
„Nienawidzę 
Katolicyzmu." 

(Z warszawskiego „Przeglądu 

Katolickiego".) 

Serdeczna przyjaźń łączyła 
cesarza Wilhelma z kardynałami 
Koppem i San Felice, a opactwa 

benedyktyńskie kilkakrotnie go— 
SC iły go w swoich murach, żeby 
tylko przypomnieć głośne odwie- 

dziny w Maria - Lach i w Mon- 

te - Cassino. Benedyktyni bcu- 

rońscy wznieśli jerozolimskie o- 

pactwo Wniebowzięcia na ziemi, 

darowanej im przez cesarza, któ- 

rego zresztą dar ten ani grosza 

nie kosztował. 

Te pozory skłaniają pewien od- 
łam opinii do uważania cesarza 

niemieckiego za sprzyjającego 
katolicyzmowi. Jest to pomyłka. 
Pisaliśmy kiedyindziej o tem, że 

chwieje się on nawet w swoich 

wierzeniach protestanckich, a cóż 

dopiero mówić o jego stosunku 
do Kościoła, obcego mu duchem 

i tradycyą i zmuszonego niejed- 
nokrotnie występować przeciwko 
jego autokratycznym zamachom. 

Jednak i w tej dziedzinie sto- 

sunków kościelnych cechuje ce- 

sarza Wilhelma niejednolitość 
taktyki. W czasie przedostatniej 
swojej bytności w Akwizgranie, 
mieście szczerze katolickiem i po- 
łożonem wśród okolicy katolic- 

kiej, wypowiedział on płomienną 
mowę, która rozrzewnieniem na- 

pełniła serca poczciwych Buerge- 
rów, w prostocie ducha wierzą- 

cych każdemu mówionemu, jak 
drukowanemu słowu. Jako drugi 
Karol Wielki, złożył on koronę'j 
całe swoje panowanie u stóp U- 

krzyżowanego. Już we dwa ty- 

godnie później na Ślazku przema- 
wiał jako zdecydowany protes- 
tant - racyonalista, odrzucający 
bostwo Chrystusa Pana. 

Jeżeli głębiej wniknąć w psy- 
chologię cesarza, przypomina on 

owych -ch?iś tak licznych parte- 
rów niemieckich, którzy wyzbyli 

* 

się większej części przekonań 
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zmrużenia powiek przysięgają na 

Ewangelię, wyznają skład A- 

postolski. I wobec wiernych od- 

mawiają tę modlitwę, czyniąc w 

myśli zastrzeżenie, że każdy ma 

ją prawo pojmować według włas- 

nych przekonań. Używają termi 

nów, uświęconych przez trady- 

cyę chrześcijańską, ale nie waha- 

ją się interpretować je w sposób, 
biegunowo sprzeczny z ich istot- 

ną treścią. 
Stosunek cesarza i pastorów dc 

religii wpłynął na ukształtowa- 

nie się poglądów i linii postępo- 
wania społeczeństwa. Niewątpli- 
wie spotykamy ludzi wierzących 
w dawnem znaczeniu tego wyra 

zu wśród protestantów niemiec- 

kich, ale liczba ich jest stosun- 

kowo nieznaczna. Większość 
stara się naśladować cesarza: po- 

pisuje się pewnem decorum reli- 

gijności. która najczęściej jesl 

kłamstwem konwencyonalnem 
Przeciwnie wielka część ludność 

protestanckiej jest niewierząca 
rzeczach religii, a w polityce gra 
wituje ku socyalizmowi. 
Jeżeli obecnie w parlamencie 

Cesarstwa socyaliści. stanowiąc) 

pod względem liczebnym prze 
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ważający pierwiastek wyborczy 
wciąż jeszcze pozostają w mniej 
szóści, jest to przedewszystkien 
wynikiem zastarzałego układu o 

kręgów wyborczych. 
Niemcy posiadają głosowani* 

,jednoprzymiotnikowe i w zasa- 

dzie przedstawicielstwo ludowi 

w stosunku jednego posła na st( 

tysięcy mieszkańców. W prakty 
ce wszakże spis ludności z 186 

r. służy po dziś dzień za podsta 
w podziału liczby mandatv 

parlamentarnych. Berlin w roki 

tym liczył , mieszkańców 

dzięki czemu przyznano mu v 

parlamencie 6 jylko miejsc poseł 
skich. Dzisiaj ludność stolicj 
przekracza trzy miliony, i repre 

zen to w ac ją powinny conajmnie 
Ou posłów, którzy wszyscy po 

winiliby być socjalistami. Tal 

samo mają się rzeczy i we wszy 

stkich wielkich miastach i obwo 

dach przemysłowych w Cesar 

istwie, których ludność wzrósł, 

'dc rozmiarów przerażających 
podczas gdy w niektórych okrę 
gach rolniczych Yaczej się Emilie 

szyła. Gdyby podział mandatv 
do parlamentu był dostosówan 
do dzisiejszych liczebnych sto 

sunków wśród ludności, to w par 
lamencie posiadałoby silną prze 
wagę stronnictwo* socyalistyczn 
jaKó najliczniejsza, najbardzie 
zwarta, najkarnicjsza i najlepie 
w świecie całym zorganizowan 
grupa polityczna. 
Tak więc obecna sytuacya par 

lamentama w Niemczech nie od 

powiada istotnemu stanowi rze 

czy i niedługo runąć będzie mu 

siała pod naporem nieustanni* 

potężniejącego socyalizmu. 
Jedyną trwałą tamą przeciwk 

zalewowi idei wywrotowych \ 

Niemczech jest katolicyzm. Lui 

katolicki, który w wielkiej swe 

jej masie pozostał tu wierny u 

czuciom religijnym, stawia agita 
cyi socyahstycznej opór bez pc 
równania silniejszy niż protestai! 
ci. Co więcej; wpływ katolicyz 
mu stosunkowo wzrasta z każ 

dym rokiem skutkiem zmniej 
szania się liczby urodzeń wśró 

protestantów. WédJug o&tatnieg 
spisu ludności katolicy stanowi 
w Nniemczech iiti.ti procent mie 

szkańców. W Królestwie Pru 

skie m widzimy katolików 36. 

procent, a jednakże liczba dzia 

twy katolickiej w wieku szkol 

nym niemal dorównywa liczbi 

dzieci protestanckich. Przyszłoś 
więc należy do katolicyzmu, ( 

j ile nie wzmoże się propagand 

socyalistyczna wśród katolików 

z pomiędzy których, niestet) 
SUO,UOO zwerbowano już pod czei 

wony sztandar. 

Rzekomy ̂ chrystanizm, wyzwc 
lony od wszelkiego dogmati 
ważna wany otwarcie przez W il 

helma I, a zwłaszcza przez jeg 
ukoronowanego wnuka, po zst^ 

pieniu do protestanckich warst> 

szerszych przerodził się w bez 
bożność i ducha rewolucyjnego 
podobnie jak wolterjanizm \ 

społeczeństwie francuskier 

XVIII w. Katolicyzm jest dzi 

jedyny siłą, na której może si 

naprawdę oprzeć dynastya Ho 

henzollernów. Taki stan rzecz 

wciąż będzie wzrastał, poniewa 
liczba urodzeń w rodzinach kć 

' tolickich i protestanckich wync 
si 5:. 

Cesarz i jego bezpośrednie otc 
rżenie wydają się zaślepieni co d 

niebezpieczeństwa, jaki rozkła 

protestantyzmu pociąga za sob 

dla dynastyi, państwa i spoh 
czcństwa. Nie doceniają oni wie 
kich sił monarchicznych i społ< 

cznych, jakie w stanie utajonyi 
spoczywają w wielkiej masie kć 

tolickiej ludności kraju. VVprav 
dzie Wilhelm II od czasu do czć 

su wyróżnia demonstracyjni 
świeckich i duchowych działacz 

katolickich, lecz w gruncie rz< 

czy żywi on względem Kościd 

wrogie uczucia. Cesarzowa zupę 
nie nie tai ciasnego swojego fi 

natyzmu w stosunku do „wiar 

rzymskiej". Centrum, który ni< 

gdyś, za czasów W indhorsta, bj 
ło stronnictwem opozycyjnem 

opczycyą w sprawach budżeto 

wych umiało trzymać w szach 

[ liismarka, dzisiaj jest zupełni 

ujarzmione i prawie bez dyskus; 
> uchwala wszystkie \i-nioski rzą 

» dowe. Jeżeli bezprzeczny, lub 

; nieoiieyalny przywódca Cen 

, 
tram dzisiejszego, Juliusz Bi 

chcm z Kolonii, głosi, że Gei 

trum niezmiennie służy i służyć 
będzie dawnym swoim hasłom, 
to zapewnienie jego pozostaje w 

sprzeczności z oczywistemi fakta 
mi, jeśli nawet pominiemy mię— 
dzywyznaniowość, ów smutny 

' import, usankcyowany przez Ba- 
chema, a wypływający z podusz- 

1 
czeń rządu berlińskiego. 
Nie przeszkadza to sferom ofi 

cyalnym wciąż traktować katoli- 
ków jako obywateli drugiej klasy, 
co interesowani pokornie przyj-- 

' 

mują. Nie przychodzi im nawet 
) 
na myśl ubiegać się w Presach o 
ministeryum, złożone, jak np. nie 

' 
dawno w Holandyi, z katolików 

i protestanckich zachowawców 

proporcyonalnie do ich sił parla- 
1 

mentarnych. Prof. Marcin Spahn, 
' 

ujemnie znany z przekonań mo- 
dernistycznych oraz z intereso- 

wanego bizantynizmu, świeżo 

wvdał broszurę, w której wysła- 
» 

wia cesarza za powołanie dp ga- 
binetu pruskiego, oprócz protes- 
tanckich zachowawców, nacyona- 
listów odcienia wolnomyślnego 
Uważa on za rzecz zupełnie słu- 

szną i nie podlegającą dyskuśyi 
wyłączenie od udziału w ministe- 

ryum stronnictwa Centrum, do 
' 

którego sam należy: wystarcza 
. mu powoływanie go przez rząd 
' 
na pomoc, zwłaszcza gdy chodzi 
o wzięcie na siebie odpowiedzial- 
ności za najniepopularniejsze u- 

chwały. Wyznawanie katolicyz- 
mu, a zwłaszcza przynależność do 
stronnictw Centrum zagradzają 
w dzisiejszych Niemczech drogę 

\ do wyższego stanowiska polity- 
^ 
c^nego czy administracyjnego. A 
co jest rzeczą najsmutniejszą, to 

upokarzająca bierność, z jaką cen 
trum godzi się z położeniem, na- 

rażając się przez to na brak po- 
pularności i klęski przy wybo- 
rach. 

Czem jednakże objaśnić zaśle- 

pienie cesarza, który własną ręką 
3 burzy podwaliny teraźniejszej i 
k 

przyszłej siły swojej dynastyi? 
1 \V głębi duszy Wilhelma II ży- 

je jeszcze w całej sile tradycyjna 
" 

nienawiść jego protestanckich 
przodków do katolicyzmu. Jest 

" 

ona tem głębsza i gwałtowniejsza 
" 

że względy polityczne zmuszają 
cesarza do krycia się ze swojemi 
uczuciami. Manifestują się one 

" 

jednak niekiedy z żywiołowym 
•1 . . 

· 

impetem, ze wyiiucuiuijr 

rozgłośny list jego do księżny 
Heskiej. 
Anna Heska, córka ks. Karola 

Pruskiego, poślubiona landgrafo- 
wi Fryderykowi Wilhelmowi 

Heskiemu, po owdowieniu przyję- 
ła katolicyzm przed 10 niespełna 

laty. Wówczas Wilhelm II wy- 

stosował do krewnej list, oświad- 

czający, że jeśli wytrwa przy no- 

wej wierze, zostanie wyłączona z 
domu Hohenzollernów, a on jako 

głowa dvhastyi zabroni wszyst- 
kim jej członkom utrzymywania 
stosunków z nowonawróconą. Po 

telegramie nastąpił długi włas- 

noręczny list cesarza, pełen gwał- 
townych napaści na Papieża, bi- 

skupów i księży katolickich. — 

Między innemi znajdował się w 
nim ustęp: „Nienawidzę religię, 
którą przyjęłaś..;. Skłoniłaś się 
do błędów i przesądów . rzym- 

skich, których zniszczenie uwa- 

żam za najistotniejszy cel swo- 

jego życia". 
Księżna przesłała list ten kar- 

dynałowi Koppowi, który staran- 
nie zachował szacowny doku- 

ment. lecz nie uczynił zeń użyt- 
ku, aby nie zachwiać zaufania 

katolików niemieckich do monar- 

chy. 
Po zgonie kardynała liczne pi- 

sma niemieckie 4™kują wyciągi 
z tego listu. Katolicy są nim oszo- 

łomieni. Czynili oni już przygo- 
towania do godnego uczczenia 

przypadającej w 1C15 r. rocznicy 

przyłączenia prowincyi Reńskiej 
do Prus. List cesarski zapewne 

znacznie ostudzi ich zapał. Nie- 

ma mowy o zachwianiu ich wier- 

ności dla systemu monarchiczne- 

go i dla panującej dynastyi, lecz 

uleczy ich to może ze szkodliwe- 

go bizantynizmu, który się wśród 

nich epidemicznie zagnieździł. 
Być może, iż i cesarz przeko- 

na się o nieziszczalności „naji- 

stotniejszego celu swojego życia" 
Katolicyzm jako religia nigdy nie 

był 'w Niemczech silniejszy^niż 
obecnie. Z drugiej strony protes- 
tantyzm jest rozkładającym się 

trupem, i gdy przy wstąpieniu 
na tron Wilhelma II liczba socya- 

listów w parlamencie wynosiła 
10 głów, obecnie widzimy ich 

110, a byłoby 300, gdyby system 

wyborczy '.iczył się z istotną si- 

łą stronnictw w kraju. 
N. 

Z Afryki 
Nawrócenie ludożercy. 

Misya Sierra Leone, która na- 
leżała przez długi czas do wika- 

ryatu apostolskiego obu Gwinei, 
odłączoną została od niego w r. 

1858, otrzymując byt samoistny. 
Powierzona z początku towarzy- 
stwu misyj afrykańskich Lyonu, 
przeszła następnie do rąk Ojców 
z Kongregacyi Ducha świętego. 
Następnie uległa jeszcze dwu- 

krotnemu rozczłonkowaniu. W r. 

189i dekret Stolicy apostolskiej 
odjął od niej Gwineję francuską, 
drugi zaś dekret 'z 1903 r. wy- 

dzielił z pod jej administracyi 
Liberyę. Politycznie należy Sier- 
ra Leone do Anglii i na całej pra- 
wie jej przestrzeni, używanym 

jeśt język angielski. Liczba mie- 
szkańców wynosi 3 miliony, z 

czego 3,000 katolików, 40, protes- 
tantów, 70,000 mahometan, resz- 

tę, ogromną większość, stanowią 

poganie. 
Monsinior O'Gorman z Kongre 

gacyi Ducha Św., stoi na czele 

około dwudziestu misyonarzy, z 

tejże Kongregacyi, którzy z po- 

mocą Sióstr św. Józefa z Cluny, 

mają w swej pieczy trzy tysiące 

wiernych, nawróconych z pogań- 
stwa islamu lub protestantyzmu. 
Główne ośrodki gmin chrześci- 

jańskich znajdują się w Freetown 

(stolica), Murray town, Bouthe, 

Mobayu i Moyambie. Prócz te- 

go w dziesięciu jeszcze miejsco- 
wościach znajdują się kościoły i 

szkoły. 
W. O. Rajmund z Kongregajyi 

Ducha Św., tak opisuje nawró- 

cenie ludożercy: 

Nietylko, w środkowej Afryce, 

spotkać można do dziś okropny 

obyczaj ludożerczy, w Sierra Leo- 
ne także żyje starożytne i dzik e 

plemię Szerbrosów, wśród któ- 

rych kanibalizm jest tradycyjnie 
zakorzeniony i żadne wpływ/ e 

zdołały, jak dotąd, obalić barba- 

rzyńskiej praktyki, zabijania lu- 

dzi w ofierze bożkom. 

Prnlv-tvka ta Dodtrzvmy wana i 

jest tam przez osobne stowarzy- 
szenie, rodzj masoneryi, simie 

zorganizowanej, którą krajo»vice 

nazywa Związkiem ludzi lampar- 
tów. Zwyczaj zuijania o: 

ludzkich jest tem głębiej zako- 

rzeniony, że stanowi dla tych lu- 

dzi rodzaj religijnego wierzenia. 
Szebrosi wierzą, że przez spo- 

żywanie ciała ludzkiego uzyskać 
mogą różne cnoty i powodzenia. 

I tak naprzykład człowiek spla- 

miony grzechem, odzyskuje czy 
stość pierwotną, jeśli zakosz:uje 
ciała niewinnego dziecka: „zabij- 

my dziecko i zjedzmy jego ciało, 
a staniemy się Kohugolebla (bia- 

łymi brzuchami)". 
Niektóre części ciała ludzkie- 

go, mieszane z lekami lub też 

potarte o fetysze, dają szczęśli- 
wemu posiadaczowi nad.cwvcz.ij 
ne własności. Czarodziejska i;« 

mieszanina, zwana Roiimo, )" 

sparza powodzenia, bogactwa, 

iczkoszy, przyjemności, chroni 

tyranii białych itp. 
Mógłbym przytoczyć różne 

przykłady stosowania tej o! rop- 

nej metody, dziś opowiem tylko 
ciekawe zdarzenie z mego „/:ia 

misyjnego , 
z którego zobaczy- 

my, jak wielkiem jest miłosier- 

dzie Boże nad tymi biednymi 
czarnymi i jak pomaga nam Mat- 

ka Boża w ich nawróceniu. 

Dnia pewnego zgłosiłem sie do 

więzienia, gdzie trzymano prze- 

stępców, ale dozorca priyj^1 
mnie bardzo mrukliwie, będąc 
widocznie w złym humorze. 

Panie! — rzekł do rn^ie — 

niema pan tu co robić, żaden z 

więźniów nie nosi rzymsko-ka— 
11\ lickiego imienia. 

Przepraszam pana, ale ja 

wcale nie pytam o imiona rzym- 
sko-katolickie. Jestem księdzem 
katolickim i chcę zobaczyć więź- 
nia. który jest skazany na śmierć. 

Przecież on nie jest wcale 

katolikiem. 
— Nie pytam przecie, czy jest 

katolikiem, tylko chcę go Wi- 

dzieć; oto mój paszport francu- 

ski. 

Nieużyty dozorca dał się wre- 

szcie przekonać i wpuścił mnie 

d»? celi skazanego. 

Wszedłszy do więziennej celi, 

zastałem w niej wynędzniałego 
człowieka, starego, zgarbionego, 
okrytego strzępkiem jakiegoś 
łachmana. Siedział on skulony 

na plecionej macie z rękoma ko»»· 

wulsyjnie załamanemi, z twarz? 

obojętną na wszystko, zesztyw- 

niają, przypominającą niemal 

drewnianego fetysza ze wzrokiem 

osłupiałym. Oczy jego nie mia- 

ły już żadnego blasku i zdawa- 

ło się, że niema już dość siły> 

aby nimi poruszać. Słowem była 
to ruina człowieka, zniszczonego 
zbrodniczym życiem, nieszczęsny 
mi gusłami i bezbrzeżną· ciemno- 

ścią, cień istoty ludzkiej o twa- 

rzy bandyty. Takiem było pier- 
wsze wrażenie, jakie wywarł na 

mnie widok tego zbrodniarza ska- 

zanego na śmierć za ludożerstwo. 

Siadłem obok niego, sam nie 

wiedząc, co mówić. „O Boże! 

myślałem w duszy, czy też uda 

mi się wykrzesać jakąś iskierkę 
z tej martwej bryły". Ale głębo- 
ka ufność nieskończone miło- 

sierdzie Boże zgłuszyła we mnie 

obawy, spróbowałem też przemó- 
wić do skazańca. 
— Przyjacielu! — rzekłem 

— 

dziwno ci zapewne, że biały czło- 

wiek przyszedł cię odwiedzieć.— 
Grobowa cisza i posępne spoj- 
rzenie były jedyną odpowiedzią. 
— Słuchaj ! — rzekłem — przy- 

szedłem tu, bo cię kocham, dla- 

czego mi nie ufasz? 
\ 

Milczał jakiś czas, a potem o- 

dezwał się nagle : 
— To nieprawda, wy biali nie 

kochacie czarnych ludzi. 
— Dlaczego tak myślisz? 
— Gdybyście mnie kochali, nic 

skazalibyście mnie na śmierć. 
— Mój dobry człowieku, ja 

wcale nie pragnę twej śmierci i 

to nie moja wina, że cię na nią 
skazano. 

Spojrzał na mnie nieufnie, ja 
zaś mówiłem dalej : 

— Wierz mi, mój człowieku, że 

ja ci dobrze życzę. Jestem sługą 

Bożym i przyszedłem po to, aby 
ci zapewnić życie wieczne. Usły- 

szawszy to, biedak opuścił gło- 

wę na piersi, jak człowiek, któ- 

rego spotkał gorzki zawód. 
— Widzisz sam, że nie kochasz 

mnie — rzekł do mnie — skoro 

nie chcesz ocalić mnie od śmier- 

ci. Byłem trochę zmieszany, gdy 

nagle przyszło mi natchnienie po- 
wiedzieć mu, że Bóg jeden ocalić 

go może od śmierci, której się tak 

obawia. Ludożerca spojrzał na 

mine p^ttijav.vj. 

— Bóg? — rzekł zadziwiony. 
— Tak, Bóg, którego dotąd nie 

znasz. Czy chesz, abym cię z 

Nim zapoznał? . 

— Nie. 

— Pozwól, abym cię nauczył 

jak się trzeba do Niego modlić. 
— Nie, nie chcę tego. Muszę 

się bać śmierci, bo nie jestem 

„białym brzuchem". 

Weź odemnie ten medalik. 

Ufałem, że jeśli przyjmie me- 
dalik z wizerunkiem Matki Bo- 

skiej, która jest ucieczką grzesz- 
ników, łaska Boża spłynie łat- 

wiej na niego, ale on nie przyjął. 

Niestety nie tak to łatwo ugiąć 
stary, stwardniały pień. 

Nie chcę twego podarunku 
— rzekł do mnie, wymawiając 
twardo i dobitnie każdy wyraz. 

Weź go, a zobaczysz, że 

przyniesie ci szczęście. 
— Nie chcę. 

Ale to wizerunek tej, która 

chce być twą matką. 
— Nie chcę. 

Ona cię uchroni od śmierci. 
— Mówiłem ci już, że nie chcę 

i nie wezmę. 

A więc do widzenia, do ju- 

tra, mój przyjacielu, nie trać od- 

wagi. 
Powstałem, czując, że nie u- 

dało mi się przełamać głuchej »o- 

bojętności biednego ludożercy. I 

odszedłem smutny w stronę mi- 

syi. 
Nazajutrz o tej samej godzinie 

powróciłem znów do więzienia, 

tym razem zostałem lepiej przy- 

jęty. Zdawało mi się, że biedny 

starzec słucha słów moich mniej 

obojętnie. W szakże na wszyst- 

kie moje uwagi odpowiadał nie- 

zmiennie: 
_ Nie chcę umierać, bo nie 

mam białego brzucha ; znaczyło 

to, że obawia się śmierci z powo- 

du, iż czuje się winnym. 

Spytałem go, czy wierzy w Bo- 

ga? czy przykłada wiarę do moich 

słów ? 

Odpowiadał mi często twier- 

dząco, ale powracał wciąż upor- 
nie do myśli, że nie ma białego 
brzucha. 

Żałuj za winy twoje 
— mó- 

wiłem do niego — i postaraj się 

pokochać Boga z całego serca. 

To się na nic nie zda 
— po- 

wtarzał wciąż — skoro i tak nie 

mogę mieć białego brzucha. 

Ta trwoga kary zagrobowej, 

która go czeka, nie dawała mul 

spokoju. Śmierć niewinnego, któ- 

rego zamordował dla spożycia 
jego ciała, w celu odzyskania 

własnej niewinności, nie przy- 

niosła mu ulgi, jakiej się spodzie- 
wał. Stałem obok niego bezrad- 

ny, z sercem peftiem troski i nie- 

pokoju. · 

— Mój Boże, jakże bezsilnym 
jest człowiek tam, gdzie działać 

tylko może nadprzyrodzona ła- 

ska. Po krótkiem przygnębieniu, 
wróciła mi znów otucha i rzek-1 

tem, ściskając w dłoniach swoich 

wychudzone fęce czarnego. I 
— Koga! przyjacielu mój, czyl· 

:hcesz posłuchać mnie jeszcze 

przez chwilę? y 
— Owszem, bardzo chętnie, 

mój Ojcze. 
— Chcesz mieć biały brzuch, | 

to jest oczyścić się z grzechów, · 

:zy chcesz, abym ci wskazał do- 

skonały na to środek, zalecony 

przez Boga samego? 
Przyzwolił skinieniem głowy i 

wtedy ja zacząłem mu objaśniać h 
znaczenie Chrztu św. Słuchał i 

mnie ze wzrastającą uwagą, al· 

oczy jego odzyskiwały blask i 

bardziej ludzki wyraz. 
— A teraz — rzekłem do niego r 

w końcu — czy chcesz spróbo- 
wać sam sposobu tego, który o- I 

czyści się z win, jakie mogłeś po 

pełnić. 
Nie, jeszcze nie teraz. 
— Bardzo dobrze, to już two- 

ja sprawa, co wybierzesz, szczę- 
ście wiekuiste czy wieczne nie- 

szczęście. 
Spuścił głowę i milczał przez 

czas jakiś. Ja powstałem, zabie- 

rając się do odejścia, ale wtedy 
starzec ożywił. się pierwszy i 

uśmiechnął się do mnie, ściskając 
mnie za rękę. Odwzajemniłem 
mu ten uścisk, przyczem upu- 

ściłem na ziemię medalik Matki 

^Boskiej, który trzymałem w dło- 

ni. 

— Patrz! — rzekłem do niego) 
— zostawiam ci to. Weż medaliki 
i strzeż go pilnie. 
— Nie mogę zatrzymać go przy 

sobie — bronił się jeszcze czar- 

ny — bo dozorca więzienia nie 

Dozwoli mi eo nosić. 

Zawołałem natychmiast dozor- 

cę,. który nie sprzeciwiał się wca- 
le zostawieniu medalika, był ow- 

szem uprzedzająco uprzejmy, 
chcąc wynagrodzić mi poprzed- 

nią niegrzeczność, z jaką mnie 

przyjął. Odszedłem, nie nalega- 

jąc już na nic. Wiedziałem, że 

M ary a zrobi i tak swoje i że du- 

sza ta będzie jutro do reszty 

podbita. 
Nadzieja ta nie zawiodła mnie. 

Skorom odwiedził nazajutrz me- 

go więźnia, znalazłem go zupełnie 
przetworzonym. Twarz jego wy- 

pogodziła się i stała prawie przy- 

jemną, widać było w nim wew- 

nętrzne uspokojenie. Na szyi 

miał zawieszony święty zbawien- 

ny talizman lilii czystości. Za- 

cząłem go wtedy pouczać, odpo- 
wiadał mi posłusznie na wszyst- 
kie pytania; poprzednia nieuf- 

ność znikła bez śladu. Pytałem 

go, czy nie żałuje za popełnione 

winy^ 
. . 

q tak — odparł — zawini- 

tem ciężko, ale nie mam na sobie 

tylu grzechów, ile mi zarzucają. 
Oskarżono mnie niesłusznie o 

kilka zbrodni, których wcale nie 

popełniłem, dlatego tylko, że nie 

należę do pokolenia, które wyda- 
ło mnie w ręce władz. 

Nie próbowałem spierać się zj 
nim oto , lecz wydobyłem z 

zanadrza krucyfiks, który noszę 
zawsze przy sobie. 
_ oto — rzekłem mu, wska- 

zując na rozpiętego na krzyzu 

Chrystusa — ktoś, co był oksar- 

żony niewinnie, a który mimo to 

nie wyrzekł ani' słowa żalu ani 

wyrzutu dla swych oskarżycieli 
i umarł, przebaczając im i mo- 

dląc się za nich. 

Opowiadanie moje o tajemni- 

cy Odkupienia, wstrząsnęło do 

głębi duszą tego człowieka. No-i 

we horyzonta duchowe otworzy- 

ły się nagle przed nim. Zadrżał 
ze szczęścia i odblask jakiejś nie- 

ziemskiej radości rozświecił je- 

go pomarszczoną twarz. 

Skorzystałem z tego, aby go 
spytać, czy chce być ochrzczo- 

nym. 
— Tak, Ojczę, pragnę tego- 

odrzekł. · 

Jak widzicie , Marya to zmięk- 

czyła swem delikatnem dotknię- 
ciem tę granitową duszę. Woda 

odrodzenia spłynęła na czoło 

Konga, który odtąd zwał się Jó- 
zefem. Powracałe mdnia tego do( 
misyi z lekkiem sercem, po dro^ 

ize zalanej słońcem, dziękując v 

duszy Bogu za nieskończone mi 

[osierdzie, z jakiem przeprowadz; 
wiadomemi sobie drogami niez 

badane swe zamiary. 

SZYFKARTY 
po cenach kompanicz- 
nych, kupić można u 

ROZANSKIEGO, 877 
Milwaukee ave., który 
prowadzi największą 
aptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra- 
nne avenue (dawniej 
tenter ave.). 
relefon Irvtng 171 

Wszelka praca szybko ukończone 

roman Świątek 
Kontraktor—Plajlciirz 

SwycMjna I oadobna praca 

1422 N. Lawndale Au., blisko Rosoo· bL 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

»· *-· ?SBfSSloiUft8n*u "««·* 
IVUworun: Commercial·* 

Ttlilon Sootb Chlctgo 8224- 

Listy z Podroży 
( · U 

po ziemiach polskich 
i do Ziemi Świętej, 

w roku 1908 

Ks. Fr. Gordona, C. R. 

Poprawiana odbitka 
DttoODlk» Cbloacoakloro 
1 wsboftoona licznemi I* 
llu*traer«mt. 

TOM Ł obejmuje podróż z Chi- 
cago ai do Jiffy 1 zawiera 244 o- 

pleów | 102 illuetraoye. Pomiędzy 
Innemi znajdują slętam-opley Ber- 
lina, Warszawy,. Częstochowy, 
Krakowa, Poznania, Gniezna, Byd 
łroe/czy, Polskiego Koronowa, 
Wiednia, Kahlenbergu, Rzymu, 
Neapolu, Aiekaandryi, K«lru, itd. 
Stron 222. 

TOM II. obejmuje podróż od 

przybycia do Jaffy aż do wvjazde 
z Jerozolimy 1 zawiera razem 213 

opUów i 66 illustrac}!. Na szcze- 

gólną uwagę zasługuj· opia Jero- 
zolimy 1 miejsc świętych w Jero 
zolimie, iti Stron 217. 

TOM III. obejmuje podróż od 
wyjazdu z Jerozolimy aż do po 
wrotu do Chicago i zawiera fil o 

pisńw i 68 illustracyi. Pomiędzy 
Innymi znajdują *ię tam opisy 
Nazaretu, Damaszku, Baalbek, 
Beyrout, Konstantynopola, itd. 
Stron 15ti. 

» Wszystkie trzy tomy oprawne w 
jedną książkę kosztują 

tylko $1 
s «piątą przesyłki pocztą $1.18. 

Nabyd można w administracyl 

uziennika umcagosKiegi 
1455-1457 West Division ulica 

CHICAGO, ILL 

WIANEK 
NABOŻEŃSTW 

•dprawUayck 
v ciągo roku kościelnego. 

95«wiera: 
L Wezwanie Ducha świętego. 
2. Róianieo. 
3. Litania do Najśw. M. Pannj. 
4. Pod Twoją obronę. 
& Nowenna do Niepokalanego 

Poczęcia Najśw. Maryi P. 
. Całaś piękna jest M ary a. 
7. O salutarie Hostia. 
8. Tantum ergo Sacramentum. 
9. Koronka do Sen** Jezusów. 

10. Litania do Serca Jezusowego 
11. Nowenna do Ducha św. 
12. Nabożeństwo do Najświęt- 

szego Oblioza. 
13. Litania do Najśw. Im. Jezua. 
14. Nabożeństwo do św. Józefa 

(Triduum). 
U. Nabożeństwo do św. Stani· 

sława Kostki (Triduum). 
1& Nabożeństwo Bractwa Trze- 

, iwoś^i. 
1 — Uroczystość . M. P. Groma. 
— Te Deum. 
— Rocznica ea zmarłych Braci 
« Trzeźwości. 

11. Ceremoniał III-go Zakonu 
Św. Franciszka. 

— Modlitwy na Zgr. miesięczne 
— Na obłóczyny. 
— Przyjęcie do profesyl. 
— Ciebie Boże chwalimy. 
— Błogosławieństwo Apostoł· 

skie. 
— Absolucy* Generalna. 
— Absolucya na godzinę śmier- 

ci. 

VfJuJi nMh w dwóch ktkrtd 
Drak wjrtkj. Oprawa > csaraego plite 

s tytule· i emblcflutta lUcoaja. 

Cena egzemplarza 75 cent. < 

Opłat· pocstr · ceatAw extra. 

Do aabjda w aiabUtracyl 

DZIENNIKA CHICA60SKIE60 
1455 57 WEST DIVISION UL 

CHIOAOO. ILL. 

Biaro otwarte od 7:80 rs·· 4o f:SI 
wioeiorom, > wyjątkiem nieditol I lwiąt 


