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skim i do korzystania z głębokiej ich wiedzy; Z wszelkim jednak prawdopodobieństwem rzec mo
umiejętność missjonarzy i urok rozlany na ich oso żna, że cesarz jedynie przez wzgląd na osobiste
bach zjednały im łaskawe u dworu przyjęcie, po przymioty missjonarza tolerował, owszem pozwalał
wiada Kruzensztern. Bydź może przesadza ów rodzinie swojej wyznawać św iętą . Chrystusa wia
pisarz, mówiąc iż li tylko dla zamiłowania niektó rę, i niezmiememi darzył łaskami tych heroicznyoh
rych cesarzy w literaturze, byli tolerowani. To mężów, co to pod jego własnem okiem pełnili tak
przecież niezaprzeczoną jest prawdą, że mimo sza żarliwie obowiązki powołania swego. „Mandaryni,
cunku i przyjaźni niektórych cesarzy, święta wia powiadał nieraz ów mocarz, zawsze o nowe pro
ra była zaledwie cierpianą, a missjonarzom zawsze szą mięłaski, ale Ma-fa, imię nadane przezeń O. Schagroziło prześladowanie. „Są dowody, powiada pan alowi, Ma-fa, który sprostował kalendarz, wie
Panthier, ża missjonarze zawdzięczali pobyt swój jak go bardzo miłuję, Ma-fa owszem odrzuoa
w Pekinie pośrednictwu tych członków towarzy me dary, lubo go bardzo o ich przyjęcie proszę."
stwa, którzy przy cesarskim dworze piastowali Gdy jako nowy Jan Chrzciciel, mężny missjonarz
urzęda. Stąd więc pochodzi owa pozorna w ró strofował razu jednego króla za złe jego nałogi,
żnych miejscach i czasach sprzeczność w postępo król odpowiedział: „Daruję ci te obelgi, bo jestem
waniu chińczyków z chrześcijanami, i to dziwne przekonany o przywiązaniu twem ku mnie."
przeciwieństwo między zaszczytami, jakich w je(Dalszy ciąg nastąpi)
dnem mieście nie szczędzono missjonarzom a ka
tuszą na jaką w innem wystawiono miejscu ich
współtowarzyszy.
Wróćmy jednak do O. Adama Schaal, głównego
Korespondencja Przeglądu Katolickiego.
przedstawiciela chrystanizmu i wiedzy w stolicy
chińskiego cesarstwa. Kie sam wszakże jeden
na tern pracował polu. Roku 1631, przybyli tam
Z djecezji Sandomierskitj.
że synowie śśw. Franciszka i Dominika, i bez
względu na otaczające ich ze ' wszech stron nie
Dsitń 8 września 1868 r. napełnił religijną rado
bezpieczeństwa, owi apostolscy rolnicy, rozeszli się ścią parafjan błotniokiob, gdyż w tym dnia JEks. bi
w różne punkta cesarstwa, poczynając od Kantonu skup djecezji Sandomierskiej, ks. Józef Michał Juszyńdo wielkiego Muru, a nawet w Tartarji i Mongolji. ski, dopełnił obrzędu konsekracji nowo wewnątra do
I nie płonne zaprawdę były ich prace. „Żniwa, kończonego kościoła w Błotnicy. Kośoiół błotnioki,
powiada jeden świadek, który je w całym oglądał słynie w powiecie radomskim z licznych odpustów,
w uroczystość Marji Panny odbywanych, na które
rozwoju, żniwa tak były obfite, że do zbiorow za
schodzą się wierni wyznawcy Chrystusa, w kilkunasto
brakło robotników. Przejście missjonarzy, pisze pe tysięcznej liczbie, aby odwiedzić i uczoić przeczystą
wien autor angielski, lubo strasznym nieraz ule Boga Bodzicę Dziewicę w Jej ondowoym obrazie,
gało kolejom, to jednak da się do ostatnich dni pa szczególniej w czasie wielkiego odpustu na Narodze
nowania domu Ming przyrównać do tryumfalnego nie Marji. Nim opiszemy tegoroczny odpnst i uro
pochodu, bo byli oDi istnymi w pałacach władca czystość poświęcenia kościoła, wypada nam wprzód
uczynić choć krótką wzmiankę o wsi i parafji błotniemi." Mało takich jest missjonarzy powiada pe
kiej, i o wykończenia wewnętrznem kościoła.
wien protestant, którzy byliby przez tak żarliwych
Wieś kościelna Błotnica, dziedsiotwo Matyi*
neofitów wspomagani, i przez równie boga dy z Majewskiob Dzianott i Władysława Majewskiego,
tych a dostojnych protektorów popierani, jak jej brata, położona jest w gubernji i powiecie radom
pierwsze w Chinach missje papieskie. I słusznie skim, a pod względem duchownym w djecezji sando
to mówi. W tym to bowiem czasie matka cesarza, mierskiej, dekanaoie powiatowym radomskim. Wieś
ulubiona jego małżonka i najstarszy z jego synów ta do rokn 1866, była dość licznie zabudowaną i zaudnioną. lecz gdy w skutek uwłaszczenia włośoianie
przyjęli chrzest święty z rąk ojca Hofflera,
dotnicoy zostali umieszczeni w roku 1866 na grana wkrótce potem napisali do papieża Aleksan wsi Siemieradza, o wiorstę drogi, i tam poprzenoaili
dra VII, ów znakomity, a tak ozęsto przytaczany swoje budowle, dziś w Błptnioy zostało się tylko kil
list, który podawał na przyszłość tyle nadziei. ka domów: a mianowicie: dwór, oficyna, dom dla służ-
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by dworskiej, dom dla czeladzi dworskiej, dom dla
urzędu wójta gminy Błotnica, karczma, kuźnia, plebanja i dom dla słng kościelnych, razem domów
dziewięć.
*
Od imienia tej wsi, bięrze nazwisko i parafja
błotnicka, która składa się z następujących wiosek:
Błotnica, Chruściecbów, Czyźówka, Dębowica, Gózel,
Jakubów, Kadłub, Kadłubek, Kiełbów, Kobylnik,
Mokrosęk, Ossów, Byki, Sopot, Siekloki, Siemieradz,
Trąbki, Wola gójska, W ola kadłubska, Żdżar, ogółem
wsi 20, w których mieszka ludność katolicka w licz
bie 2,608 osob, których proboszczem i pasterzem du
chownym od r. 1850, jest czcigodny kapłan ks. Teofil
Jakubowski, który do końca roku 1867, pełnił obo
wiązki dziekana byłego dekanatu jedlińskiego. Od
jak dawna istnieje parafja błotnicka, niewiadomo,
gdyż akta kościelne nie dostarczają nam w tym wzglę
dzie pewnych dowodów. Nie ulega jednak wątpliwo
ści, źe istniała już w XIV wieku, skoro na erekcji
sąsiedniego kościoła we wsi Bukównie w r. 1403 na
danej, podpisany jest na świadka rzeczonej, erekcji
ks. proboszcz błotnicki.
Pierwotny kościół w Błotnicy był drewniany,
ale przez kogo był założony .niewiadomo. Dzisiejszy
kościół murowany, stoi od strony północnej wioski,
na pagórku wzniesiony, pięknej struktury w stylu ro 
mańskim, pod tytułem Narodzenia Najświętszej Marji
Panny, który bierze swój początek od śp. księdza Sebastjana Skórkowskiego, proboszcza błotnickiego.
Ks. Sebastjan Sarjusz Skórkowski, proboszcz
błotnicki i jankowiecki, kanonik inflancki, dziedzic
dóbr Jankowie i Czermna, składających się z 10 fol
warków, stryj ostatniego biskupa krakowskiego, ks.
Karola Skórkowskiego, mając dostatni majątek, postano
wił wystawić murowany kościół w Błotnicy. Ten po
bożny sługa boski, chcąc nietylko siebie, ale i swoje
mienie ofiarować Bogu, ugodziwszy rożnych majstrów
i porobiwszy kontrakty z majstrem Piotrem Borow
skim strycharzem, o wyrobienie oegły, z Józefem Kareserem majstrem mularskim, o budowę kościoła, z Szy
monem Mańkowskim, malarzem, o wymalowanie obra
zów ołtarzowych, w dwóch kaplicach i w nawie ko
ścioła) w roku 1759 wziął Bię do dzieła. Za boską
pomocą, wyprowadzono aż pod sam dach mury tej
świątyni, która obejmuje długośoi łokci polskich 62,
szerokości wraz z kaplicami łokci 40, wysokości do
pułapu łokci 29'/,, grubość murów wynosi łokci 3
cali 2. Od frontu kościoła, wymurowano dwie wieże,
które równo z murami ścian kościelnych wyprowadzo
no; wieże te, dziś daszkiem goncianym nakryte, po
trzebują dokończenia. D la trwałości fundamentów,
dano cokuł z ciosowego kamienia zewnątrz kościoła,
z wielką dokładnością i mocą wyrobiony, na gzy msaob we
wnętrznych i zewnętrznych dano płyty kamienne, am ury,
nakryte zostały dachem goncianym, pod którym zro
biono wiązania, belki i krokwie z drzewa modrzewio

wego. Budowa ta, na wielką skalę rozpoczęta, jako
kosztowna, bo najmniej na 100,000 rs. oszacowana,
powolnie się odbywała, ciągnęła się bowiem przez
lat 22, byłaby się może prędzej skońozyła, gdyby nieprzerwała roboty, śmierć fandatora ks. Sebastjańa
Skórkowskiego, który w dniu 20 grudnia 1781 r. we
wsi Jankowicach, przeniósł się do wieczności. Pra
gnął ten czcigodny kapłan spocząć w nowo wystawio
nej przez siebie świątyni Pańskiej, pod opieką Marji,
której za życia był wiernym czcicielem. Stało się zadosyć jego życzeniu, bo w dniu 14 stycznia 1782 r.
przeniesiony z Jankowie do kościoła błotnickiego,
pochowany został pod pilastrem na lewe] stronie
w presbyterjum. Po jego śmierci, długo stał kościół
błotnicki niedokończony, a choć jego następcą był
ks. K arol Skórkowski, jego synowiec, później biskup
krakowski, a po nim ks. Piotr Palczewski eksbenedyktyn, zacny i uczony kapłan: nie mogli oni dokończyć
kościoła dla braku funduszów. Dzieło to zostawiła
Opatrzność dzisiejszemu proboszczowi, który objąwszy
zarząd parafji błotniokiej w r. 1850, przy pomocy Bo
ga, choć nie wszystko, ale wiele zrobił dla kościoła
w Błotnicy.
Ks. Teofil Jakubowski, przeniósłszy się z Wsoli do
Błotnicy, zastał wszystko w zupełnem opuszczeniu:
plebanja waliła się, domu dla sług kościelnych nie
było, zabudowania plebańskie, tak w Błotnioy, jako
i we wsi Ossowie, która do probostwa błotniqkiego
należała, zupełnie zniszczone. Oszosędzająo fundusz,
jaki do jego osoby był przywiązany, w przeciągu kil
ku lat wyreparował plebanję, wzniósł budowle w Błot
nicy, jako to: stodółkę, stajnię, oborę, wozownię,
i śpichlerz, wzniósł budowle gospodarskie w folwar
ku księżym Ossowie, i wybudował dom nowy dla sług
kośeielnyoh w Błotnicy, na' co wydał własnego fundu
szu 4,500 rs. Nie prsepomniał też i o kościele;—za
stał on go w nędznym stanie, dach był zniszczony
i do kościoła deszcz i śnieg padał, azozyt słomą kry
ty, posadzka z cegły powybijana i podziurawiona,
a obraz cudowny Bogarodzicy, w kaplicy bocznej
i ciemnej umieszczony, okryty był pyłem i k u 
rzem. Ksiądz Jakubowski w r. 1852 wziął się na
przód do reparacji dachu kościelnego; zebrawszy do
browolną składkę od parafjao, zakupił gonty modrze
wiowe, kazał pobić kościół, dać pułap z tarcic, któ
rego woale nie było; i tym sposobem zabezpieczył
wiązania, belki, krokwie i łaty na kościele od zni
szczenia. Prócz tego wyreparował apparata kościel
ne i zaopatrzył zakrystję w potrzebną bieliznę kościel
ną. Bóg, który pomaga dobrym ohęeiom naszym,
błogosławił widooznie jego zamiarom i natchnął zba
wienną myślą swych słng do ofiar potrzebnych. W in 
centy Lasocki, dziedzic wsi Kobyloika, parafjanin
błotnicki, człowiek bezdzietny, czyniąc testamentowe
rozporządzenie swego majątku, zapisał w dniu 26
stycznia 1850 r. rs. 4,500 na dokońozenie kościoła
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w Błotnicy. Sarnina ta jednak, nie mogła być pod
niesiona, aż po śmierci jego małżonki Marjanny
a Babsztyńskich, która na tej wei miała dożywocie.
T a ofiara zachęciła i innych, i dodała otuchy zacne
mu proboszczowi, że z czasem będzie można choć
znaczniejszą reparację wewnętrzną kośoioła dokonać.
Jakoż w kilka lat potem, żona śp. Lasockiego, kobie
ta w wieka, zapisała ze Bwego fandneza rs. 600 na
organy i rs. 150 na aparata. Stanisław Kncbarozyk,
właściciel cząstkowy ze wsi Siekluk włościanin, zło 
żył na ręce ks. proboszcza rs. 750.
Mając już zapewniony taki fandnsz, ks. Jakubow
ski, zamyślał o zupełnem wykończenia wewnętrznem
kościoła. Zachęcił go do tego pasterz djecezji, który przybywszy do Błotnicy w r. 1860, na Zielone
Świątki, dla bierzmowania swoich owieczek, przemó
wił do obywateli i włościan błotnickicb, aby się sta
rali o dokończenie tej świątyni Pańskiej, do której
tyle tysięcy lada, oo rok przybywa, dla uproszenia
łask i opieki oadownej Bogarodzicy. JE ks. biskup
dał radę ks. Jakubowskiemu, aby obraz Matki Boskiej
przeniósł do wielkiego ołtarza, i w kościele dał skle
pienie, na które zostawione było miejsce, według
myśli fundatora, śp. ks. Skórkowskiego. Posłuszni
głosowi pasterza, wzięli się parawanie błotniooy do
do dziełat zaczęto zbierać składki w czasie odpustów
na potrzeby Kośoioła, a obywatelki parafjalne, jako
to: pani Wanda Makomaska, żona obywatela dóbr Kiełbów, i inne, zatrudniały się kwestą, i dosyć zebrało
się funduszu.
W latach więc od r. 1851 do r. 1867 następne
wykonano roboty:
Ułożono w kośoiele posadzkę kamienną, która
kosztowała rs, 780; robotę tę wykonał Turszwaoki
z Szydłowca.
Odnowiono obraz i sukienkę Matki Boskiej.
Wystawiono dzwonnicę i oszalowano ją taroicami.
Dano dach nowy na kaplioach.
Wymurowano chór, dano pułap, zrobiono tym
czasową ambonę, konfessjonaly i ławki w kościele.
Nakryto wieże gontami, knpiono monstrancję
platerowaną za rs. 75. Trybularz za rs. 15, a to
wszystko zrobiono z dobrowolnych ofiar.
Uskuteczniwszy te konieczne roboty, ks. Jaku
bowski, i obliczywszy fundusz, jaki jeszcze pozostał,
z zapisów, darowizn i z dobrowolnyoh składek, rozpo
czął w Imię Boga roboty, około dokońozenia wewnątrz
kościoła. I tak, najprzód w r. 1867 na wiosnę, po
kryto kościół blachą żelazną. Bobotę tę wykonali
bardzo dobrze, Klemens Żmigrodzki z Białobrzeg,
i Sterecki z Radomin, majstrowie blacharze, za rubli
srebrem 1,191.
Dano sklepienie lunetowe w kośoiele, które ró
wnież jak i wszelkie roboty malarskie, jako to: gzym
sy w stylu korynckim, otynkowanie i prsemurowanie

chóru pod organ, wykonali doskonale: Ignacy Prób»
i Józef Wejmann, mularze ze Szląska za rs. 1,341.
Kapitele w stylu koryntskim, ząbki i perełki,
wykonał p. Marconi z Warszawy za rs. 264.
Celbanty kamienne, dane pod oknami z urządze
niem ścieków na zewnątrz, posadzka kamienna W prez
biterium, wschody kamienne przy wielkim ołtarzu
i przy wchodzie do zakrystji zewnątrz, wykonał Sta
nisław Krakowiak, kamieniarz z Szydłowca, za rs. 327.
Drzwi pięcioro ozdobnych, wschody do lożów,
okna w kaplicach, wykonał Jakób Krzoski, stolarz ze
wsi Badsanowa, za rs. 297.
Galerja na gzymsach żelazna, w górze nawy ko
śoioła, kosztowała rs. 100.
Barny żelazne do okien, i oszklenie okien szkłem
dubeltowem z szybami kolorowemi, kosztowały rs. 442.
Organy z pedałem, darował kościołowi błotniekiemu ks. Adam Jakubowski, adm inistrator p a ra li
św. Krzyża w Warszawie, rodzony brat probosz
cza błotnickiego, których wartość rs. 440, a dziś po
wyrestaurowaniu icb, przez p. Blomberga z Warszawy,
mają wartości rs. 900, Nadto, ks. Adam Jakubowski
darował ołtarz z obrazem św. Jana Chrzcioiela, i obra
zy św. Mikołaja i Zwiastowania Marji.
Na wykończenie lożów, obok wielkiego ołtarza,
p. Aleksander Mirecki, dziedzic Chruściechowa, dał
rs. 100, i Władysław Chojnacki, dziedzic Byk, na ten
że sam cel dał rs. 100.
Ołtarz wielki drewniany wykonał w r. 1868 p.
Józef Fetter, artysta z Warszawy; bardzo ozdobnie
dokładnie i z gustem wykończony. Ołtarz ten w sty
lu romańskim, z sześcioma filarami i kapitelami korynokiemi, z gzymsami pięknemi, głównie się przy
czynił do wewnętrznej ozdoby kościoła. Z boku ołta
rza są umieszczone statuy świętych apostołów Piotra
i Pawła, a wierzch wielkiego ołtarza zdobny jest wy
obrażeniem w rzeźbie Boga Ojoa, opartego o kulę
ziemską, unoszącego się w obłokach, ktorego otacza
piętnastu aniołów; po rogach ołtarza są dwa wazony.
W środka wielkiego ołtarza jest umieszczony obraz
Marji Bogarodzicy, z dzieciątkiem Jezus na ręku.
Obraz ten powiększony został z półtrzecia łokcia na
pięć łokci wysokości, a z siedmiu ćwierci do trzech
łokci szerokości, przez dodanie u spodu obłoków
z główkami .aniołków; a po bokach, firanek ozdobnie
rzeźbionych, tło obrazu je.st z aksamitu strzyżonego,
karmazynowego, co wielki sprawia eifekt dla patrzą
cych na obraz Bogarodzicy.
Poniżej obrazu jest umieszczone Ciborium z mu
szlą na monstrancję, wysokie łokci 3, na którem Ba
ranek apokaliptyczny w promieniach złoconych, spo
czywa na księdze siedmidmu pieczęoiami zamkniętej.
Ołtarz ten z rusztowaniami i podmurówką, kosztował
rs. 3,300.
Ambona w kształcie łodzi, podług wzoru ambo
ny u pp. Wizytek w Warszawie, ozdobna, posłaeana
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i posrebrzana, gustownie wyrobiona przez p. Józefa a nadto dołożyła rs. 150, na dokońesenie i ozdobę
ołtarza.
Fetter, kosztuje rs. 400.
Pan Józef Fetter, znany w Warszawie ze swego
Anszlagi do wykonania robót kościelnych, robił
zakłada artystycznego, przy ulicy Nowo-Senatorskiej, p. Antoni Wąsowski, budowniczy powiatu radomskie,
pod Nr. 476/0, wywiązał się zupełnie ze swego zada go, i trzeba tu złożyć mu podzięki, że pod jego bictnia: praca jego wykończona ze smakiem, i dokładno nem okiem i pilnym nadzorem, wszystko zostało wy.
ścią, podobała Bię wszystkim, i sam nawet JE ks. P a konane porządnie, gustownie i trwale. Nie żałojąe
sterz djecezji sandomierskiej, dziękował osobiście swojej fatygi pan Wąsowski, chcąc -również jak
w Błotnicy panu Jozefowi Fetter, za dokładne wykoń wszyscy zasłużyć sobie na opiekę Marji, po tnj
czenie robót kościelnych. My podzielając ten szacu dni w tygodniu przybywszy z Radomia do Błotnicy
nek dla p. Fetter, oświadczamy mu publiozne podzię o wiorst 22, pilnował robót od dnia 16 lipca do 1 gru
dnia 1867 r.
ki, i polecamy wszystkim proboszczom.
On także zrobił rysunek ołtarza wielkiego, n któ
Wspomnieliśmy o obrazie Bogarodzicy Marji,
umieszczonym w wielkim ołtarzu. Obraz ten na drze rego zmieniony został tylko spód, przez p. Fetter,
wie malowany, niewiadomo przez kogo i kiedy, uwa z powodu potrzeby umieszczenia w nim obraza Hetki
lany był i jest, jako obraz łaskami i cudami słynący Boskiej.
Prócz tych W. Józef Dzianott, mąż dziedzietki
(Imago miraoulosa). W dawnych inwentarzach ko
ścioła błotnickiego, a szczególniej w inwentarzu z ro Błotnioy, jako prezydujący w dozorze kościelnym
ku 1700, są zamieszczone Wota, których liczba 680 błotnickim, i znawca sztok pięknych, pilnując takie
sztuk wynosiła. Znajdowały się tam różne kosztowno fabryki, przyozynił się do dobrego i gustownego wy
ści, jako to: tabliczki złote i srebrne z wyobrażeniem kończenia robót kośoielnych, na które ogółem wydano
rąk, nóg, i serca; łańcuchy, perły, pierścienie, obrącz 10,000 rubli srebrnych.
Na tern kończymy opis robót wewnętrznych ko
ki i krzyżyki złote, djamentami wysadzane; a nadto:
kula hebanowa (podpora chorego), w srebro oprawna, ścioła błotniokiego, i pisząc to przesyłamy gorw
jako dowód łask za przyczyną Marji odebranych. Do westchnienia do Boga, aby On wszelkio ofiary, prace,
kościoła błotnickiego, ofiarował także wotum i Stani trudy i starania tych osób, co się przyłożyły do tego
sław Andrzej Załuski, biskup krakowski, który przy dzieła łaską swoją świętą i zapłatą nieb.ieską wyna
bywszy do Błotnicy słaby, za przyczyną Marji, odzy grodzić raczył.
Kiedy w tym roku, na wiosnę dostojny nan pa
skał zdrowie, jak o tem'pisze brat jego, ks. Józef Zą
łuski biskup kijowski. (Pam iątka katolicka z r. 1856 sterz djecezji, znajdował się w Radomiu, jadąc napoświęcenie i zakładanie kamienia węgielnego, pod no
Stronnioa 274).
Dziś z tych wotów żadnego nie pozostało, gdyż wy kościół w mieście powiatowem Kozienicach, ks.
jak wnosió należy, ks. Sebastjan Skórkowski, użył Jakubowski zaprosił Jego Ekscełlencją, aby raczył przy
tych kosztowności na wzniesienie kościoła. Niemasz być dla dopełnienia konsekracji kościoła w Błotnicy.
także i książki, w której były opisane ouda, przysięgą Jego Ekeceilenoja obiecał przybyć na odpust Narodze
stwierdzono,’ albowiem jakiś ksiądz wikarjnBz, prze nia Matki Boskiej, w dniu 8 września, bo w tym eto
niósłszy się z Błotnicy w djecezję krakowską, zabrał sie miał być zupełnie wykończony wielki ołtarz, am
bona i wewnętrzne ozdoby kościoła. Na parę tygodoi
takową z sobą i bezpowrotnie zginęła.
Obraz ten dziś odnowiony, powiększony i przy przed odpustem, Jego Ekscełlencją wydał polecenie,
brany w srebrzystą sukienkę, przedstawia Bogarodzi aby księża proboszczowie parafji dekanatu radomskie
cę, w majestatycznej postaci, z której twarzy odbija go, przysposobili swoich parafjan do przyjęcia ewięboskośó, powaga i dobroć macierzyńska, z jaką tuląc go Sakramentu Bierzmowania, i wysłuchali ich spo
do łona Boskie swe dzieoię Jezusa, zdaje się przema wiedzi, a to dla uniknienia natłoku w Błotnicy,
wiać do niego: Synu mój] błogosław twemu wiernemu nadto, zaprosił dwódziestu dwóch kapłanów, z de
ludowi. Obraz ten, jak niesie podanie, ma pochodzić kanatów radomskiego i kozienieckiego, aby obrzęd
ze wsi R yki, parafji błotniekiej, ale na to niema ża poświęcenia kościoła, odbył się z właściwą okazałodnego dowodu. Obraz ten zasuwa się drogim obra śoią. P o tokiem rozporządzeniu, każdy z nas oczeki
zem św. Józefa, Oblnbieńoa Marji Panny, pięknie od wał z upragnieniem przybycia JegoEkscellencji. Nad
szedł wreszcie ten dzień pożądany, dnehowieństwo
malowanym, który kosztuje rs. 200.
Prócz wielkiego ołtarza, są jeszoze dwa pobocz z dekanatów radomskiego i kozienieckiego zjeohslo
ne ołtarze w kaplicach: w jednej od strony południa się do Błotnioy, w wigilję Narodzenia Matki Boskiej,
ołtarz z obrazem św. Jana, darowany jakeśmy wspo to jest w dnia 7 września, i oczekiwało wraz z wier
mnieli przez ks. Adama Jakubowskiego z Warszawy, nym Indem, przybyoia swego biskupa. O godzinie
w drogiej kaplicy od strony północnej, jest ołtarz 2 po południu JE ks. pasterz djecezji przybył do Błot
w którym wyobrażenie Pana Jesusa na krzyżu, czyli nicy, w towarzystwie księdza Wawrzyńca Szubartowikrucyfiks i ramy ofiarowała pani Wanda Makomaaka, osa, rejenta konayatora generalnego sandomierskiego

D igitized by

Google

751
Dostojny pasterz obrawszy się pontyfikalnie, w miej
A . m e r y k a . w Cincinnati zdarzył się
sca za wsią, gdzie go oczekiwało duchowieństwo z lu niedawno zabawny wypadek. Licznie zebrane damy
dem, ^powitał wzystkich jako swoje owieczki i dzieci z arystokracji pienężnej, wzięły sobie na cel żonę swe
w Chrystusie, Owem pozdrowieniem chrześcijańskiem: go predykanta, wyśmiewając jej ubranie i niezgrabne
«Niech'będzie pochwalony Jezus Chrystns,» na co od obejście. Pan mąż tedy wszedłszy na ambonę, staje
powiedzieli wierni: «Na wieki wieków, Amen.» Pokro w obronie swojej pokrzywdzonej połowicy, a kiedy
piwszy nas wodą święconą, i w uroczystej processji, nadmienił, że dochody jego Wielebności nie pozwa
z krzyż.m św. na czele, z obrazami i chorągwiami, lają na modne stroje i zbytki, powBtał w calem zgro
przy śpiewie znanej pieśni: «Kto się w opiekę,» został madzeniu taki szmer i zgiełk, że kaznodzieja urząd
wprowadzony, do wspaniałej świątyni, gdzie oddawszy swój złożyć musiał.
oześó głęboką utajonemu Jezusowi w Najświętszym Sa
A n g lja .
Londyn. Piszą
Londynu do
kramencie, *usiadł na tronie biskupim i przemówił
z uczuciem radosnem serca, do pasterza miejscowego, Union de l'Ouett: «Udzielam wam szczegółów o na
do parawan błotniokich i do wszystkich wiernych, wróceniu dwóch kapłanów, wikarjuszów z tak zwanych
dziękując im w imieniu Kośoioła św. za to, co dla rytnalistów, o którem wzmiankowałem niedawno. Dwaj
chwały Boga, i Matki Syna Bożego Marji uczynili, ci duchowni, którzy, jak sam proboszcz, byli w prze
niosąc ofiary i praoę swoją aa upiększenie domu bo konaniu, iż są na dobrej drodze, wyznając zasady nażego. Po odśpiewania hymnu: Te Deam laudamus, półkatolickie, weszli raz do kościoła Oratorjanów
i modlitwy za dostojnego pasterza, czcigodny biskup, w chwili kazania. Uderzeni tem, co tu usłyszeli, na
rozebrawszy się w zakrystji, udał się z calem ducho zajutrz napisali do kaznodziei, żądając wyjaśnienia
wieństwem na plebanją, dla powitania gospodarza wątpliwości; ten ofiarował się przedyskutować z nimi
i przyjęcia skromnego posiłku. Zebrało się i całe kwestje, tyczące się powrotu na łono Kościoła katogrono duchownych, dla powitania swego pasterza, liokiego. Posiedzenie i roprawy trwały pięć godzia
który mimo 76 lat wiekn, jest zdrów, ozorstwy i przy dnia pierwszego, a wikarjusze choieli je przeoiągnąó
sitach ciała.
jeszcze, gdy kapłan oświadczył, iż obowiązki powo
(Dokończenie nastąpi).
łania dłużej mu służyć nie dopuszozają (była- pół
noc), ale zarazem ofiarował się modlić na ich intencję,
przy Mszy świętej, którą miał odprawić o szóstej ra
no. Zaledwie Mszy dokońozył, gdy dwaj wikarjueze
ukazali się, ofiarując się przejść do Kośoioła katolickie
KKON1KA
KOŚCIELNA.
go.
Ód czasu, jak kośoiół w Brompton księży O ra
i
torjanów został otwarty, liczba nawróconych przes
nich osób przechodzi dwieście.
R z y m . Dekret o udzielania Konnnaji świętej w czule
F r a n c j a - " 1. Pismo nowe: Lee mistione

Misy żałobnej— A m e r y k a , Kazania. — A a |) J a . Mawrdcenie.—J P r a a c ja . I. Nowe csaiopiaao. 2. Potwarz. 3. Wypadek.
4. Kapłani hinpadacy. 5. Snlpicjanie.—H i s z p a n j a , 8karbiee koadelny.—P o r t u g a l j a . Rozporządzania .biaknpie.—S n lą n k . I.
Szpitale. 2. Reparacje koiciołdw.

R z y m . Kongregacja św. Obrzędów wy
dała dnia 27 czerwca r. b„ dekret, odnoszący się do
udzielania Kommunji świętej wiernym, w czasie Mszy
św. de Requiem. W edług dekretu tego, który Ojciec
św. w dniu 23 lipoa r. b. zatwierdził, odprawiający
Mszę św. de Requiem, a zatem w kolorze ozarnym, mo
że nietylko konsekrować hostje dla wiernych, i te
w czasie tejże Mszy im rozdawać, ale nadto tak
przed tąż Mszą, po przyjśoio do ołtarza w którym się
Sanetieeimum przechowuje, jakoteż w czasie Mszy i po
Mszy de Requiem, może otworzyć cyborjum, wydobyć
puszkę i udzielić Komraunję św.; nie powinien tylko,
z powodu czarnego koloru, który ma na sobie, bło
gosławieństwa dawać po Kommunji. Słowem kapłan
w ornacie czarnym tak samo, jak i innego koloru,
może Kommunję świętą udzielać, byleby błogosławień
stwa nie dawał.

eatholiquet, które w tym roku wychodzić zaczęło, ma
jące zdawać sprawę z czyności propagandy katolickiej,
dopełniające w pewien sposób Roeeniki (Les annales);
drukuje się w Ljonie. W Paryża abonowaó je można
u pana.Cballatnel, księgarza. Cena roczna 7 franków.
Ogłaszać ono będzie sprawozdania z missji, akta mę
czeńskie, opisy podróży i t. p.
2. Dzienniki nieprzyjazne Kościołowi wspomina
ły niedawno o niejakim ks. Schweidt, jakoby jezoioie,
który w Austrji mial wyrzec się katolioytmu i oże
nić w Prusach. Z urzędowych źródeł okazuje się, że
w zgromadzenia tem niema żadnego księdza Sohweidta,
i że cała historja jest zmyśloną.
3. W ypadek, który mógł mieć najsmutniejsze
następstwa, zdarzył się w Neuyille-Vitasse, dnia 10 pa
ździernika około godziny piątej wieczorem. Dzwon
nica kościelna, jedna z najwznioślejszych w okolicy,
osunęła się i całkowicie runęła. Szczęściem robotni
cy, którzy około jej ukończenia pracowali, właśnie tyl
ko co byli odeszli. Wieża padła na ulioę i drogę»
ale nie było nikogo z przechodzących w tej chw i.
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wszym celebransem był ojciec Grerbillon. Mogliby
śmy przytoczyć wiele jeszcze powodów o wypły
wie misjonarze na ten pogański dwór.
Nadzwyczajne łaski, jakich aisejonarze do
znawali od wielu ohińskich cesarzy, sprawiały głę
bokie wrażenie na wszystkich obecnych tym la
ikom pogan. Qjoipc Vorbiest opowiada, że gdy
r. 1682 towarzyszył panującemu do wschodnią)
Tartaiji, monarcha oddał go aa czas podróży pod
szczególniejsza opiekę stryja swego i teścia. •
Pominając cząstkowe niepowodzenia i próby,
zdolne tylko oczyścić wiarę neofitów, missjonarze
do tej pory tryumfowali. I cała ta ziemia od krańca do krańca, poznała Imię Boga Jezusa, i naocz
nym była świadkiem stałości jego wyznawców.
Nowi chrześcijanie do tyła już mooni byli na du
chu, a w Bożej miłości i religijnych praktykach
ugruntowani, że łacno już potykaó się mogli w waloe, która wcześniej czy później czeka now ozałożone kościoły. Jedną tylko ręka odsuwała burzę,
a ta ręką wkrótce bezwładna zostać miała. Roku
1722 umarł w sześćdziesiątym dziewiątym roku
życia cesarz Eang-Hi; był on wprawdzie pełen ży
czliwości ku missjonarzom, podziwiał charakter
ich, wiedzę, ale niewolniczo skrępowany ziemskiemi namiętnościami nie poszedł w ślady swych
mistrzów. Zaniechał sposobności, jaką sam Bóg
mu nastręczył, zmarnował użyczone sobie łaski,
które z tak wielkim zapałem pochwyciło wielu je
go krewnych, i znikł z tego świata! Syn jego
i następca Yong-Tching, urażony na pokrewnych
sobie chrześcijan za wyższość ich usposobień, dra
żniących jego miłość własną, za niezłomną statecz
ność z jaką odpychali starodawny zabobon, wydał
niezwłocznie edykt nakazujący wytępienie Chrystu
sowej wiary, a w onym dotyla złowrogim roku,
w szyscy bez wyjątku missjonarze zniewoleni zo
stali opuścić swoje świątynie; pogaństwo zniszczy
ło, albo ńa podły obróciło użytek przeszło trzysta
kościołów; trzykroć sto tysięoy z górą ohrześcijan
rzucono na pastwę niewiernym.
(Dalszy ciąg n astąpi).

Korespondencja Pr%eplqdu Katolickiego.

(Dokończenie).
*

Djeeezji Sandomierskiej.

Dla wieczystej pam iątki, wypisuję ta, nazwisk*
Kapłanów, którzy assyatowali iwemn Biskupowi przy
uroczystości poświęcenia kościoła błotnickiego; księ
ża Ambrozmwioa Antoni, pleban z wsi Wraoan; Brzo
zowski Franoissek, ze W soli; Charłampowios, wika*
tjoss miejscowy; Czapozyński Hipolit,' a miasta Przy
tyka; G acki Józef, z Jedini, dekanatu kozienieokiego, Khaun Józef, a Kozienic, dziekan powiatowy kosienieoki; Klooakowaki Jan , z miasta Jedlińska; Ko*
walsfci Leon z Radzanowa; Lisowski Jan, z Wieniawy;
Majewski P iotr, wikarjuss se Stromca; Ogórkiewktt,
z Potworowa; Pawłowski Paweł, z Lisowa; Będkow
ski Marcin, a Jankowie; Sadkowski Franciszek a Ko
szowa; Stempniewski Jakób, a Mniszka; Snrdykowskf
W ładysław, a Bnkowna; Słapcsyński Franciszek, z Zakrsows;- Wacławski Jan, a miasta Białobrzeg; Wąsowski Jakób, a miasta Wyśmierzyc; Widnchoweki,
Feliks, a miasta Wolanowa; W iniarski Winoenty, a J a sionny; Wośnicki K aról, proboszcz parafji miasta
Zwoleń, w dekanaoie kozienieckim; Zieliński Kaje
tan a Wraoeaozowaą Jakubowski Teofil, Proboszcz Błotnioki.
Z Jego Ekscelencją przybyli: Ks. Michał Ko
b ie tk i Kan: Kat: Sand: Prob: Parafji Radom; ksiądz
Wawrzyniec Szu barto wicz, Regent Konsystorza Jeneralnego Sandomierskiego, i czterech alumnów, z 80minarjum sandomierskiego.
Po skończonym obiedzic, Jego 'Eksćellencja to
warzyszył przeniesieniu z plebanji do szałasu, relikwji
świętych męczenników Benedykta i Modesty, aby je
nazajutrz nmieścił w wielkim ołtarzu. Odbyły się niesz
pory i jutrznia o świętych męczennikach, i na tem się
ukończyło nabożeństwo w wigilją odpustu, a Bogu od
dano cześć i chwałę w świętych Jego słngach, według
słów Dawida Proroka, który zachęcając do tej chwały
boskiej wszystkie pokolenia wyrzekł: «Chwalcie Pana,
w świętych Jego, chwalcie Go, na utwierdzeniu mocy
Jego.» (Psalm 150. w. 1.) Następnie ks. Franciszek
Brzozowski, pleban ze Wfcoli, gorliwy kapłan o zba
wienie wiernych; i niezmordowany w pracy dnehownej,
mając przytem głos silny, donośny i dźwięczny, od
mówił rz ludem paoierz i modlitwy wieczorne; dał mu
naukę, z jakiem usposobieniem serca, ma odbywaó od
pust, aby dostąpił łask boskich, i zalecił rag śpiewać,
pieśni nabożne, przy relikwijucb świętych męczenników*
I nie ustała pobożność wiernego Indu: przez całą noc
przeciągały się religijne pienia, w których przewodni
czyli mieszczanie z Jedlińska.
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Nazajutrz w samą Uroczystość Narodzenia N. M. krament św. Bierzmowania i nigdy ich nientraoił przez
Panny, gdy ju t wszyscy kapłani odprawili Msze św. grzechy, gdyż grzechy czynią nas zawsze n ie p rz y ja 
w szałasach, JW . Pasterz, o godzinie 7 rano, rozpo- ciółmi Boga i zamykają przed nami niebo. I n a tom
ctąl oeremonje poświęcenia kościoła błotniokiego.. się zakońozyło nabożeństwo w tym dniu szczęśliw ym ,
D ługo ciągnął się ten obrzęd, tak atrodaający dla sę i radosnym dla katolików całego prawie p o w iatu ra 
dziwego Biskupa, bo aż do godziny jedenastej, a mimo domskiego. Uroćzystosoi tej i samo niebo sp rz y ja ło ,
to dostojny Pasterz oświadczył, Se jeszcze odprawi gdyż pomimo wielkiego zgromadzenia ludu, k tó reg o
-gommę, i udzieli błogosławieństwo' Apostolskie zgro do 20,000 liozono, nie zdarzył się żaden sm u tn y wy
madzonemu ludowi na odpust, to błogosławieństwo, padek, a dni pogodne, noce ciepłe i praw ie letnie,
które zwykł ndzielaó oorooznie w katedrze sandomier światio gwiazd i księżyca, srebrzysto przyśw iecające
skiej, w uroczystość Narodzenia Matki Boskiej, na mo : wszędzie ludowi, jako lampa cudowna zaw ieszona
cy pozwolenia Stolicy Apostolskiej, (gdy podobne bło u sklepień niebios, sprawdaalo te wyrazy p ie śn i do
gosławieństwo przy pierwszym wstępie do kościoła Mzrji, Królowej nieba:
błotnickiego w r. 1860, już udzielał ludowi).
Księżyc swe ogniste rogi,
Wyszedł z summą dostojny Pasterz, pontyfikat nie
Skłonił pod Twe święte nogi.
oelebrująoyi w czasie której po odśpiewaniu C redo, kg.
Gwiazdy wszystkie assystoją.
Franciszek Brzozowski, pleban ze W soli, wszedłszy na
Bo Królową w niebie oznją, Maryąl.
ambonę, głosił ludowi naukę, do -okolicznośoi zasto
Dostojny pasterz dyeoezji, zabawił *w B ło tn icy
sowaną. W pierwszej części, przebiegł historją kościo jezzeze przea środę i czwartek, gdzie w ybierzm ow ał
ła błotniekiego; wykazał co zrobiono dla jego ukoń oaób 5,200 a w piątek rano wyjechał do B u k o w n a aa
czenia i ozdoby wewnętrznej, i zachęcał lud wierny, obiad do proboszoza, zostawiwszy po sobie sło d k ie
aby nie żałował ofiar na stawianie, odnawianie i po wspomnienie i uczucie wdzięczności w sercach p ara
prawę domów bożych, a Bóg im za to błogosławić fian błotniokich i okolicznego loda, żc cię p rzy czy n ił
będzie. W drugiej częśoi wytłoraaozył kolejoo ludowi swoją obecnością i niezmordowaną praoą, m im o wiek
znaczenie oeremonji, przy poświęceniu kościoła odby podeczły, do uświetnienia odpnstowej uroczy sto ści Na
wanych, zachęcając lud wierny do szanowania kośoid- rodzenia Najświętszej Marji Panny, obchodzonej cołćw, jako domów bożych, jako skarbnic, wszelkich rooznie w Błotnioy.
łask boskich, w końcu wzniósł gorącą m odlitwę do
Marji (której obraz oudowny w wielkim ołtarzu z po
ciechą wiernego ludu umieszczono), aby ta M atka Sy
Bóg, który jest Bogiem wielkiego m iłosierdzie
na Bożego Jezusa Chrystusa, ta Królowa nieba i zie
i
wszelkiej
pociechy, sprawił niewymowną rad o ść serca
mi, którą Kośoiół św. Matką pięknej miłośoi i b o g o swoim
wiernym
czcicielom i owieozkom Jezusa C hry
bojnośoi i uznania i świętej nadziei, nazywa, (Ekkleziastyk w r. XXIV w. 24.) jak dotąd tak i nadal by. stusa, saraie8zkałym w parafji Mniszek, dek an acie ra
ła naszą Patronką, Opiekunką, Pośredniozką, Poo ie. domskim. JW . Pasters djecezji ks. Józef Michał Jn szy ń szyoielką, Orędowniczką, Wspomożyoielką i O broni- ski, dopełniwszy obrzędu konsekracji kośoioła w B ło t
cielką naszą, aby się modliła za nami grzesznymi, te  nicy, w dnia 8 września 1868 r., jako w uroczystość Na
rodzenia Marji Panny, udał się z Błotnioy do wti
raz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Przed ostatnią benedykcją, wszedł na ambonę ks. Mniszka, na uroczyatośó Imienia Marji, przypadającą
Wawrzynieo Szubartowioz rejent, konsystorza sa ndo- i w dnia 13 września b. r. pokonsekrował d ru g i ko
m ierskiego, i.w żarliwej przero<fihie do ludu, wskazał ściół w dekanacie, w przeciąga jednego ty g o d n ia.
mu, z jak ą to czystośoią duszy, powinien każdy znaj O! zaprawdę, raduje się serce prawego kato lik a, gdy
dować się na błogosławieństwie Apostolskiem, które widsi, że Bóg opiekuje się swoją świętą re lig ją i d o 
jest błogosławieństwem Jezusa Chrystusa, a które pomaga do wznoszenia domów bożych, w któryohby
sprowadza na onotliwyoh i łaski doczesne, jako to chwała Pańska nigdy nie ustawał». A więc z p o k o 
zdrowie, dobre powodzenie, spokojność sumienia, i ła rą składając Bogu należne dsięki, możemy zaw o łać
ski wieczne, to jest: zbawienie duszy, jeżeli je w stanie z Pawłem ś w .:' «Królowi wieków nieśm iertelnem u,
niewidzialnemu, samemu Bogu, cześó i chwała na wie
łaski otrzymujemy.
Po tej przemowie,, nastąpiło błogosławieństwo ki wieków» Amen. (List do Tymot. r. I w. 17).
Nie roawodząc się długo w niniejszem o p isie,
Apostolskie, udzielone przez Biskupa, które lud skru
szony z głęboką pokorą i z mooną wiarą przyjął, jako w krótkości wspomniemy, że:
zadatek na żywot wieozny.
We wsi Mnissku był kośoiół drewniany, w ysta
P o południu JW . Biskup w czasie nieszporów wiony w r. 1630, przea księdaa Andrzeja G ład y sza,
udzielał Sakramentu Bierzmowania do zmroku, zgro przeora księży Cystersów wąohockich, do k tó ry ch
madził potem lud do kościoła, i przemówił do niego, wieś Mnisaek należała. Kośoiół ten jako g ro żący
«by szanował dary Duoba św., jakie odebrał przez Sa oiebespieozeńśtwem w r. 1854 sostał zapieczętow any.

D ig itized by L 3 0 G Q i e

765
0 nabożeństwo parafjslne przeniesione do wsi W ienia
wy. Uzyskawszy pozwolenie rząda, po zrobienia pla
nu i ansslagów, przez budowniczego powiatu ra 
domskiego pana R aoińskiego, . urządzony kom itet
z członków parafjalnyoh, zajął sią budową no
wego kościoła murowanego, z kamienia łupanego.
Założono w r. 1862 fundamenta, a kamień węgielny
pod ten kościół poświęcał i położył sam JW . Pasterz
djeoezji, ks. Józef Miohał Juszyński, o ozem Pamiętnik
religijno-moralny z r. 1662 na stronnicy 206 wspo
mina.
Upłynęło lat sześó i dostojny nasz p asterz,.d o 
czekał znowu tej chwili, w której pokonsekrował tę
świątynię Pańską pod tytułem ów. Jana Chrzoioiela
1 św. Stanisława K ostki, na chwałę Boga w Trójoy
jedynego. Uroczystość konsekracji kościoła w d. 13
września b. r. odbyła się przy znacznein zebrania lu
du, którego przeszło 4,000 liczono. Kapłani byli pra
wie ciż sami oo i w Błotnicy, których przyjmował
proboszcz miejscowy, ks. Jakób Stcmpniewski, poboż
ny i o chwąłę boską dbały kapłan, troskliwy pasterz
o zbawienie swoich owieczek. Obywatele paraf]!
Mniszek, jako, to: p. Stanisław Lessel, p. Rudolf
Dołasiński, p. Adolf Bukowiecki, i p. Adam Helbicb,
oraz i włościanie. Nie żałowali kosztów i pracy
na wymurowanie domu bożego, obmurowali cmenta
rze, tak grzebalny, jako i koło kościoła, i obiecali
mu jeszoze wystawić plebanją z cegły; ozem się już
zajął p. Adam Helbich, zacny obywatel; niech im za
to wszystko Bóg szczodrze wynagrodzi.
Dostojny pasterz djecezji, bawiąc we wsi Mnisz
ku, pr/.ez trzy dni, wybierzmował tara 1,277 osób i dnia
15 września wyjechał stamtąd po południu do Sando
mierza.
Ksiądz Józef Kloczkoioski.

KRONIKA KOŚCIELNA.

■ tiy m .
1. A kadenjt iw . Łukasza. 2. Trapiści. 3. Ojciec
iw . *. Powódś — A m e r y n a . Postęp katolicyzmu — F r a n c j a .
I. Ateizm. 2. Uro czysto ić. 3. Prześladowanie.—H l a a p a n j a . Stan
k o M o ła .—K ie s a z o y . Zapis. —S a l ą s l c . Uroczystość.

R z y m .
1. Piszą z Rzymu dnia 21 pa
ździernika: Akademja rzymska św. Łukasza, złożona
z najcelniejszych artystów rsymskioh, obchodziła dnia
18 t. m. z wielką nroozystością, przy napływie znacz
nej liczby pobożnych, święto patrona swojego, w kosoiele świętej Marty na Forum . Galerje akademji
otwarte były praes dwa dni dla zwiedzająoycb. Tu
taj to przez czas długi okazywano ową mniemaną gło*

wą Rafaela, która przy otwarciu grobu jego w roku
1833 aa fałszywą usnauą została. W dzień Św. Łu
kasza wystawione były obrazy starodawne, przypisywane temu Świętemu, znajdujące eię w siedmiu ko
ściołach Rzymu, a mianowicie u Panny MarjiMaggiore, u Panny Marji in Via Ł ata, del Popolo, in Ara
Coeli, delle Grazie, p św. Augustyna, św. Dominika
i Sykstusa.
Otwarte były także w tym dniu podziemia pojd
kośoiołem Panny Marji in Via Łata. W nieb uwię
zionym był św. Paweł, gdy odwoławszy się do sąda
Cezara, z Cezarei przywiezionym został do Rzymu;
w nioh także mieszkał św. Łukasz i ta spisał Aktz Apo
stolskie. Resztki te domostwa setnika, którego stra
ży powierzonym był św. Paweł, dsiś podziemne, dawniej
wznosiły eię po nad poziom miejski.
2. D nia 19 t. m. Ojcieo św.,'jakeśm y donosili,
miał udać się do klasztoru Trapistów francuskich, świe
żo osiadłych w klasztorze Cystersów św. Pawła tre Fontan«. Staraniem zakonników i JEm . kardynała Milesi,
opata, komandatarjusza miejsc tycb czcigodnych, trzy
kościoły i klasztor,przyozdobione były jak najw dsięoz-’
niej. Nieszczęśoiem nawalay deszcz uiedozwolił Ojca
św. ndaó się na to miejsce. Do ostatniej chwili ocze
kiwano z upragnieniem drogiego gościu, na którego
przyjęoie woześniej przybyli kardynałowie Milesi i P itra. Antonelli i Barili również to czekali, ale niepogo
da nadzieje te sniweozyła. Dwaj a Francji przełożeni
klasztorów, umyślnie tn nadjechali dla przedstawia
nia się Ojcu św. Pouieważ zwyczajem jest Piusa IX,
iż nigdy nie opnśoi miejsca, do którego przybywa,
nie aostawiwszy po sobie dobroczynnej pamiątki, i te
raz przysłał przes kapelana swego, monsignora Cenni,
dar, przeanaozony Trapistom. Był to wspaniały kie
lich srebrny, przepyszny krucyfiks z kości słoniowej,
i mszał droko,wany w zakładzie Marne w Tours, we
Francji.
3.
Zdrowie Ojca św. mimo wieku jego, jest jak najlepszem, Powszechnie lata Piusa IX w rocznikach
podawane są 76, gdy w istocie Ojciec św. liosy 78
i nie urodził 6ię w r. 1792, ale w r. 179£). Sam on
o tern mówiąc, śmieje się, że mu lat dwa skradziono.
(Si, si, mi hauoo rabato due anni).
4.
Z polecenia Ojca św. JEm . sekretars stano
kardynał Antonelli, przesłał do redakoji dziennika
Unita Catoliea, pismo datowane dnia 10 paźdaiernika,
upoważniające do zbierania składek, na ofiary powodsi w górnych Włoszech. Sam Ojcieo św. jako pierw?
say dar złożył 5,000 fr. a redakoja 500 liwrów. Cho
ciaż w niektórych obwodach powódź się zmniejssyła,
oodziennie prawie prsyohodzą jeszoze wiadomośoi
o popsutych drogach, obalonych domostwach, zerwo-,
nych groblach. i Ł. p. Tak rzeka P o, około -Cremony
dnia 8 1. m. przerwała główną groblę, na ato metrów»
Adda w medjolańskiem, przeszła znacznie wysokość,
do jakiej była w r. 1829 wezbrała, Łegnano było pod
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