matki Boskiej; Niepokalanego Poczęcia, czci
Na stacji Faw iew zm arła pewna, Sioistra. godny sługa Boży Jan de Via, Franciszkanin,
Po nauce przychodziły dzieci szkolne nad świe wzór cnoty zakonnej w tym domu, zapadł w
żą mogiłę i czyniły, co podpatrzyły u pań klasz ciężką chorobę. Dano mu do usługi bardzo cno
tornych: modliły się i kropiły ziemię wodą tliwego' brata, nowicjusza, imieniem Ascensio.
święconą. Potem odchodziły. Razu pewnego Ten z największą miłością i poświęceniem speł
pozostały jednak niektóre 6-, 7- i 8-letnie dzie- niał swe obowiązki przy chorym, ale pomimo
wczątka, przyniosły polewaczkę i po ważnej wszelkiego starania Ojciec Jan oddał ducha
umowie wzajemnej jęły zapamiętale zlewać Bogu w uczuciach rzewnej pobożności: „Droga
mogiłę wodą, która w net też potokami spły przed Oblicznością Pańska śmierć świętych
wała we wszystkich kierunkach. Nagle przy Jego (Ps. CXV). Dobry infirmarz zamknąwszy
chodzi Siostra dozorującą cm entarz i woła dość mu oczy i pogrzebawszy z braćmi ciało zm ar
łego, oddalił się na osobność i modlił się za
głośno:
duszę jego. Tak czynił przez kilka dni. Jednego
—■ Na Boga,, dzieci, co tam robicie?!
wieczora, gdy gorąco modlił się za kochanego
Bąki przelękły się niemało, jakoby prze Ojca, widzi naraz przed sobą zakonnika w pro
stępcy zdybani na gorącym1 uczynku, upuściły mienistej światłości tak, że cała cela jasnością
konewkę i rzekły płaczliwie:
się napełniła, ale ta światłość wdzięczną i miłą
była dla oka; potem w szystko znikło^ Cud ten
— ... gasimy... Siostrzyczko.
drugi raz się powtórzył, a braciszek z wielkiego
— Jak to? — bada Siostra dalej.
wzruszenia nie ośmielił się przemówić do zja
I
wtedy nastąpiło wesołe zakończenie spowiska. Za trzecim razem jednak trochę ośmie
wiedzi malcóiw:
lony zapytał: — „Ktoś ty jest? W imię Boże
—■Gasimy ogień czyśćcowy poczciwej Sio proszę, powiedz mi, czego żądasz? “ I usłyszał
głos wychodzący z jasności: „Jam jest dusza
stry tam iw dole.
brata Jana, winienem ci wielka wdzięczność za
modlitwy, które za mnie Bogu ofiarujesz. P rzy 
Módlmy się za dusze w czyśćcu chodzę ci oznajmić, żem z łaski Bożej wyba
wiony i przeznaczony do chwały niebieskiej,
cierpiące.
oo dowodzi jasność, którą około mnie widzisz.
Promień jasności niebieskiej w duszach
W szakże Oblicza Boskiego oglądać nie mogę,
czyśćcowych.
dopóki nie odpokutuję za moja niewierność, a ta
P an Bóg niejednokrotnie raczył nam ob jest, żem raz nie odmówił Officium za umar
łych, które nam reguła naznacza. Błagam cię,
jawić, że niektóre dusze, jeszcze w czyśćcu
będące, obok pokuty za grzechy m ają niejaką dla miłości Jezusa Chrystusa proś braci, niech
nagrodę za dobre uczynki swoje. Święta M a odprawia to nabożeństwo, abym wolny od dłu
gu mógł otrzym ać koronę żyw ota wiecznego.11
gdalena de Pazzi widziała raz pewną zakonnicę
B
rat Ascensio pobiegł natychm iast opowiedzieć
swego klasztoru, niedawno zmarła, jaśniejącą
to
potrójne widzenie Ojcu gwardianowi. Uwie
niebieską światłością; ręce jej tylko nie miały
rzono mu na słowo: zebrano zakonników i za
blasku, bo musiała odpokutować za niektóre
niedoskonałości przeciw ślubowi ubóstwa. Inna lecono im odprawić zaraz wiadome nabożeń
dziewica ukazała się jej także w płaszczu stwo. Zaledwie je ukończyli, dusza znowu się
ognistym, a pod nim miała suknie z lilij: pierw  ukazała pobożnemu nowicjuszowi, jeszcze jaś
sza szata była karą za zbytnie stroje i ubiory niejsza i weselsza, jak światłość słoneczna
światowe; druga zaś nagrodą za jej dziewiczą różni się od światłości gwiazdy. Dziękowała
mu najczulej za przyśpieszenie jej szczęścia,
czystość.
W Kolonii jeden zm arły kaznodzieja Domi przyrzekła być jego opiekunka w niebie; potem
nikanin ukazał się pewnemu zakonnikowi w uJcazując mu dwóch Ojców, chwała uwieńczo
ślicznych szatach, ze złotą korona na głowie. nych, którzy jej towarzyszyli, rzekła, że jeden
Zapytany, co znaczą te ozdoby, odpowiedział: jest nasz Zakonodawca, święty Franciszek Se
„Przedstaw iają one dusze, które kazaniami raficki, drugi święty Bernardyn Seneński; obaj
moimi pozyskałem dla Boga. Korona zaś złota przybyli, aby wprowadzić ją do Królestwa
jest nagroda za wierność w zachowaniu reguły niebieskiego.
i pragnienie podobania się Bogu we wszystkich
sprawach moich; o to starałem się przez całe
życie!“ Dodał, że jeszcze, cierpi w czyśćcu za
niektóre drobne niedoskonałości.

Osobliwe strażaczki
pożarne.

Św. Józef
Ufność w św. Józefa nie zawodzi chorych.
W kolegium w P assage w Hiszpanii, zało
żonym w 1829, obok kościoła św. Sebastiana,
jeden z uczniów długo trapiony chorobą nie
mógł postępować w nauce. Nauczyciel jego
poddał mu myśl, by rozpoczął nowennę do
św. Józefa, i chłopiec przyjął radę z wielką
w yzdrow ienia w iarą. Zaledwie jednak rozpo
czął nowennę, uczuł się tak cierpiącym, iż w
łóżku trzeba mu było pozostać. „Tym lepiej;
tym jawniej okaże się moc św. Józefa.11 I do
brze mówił, gdyż przy końcu now enny był
zdrów zupełnie i mógł na nowo rozpocząć
naukę i postępow ać z klasą. W krótce po tym
siostra doniosła mu, że jest chorą. Odpisał jej:
„Znam lekarza doskonałego: wezwij tylko św.
Józefa, a z pewnością On, k tóry uzdrowił b ra
ta, uzdrowi także i siostrę.41

Św. Antoni Padewski
Jak św . Antoni dopomaga w sprawach
kupieckich.
P ew na pani, której mąż stał na czele jedne
go z największych domów kupieckich w Tu
łowie, opowiada co następuje:
Było to w r. 1894. Mąż mój miał spółkę
z niejakimś panem X. Poniew aż obaj dłużej
■nie mogli się zgodzić, przeto postanowili
rozejść się i interes swój sprzedać. Wspólnik
mego męża, człowiek nam iętny i wielce popędliwy, oświadczył, że licytow ać będzie tak
długo, aż podniesie sumę kupna w mowie bę
dącego interesu do stu tysięcy franków i w y 
żej jeszcze, aby go mąż mój nie mógł nabyć
i jego spłacić. W takim razie bylibyśm y zmu
szeni od kupna tego odstąpić, co byłoby dla
nas wielkim nieszczęściem.
Nadszedł dzień, w którym udano się do
notariusza, aby ustanowić ostatecznie cenę
sprzedaży. Mąż mój w yszedł z domu bardzo
niespokojny a i ja sama kłopotałam się nie
mało o wynik tej spraw y. P rzecież po krót
kim czasie w rócił mój mąż z tw arzą rozjaśnio
ną i rzekł:
— W szystko ukończyło się szczęśliwie, za
trzym ujem y cały interes za cenę 80 tysięcy
franków. Początkow o wspólnik mój unosił
się jak szalony, przecież nagle zmienił się,
zgodził się na moje propozycje i w arunki i nie
staw ił w przeprow adzeniu spraw y najmniej
szych trudności. Zdziwiła mnie ta nagła zmia
na niemało i nie umiem jej sobie w żaden
sposób w ytłóm aczyć.
— Ale ja rozumiem w szystko — odrzekłam
i w yznałam mężowi — obiecałam św. Anto
niemu 50 franków na chleb dla ubogich, jeżeli
spraw a ta pom yślny weźmie dla nas obrót.
— Ha, to dobrze — odrzekł mąż — tu
masz 50 franków i zanieś je natychm iast św.

Antoniemu, k tóry dla nas praw dziw y cud
uczynił; inaczej bowiem tego szczęśliwego za
łatw ienia sraw y nazw ać nie mogę.

Podziękowania.
_ Serdecznie dziękują Najsł. Sercu Jezusowemu, Naj
świętszej M aryi Pannie, św. Józefowi, św. Antoniemu,
św. Teresie od Dz. Jezus i wszystkim Świętym.
Rybnik: za odebrane laski 3 zł; Skoczów: H. K. za
odebrane łaski na pewną int. 2 zł; Kuźnica na Helu:
E. B. za odebrane łaski i o dalszą pomoc 5 zł; Żerków:
za w ygranie procesu 3 zł; Lipiny SI.: 10 zł; Mnich: Z. K.
10 zł, Z. K. 4 zł, J. K. 1 zł; Piotrowice: J. B. 4 zł;
Lubiewo: K. R. 2 zł; Łazy: M. L. 2 zł; Skrbeńsko: M. G.
2 zł, J. G. 2 zł; Załęże: R. M. 1 zł, P. G. 1 zł, Z. S.
2 zł, R. P. 1 zł, M. S. 1 zł, M. B. 2 zl, K. K. 1 zł, wszyscy
za odebrane łaski i o blogosł. Boże i o nowe laski, J. T.
za odebrane łaski z prośbą o nowe za przyczyną błog.
Andrzeja Boboli 1 zł, F. T. za odebrane zdrowie 50 gr,
C. K. za odebrane łaski i o zdrowie 1 zł, J. H. za ode
brane łaski, o zdrowie i o nowe łaski 1 zł; Wyry: M. B.
za odebrane łaski z prośbą o nowe 2 zł, A. W. za ode
brane łaski z prośbą o dobre powodzenie 1 zł, M. N. za
przywrócone zdrowie dziecka z prośbą o dalsze zdrowie,
powodzenie i błogosł. Boże 10 zł; Siemianowice: J. N.
za odebrane łaski 1 zl, M. N. za odebrane łaski, o zdro
wie i o dalsze laski 1 zł; Ruda SI.: W. Z. o nawrócenie
męża 1 zł, E. P. w pewnej int. 1 zł; Brzezinka: A. W.
za odebrane łaski 2 zł; Chropaczów: za wysłuchanie
prośby 1 zł; Giszowiec: rodzina Hansów za odebrane
łaski 1 zł; O grodzona: E. P. za odebrane łaski z prośbą
o błogosł. w domu 2 zł; Nowy D w ór: A. B. za wysłu
chanie prośby i za odebrane łaski 2 zł; Trzyniec: K. S.
za odebrane łaski 10 kor. cz.

Prośby.
Serdecznie proszą Najśw. Serce Jezusa, Najśw.
Maryję Pannę, św. Józefa, św. Antoniego i św. Teresę
od Dzieciątka Jezus:
Siemianowice: W. O. o zdrowie 50 g r; Łodygowice:
H. H. o stałą i dobrą pracę i o dalsze łaski 3 zł, Z. G.
0 zdrow ie dla całej rodziny i błogosławieństwo Boże
w pracy i w interesie 1 zł, A. E. o zdrowie i błogosł.
Boże w pracy 1 zł, M. G. o zdrowie dla całej rodziny
1 o pewne łaski 1 zł; Piotrowice k. Katowic: J. O. w
pewnej int. 2 zł; Hajduki Wielkie: Z. R. o pracę dla
pewnej osoby 1 zł, W. F. o błogosł. Boże w interesie
1 zł, C. K. o dalsze błogosł. Boże w rodzinie 1 zł, C. K.
o zdrowie i błogosł. Boże 1 zł; Mnich: do Przemienienia
Pańskiego 2 zł, J. H. do Przemienienia Pańskiego o pew
ne łaski 4 zł; W yry: A. Z. o dobry wynik procesów
2 zł, A. P. o zdrowie i błogosł. Boże dla całej rodziny
2 zł, M. M. o szczęśliwe przejście kłopotów 1 zł, M. M.
o zdrowie i błogosł. Boże dla całej rodziny 1 zł, B. M.

t

Z m a rli D obrodzieje.
Jan Kempny w Skoczowie. — Julianna Kmieciak w Spławiu. — Jan F rater w Załężu. — Antoni
Skrzypulec w Dębie. — Amalia Dyrbach, Jadwiga
Ulfig, Hieronim Śliwiok, Józef Tomala, Wincenty
W arzecha w Siemianowicach. — Józefina Pilch,
Franciszek Bubik, K arolina Cebula w Rudzie SI. —
P iotr Szmidt, Paweł Palowski, Wilhelm Palowski,
Konstantyna Blądzik, Leon Habryka w Brze
zince. — Zuzanna Szkucik w Pierśćcu. — M aria
G rosow a w Starogardzie. — M ałgorzata Kudrysch
w Tarnow ie SI.
W ieczny odpoczynek racz im dać. Panie!
A św iatłość w iekuista niechaj im świeci.

Ba pew ną irit. 1 zł, A. W. o zdrowie i błogosł. Boże
w pewnych zam iarach 50 gr, K. K. o wytrwałość w
pewnych zamiarach 50 gr* K. S. o łaski, których naj
bardziej potrzebuje, 1 zł, J. G. B. o zdrowie przez p. J.
Grzonka, Żabków 2 zł; Załęże: K. Z. o zdrowie 50 gr,
T. P. o pracę dla wnuków 2 zł, P. W. o zdrowie
i błogosł. Boże i o pracę 1,50 zł, R. W. o zdrowie
i o pracę dla syna 1 zł, J. M. o zdrowie w pewnej int.
1 zł, M. O. o zdrowie i błogosł. Boże w pracy i o pewne
łaski 2 zł; D ęb: J. G. o zdrowie dla męża 1 zł; Ruda
SI.: R. S. 50 gr, K. K. 2 zł, L. J. 1 zł, wszyscy za ode
brane łaski z prośbą o nowe; Szarlociniec: J. L. o zdro
wie dla dwuch osób 1 zł; Rydułtowy: I. W. do P rze
mienienia Pańskiego na pewną int. 2 zł; Giszowiec: O. G.
0 zdrowie 2 zł; Janów: G. D. o zdrowie i błogosł. Boże
1 zł; Rzeszów: Śt. L. o zdrowie 1 zł; Laskowo: M. W.
o zdrowie 10 zł; Nowy D w ór: A. B. o pewne łaski 2 zł;
Zaborze: w pewnej int. 3 Mk.

Na Misie.
Fr. Copp z Ch. — H. Kempowa z St. — Fr. Zawada
z C. — W. Kowalczyk z K. — I. Winsz, L. Sinka z K. —
A. Dobkowa z G. — A. Kubica z K. — J. Wach z I. —
Fr. Teschner z 2 . — A. K urow ska z P. — J. Kwiker
z L. — J. Konieczna z S. — Wichuła z Z. — A. Menclow a z T. — M. Banasz z Ch. — J. Winsz z K. — A. Sto
kowy z R. — C. Kaslowa z Z. — T. Błachut z P. —
A. Pukosz z B. — J. Pysz z R. S. — A. Jochymczyk
z B. — Fr. Szromczyk z F. — K. W rona z P. — E. Pod
leśna z T. — Kupny z Ch. — M. Korycian z D. W. —
A. Goyke z W. — W. Pawelec ze St.

Na Chleb św . Antoniego.
Fr. Cop z Ch. — A. M enclowa z T. — Fr. Labuda
z S i . — A. D obkow a z G. — K. Kubik z K. — I. Goyke

z L. — M. M agiera z D. — A. Pilszek z M. — B. Kupka
z Ch. — J. Josz z Z. — M. Kmieciak z Ch. — R. Buchta
z K. — E. Bednarek, M. Przysteczko, L. Kostorz z H.
W. — M. Smolka z L. — Z. M agiera z S. — F. Perepik
z Cz. — W. Serocki z D. — M. Kynik z M. — J. Mać
kowiak z Sp. — Z. Pachurów na z Sp. — Krupok, Hecht,
A. Macioszek z Cz. L. — J. Kozłowska z K. — J.
Skrzybczyk z G. — W. Kowalska z B. — Z. Biernot
z M. — W. Denz z G. — J. Płocki z R. — T. Błachut
z P. — B. Misz, P. P. Besuch, Węglorz z N. B. — St.
Wszotek z S. — Siemianowice N. N. — Kowalski, Mach
nik, R. Z., J. P., p. Pysz z R. S. — J. Langner z Sz. —
B. P., M. W. z Brzezinki. — P. Szynolowa z R. —
M. Winiecka, J. Kubat, M. Kubatówna z P. — A. Szymała z Cz. — Fr. Szromczyk, J. Klencar z F. — J. Bilin
z R. — H. Gawlas z M. — Góralczyk z P. — J. Kisiała
z B. — P. Pilorz z R. — Janów J. Ch. — J. Krebsowa z L. — K. Skonieczny z B. A. — Szymańska z D.
— A. Barteczko z K. — F. Gawlas z B. — M. Korycian
z D. W. — I. Gawenda z L. — Najdrow ska z N. —
K. Sikora ż. T.

Datki zbiorowe.
Załęże: przez p. J. Holewika od różnych osób 3,50
zł. Siemianowice: przez p. J. Kośnika drobne ofiary
2,50 zł. Trzyniec: przez p. K. Sikorę od różnych osób
130 koron. Wydów: przez p. Wiechoczek podziękowanie
w różnych int. 4 osób 9 Mk, Kozłów: przez p. Spyrkę
4 Mk. Kossorowice: przez p. Kowalczyka od różnych
osób 4 Mk. Groszowice: przez p. Gertrudę Laskę 4 Mk.
Hochwalde: przez p. Skrzypską 5 Mk. Bottrop: przez
p. Zygar 3 Mk. Hernę: przez p. Sołtysiak 4,40 Mk. M artinau: przez p. Nierobisch na cele M isji 17 Mk.
Szanownym Czytelnikom, którzy p. Róży Kostorzównej płacą za „Wiadomości Misyjne" z nadwyżką, skła
damy serdeczne „Bóg zapłać".

P ro sim y ju ż z a m a w ia ć !

P r o sim y ju ż za m a w ia ć!

Polski Kalendarz Misyjny na 1937 r.
Wspieraj Misję!

Wspieraj Misję!

Ju ż przed kilku tygodniam i w yszedł nasz kalendarz na 1937 rok.
K to kupuje i rozpow szechnia nasz kalendarz, popiera naszą Misję, pom aga nam pogańskie
dzieci n a w r a c a ć n a p r a w d z i w ą w i a r ę C h r y s t u s o w ą , a przez to spełnia praw dziw e

A P O S TO LS K IE D Z IE Ł O !
K alendarz w ychodzi rok rocznie już 46 lat. C zy tają go: w Polsce, Niem czech, Czechosłowacji,
S tanach Zjednoczonych A m eryki, A fryce, C hinach i t. d. gdzie tylko są Polacy katolicy.
P osiada bogatą ilustrację, liczne opisy, ciekawe i zajm ujące historyjki z życia i prac M isjonarzy.
C ena: 1

egzemplarz kosztuje 80 groszy, z przesyłką 1 złoty.

P rzy zam ów ieniu w iększej ilości:
21 egzempl. 16,— zł
31
„
2 4 — zł
42
„
32,— zł
100 egzempl.
Zam ówienia prosim y kierow ać:

52 egzempl. 40,— zł
63
„
48,— zł
75
„
57,— zł
76,—■ zł

Br. Konstanty Mielewski, Katowice-Bogucice, ul. Piotra 3.

Nakładem Misji OO. M isjonarzy z Mariannhill w Potudn.A fryce.— R edaktor odp.: Br. Feliks Konstanty Mielewski,
Katowice-Bogucice. — Czcionkami Księg. i Druk. Katolickiej, Sp. Akc. w Katowicach, ul. Marsz. Piłsudskiego 58.

