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W ydajemy książkę tę na pamiątkę spełnionego czynu, powstania Pol
skiego Narodowego Kościoła w  Ameryce. W  roku 1922im minęło ćwierć 
więku od tego czasu, jak  w duszy pewnej części polskiego ludu na w y- 
chodźtwie zrodziła się myśl zorganizowania wolnego Katolickiego Kościoła, 
któryby był miejscem czci Bożej, ale zarazem miejscem oparcia się i ratun
ku dla tych wszystkich, którym się sprzykrzyły stosunki w  rzymskim ko
ściele pozostającym pod bezwzględną kontrolą biskupów ajryskiego, albo 
niemieckiego pochodzenia. Myśl to była w ielkiej wagi i dlatego piastunom 
tej myśli, księżom i świeckim pionierom, należy sie od potomności szczere 
uznanie i serdeczne wspomnienie.

Nie spali na różach, ci co zakładali fundamenty pod Narodowe Kościo
ły w Scranton, Priceburgu, Duryea, Plymouth i innych miejscowościach, 
przeciwnie, szli drogą stromą i najeżoną rozlicznemi przeszkodami, ale wy



trw ali, choć nie wszyscy i dziś ich dzieło stało się błogosławieństwem dla 
setek tysięcy polaków, polek i ich potomstwa w Ameryce i w  Polsce.

Historyk, Józef Szujski, wypowiedział to znamienne zdanie: „Pamięcią 
wielkich w  Ojczyźnie ludzi dźwiga się naród, krzepi się duch.”

To zdanie zastosujemy do twórców Narodowego Kościoła w Ameryce 
i do tych wszystkich, którzy w ciągu ćwierćwiecza wspierali ten Kościół 
swą wiarą, pracą, ofiarnością i gotowi stać zawsze w Jego obronie, w  obro
nie Jego zasad świętych.

Nie byli to wielcy ludzie w znaczeniu światowem, nie odznaczali się 
ani wysokim rodem, ani wszchstronną nauką, ani bogactwem materyal- 
nem, ani urzędem, czy pozycyą towarzyską, ale mimo to, ci ludzie prości, ro
botnicy fabryczni, rzemieślnicy, czy górnicy i tych kilku księży, co się zjed
noczyli z ludem i stanęli na jego czele w historycznym momencie, byli ludź
mi w ielkiej miary, godnymi czci i serdecznego wspomnienia, byli ludźmi 
wielkiego niezłomnego charakteru gorącej, polskiej i chrześciańskiej du
szy, żywej wiary w moc, dobroć i sprawiedliwość Bożą i dlatego pamięcią 
ich dźwiga się dziś naród w  Ameryce i w  Polsce do twórczej pracy i krzepi 
się duch prześladowanego jeszcze ciągle ludu.

Wysyłając w świat tę księgę pamiątkową, na której kartach znajdzie 
czytelnik odzwierciedlenie dążeń i walk, nadziei i tęsknot, czynów i zamia
rów wyznawców Narodowego Kościoła w  Ameryce, żywimy tę niepłonną 
nadzieję, że znajdzie wszedzie gościnne przyjęcie, bo niesie wspomnienie 
pięknych dni przeszłości, a zaranie lepszego i szczęśliwszego jutra.

W Y D A W N IC T W O .
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KRONIKA PARAFII P. N. K. K  IM. ŚW. 
STANISŁAWA B. IM. W SCRANTON, PA.

MIASTO SCRANTON.

POW STANIE PIERWSZEJ PARAFII P. N. K. K. W  AM ERY
CE I POCZĄTKOW Y OKRES ROZWOJU P. N. K. KOŚCIOŁA.

KOŚCIÓŁ IM. ŚW. STANISŁAW A B. I M. W  SCRANTON, PA., 
JAKO PIERW SZA POLSKO NARODOWA KATOLICKA PA 
RAFIA NA ŚWIECIE.

Miasto Scranton.

Historya początków osadnictwa na terytoryum, zajętem obecnie 
przez miasto Scranton, nie zagłębia się dosyć ściśle we fakta i daty pierw
szego tutaj osadnictwa, i dopiero z rokiem 1778ym, właściwie można po
wiedzieć, są już pewne dane w  tym kierunku.

Otóż cała ta górzysta dzielnica Pennsylwańskiego Stanu, —  to były 
przeważnie lasy i zagrody wiejskie o różnych nazwach, otrzymywanych od 
swych właścicieli, terytoryum zaś obecnego miasta Scranton od roku



1778go nosiło oryginalną nazwę „DEEP HOLLOW ” (Głęboka Jama), 
właścicielami którego była rodzina, nazwiskiem Howes.

Przez całe następnych 20 lat okolica ta żadnego specyalnego przemy
słu nie rozwijała, aż w roku 1798ym, gdy posiadłość tę nabyli od rodziny 
Howes dwaj bracia pochodzenia angielskiego, Ebeneger i Benjamin Slo- 
cum, którzy zauważyli tutaj oznaki rudy żelaznej, i, po zakupnie całego 
tego obszaru ziemi, rozpoczęli eksploatacyę rudy. Od tego czasu i nazwa 
tej posiadłości została zmienioną na ,,SLOCUM’S HOLLOW ” .

Lecz ta eksploatacya bogactwa ziemnego była prowadzoną na bar
dzo małą skalę, i chociaż bracia Slocum również odnaleźli pokłady antra
cytu, czyli twardego węgla, to jednakowoż węgiel ten nie nadawał się do 
użytku w zastosowaniu do tych przyrządów opałowych i prymitywnych 
maszyn, jakiemi się wówczas posiłkowano, uznano zatem ten twardy wę
giel za bezużyteczny, i na opał używano przeważnie węgla miękiego, czy
li t. zw .„bituminus” , oraz drzewa.

Dopiero ruch przemysłowy na szerszą skalę rozpoczął się tutaj w ro
ku 1840ym, gdy cała ta posiadłość przeszła w ręce nowych właścicieli, 
nazwiskiem Scranton’s, od jakiego też czasu rozpoczyna się historya za
stosowania tego „Czarnego Dyamentu” w przemyśle świata. Od nazwi
ska tych nowych właścicieli posiadłość ta pozostała już nadal pod nazwą 
„SCRANTON” .

Prawie równocześnie, w najbliższem sąsiedztwie do tej posiadłości, 
powstały dwie osady, zwane Hyde Park i Providence, które, wraz z roz
wojem przemysłu węglowego, również szybko poczęły się rozwijać, aż w 
końcu posiadłość Scranton w połączeniu z temi dwoma osadami utworzyły 
dzisiejsze MIASTO SCRANTON.

SCRANTON, metropolia pól twardego węgla (antracytu) w  górzy
stej Pennsylwanii i w całej Ameryce, należy do najbogatszych miast na 
świecie; zalicza się do rzędu miast na podstawie czarteru, jaki otrzymało 
13go kwietnia, w roku 1866ym. Położone jest w powiecie Lackawan- 
na, w północno-wschodniej połaci Stanu Pennsylvania. Liczba mieszkań
ców w roku 1910ym, według popisu rządowego, wynosiła 129,867, obec
nie zaś około 137,783, a w połączeniu z przedmieściem Dunmore, które 
z miastem złączone jest ściśle interesami, życiem społecznem i przemy- 
słowem, wyniesie do 158,000 ludności.

Przyrost ludności w  ostatnich latach postępuje w stosunku około 3 
procent rocznie.

Scranton jest trzeciem miastem w  Stanie Pennsylvania, pod wzglę
dem bogactwa i zaludnienia przewyższają go tylko Filadelfia i Pittsburgh.



Według popisu, dokonanego w roku 1910ym, Scranton było trzy- 
dziestem siódmem miastem w Stanach Zjednoczonych.

Pod względem rozległości miasto Scranton zajmuje 20 i pół mil kwa
dratowych (angielskich). Długość miasta, biegnąca od północy na po
łudnie, wynosi 7,2 mil, a największa jego szerokość, od zachodu na 
wschód, 5,31 mil. Wzniesienie po nad poziom morza wynosi od 800 do 
1000 stóp.

Pięć kolei parowych, dwie międzymiastowe elektryczne koleje i sy
stem tramwajowy pokrywają siecią miasto i zagłębie ,wskutek czego ruch 
towarowy, pasażerski i ekspresowy jest znacznie lepszy, aniżeli w wielu 
innych miastach.

Miasto Scranton jest położone na liniach kolejowych: Delaware, La- 
ckawanna and Western, Delaware and Hudson, Central Railroad of New 
Jersey, New York, Ontario and Western i kolej Erie. Lackawanna and 
Wyoming Valley Railroad, system kolejowy o trzeciej szynie, łączy Scran
ton z miastem Wilkes-Barre, zaś kolej elektryczna, Scranton and Bing- 
hamton, dosięga na północ urodzajnych okolic rolniczych i obecnie jest 
doprowadzoną do samego Binghamton.

Miasto Scranton jest oddalone o 134 mile od New Yorku, 167 mil od 
Filadelfii, 265 od Buffalo, 316 od Pittsburga,' 800 od Chicago, 358 od 
Bostonu, 219 od Baltimore i 258 od Waszyngtonu.

Ruch przemysłowy, jakeśmy już wyżej zaznaczyli, rozpoczął się w 
Scranton w roku 1840ym, kiedy kapitaliści z New Yorku i New Jersey 
zbudowali piec szachtowy (blast furnace), dla dobywania na szerszą ska
lę rudy żelaznej z sąsiednich wzgórz, używając po raz pierwszy w przemy
śle żelaznym antracytu (twardego węgla) do opału tego pieca. Wytwory 
z żelaza i stali, trwające przez wiele lat, miały dla miasta doniosłe zna
czenie, lecz stopniowo ustępowały miejsca wzmagającemu się górnicze
mu przemysłowi węglowemu. Pokłady antracytowe, znajdujące się pod 
miastem i pod całą doliną, zaliczają do najbogatszych na kuli ziemskiej.

Z biegiem czasu przemysł górniczy wzrósł tu nadzwyczajnie. Obec
nie zatrudnia on około 45,000 robotników i zasila swym ładunkiem wę
gla pierwszej klasy sześć kolei, rozwożących słynny antracyt „Lackawan
na” po wszystkich częściach Ameryki. Jedną trzecią węgla antracytowe
go całego świata dostarcza Scranton z okolicą 16 mil w promieniu. O
becnie wydobywają tamże około 20,000,000 ton węgla rocznie, wartości 
na miejscu blizko 200,000,000 dolarów.

To też wcześnie rozwinęły się w Scranton przedsiębiorstwa, dostar
czające przyborów i maszyn górniczych, a przedewszystkiem szyn kolejo
wych i lokomotyw. W  miarę przyrostu ludności powstawały coraz to in



ne przedsiębiorstwa. Ob.ecnie znajduje się tu około 325 fabryk wyrabia
jących artykuły, rozchodzące się po całym świecie.

Miasto Scranton zajmuje drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych w 
przemyśle jedwabniczym, a pod względem wydajności i liczby robotni
ków dościga miasto Paterson w Stanie New Jersey. Scranton jest rów
nież ważnem środowiskiem przeróżnych wyrobów żelaznych, jako to: 
pieców, kotłów, przyborów dla ogrzewalni, śrub, wag, pomp parowych, 
wózków górniczych, podków, przeróżnych przyborów górniczych, auto
mobilów itd. Przemysł tkacki jest tu także silne reprezentowany. Są tu 
rozległe fabryki wyrobów wełnianych i bawełnianych, fabryki ubrań, oraz 
jedna z największych na świecie fabryka firanek.

Oprócz tego miasto Scranton posiada fabryki wyrobów z bronzu, as- 
bestowych, skórzanych, szklanych, tytoniowych, medycznych, drukarskich 
i litograficznych, brusów i osełek, wyrobów cukrowych, kuchennych, toa
letowych i wszelkie prawie gałęzie przemysłu są tu reprezentowane. Ty
siące mężczyzn, kobiet, podrastających chłopców i dziewcząt znajdują tu 
korzystne zajęcie.

Scranton ma także swoją światową sławę jako centrum nauki przsz 
korespondencyę. Tu mają swoją główną siedzibę dwie najsłynniejsze 
na świecie tego rodzaju szkoły, mianowicie, słynna skrentońska „M IĘ 
DZYNARODOWA SZKOŁA KORESPONDENCYJNA”  (The International 
Correspondence Schools), na liście studentów której do 1921 r. przesu
nęło się do 2,500.000 nazwisk ze wszystkich części świata, oraz specyal- 
na szkoła dla kobiet, zwana „W O M AN ’S INSTITUTE” , liczącą do 125.000 
uczennic, rozrzuconych po całej Ameryce. (Szczegółowe opisy tych oby
dwu uczelni zajmują swoją specyalną rubrykę w dziale ogłoszeniowym 
niniejszego wydania.)

Samo położenia miasta jest malownicze, wśród wzgórz, obfitujących 
w strumyki i górskie jeziora. Okolica nadzwyczaj zdrowa, woda czysta 
i przyjemna w użyciu. Po lOciu minutach jazdy można się dostać na 
wzgórza, dosięgające 2,000 stóp po nad powierzchnię morza.

Około 27,000 młodzieży uczęszcza do szkół publicznych, różnych ka- 
tegoryi, zaś około 3,000 zapisało się na naukę wieczorną. Do szkół pa
rafialnych uczęszcza 4,800 dzieci. Do systemu szkół publicznych należy 
centralna Wyższa Szkoła, Techniczna Szkoła Wyższa i Szkoła Rzemieśl
nicza. Budynków szkolnych jest 79, w których nad młodzieżą pracuje 
769 nauczycieli i nauczycielek. Własność szkolna przedstawia wartość 
około 3,000.000.00 dolarów. Biblioteka Publiczna (The Albright Memo
riał Library), utrzymywana przez miasto kosztem 20,000,00 doi. rocznie, 
obejmuje 800,000 tomów książek przeróżnej treści oraz 8,000 rękopisów.



Posiada też miasto Scranton cztery piękne, naturalne parki, z któ
rych najpiękniejszy jest Nay Aug Park. Muzeum historyi naturalnej (The 
E^erhart Museum of Natural History), znajdujące się w tymże parku, po
siada wspaniałe okazy ptaków i płazów z całej Ameryki.

Scranton ma dwadzieścia banków i towarzystw kredytowych, z któ
rych osiemnaście przyjmują wkładki oszczędnościowe. W edług ścisłych 
obliczeń ,do Igo stycznia 1921go roku takich wkładów złożono w ban
kach skrentońskich w ogólnej sumie dolarów 80,810,126.23. Ogólny ka
pitał bankowy wynosi 5,985,000.00 doi., nadwyżki zaś z dochodami 
6,973,410.00 doi. Cały obrót bankowy za 1920 rok wyniósł 267,995,987.00 
doi. Wkłady pocztowe w roku 1919ym wynosiły 690,475.00 doi. W ar
tość miastowych nieruchomości jest oszacowaną na 108,000.000.00 doi.

Miasto posiada również swoją Izbę Handlową z 1200tu członkami, 
wyposażoną znakomicie w  zasoby finansowe dla pomagania społeczeń
stwu w budowie instytucyi handlowo-przemysłowych. Przed dziewięciu 
laty stworzyła Izba Handlowa „Towarzystwo Rozwoju Przemysłowego” 
(The Industrial Development Company) z funduszem zakładowym 1,250,
000.00 doi., dla niesienia pomocy finansowej pożądanym przedsiębior
stwom ,powstającym w obrębie miasta.

Tak więc miasto Scranton nie jest to żadna zapadła mieścina w gó
rach pennsylwańskich, jak to niektórzy celowo rozgłaszają w Polsce, ale 
jest jednem z najważniejszych centrów życia handlowego i przemysło
wego jako też i oświatowego w Ameryce, a dla górników stało się od pe
wnego czasu Polskiem Betleem, a mianowicie, odkąd zostało metropolią 
Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła. Tu narodził się On na emigra- 
cyi, pomiędzy górnikami, oddanymi pracy pod ziemią i modlitwie do Boga 
w  niebie, przed dwudziestu pięciu laty, wzrastał i rozszerzał swoje gałęzie, 
najprzód ponad zagłębiami Pennsylwanii, niebawem po całej Ameryce i 
Kanadzie, a teraz sięga za morze, aż do Polski.

W  tym roku święcił tenże Kościół swoje ćwierć wiekowe istnienie i 
rozwój wśród nadzwyczajnych trudności, które w końcu, przy pomocy 
Bożej i woli dobrych ludzi, tak zwycięzko pokonał.



Powstanie Pierwszej Parafii P. N. K. Kościoła w Ame
ryce, i początkowy okres rozwoju Kościoła.

Na południowej stronie miasta Scranton stoi dumnie polsko-rzymska 
świątynie p. w. Serca Jezusa i, chociaż wybudowana za krwawo zapraco
wane, często z narażeniem życia pieniądze polskie, rządził i rządzi w niej 
niepodzielnie biskup ajryski za pośrednictwem swych wiernych sług, 
rzymsko-polskich księży. Zdarzyło się więc, że pewna część parafian w 
jesieni 1896go roku zapragnęła współpracownictwa z księdzem w para- 
fialnem gospodarstwie. Ówczesny proboszcz tej rzymskiej świątyni, ks. 
Aust —  wierny sługa Rzymu, na to słuszne żądanie parafian, odpowiedział 
sponiewieraniem godności polskiego ludu, a gdy sprawa ta oparła się o 
ajryskiego biskupa, tenże nakazał „krnąbrnym” parafianom bezwzględną 
uległość dla praw i hierarchii rzymskiego kościoła, w przeciwnym ra
zie zagroził niezadowolonym policyą i więzieniem. Nakaz ten jednak wy
wołał u niezadowolonych jeszcze silniejszy opór, a potem i walkę przed 
kościołem, rezultatem czego było uwięzienie kilkudziesięciu osób i skaza
nie ich na mniejsze, lub większe kary przez ajryskiego majora miasta.

Wypadek ten spadł na głowy ludu jak piorun z jasnego nieba, otwo
rzył mu oczy, wstrząsnął całą jego istotą. W tedy to polski lud nareszcie 
zrozumiał, że ajryscy biskupi nie są prawdziwymi przewodnikami, ojca
mi, opiekunami. Ojciec bowiem, swego dziecka, które chce z nim współ
pracować, nie oddaje policyi, nie batoży go, nie wtrąca do kryminału... O j
ciec wychowuje, prowadzi, kocha...

To też, ta pewna część polskiego ludu w Scranton, w tak krytycznym 
dla siebie momencie, zwróciła się o poradę do ks. Franciszka Hodura, 
podówczas proboszcza parafii św. Trójcy w miasteczku Nanticoke, Pa., 
położonem w odległości kilkudziesięciu mil od Scranton.

Ks. Franciszek Hodur, po wysłuchaniu całego sprawozdania, rzekł w 
te słowa:

„Wszyscy niezadowoleni i pokrzywdzeni w Scranton 
niech się zorganizują i pobudują nowy kościół, któ
rego własność będzie spoczywała w rękach ludu.
Potem będziemy radzić, co należy dalej czynić.”

Gdy fundamenty nowego kościoła w Scranton były gotowe, przed
stawiciele tej nowej parafii udali się do ówczesnego ajryskiego biskupa 
0 ’Hary z prośbą o poświęcenie i duszpasterza. Ten jednak kategorycznie



odmówił na tej podstawie, że zapisywanie własności kościelnej na para
fian sprzeciwia się prawom baltimorskiego synodu. (W  roku 1884ym w 
mieście Baltimore, Stanu Maryland, P. A.)

„Przepiszcie własność na mnie, a poświęcę fundamenty i dam księ
dza” —  odpowiedział flegmatycznie przedstawiciel rzymskiego kościoła 
w  Ameryce.

Zamiast uczynić zadość woli ajryskiego biskupa, udali się delegaci no
wej scrantońskiej parafii do Nanticoke do ks. Franciszka Hodura z pono
wną prośbą, by przybył do nich do Scranton i dopomógł we walce z ajry- 
skim biskupem o prawa polskiego ludu w Ameryce.

Ks. Franciszek Hodur, nie bacząc na grożące mu następstwa, przyj
muje to wezwanie i wieczorem w niedzielę, dnia 14go marca 1897go ro
ku, przybywa do Scranton, gdzie obejmuje zarząd nowo-powstałej parafii 
św. Stanisława B. i M.

Tak więc powstała parafia św. Stanisława B. i M. w Scranton, 
PIERW SZA W O LNA POLSKO NARODOWA PARAFIA na świecie.

Zaraz w następną niedzielę ks. Franciszek Hodur, w piwnicy budują
cego się kościoła, odprawił pierwsze nabożeństwo, jako wolny ksiądz i 
związał się ze skrentońskim ludem na całe życie. Po tem nabożeństwie 
odczytano Konstytucyę kościoła, a potem ks. Franciszek Hodur, Komitet 
parafialny i wszyscy wierni, którzy się zdecydowali na tak wielki i stano
wczy CZYN, jak stworzenie parafii bez zezwolenia irlandzkiego biskupa 
i na wybór proboszcza podług ustaw apostolskich, złożyli przysięgę nowe
mu Kościołowi. Ksiądz Hodur przyrzekł, iż będzie pracował w duchu Je
zusa Chrystusa, jedynego Wodza i Biskupa rozrzuconego na tułaczce ludu 
polskiego. Od spełnienia tych obowiązków nie odstraszą go ani groźby, 
ani prześladowania, ani nędza. Z powodu samowolnego przybycia do 
Scranton, wbrew woli ówczasnego biskupa 0 ’Hary, czeka go suspenza, 
a potem ekskomunika, a może i śmierć męczeńska. Ale Opatrzność Bo
ska kazała mu być powolnym na głos cierpiącego ludu, więc stać się musi 
to, co Bóg postanowił. Komitet i wierni zaprzysięgli, że będą stali mocno 
przy swoim kościele i księdzu i że żadna siła ludzka nie zepchnie ich z raz 
obranej drogi. Tę nową parafię stanowiło około 250 rodzin, przeważnie 
górników, ludzi ubogich, żyjących z pracy rąk.

Tak się rozpoczęła historya tego Kościoła, którego haseł jeszcze nie 
doceniają i przyjaciele Jego, a potępiają Go wszyscy urzędowi i nieurzę- 
dowi obrońcy obecnego porządku rzeczy w  kościele rzymsko-katolickim.

Na zwalczanie nowego ruchu religijno-narodowego założyli księża 
rzymscy w  dyecezyi skrentońskiej zaraz w kwietniu, a więc w niespełna w 
dwa tygodnie po przybyciu ks. Hodura do Scranton, gazetę „Przegląd” ,
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w której bronili zawzięcie ajryskich biskupów i interesów rzymsko-pol- 
skiego kleru.

Ks. Pr. Hodur zaś począł wydawać tygodnik „Straż” , w  którym to pi
śmie szerzył swe poglądy na stosunek polskiego ludu do Rzymu, do bi
skupów, do księży i do Ojczyzny, Polski.

Program Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła był z początku 
bardzo umiarkowany i obejmował następujące punkty:

1) Lud polski ma być właścicielem wszystkich kościołów, zbudo
wanych i utrzymywanych przez niego.

2) Lud polski ma mieć prawo zarządzania majątkami kościelnymi 
przez Komitety, wybrane przez odnośne parafie.

T O W . IM . Ś W . J O Z E F A  P R Z Y  P A R A F I I  ŚW . S T A N IS Ł A W A

3) Lud polski ma prawo wyboru proboszczów.
Jednakowoż za ten tak skromny program Polsko Narodowy Kościół 

został wyklęty przez irlandzkich biskupów, a papieski delegat, Martinelli, 
powiedział, że kościół rzymski nie zgodzi się nigdy na warunek pierwszy
i. trzeci. Dnia 4go lipca, 1897go r., odbyło się uroczyste poświęcenie kościo
ła św. Stanisława B. i M., przy nader licznym udziale zwolenników nie 
tylko ze Scranton, lecz i z Pric.eburga, Wilkes-Barre i Duryea. Kościół ten 
św. Stanisława B. i M., chociaż nie imponujący swą budową, ani rozmiara-



Z E B R A N IE  P A R A F IA N  K O Ś C IO Ł A  P O L S K O  N A R O D O W E G O  IM
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mi, ani arcihtekturą, ani też bogatemi ozdobami, jednakowoż robi on na 
widzu silne wrażenie. Patrząc na ten gmach drewniany (jak go widzimy na 
załączonej rycinie), wzniesiony na mocnem podmurowaniu, o ciężkich 
schodach z sinego kamienia, i znając dzieje tego ruchu polskiego ludu w A 
meryce, którego dokumentem widomym jest ten Kościół, mimowoli uchy
lić trzeba czoła przed tym pomnikiem wiary i miłości polskiego robotnika 
na tułactwie. Idea, zapoczęta w Scranton, szła dalej w  pennsylwańskie gó
ry, budząc z uśpienia wyzyskiwany dotąd w straszny sposób lud polski.

 ̂ Ksiądz Fr. Hodur głosił z ambony, z estrady i w „Straży” , jako jest 
hańbą dla naszego narodu w  Ameryce, że dwa miliony wiernych katoli
ków polskich nie mają swoich polskich biskupów, swoich przedstawicieli 
w  zarządzie kościelnym, ale też jeszcze większą hańbą, jeszcze większem 
niebezpieczeństwem jest ta okoliczność, że nasz naród stracił tytuł wła
sności do kościołów i szkół, przez siebie wzniesionych, i w walce z bisku
pami irlandzkimi nie ma o co się oprzeć. Biskupi ci, jako właściciele ko
ściołów, mają po swej stronie sądy amerykańskie i, w razie nieporozu
mień, mogą użyć powagi i siły państwa na wymuszenie posłuszeństwa 
dla swoich rozkazów. Korzystali też z tych przywilei irlandzcy dygnitarze, 
wołając policyi w Chicago, Buffalo, Baltimore, Filadelfii, Dupont i tutaj 
w Scranton, i lały się obficie łzy i krew obrabowanego i skatowanego lu
du polskiego i poleje się jeszcze nieraz struga krwi polskiej, aż ten lud 
pozna swe prawa i zrozumie swą wartość i swą godność. A wtedy zer
wie polski lud te łańcuchy, które go przykuwają do ciemięzców i oprawców 
w infułach i zorganizuje swój własny kościół wolny, Polsko Narodowy.

Idea zapoczątkowanego Narodowego Kościoła w Ameryce staje się 
coraz popularniejszą między naszym ludem. Wszyscy zdają się podzie
lać to zdanie, iż nadszedł czas działania, czas przebudzenia się z martwo
ty wiekowej, czas uwolnienie się z pod obcej opieki i zależności duchowej.. 
Agitatorów narodowego ruchu przyjmowano wszędzie z radosnem unie
sieniem, jako wybawicieli z nieznośnego jarzma irlandzko-rzymskiego.

W ięc też za przykładem parafii skrentońskiej tworzą się nowe para
fie Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła w : Dickson City, Plymouth, 
Wilkes-Barre, Duryea, Dupont, Carnegie, McKees Rocks, McKees Port, 
Cannonsburg, Shenandoah, Frackville, Filadelfia, Johnstown, New Castle, 
Boswell, Erie, South Fork, Waszyngton, Pa.; Brooklyn, N. Y. (2 parafie) 
Albany, Schenectady, Rochester, Niagara Falls, New York Mills, 
Rome, N. Y.; Bridgeport, Conn., New London, Norwich, Plantsville, Hart
ford, Wallingford, Conn.; Westefield, Mass., Chicopee, Fali River, Lo- 
well, Webster, Adams, Mass.; Central Falls, R. I.; Passaic, N. J., Bayon- 
ne, Camden, Trenton, N. J.; Baltimore, Md.; East Chicago, Ind.; South



Bend, Ind. (2 parafie); Mliwaukee, Wis., Pułaski, So. Milwaukee, W is.; 
Cleveland, Ohio; Detroit, Mich.; Hamtramck, Mich.; Minneapolis, Duluth, 
Poley, Minn.; St. Louis, Mo.; Sioux City, Iowa; Winnipeg, Man., Kanada i 
w  wielu innych miastach i miasteczkach, zamieszkałych przez liczniejsze 
kolonie polskie. Parafia w Buffalo powstała w r. 1894tym, a w Chicago 
w  r. 1895tym jako parafie Polsko Katolickie.

że mimo to, ruch Polsko Narodowy nie opanował odrazu na stałe 
większości ludu polskiego w  Ameryce, złożyło się na to kilka przyczyn, a 
między innemi: niechęć kleru i brak jednolitości w prowadzeniu agitacyi.

K O M IT E T . P A R A F I I  ŚW . S T A N IS Ł A W A  B. I  M. W  S C R A N T O N , P A .

Księża polscy, zależni bezwzględnie od irlandzkich biskupów, zrozumieli 
prędko, że ten nowy prąd, zapoczątkowany w Scranton, to przedewszyst- 
kiem prąd ludowy, mający za zadanie zdobycie dla ludu praw, danych mu 
przez Jezusa Chrystusa i Apostołów, a zrabowanych później przez cesa
rzy, papieży i biskupów; zrozumieli ci księża rzymscy, że oświadczenie 
się ich za Narodowym Kościołem, to znaczy tyle, co zrzec się nieograniczo
nej władzy nad ludem, przypuścić do rządów przedstawicieli ludu, zmniej
szyć przez to swe dochody, prowadzić więcej chrześciańskie życie. A  do 
takiej ofiary nie byli i nie są zdolni polsko-rzymscy księża, zależni od ir



landzkich biskupów. W ięc też rzucili się oni z całą zajadłością do zwal
czania narodowego ruchu, bo wiedzieli, że tu rozchodzi się o ich przywi
leje, dochody i wygody. Posprowadzali Jezuitów, Franciszkanów i in
nych mnichów, wypróbowanych w tumanieniu prostego ludu, poczęli u
rządzać obchody w  rocznice ostatnich dwóch rewolucyi i Konstytucyi Trze
ciego Maja, grozić piekłem i gniewem Bożym tym, co się podnieśli do wal
ki o prawa ludu polskiego. I cofnęło się dużo bojaźliwych ludzi.

Drugą przyczyną powolnego względnie rozwoju narodowej myśli był 
brak jednolitości w działaniu i niezawsze przykładne postępowanie nie
zależnych księży. Prawie równocześnie powstały trzy obozy, trzy więk
sze ogniska niezawisłości, a mianowicie: w Scranton, Chicago i Buffalo, a 
z tych Scranton wystąpił najpóźniej na widownię. Przewodnicy odłamu 
Chicagowskiego i Buffalowskiego nie zgadzali się z początku na kierunek 
księdza Fr. Hodura, na otwarte i zasadnicze zerwanie z biskupami rzym
skimi i z Rzymem i dążenie do reformy w duchu Kościoła prawdziwie 
Chrystusowego, ale twierdzili, że ich kościół i kościół papieski to 
jedno i to samo.

Ks. Franciszek Hodur postawił tę sprawę jasno już w następnym ro
ku po objęciu parafii św. Stanisława W Scranton, to jest w roku 1898ym, 
po bytności swojej w Rzymie, gdzie przedstawił sprawę kardynałom Ledó- 
chowskiemu i W . Vanutellemu. Rzym atoli o żadnych względach dla po
laków ani o uznaniu Kościoła Polsko Narodowego i słyszeć nawet nie 
chciał. Po tern właśnie nastąpiło wyklęcie ks. Franciszka Hodura i ludu 
z nim współcierpiącego przez irlandzkich biskupów, dnia 2go października, 
1898go roku. Klątwa ta sprawiła pewne wrażenie, przy pomocy strachów, 
próśb i gróźb misyonarskich, lecz tylko na umysłach nieoświeconych i sła
bych, natomiast, co najlepszych i najodważniejszych, złączyła razem jesz
cze silniejszym węzłem do stawienia oporu dawnym tyranom.

To też, po dłuższej i dokładnej rozwadze i odpowiedniem przygoto
waniu, uchwala zgromadzenie parafialne w  Scranton, dnia- 16go grudnia, 
1900go roku, zerwać raz na zawsze z rzymskim kościołem, nie tylko ze
wnętrznie, czyli formalnie, ale i wewnętrznie, to znaczy zerwać z syste
mem nauki rzymskiego kościoła i zarazem wyraża radość z tego powodu, iż 
ksiądz Franciszek Hodur, proboszcz kościoła św. Stanisława B. i M. w 
Scranton, postanowił odprawić na Boże Narodzenie tegoż roku, 1900go, 
Mszę świętą w języku polskim. Była to pierwsza Msza św. w nowożyt
nym języku polskim. Ostatni raz odprawiono Mszę św. w języku polskim 
starożytnym (staro-słowiańskim) w Krakowie, za panowania króla W ła
dysława Jagiełły.



W  dniu 29ym września, 1907go roku konsekrowali trzej holender
scy biskupi księdza Franciszka Hodura, na biskupa Polsko Narodowego 
Katolickiego Kościoła w Ameryce. Aktu tego dokonali w mieście Utrech
cie w  Holandyi, w kościele św. Gertrudy, arcybiskup Gerard Gul, biskup 
Jakób Jan Van Thiel z Harlem i biskup Mikołaj Bartłomiej Spit z Da- 
wenter.

Przez przyjęcie konsekracyi z rąk katolickich biskupów, zjednoczył 
ks. biskup Franciszek Hodur formalnie Narodowy Kościół z innymi ko
ściołami katolickimi, nie uznającymi Rzymu, a posiadającymi tak zwaną 
sukcesyę Apostolską i złączył w  Ameryce odłam wolnego Kościoła, pozo
stający aż do tego czasu pod zarządem księdza biskupa Antoniego Kozło
wskiego w Chicago.

To był pierwszy, nadzwyczaj ciężki i burzliwy okres narodzin i wzro
stu Polsko Narodowego Kościoła.

K O M IT E T  JU B ILE U S ZO W Y Z 1922-GO ROKU.
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Kościół im. św. Stanisława B. i M. w Scranton, Pa., jako 
Pierwsza Polsko Narodowa Katol. Parafia na Świecie.

Każdy początek jest prosty i trudny. Potem dopiero układa się życie 
w różnorodne formy i staje się wygodniejsze. Prażycie rodzi się w  kło
potach i bólach. Narodowy Kościół w Scranton powstał z kłopotów.

Jak potok górski rodzi się między urwiskami skalnemi, ze śnieżyc i 
topieluch, tak na urwisku skalnem stanął pierwszy Narodowy Kościół w 
Scranton. U stóp jego szumi.potok Meadow, powstały ze śnieżnych roz- 
topielic okolicznych wzgórzy. Parafia ta zrodziła się z dwu niezadowoleń. 
Jedno niezadowolenie spoczywało na dnie serca polskiego ludu w Scran
ton, a drugie w duszy ks. Franciszka Hodura, podówczas proboszcza pol- 
sko-rzymskiej parafii w Nanticoke, Pa.

Te dwa niezadowolenia zlane w jedno stworzyły Pierwszy Narodowy 
Kościół.

Tak jak dodatni i ujemny prąd elektryczny przez zetknięcie się wy
wołuje wspaniałe światło w towarzystwie piorunów i wstrząśnień.

Znane są powody niezodowolenia polskiego ludu roboczego. Ciężka 
praca w kopalni i w  fabryce, a zwłaszcza przed laty 30tu, gdy robotnik 
trudził się 12 do 14 godzin, a zarabiał około dolara dziennie, złe trakto
wanie wszędzie i zawsze, szalony wyzysk niezaradnego człowieka ze strony 
ajryskiego bosa, ajryskiego politykiera i polskiego księdza, ale zależnego 
od ajryskiego biskupa, oto podłoże, na którem rosło zielsko niezadowole
nia, bólu, smutku, przygnębienia i rozgoryczenia polskiego górnika.

Zdawało mu się, że wszy
stko przeciw niemu zwróco
ne, że nie ma przyjaciół na 
Dałym Bożym świecie.

Uważał na to bacznie by
ty wikary przy kościele Ser
ca Jezusa i redaktor Scran- 
tońskiego Tygodnika, ks.
Hodur. I on się czuł nie
zadowolonym, smutnym, z 
rozterką w  duszy.

Pozornie było mu do
brze, bo miał piękną pa
rafię, znaczne dochody,

TOW . CHŁOPCÓW  P. IM. OBROŃCÓW KO ŚC IO ŁA 
NARÓD. P R Z Y  PAR . ŚW. S T A N IS Ł A W A  B. I M.



TOW . B R A TN IE J  POM OCY P. IM . „O B R O N A  LU D U ” .

względy u starego ajryskiego biskupa, jak zresztą każdy polski ksiądz, 
spełniający swe obowiązki podług praw i przepisów kościoła, ale w głębi 
duszy czuł się zgnębionym ,rozdartym. Widział, że polski lud jest ska
zanym na powolne konanie, na śmierć w morzu ajrysko-amerykańskiem. 
Wszystko to, co robili, co przepisywali wówczas ajryscy i niemieccy bi
skupi w Ameryce, zdążało do prędkiego wynarodowienia polaków przez 
kościół.

Hasło biskupa Thierney’a z Hartford, Conn.: Unus Deus, una fides, 
una lingua, una administratio —  Jeden Bóg, jedna wiara, jeden język, je^ 
den kościelny rząd w  Ameryce, przyjęło się u wszystkich biskupów. Nie
którzy z nich jak Richter, Messmer, Katzer, Ireland i Thierney wydawali 
rozporządzenia rugujące polski śpiew, polską mowę z kościoła i szkoły. 
Inni próbowali dostać polaków do swych organizacyi gospodarczo-polity-
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cznych, a inni wreszcie nienawidzili księży święconych w Europie, przy
wiązanych do swego ludu, języka i zwyczajów i przepędzali przy lada oka
zy i.

Wobec takich stosunków polskie wychodźtwo było bezradne. W pra
wdzie próbowało oporu przeciw biskupom i złym księżom przez swe na
rodowo czujące organizacye, takie naprzykład jak Związek N. P., Związek 
Młodzieży, Sokół, pierwsze stowarzyszenia postępowe i społeczne, ale te 
usiłowania sporadyczne i pozbawione jasno określonego programu na 
polu kościelnej polityki nie przynosiły pożądanych owoców.

 ̂ Wtedy ks. Hodur postanowił zerwać z ajryskimi biskupami i rozpo
cząć organizacyę wolnego polskiego kościoła.

W  tym celu opuścił Nanticoke, a przybył do Scranton na wezwanie 
garści pokrzywdzonego ludu.

CHÓR IM. PR . S ZO PE N A  P R Z Y  PAR . SW . S T A N IS Ł A W A  W  SCRANTO N , P A .



Aby się przekonać, jak się zapatruje Rzym na politykę ajryskich i 
niemieckich biskupów w  Ameryce, udał się ks. Hodur w styczniu 1898 
roku do stolicy papieskiej. Mając polecające listy od ks. Stojałowskiego, 
który sympatyzował z wolnościowym ruchem w kościele do pewnego sto
pnia, do kardynałów Vanutellich i ks. Gormier, spowiednika i jałmużnika 
papieża Leona X IIIgo, przedstawił im najpierw sprawę ucisku i wyzysku 
polskiego ludu w Ameryce, a potem kardynałowi Ledochowskiemu, pod
ówczas prefektowi departamentu wiary rzymskiego kościoła.

Przedstawienia te jednak nie przyniosły pożądanych skutków. Kar-

T O W . B R A T N IE J  P O M O C Y  IM . B A R T O S Z A  G Ł O W A C K IE G O

dynał Ledóchowski sfukał w brutalny sposób wysłannika polskiego ludu, 
dając mu do zrozumienia, że wszelki opór przeciw ajryskim i niemiec

kim biskupom w Ameryce będzie uważany za bunt przeciw papieskiej sto
licy i jako taki zmiażdżony.

„W racaj prędko, —  rzekł dawniejszy arcybiskup gnieźnieńsko-po- 
znański do ks. Hodura —  i spamiętaj to sobie na zawsze, że stolica świę
ta nie będzie ustanawiała osobnych praw, ani osobnych biskupów dla gar-< 
ści katolików polskiego pochodzenia w Ameryce, skazanej na niezawodne 
wynarodowienie się pośród kulturnego i bogatego otoczenia. Sentyment
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wasz nie ma sensu, ani najmniejszych widoków na poparcie tutaj. W y 
bijcie to sobie z głowy” .

Odpowiedź tę jasną., a przesłaną pisemnie, choć w łagodniejszej for
mie, na ręce ks. Hodura przez papieskiego delegata Martinelle’go w W a
szyngtonie, przedstawił po powrocie do Ameryki ks. Hodur pod rozwagę 
parafialnemu zgromadzeniu w Scranton.

Zebranie orzekło jednogłośnie, że parafia im. św. Stanisława B. i M. 
w  Scranton zrywa na zawsze z rzymsko-katolickim kościołem i jego przed
stawicielami w Ameryce i oddając się pod szczególniejszą opiekę Bożą, 
prosi ks. Hodura, jako swego duszpasterza, aby prowadził odtąd zupełnie 
wolną parafię w duchu Chrystusa Pana, Założyciela Chrześciańsko-Kato- 
lickiego Kościoła na świecie.

Ks. Hodur przyrzekł to uczynić,' a po skończonem zebraniu udali się 
wszyscy do kościoła na krótkie nabożeństwo, aby się wzmocnić modlitwą



i błogosławieństwem na nowe próby, doświadczenia, pracę, walkę i cier
pienia.

Że Bóg nie opuścił swego ludu, że go wspierał w jego dążeniu do bu
dowania żywego kościoła, opartego o naukę, o prawdę Chrystusową —  tę 
wiecznotrwałą skałę, wynika z dalszej historyi Pierwszej Narodowej pa
rafii. Wprawdzie straszyli rzymscy księża wyznawców Narodowego Ko
ścioła najprzeróżniejszemi karami doczesnemi i wiecznemi, prześladowali

lud i jego kapłana, ale to 
ich nie zepchnęło z raz o
branej drogi.

Owszem pobudzało do 
miłości dla świętej sprawy, 
do żarliwości, wierności, 
cierpliwości i wytrwania.

I dziś po ćwierć wieko- 
wem szamotaniu się z prze
ciwnościami, z samymi so
bą, z nieprzyjaciółmi Pra
wdy i Wolności, stoją wy
znawcy Narodowego Ko
ścioła Polskiego w Scran
ton silni wiarą, zjednoczeni 
miłością, pewni, że nie tyl
ko nie przepadła ich praca 
w Ameryce, ale i w Polsce 
się przyczyni do rozbudze
nia wolnościowego ducha 
w narodzie.

Około trzecia część 
polskich osadników w 
Scranton i okolicy przyłą

czyła się do Narodowego Kościoła. Są to przeważnie starsi obywatele i 
ich potomstwo, urodzone już i wychowane na amerykańskiej ziemi, ale 
przywiązane w szczególniejszy sposób do swego skromnego kościoła. Da-
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leko szukać takiej młodzieży, jak skrentońska, tak pojmującej rozumnie i 
uczciwie swoje obowiązki względem Boga, Kościoła, rodziców i swego 
społeczeństwa.

Są między tą młodzieżą także lekkomyślni i swawolni, samoluby i le- 
niwcy duchowi, ale ogromna większość chłopców i dziewcząt Narodowej 
parafii brzydzi się tem wszystkiem, co brudne, podłe i niegodne chrze- 
ścianina, polaka i amerykańskiego młodzieńca, albo młodej polki na a
merykańskiej ziemi zrodzonej.

Członkowie i członkinie towarzystw młodzieży, takich jak Zmar
twychwstanie, Obrońców Narodowego Kościoła, Dziewic Polskich, Dzie
wcząt, Chóru im. Pr. Szopena, im. św. Cecylii, Stanisława Moniuszki, Ka
peli i Orkiestry Narodowej, to nie lalki i pajace kręcący się bezmyślnie 
koło kościoła, ale żywi. członkowie i członkinie, którzy po swych drogich 
rodzicach zajmą kiedyś miejsca przed Bożym ołtarzem i będą prowadzili
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dalej to święte dzieło, które rozpoczęli ich ojcowie, matki i pokrewni na 
cześć Stwórcy, a na zbawienie polskiego ludu na wychodźtwie.

Starsze towarzystwa bratniej pomocy, które się skupiają obecnie pod 
sztandarem N. K. w Scranton są następujące: Ułanów T. Kościuszki, Rę
kodzielników, Obrona Ludu, Dzwon Wolności, św. Józefa, Bartosza Gło
wackiego i 15 Oddziałów P .N. Spójni.

Towarzystwo Niewiast Polskich A. N. S. ma charakter religijno-spo- 
łeczny.

Towarzystwo im. Maryi Konopnickiej, oraz Ognisko i św. Rodziny 
charakter oświatowy, a towarzystwo Bożej Miłości szczególniejsze dąże
nie do wprowadzenia w życie największych wskazań Bożego Nauczy
ciela.

Narodowa parafia w Scranton pragnąła być zawsze w pierwszych 
szeregach szerzyoieli narodowej idei w kościele. W ięc też stosownie po
stępowała...
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Pierwszą ona była między siostrzycami, gdy się rozchodziło o 
składki na potrzebujących pomocy w Ojczyźnie Polsce, pierwsza w ofia
rach na Fundusz Misyjny, na utrzymanie Seminaryum, przy zakładaniu 
Spójni, przy poparciu Straży, gdy temu pismu groziło zewsząd niebezpie
czeństwo, pierwszą przy zakupnie amerykańskich i polskich bondów, 
pierwszą w modlitwie, w  walce i pokojowej pracy.

W ydała z siebie trzech Narodowych Księży: Jana Zajączkowskiego, 
Michała Zawadzkiego i Jana Ziębę. Zawsze czujna, żywa, ofiarna, do ka
żdej roboty gotowa.

To też prawdopodobnie miał na myśli członków Narodowej parafii w 
Scranton autor hymnu Wiary, Wdzięczności i Postanowienia, gdy wołał 
do Boga w imieniu ludu następującemi słowy:

„Pod znakiem Twym  gotowi my,
Do wszystkich ofiar Boże,
Czy wylać krwawy pot, czy łzy,
Czy znosić los w pokorze.

I choćby burza szalała w  świecie,
Choćby i piorun pod stopy bił,
Nas nic nie cofnie, nas nic nie zgniecie,
Bodajś Ty z nami, Ojcze nasz był.

Bo światło Tw oje zabłyśnie znowu 
Pośród ciemności, w  zwątpienia noc 
I my posłuszni Twojemu słowu,
Zwalczymy wszystko, zwyciężym moc.”
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Kościół Polski Narodowy Katolicki uznaje dekrety czterech pierw
szych soborów niepodzielnego katolickiego kościoła, jako pomocne opinie 
w tłómaczeniu, zrozumieniu i określaniu chrześciańskich zasad. Sobory te 
są: nicejski (325), konstantynopolitański (381), efezki (431) i chalcedon 
ski (451). Powyższe sobory, czyli zgromadzenia biskupów i rzeczoznaw
ców, przedstawiających cały wówczas znany świat katolicki, rozstrzygnęły 
spory tyczące się istoty Boga, osoby i natury Jezusa Chrystusa, oraz istoty i 
osoby Ducha Świętego. Pierwsze dwa sobory ułożyły nadto wyznanie wiary 
zwane odtąd nicejsko-konstantynopolitańskiem, w  którem streszczono 
poglądy biskupów i teologów na zagadnienia religijne ówczesnego czasu, a 
dwa następne zebrania potwierdziły te wyznaniowe formuły. Szerokie 
warstwy chrześciaństwa nie brały już udziału w naradach tych soborów, 
demokratyczne bowiem dążenia chrześciaństwa, ustąpiły miejsca oligar
chicznym i hierarchicznym. Siłą rozstrzygającą o formie i treści wiary 
ówczesnej doby byli cesarze i biskupi.

Cesarz rzymski zwoływał sobory, pilnował porządku i przeprowadzał 
siłą wykonanie uchwał, a biskupi radzili, badali, zastanawiali się i roz
strzygali o najważniejszych sprawach religii i sumienia za pomocą głoso
wania.

Biskup rzymski, czyli papież, nie zwoływał żadnego z powyższych 
soborów. Pierwszy zwołał cesarz Konstantyn W ielki, drugi cesarz Teo- 
dozyusz I, trzeci zwołał Teodozyusz II, a czwarty cesarz Marcyan.



Uchwały tych soborów jakkolwiek nie podkreślały głównych zadań 
Chrystusowego Kościoła i nie przedstawiały poglądów i przekonań szero
kich mas chrześciańsko-katolickiego kościoła Owej doby, ale tylko po
glądy wyższych warstw wykształconych na greckiej filozofii, to jednak 
przyczyniły się do zjednoczenia i utrwalenia chrześciaństwa wobec gro
żącego mu niebezpieczeństwa ze strony mahometańskiej religii i różnych 
sekt rozbieżnych.

Były to twórcze sobory, formatywne, to jest nadające katolickiemu 
kościołowi jego charakter, rząd, podstawy, naukę i kierunek na długie, 
długie wieki.

I nasz Kościół, Polski Narodowy Katolicki odbył już cztery powszech
ne synody, także synody formatywne i twórcze, nadające charakter, kie
runek i podstawy pod byt i rozwój tej Bożej i ludzkiej organizacyi. Do 
pewnego stopnia synody Narodowego Kościoła były uzupełnieniem, jakby 
dalszym ciągiem pracy powszechnych soborów z 4go i 5go wieku, wypo
wiedzeniem się Chrystusowego Kościoła w takiej formie, w takich spra
wach, które w czasie tworzenia się Katolickiego Kościoła nie zajmowały 
jeszcze umysłów, nie nurtowały dusz ludzkich.

Narodowy Kościół przyjął decyzyę pierwszych czterech soborów w 
sprawie Istoty Bożej i je j stosunku do Chrystusa Pana i Ducha Świętego, 
ale rozwinął ten stosunek do człowieka, narodu i całej ludzkości.

Narodowy Kościół wypowiedział się na swych synodach nie więk
szością głosów biskupów tylko, ale jednomyślnie, jednogłośnie przez du
chownych i świeckich przedstawicieli, a więc cały, żywy kościół polskie
go ludu pod wpływem działania Ducha Bożego, w takich sprawach, od 
których zależy życie, rozwój, szczęście i zbawienie człowieka, narodu i 
całej ludzkości. Dlatego uważamy, że skromne synody Narodowego K o 
ścioła stanęły na wysokości swego zadania, że spełniły znakomicie swoje 
misye i będą zawsze wspominane z miłością, z uznaniem i z czcią nie tylko 
przez szczerych i rozumnych wyznawców Polskiego Narodowego Kościo
ła, ale także przez bezstronnych badaczy polskiego życia na wychodźtwie 
Z tych czterech zasadniczych synodów trzy się odbyły w Scranton, Pa., 
a jeden, trzeci z porządku, w Chicago, 111.

Pierwszy odbył się w Scranton w roku 1904ym, a potem dalszy ciąg, 
czyli synod nadzwyczajny w temże mieście w r. 1906tym, następny, drugi 
z porządku także w Scranton w  r. 1909ym, trzeci w Chicago w r. 1914ym, 
a czwarty znowu w Scranton w r. 1921ym. Najważniejsze uchwały tych 
doniosłych zgromadzeń dla Sprawy Bożej i polskiego ludu są następujące:

1) Zadecydowano, że Polski Narodowy Kościół ma zachować cha
rakter biskupi, to jest godność biskupa, jako starszego kapłana, zgodnie



z tradycyą i nauką Katolickiego Kościoła i wybrano na to stanowisko 
pierwszego biskupa Narodowego Kościoła ks. Franciszka Hodura, pro
boszcza parafii im. św. Stanisława B. i M. w Scranton, Pa.

Uczyniono to dlatego, że historya chrześciańskiego kościoła stwier
dza dowodnie nieprzerwane istnienie takiej godności w kościele chrze- 
ściańsko katolickim od czasu apostołów, aż po dzień dzisiejszy, i ponieważ 
uważano, że godność biskupia zrozumiana dobrze, zgodnie z nauką apo
stołów i pierwszych ojców Kościoła, przyczyni się do rozszerzenia i u
twierdzenia idei wolnego kościoła w Ameryce. W  zrozumieniu uczest
ników pierwszego polskiego Synodu biskupi są starszymi kapłanami, ma
jącymi z ustanowienia Jezusa Chrystusa, z poświęcenia i konsekracyi peł
nię duchownej władzy, a z upoważnienia Kościoła kierownictwo i nadzór 
nad jego sprawami, albo na całym obszarze, albo ściśle określonej części. 
Biskupi wydają polecenia i rozkazy jako wyraziciele kościelnej władzy i 
mają prawo do posłuchu w imię karności, ładu, porządku, celowości w 
kościele i dobrze zrozumianego interesu tak jednostek, jak ogółu. Świa
dome i celowe przestąpienie praw Kościoła pociąga za sobą zerwanie łą
czności z tymże Kościołem.

2) Ustanowiono Radę Kościelną, złożoną z duchownych i świec
kich, którzy jako reprezentanci Kościoła mają wspierać jego kierownika 
w  wypełnieniu trudnego zadania. Biskup z Radą stanowią najwyższą 
władzę w Kościele w czasie między synodami. Biskup z Radą są odpo
wiedzialni za swe czynności przed synodem.

3) Polski Narodowy Kościół ma się budować na demokratycznych 
zasadach, a więc własność kościelnych majątków, to jest: kościołów, 
szkół, hal, sierocińców i tym podobnych zakładów ma spoczywać w ręku 
ludu stanowiącego daną parafię i wszystkie urzędy mają wychodzić z 
wyboru. Narodowy Kościół jest związkiem autonomicznie się rządzących 
parafii. Biskupi i księża są stróżami praw kościelnych.

4) Z charakteru Narodowego Kościoła wynika, że wszystkie obrzę
dy, nabożeństwa i czynności święte mają się sprawować w polskim, ludo
w y111 języku. Dlatego polecają Synody kierownikom Kościoła wprowa
dzenie narodowego języka w miejsce łaciny, o ile na to pozwolą stosunki, 
to znaczy, o ile będą stosownie przygotowane księgi obrzędowe i przygo
towani wierni do takich zmian w kościele.

5) Należy założyć Narodowe Seminaryum, pozostające pod nadzo
rem i kierownictwem Biskupa i Rady, z któregoby wychodzili kapłani o
wiani Duchem Bożym, przejęci gotowością do służby dla Kościoła, ludu i 
całego polskiego społeczeństwa.
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6) Przyjmuje się gazetę Straż, wychodzącą w Scranton, Pa., jako 
organ Kościoła i poleca się, aby wszyscy wyznawcy P. N. K. umiejący czy
tać i pisać stali się prenumeratorami Straży, a wszyscy, zamożniejsi przy
najmniej, właścicielami udziałów (akcyi) tegoż wydawnictwa w tym ce
lu, by utrwalić byt pisma i iżby organ Kościoła nie był własnością jedno
stek, ale ogółu.

7) Ustanawia się dyecezyalny podatek roczny 50 centów od człon
ka, podwyższony na ostatnim Synodzie do dolara, z którego to podatku 
pokryje Kościół wydatki administracyjne, utrzymanie Seminaryum, wy
danie agitacyjnej literatury i tym podobnie.

8) Ponieważ święta kościelne są odzwierciedleniem dążeń tegoż 
Kościoła, jego nauki, stosunku do Boga, rodziny i narodu, postanawia się 
wprowadzić do Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła obok już 
istniejących świąt, powszechnie przyjętych w  Kościele Katolickim, na
stępujące święta i uroczystości:

Święto Ubogich Pasterzy, Bratniej Miłości, Rodziny Chrześciańskiej, 
Pamięci Ojczyzny Polski i Powstania Narodowego Kościoła. Pierwsze 
święto przypada w niedzielę po Bożem Narodzeniu, ostatnie w  drugą nie
dzielę marca, Bratniej Miłości w drugą niedzielę września, Rodziny Chrze
ściańskiej w drugą niedzielę października, a Pamięci Ojczyzny w drugą 
niedzielę maja.

W  święta te mają księża tłómaczyć zasady Narodowego Kościoła, a 
przedewszystkiem te, które są związane z charakterem uroczystości, aby 
obudzić w  sercach i umysłach słuchaczy część i miłość dla Narodowego 
Kościoła.

Powyższe reguły i prawa zostały przyjęte z małymi wyjątkami, tyczą
cymi się niektórych świąt K. N. przez pierwszy synod scrantoński z r.

1904go i jego uzupełnienie z r. 1906go.
Drugi synod jest najważniejszym ze względu na dogmatyczne orze

czenie tyczące się sakramentu głoszenia i słuchania Słowa Bożego i prze
znaczenia człowieka.

Po wysłuchaniu referatu ks. bp. P. Hodura i po omówieniu go przez 
duchownych i świeckich delegatów synod ten postanowił jednogłośnie, że 
„w  myśl nauki Jezusa Chrystusa i Jego apostołów głoszenie i słuchanie 
jSłowa Bożego jest sakramentem uświęcającym i usprawiedliwiającym  
człowieka, że przyjmujący godnie ten sakrament poznaje dokładniej wolę 
Bożą, odradza się duchowo i staje się sposobnym do Królestwa Bożego.”

Jednogłośnie także przyjęto zdanie ks. bp. Hodura o‘ przeznaczeniu 
człowieka zawarte w referacie o słuchaniu Słowa Bożego, jako zasadę Na
rodowego Kościoła:



„Bóg stworzywszy człowieka na obraz i podobieństwo swoje, musiał 
mu nakreślić cel i przeznaczenie godne siebie, swej mądrości) dobroci; 
sprawiedliwości i potęgi, a także dać mu odpowiednie środki i sposoby do 
osiągnięcia zamierzonego przez Boga celu. Inaczej byłby człowiek z góry 
poronionym płodem.”

Na trzecim synodzie, który się odbył w Chicago w grudniu 1914 roku 
poruszono i omówiono kilka nader ważnych spraw. Omówiono przede- 
wszystkiem sprawą żeństwa księży, ustanowienie Misyjnego Funduszu i 
stworzono nową godność w Narodowym Kościele, biskupów sufraganów. 
W  sprawie zniesienia celibatu były zdania bardzo podzielone. Z jednej 
strony zwolennicy żeństwa księży przytaczali dowody mające na celu wy
kazać, że ksiądz żonaty przyświecałby przykładem familijnego życia, zbliżył 
by się więcej do społeczeństwa jako obywatel, współpracownik, zwolenni
cy zaś celibatu twierdzili, że ubogie parafijki nie byłyby w stanie utrzy
mać żonatych księży, że zmiana ta powstrzyma rozwój Kościoła, a obec
nych jego wyznawców narazi na szyderstwa i nowe ataki ze strony nie
przyjaciół. Ponieważ ks. bp. Hodur widział, że sprawa ta nie dojrzała 
jeszcze do rozstrzygnięcia, wycofał ją ze synodu, a zapowiedział, że po od- 
powiedniem omówieniu tego przedmiotu na wiecach, w prasie i po ze
braniach parafialnych, przedłoży go ponownie Kościołowi do ostateczne
go załatwienia.

Uczynił to na trzeciej sesyi ostatniego synodu w Scranton i po dłu
gich debatach przyjęli delegaci następujący projekt do prawa: W  Koście
le Polskim Narodowym Katolickim znosi się przymusowe bezżeństwo kle
ru. Księża zamierzający wstąpić w związki małżeńskie mają się posta
rać o zgodę na ten krok tak ze strony parafii, jak ze strony biskupa. Mał
żeństwa zawartego przez księży potajemnie, bez wiedzy i zgody odnośnych 
stron Kościół nie uwzględnia.

Tak więc Polski Narodowy Kościół postawił tę sprawę na tem sta
nowisku, na jakiem się znajdowała w pierwszych wiekach chrześciaństwa, 
gdy księża się cieszyli temi samemi prawami, jak. i świeccy współwyzna
wcy, ale ją postawił tylko teoretycznie, zasadniczo. Praktycznie rozwiąże ją 
dopiero życie, przyszłość. Łatwiej w naszych stosunkach coś postanowić, u
chwalić, niż wykonać. Całe wieki wpajano w  lud różne średniowieczne 
teorye, to też musi upłynąć dużo czasu, nim się ich pozbędzie, ale jeśli ci 
księża, którzy pragną zmian w  tym kierunku, będą postępowali rozumnie, 
uczciwie i dążyli do celu wytrwale, mogą zrealizować swe zamiary, bo 
droga otwarta, choć stroma i kamienista. Zależeć, to będzie od tego, z ja
kiego materyału będą się składali ci, co zechcą teoryę zamienić w  praktykę.
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1) Chrystus Pan założył kościół w tym celu, aby Jego wyznawcy pro
wadzili dalej dzieło przez Niego rozpoczęte, dzieło zbawienia ludzkości. 
Apostołowie i uczniowie, oraz ich następcy mieli przygotowywać i wpro
wadzać ludzi do Królestwa Bożego, pewni, że gdy będą spełniać to zada
nie, On będzie z nimi, bo im to przyrzekł, mówiąc: Gdzie dwu, albo trzech 
zbierze się w  imię moje, ja  jestem między n im i.*) A oto ja  jestem z wami 
po wszystkie dni aż do skończenia św iata.*")

Ale tę obecność swoją uczynił warunkową, Chrystus będzie ze swymi 
uczniami, jeśli się będą zbierać i pracować w imię Jego, dla Jego celu, 
podług planu i Jego wskazówek.

Powiedział im: W y jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, nie 
przyda się na nic, jeno chyba, aby była wyrzucona precz i podeptana przez 

lu d z i.*** )
W y  jesteście światłem świata... IMiechajże światło wasze świeci przed 

ludźmi, by ci widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w nie- 
b ies iech .****)

Lecz się nie nazywajcie mistrzami, nauczycielami, bo jeden jest Mistrz, 
Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Ani nie nazywajcie na ziemi 
żadnego człowieka ojcem, bo jeden jest ojciec, który jest w  niebiesiech.

Członkowie Narodowego Kościoła, gdy będą żyć podług tych wskazań 
Bożego Mistrza, szerzyć te demokratyczne zasady Chrystusa, mogą być pe
wni Jego obecności, pomocy i współpracownictwa. W e wspólnych modli
twach, pracach, wysiłkach, we walce o świętą Sprawę, On, Mistrz nasz, 
W ódz i Zbawiciel będzie nas wspierał, bo nasze dzieło jest Jego dziełem, 
nasz trud Jego trudem, cierpienie, łzy, prześladowanie i ostateczny tryumf 

idei —  Bożego społeczeństwa, Jego cierpieniem, łzami, prześladowaniem i 
zwycięstwem wspólnej idei.

A gdy wytrwacie w  mem Słowie, (to znaczy programie przeze mnie 
wam danym),będziecie rzeczywiście mymi uczniami. I poznacie prawdę, a 
prawda was uczyni w o ln y m i.* ** ** )

* )  M at. 18, 20. * * )  M at. 28. 20.
* * * )  M at. 5, 13.

* * * * )  Tam że. 16.
* * * * * )  Jan 8. 31. 32.



2 ) Najważniejszem zadaniem, posłannictwem Jezusa Chrystusa po
dług Jego własnego świadectwa i świadectwa Jego uczniów, zapisanego w 
ewangeliach i dokumentach I i ligo  wieku naszej ery, było głoszenie i zało
żenie Bożego Królestwa na ziemi. Od tego momentu, gdy wrócił z pu
szczy, gdzie się doświadczał przez 40 dni i nocy i wyrzekł do tłumów: Po
kutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo niebieskie*), aż do tej chwili 
gdy rozpięty na krzyżu konał i mówił szeptem: Wykonało się, służył Mistrz 
Nazareński tej W ielkiej Sprawie, przygotowywania ludzkości dla Królestwa 
Bożego na świecie.

Tę misyę podjęli apostołowie i ich bezpośredni następcy i dla niej cier
pieli i maili śmiercią, męczeńską, ale dalsze pokolenia zapomniały o niej. 
Wpizągnięte w koło kościelnej polityki papieży, zajmowało się urzędowe 
chrześciaństwo rozwiązywaniem zagadnień teologicznych, budowaniem 
wspaniałych katedr z kamienia, cegły, złota i srebra, tępieniem ludzkiej 
wolności, wysługiwaniem się królom, panom i wogóle potentatom tego 
świata, a zapomniało o budowie żywego społeczeństwa, Królestwa Bożego 
na ziemi.

Z tej przyczyny powstał wśród ubogiego ludu polskiego na wychodż- 
twie w Ameryce Polski Narodowy Kościół Katolicki, aby przypomnieć z po
wrotem światu, a najpierw polskiemu narodowi, tę nieśmiertelną i konie
czną ideę organizowania Bożego społeczeństwa, opartego o miłość, boha
terskie męstwo, współpracę, sprawiedliwości i braterstwo. Pokutujcie, al
bowiem się przybliżyło do nas Królestwo Chrystusowe!

żałujcie, żeście zmarnowali tyle czasu, talentów, sił ducha i ciała na ja 
łowe wysiłki, na bratobójcze walki, na wyzysk, oszukiwanie się wzajemne, 
podstęp, zdradę, handel najświętszemi uczuciami i ideami. Przestańcie 
czynić nieprawość!

 ̂ Stańcie w szeregi, rozpocznijcie nowy okres własnego życia, życia pol
skiego narodu i całej ludzkości! Idźcie i niech się w was spełni to wszyst
ko, co planowała Mądrość Przedwieczna!

3) Religia jest żywym związkiem człowieka z Bogiem, jest najpo-
tężniejszem, najszlachetniejszem i najświętszem uczuciem ludzkiego serca 
i najwyższym wzlotem ludzkiego rozumu. Powstaje w tajni duszy, obja
wia się w wierze, ufności bez granic i w dobrych, społecznych czynach.

Religii nie wolno nikomu poniżać, ani ośmieszać, ani nią handlować, 
ani je j naginać do osobistych, materyalistycznych celów. A ktoby to czy-

'  > M at. 4, 17. M arek  1, 14. 1 5 .



nił naraża się wobec Boga i społeczeństwa ludzkiego na najstraszniejsze 
następstwa, bo odrzucenie. Historya nie piętnuje nikogo tak surowo jak 
handlarzy Bogiem, cnotą,, wiarą, sakramentami, jak bluźnierców, krzywo- 
przysiężców, świętoburców i świętokradców.

„Biada pasterzom, woła wielki izraelski prorok do tych wszystkich, 
którzy nadużywają religii do niskich, podłych i samolubnych celów, którzy 
paśli samych siebie: iżali trzód nie pasą pasterzowie? Mlekoście jadali, 
wełnąście się przyodziewali, a co tłustego było zabijaliście, a trzody mojej 
nie paśliście. Co niemocnego było nie posilaliście, a co chorego nie le
czyliście, co połamanego było nie powiązaliście, a co się oderwało nie przy
wiedliście, a co było zginęło, nie szukaliście, aleście z surowością rozkazy
wali i mocą. I rozprószyły się owce moje dlatego, że nie było pasterza i sta
ły się na pożarcie wszechzwierzów polnych i rozprószyły się. Przeto paste
rzowie słuchajcie Słowa Pańskiego, to mówi Pan Bóg: Oto ja  sam stanę 
przed pasterzami i będę szukał trzody mojej z rąk ich i uczynię, że nie będą 
więcej paśli trzody mojej i nie będą paśli więcej siebie i wyzwolę trzodę 
moją z gęby ich i nie będzie im więcej strawą.*)

Czy się nie ziściły w  historyi ludzkiej rasy te prorockie słowa na ka
płanach egipskich, żydowskich i rzymskich? Czy się nie mogą ziścić tak
że na polskich, jeśli się nie cofną z drogi przeniewierstwa Bożego? Te 
same przyczyny rodzą te same skutki. Ta sama ręka, która pisała w babi
lońskim pałacu, mane, tekel, ufarsim, może także w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu, Lwowie, Łodzi, W ilnie i w Częstochowie napisać: biada!

4) Wprowadzenie człowieka do Królestwa Bożego, owego doskonałego
stanu społeczeństwa ludzkiego, za którym tęskni i do którego ustawicznie 
dąży ludzka rasa, nazywa się w języku religijnym zbawczą pracą, zbawie
niem. Podług nauki Chrystusa Pana Królestwo niebieskie jestto stan 
ludzi zjednoczonych z Bogiem bezgraniczną miłością, oddanych Mu zupeł
nie, z Nim współżyjących i współdziałających. By osiągnąć taki stan musi 
człowiek przejść przez długi proces wewnętrznych przemian. Musi się 
duchowo odrodzić, a przedewszystkiem uwolnić od grzechu i jego skutków. 
Grzech jestto zapoznanie istoty i dążeń Bożych w poszczególnym człowie
ku, w narodzie, czy nawet w całej ludzkości. Skutki tego zapoznania Bo
ga w sobie i zaparcia się Jego, Źródła wszelkiego życia, są dla człowieka 
wprost fatalne, druzgocące. Pozostawiony samemu sobie w duchowem i 
moralnem życiu, nie tylko nie rozwija się grzeszny człowiek, nie postępuje

* )  E zechiel, 34, 2— 10.



naprzód, ale się cofa i karleje. W egetuje wprawdzie jakiś czas, ale po
tem obumiera, marnieje i zginąłby niezawodnie, gdyby mu nie przyszedł 
z pomocą sam Stwórca— Ojciec, który nie chce śmierci biednego grzeszni
ka, ale chce, aby się nawrócił i żył.

Czyni to przez Jezusa Chrystusa. Zbawcza praca Bożego Pośrednika 
polega na tem, że wskazuje upadłemu człowiekowi na straszne następstwa 
grzechu, na pierwotny i ostateczny cel Jego, szczęście wiekuiste, na miło
sierdzie i sprawiedliwość Bożą i nawiązuje między Stwórcą, a stworzeniem 
stargane nici, układa na nowo wewnętrzny życiodajny moralny stosunek. 
Człowiek jest istotą społeczną, nie tylko w tem znaczeniu, że żyje z podob- 
nemi sobie istotami w przyczynowym związku i musi współpracować dla 
wspólnego dobra, jeśli chce z niego korzystać, ale też w znaczeniu wyż- 
szem, szerszem, jest zależny od Pierwszej Przyczyny wszelkiego istnienia, 
od Najwyższego Organizatora wszechświata, spojony z Nim duchowymi i 
moralnymi węzłami stanowiącymi o jego świadomym bycie, o jego roz
woju i dążeniu ostatecznem.

Człowiek nie może się odosobnić bezkarnie od natury, od rodziny, od 
narodu, od państwa, od kościoła, od Boga. Każde takie zboczenie sprowa
dza fatalne, straszne następstwa. A przedewszystkiem zerwanie stosunku z 
Bogiem. Powoduje ono duchową pustkę w człowieku, wyjałowienie i 
zniechęcenie do tego wszystkiego, co nazywamy pięknem, moralnem, twór- 
czem i duchowem życiem człowieka, a przeciwnie potęguje w nim ciąż i pęd 
ku życiu zwierzęcemu, niskiemu i podłemu. Porwany wirami bestyalskiego 
i bezwładnego życia stacza się człowiek coraz niżej, wala się i kala w ryn
sztoku bezwstydu i zbrodni, aż schodzi do przepaści, na której dnie czeka na 
niego, albo zupełny zanik człowieczeństwa, rozpacz, samobójstwo, krymi
nał, albo jeszcze gorsze... piekło —  gehenna.

I wtedy ratuje go Chrystus od zagłady.

Budzi w nim uczucie grozy i obrzydzenia, żal za zmarnowanem ży
ciem, tęsknotę za czemś lepszem, świętszem, wskazuje na miłosierdzie i 
sprawiedliwość Bożą, otwiera mu jego biedne serce pełne brudu, aby zeń 
wypłynęły kał, jad, nędza i rozpacz, a wszedł promień nadziei —  łaska 
Boża, towarzyszka żalu, wyznania, postanowienia.

Ręką Lekarza i najserdeczniejszego Przyjaciela zasklepia Chrystus 
rany uratowanego człowieka i oddaje go kościołowi, rodzinie, państwu, na
rodowi, a przedewszystkiem wraca go samemu sobie, Bogu. Pomaga mu 
zbawić się na wieki.

Bo, jak największym przywilejem człowieka jest zbawienie, tak naj-



świętszem Bożem prawem jest pomoc dla człowieka, by to zbawienie o
siągnął.

5) Kościół jest zjednoczeniem wolnych, religijnych ludzi, pragną
cych przy pomocy swego zrzeszenia osiągnąć najwyższe cele życia. Ka
żda religijna czynność ma wypływać z wolnej woli człowieka, nie może ule
gać jakiemukolwiek zewnętrznemu przymusowi. Religia, ani kościół, ja 
ko jej wykładnik, nie powinny być sługami politycznych partyi, rządów, na
rzędziem potentatów tego świata w zwalczaniu wolnościowych dążeń czło
wieka, albo narodu, ale przeciwnie, mają wzmacniać ich siły ducha, po
magać w pracy, we walce życiowej, w spełnianiu narodowego i ogólno lu
dzkiego posłannictwa.

6) W ielkim  sakramentem Chrystusowego —  Narodowego Kościoła, 
w myśl postanowienia Boskiego Założyciela, jest głoszenie i słuchanie Sło
wa Bożego.

 ̂ Bóg przemówił do ludzkości najwyraźniej przez Jezusa Chrystusa, gdy 
więc ksiądz Narodowy bierze ze skarbca wiekuistego Światła, Mocy i ży 
cia, powtarza ewangelię Zbawiciela w tym samym duchu, jak to czynił 
W ielki Pośrednik ludzkości, tłómaczy ją, uprzystępnia, rozszerza i pogłę
bia, stosownie do potrzeb czasu, to spełnia wtedy najwyższą powinność, 
dostępną dla człowieka, głosi wolę Bożą, odwieczne, święte i twórcze prawa. 
Ci zaś, którzy słuchają Słowa Bożego godnie, ufnie i szczerze, łączą się z 
Panem Bogiem, z Nim współpracują. Przez taki akt odradzają się, stają 
się mocni w swych postanowieniach, zdecydowani na wszystko, Bożymi 
dziedzicami wszechświata.

Zapowiedział tę moc Słowa Bożego Chrystus Pan w następujących 
zdaniach:

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że kto słucha słowa mego i wie
rzy Onemu, który mie posłał, ma żywot wieczny i nie pójdzie na sąd, ale, 
przejdzie wprost do żywota.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina i teraz jest, gdy 
umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą żyć będą.*)

7) Bóg powołał do bytu ludzkie istoty nie z kaprysu, nie z samolub-
stwa, jak to tłómaczą różne teologiczne systemy ułożone na wzór ziem
skich dotychczasowych stosunków politycznych i społecznych, nie po to, aby 
oddać człowieka w moc szatanów, aby się nad nim znęcać i pastwić, torturo
wać go fizycznie i moralnie, katować, albo zatracać, w nicość obracać, gła
dzić dzieło Swoje, dziecko Swego rozumu, miłości i potęgi, ale po to, by

* )  Jan, 5. 24, 25.



człowiek żył własnem życiem na Jego podobieństwo. Myśli więc i dzia
ła, dąży do posiadania coraz większej sumy światła, prawdy, miłości, twór
czej energii i szczęścia. Do osiągnięcia tych zamierzeń Bożych ma czło
wiek dane sobie siły i środki i tak długi okres czasu, aż dojdzie do zakre
ślonego celu. W  tem dążeniu pozostawia Pan Bóg człowiekowi, wolną 
wolę, aby jego czyny były wartościowe, moralne, aby mógł z samego siebie 
myśleć, czuć, działać, siebie samego zbawiać.

Nie stworzył go doskonałym, owszem stosunkowo słabym, ale wlał w 
jego istotę iskrę, pragnienie doskonałości, jako zalążek wiecznego życia, 
popęd, twórczą siłę, która sprawia, że człowiek idzie po przez wieki ze sto
pnia na stopień, ciągle się wspina w górę, rozwija i doskonali, jako jed
nostka i gatunek ludzki. Nie będąc wszechwiedzącym, ani wszechmoc
nym, nie znając wszystkich praw rządzących jego fizyczną i duchową natu
rą, zbacza często człowiek z niezawodnej drogi życia, błądzi, walczy, upada, 
podnosi się z żalem, przeżywa cały ogrom fizycznych, moralnych i ducho
wych doświadczeń, aż oczyszczony przez te cierpienia i walkę, przez te my
śli twórcze, przez mozoły i tęsknoty wchodzi na drogę częściowego wyzwo
lenia, potem coraz wolniejszego, doskonalszego bytu, aż wreszcie jedno
czy się ze swem Przeznaczeniem —  Bogiem.

Jedni ludzie osiągają ten cel prędzej, jeszcze w doczesnem życiu, in
ni później, jedni w wyższym, drudzy w niższym stopniu, zależy to od tego. 
w jaki sposób korzystają z darów Bożych, woli, rozumu, natchnień, pośred
nictwa Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.

W  Piśmie świętem, a zwłaszcza w Księgach Nowego Testamentu, 
znajdujemy liczne ustępy stwierdzające powyższy optymistyczny pogląd o 
stopniowym rozwoju i ostatecznem zbawieniu tak poszczególnego człowie
ka, jak i całej rasy ludzkiej.

Wyrażenia takie jak: wieczny ogień, nieumierający robak, miejsce o
gniste, czeluście piekielne, miejsce tortur, ciemności zewnętrznych, gdzie 
będzie płacz i grzytanie zębów, jezioro gorejące ogniem, pełne siarki i smo
ły i tym podobne zwroty są dobitnymi obrazami, mającymi odzwierciedlić 
wielkość winy i kary na grzeszników, ale nie oznaczały piekła w znaczeniu 
rzymsko-katolickiem. Takiego wiecznego piekła, o którem uczy rzymsko
katolicki kościół, nie znały ani ludy pogańskie, ani synagoga żydowska, a
ni chrześcianie pierwszych wieków i aż dopiero sobór powszechny latera- 
neński IVty w r. 1215ym zadecydował ostatecznie, że „ź li otrzymają, z dja- 
błem wiekuistą karę, a dobrzy z Chrystusem wiekuistą chwałę. * ) Chrystus

* )  Deuz. n . 429. C ac . F irm ite r .



Pan mówił do ludu żydowskiego jego językiem, używał znanych mu pojęć, 
zwrotów i obrazów, aby trafić do jego wyobraźni, rozumu i serca.

I tak naprzykład chcąc uzmysłowić żydom wielkość grzechu i kary za 
niego, porównuje Boski Nauczyciel karę za zbrodnię do Gehenny, to jest do 
tego miejsca położonego za miastem Jerozolimą, dawniej miejsca ofiar z 
ludzi dla syryjskiego boga Molocha, a potem miejsca w którem palono od
padki miejskie, a nad którem unosiły się ciągle czarne kłęby dymu pomie
szane z czerwonymi płomieniami ognia i z którego wydobywały się smrod
liwe i duszące wyziewy. A więc miejsce zgrozy i przygnębienia.

Przymiotnik grecki ajonos, używany przez ewangelistów przy wyrazie 
gehenna nie znaczy wiecznotrwały, ale długowieczny, trwający przez jakiś 
czas, okres przyszłego wieku, przyszłego czasu. Gdy więc Pan Jezus przed
stawił następstwa winy, nie mówił, że będą wiecznotrwałe, na wieki w ie
ków, ale chciał stwierdzić, że w przyszłości spadną niezawodnie na grzeszni
ków i że charakter tycli będzie surowy, poważny. Naukę o zbawieniu 
wszystkich ludzi potwierdzają, między innemi, następujące teksty Pisma 
Świętego:

Teraz jest sąd świata i książę tego świata będzie wyrzucony precz. A 
ja , jeśli będę podwyższony z ziemi, pociągnę wszystkich ku sobie.*)

I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże.**)

Okazała się łaska Boga, przynosząca zbawienie wszystkim ludziom .***

Który (Jezus Chrystus) ma objąć w posiadanie niebiosa aż do tego cza
su, gdy przyjdzie zbawienie dia wszystkich istot, zapowiedziane przez Bo
ga przez usta świętych p ro ro kó w .****)

Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszy
scy ożywieni będą. Ale każdy w swoim rzędzie; Chrystus najpierw, a po
tem ci, co są Chrystusowi, w  przyjście Jego. A potem będzie koniec, gdy 
odda Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką 
zwierzchność i moc. Bo on musi królować, pókiby nie położył wszystkich 
nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie znisz
czony, jest śmierć.

Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego... A gdy mu wszystkie rze
czy podane będą, tedyć i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał 
wszystkie rzeczy, aby Bóg był wszystkiem, we w szystk iem .*****)

* )  Jan, 12, 31, 32.
* * )  Łuk. 3, 6.

* * * )  L is t  św . P aw ła  do Tytu sa . 2. 11
* * * * )  D z. A p . 3, 21.

* * * » * )  I .  L is t  św . P aw ła  do K o r .  15, 22— 28.



8) Narody są członkami jednej w ielkiej rodziny Bożej na ziemi,;
dlatego nie wolno jednemu narodowi okradać drugiego narodu z ziemi, 
politycznej, religijnej i społecznej wolności, z prawa do tworzenia rodzimej 
kultury, jak nie wolno jednemu poszczególnemu człowiekowi okradać dru
giego poszczególnego człowieka z prawa własności, dobrego imienia, wol
ności sumienia i dążenia do osobistego szczęścia, o ile to dążenie nie sprze
ciwia się pospolitemu dobru. Prawo życia i rozwoju jest najwyższem 
prawem.

9) Królestwo, czyli społeczeństwo Boże, pod które założył funda
menty Jezus Chrystus, ma być federacyą wszystkich wolnych narodów zie
mi, przepojonych jedną wielką ideą braterstwa, współpracy i sprawiedliwo
ści. Spełnienie obowiązku względem Boga, narodu, państwa, rodziny, siebie 
i poszczególnych członków społeczeństwa jest najlepszym regulatorem w 
tym żywym mechanizmie, nazywającym się człowiekiem, czy zbiorową ludz
kością.

10) Wszystkie obrzędy religijne w polskim kościele i polskim domu
powinny się odprawiać w polskim języku, bo są uzewnętrznieniem stosun
ku polskiej duszy i polskiego narodu do Boga. Chrystus modlił się do 
Boga, Ojca Swojego, po syro-chaldejsku, to znaczy w języku swego naro
du, odprawiał w tym języku święte obrzędy we wieczorniku przed śmier
cią i w ostatniej chwili najstraszniejszej tragedyi, jaka się rozegrała na 
ziemskim globie, wołał do Boga także w mowie swego ludu: Eli, Eli, Lama 
Sabachtani.

Dlaczegóżby kapłani polscy, naśladowcy Jezusa Chrystusa, Zakono- 
dawcy, mieli gardzić cudownie piękną mową polską, mową wielkiego, nie
śmiertelnego narodu i pośredniczyć między Polską, a Bogiem w obcym, ła
cińskim języku, w języku umarłego narodu?

11) Właścicielem i kontrolerem majątku Narodowego Kościoła jest 
polski lud, ten, który ten kościół buduje, utrzymuje i w niego wierzy, bi
skupi zaś i księża są jego opiekunami z ramienia ludu.

Pierwszy Narodowy Kościół powstał w Ameryce, w mieście Scran
ton, w Stanie Pennsylwanii, w roku 1897ym, oparty z jednej strony o e
wangelię Bożą, ogłoszoną światu przez Jezusa Chrystusa, a z drugiej stro
ny o polski lud roboczy, spragniony Prawdy i Sprawiedliwości.

Zasady powyższe zawierają w sobie treść Objawienia Bożego danego 
człowiekowi przez proroków, Chrystusa Pana i Jego uczniów. Są one wy
starczające do poznania drogi Bożej, religijnego obowiązku i zbawienia tak 
poszczególnej duszy, jak i całego narodu.



Przebłyski Chrześciaństwa

 ̂ Czasy i okoliczności, wśród jakich przyszedł na świat Jezus Chrystus 
poświadczają wyraźnie, że Opatrzność Boża kieruje losami ludzkości, że 
Bog jest je j niewidzialnym pedagogiem, że Chrystus Pan nie jest zjaw i
skiem przypadkowem, jak to głoszą jego przeciwnicy, ale celowym wy
słannikiem Bożym.

Trzy narody odegrały główne role w propagandzie idei Chrystu
sowej: żydzi, Grecy i Rzymianie. W  chwili przyjścia Zbawiciela obydwa 
pierwsze narody, podobnie, jak i cały, znany podówczas świat cywilizo
wany, podlegały Rzymowi.

W  chwili przyjścia Zbawiciela po drugi raz w  historyi rzymskiej za
notowano zamknięcie świątyni Janusa, na znak ogólnego pokoju. P ierw
szy raz miało to miejsce za króla Numy Pompiliusza, który zawarł z są
siadami pokoj, aby swe życie poświęcić urządzeniu spraw religijnych i 
zorganizowaniu dla swego państwa narodowego kościoła, a drugi raz za 
panowania cesarza Oktawiana Augusta, który po długich i krwawych w o j
nach zagranicznych, a w szczególności domowych, państwo rzymskie uspo
koił. Zapanował wówczas, jak gdyby przed wielką burzą, dziwnie przygnę
biający pokój ,,Pax Romana” —  który swą ciszą przerażał.

Wśród tej ciszy, za panowania Augusta, gruchnęła wieść na wscho
dzie, na dalekich kresach państwa rzymskiego, o narodzeniu jakiegoś cu
downego chłopięcia.

_ Odgłosy je j znajdujemy w  poemacie słynnego rzymskiego poety epi
ka i liryka, Wergiliusza, w jego IY  Eklodze („Sicelides Musae, paulo 
maiora canamus” itd.) Poeta natchniony jakąś nieokreśloną bliżej i nie 
znaną sobie radością duszy, śpiewa o owem chłopięciu, które światu ma 
przywrócić „W iek  Złoty” , wiek szczęśliwości, czyli chrześciański raj. W te 
dy nastąpi jedność i zgoda wszystkich ludzi. Nawet świat zwierzęcy to 
odczuje i wśród niego także zapanuje szczęśliwe życie. Zniknie srogość 
i drapieżność wilków i będą spoczywały w cieniu drzew obok owcy nie



strwożonej ich obecnością,. W róci na ziemię sprawiedliwość, uosobiona 
w  postaci dziewicy („V irgo ” ), wróci miłość i wierność między ludźmi. 
Jednem słowem powróci na ziemię z przyjściem tego chłopięcia utraco
ny raj.

Poeta Wergiliusz był poganinem i nigdy nie słyszał o przepowied
niach mesyańskich, jakie znajdujemy u żydowskich proroków starego za
konu. Nie słyszał wcale a wcale o żydowskim mesyaszu, ani go też ta 
sprawa nie obchodziła wcale. On mieszkał w północnej Italii, a później 
w Rzymie przez pewien czas, a żydzi ze swemi księgami proroczemi sie
dzieli daleko od Rzymu, za morzem, na wschodzie.

Nie ulega wątpliwości, jak to już stwierdził św. Paweł, bawiąc w 
Rzymie i zwiedzając grób jego, że wyśpiewał ową pieśń o Boskiem Dzie
cięciu z natchnienia Bożego.

Niezwykłym też człowiekiem był poeta Wergiliusz. Syn wieśnia
czy, z północnej Italii, nie mający w swym charakterze ani temperamencie 
żadnych śladów dzikości południowców, łagodny Słowianin raczej, aniżeli 
surowy Rzymianin. Zdrowia słabego, ale serca rzadko czystego, czułego 
i szlachetnego, tak, że go zwano dziewicą; Nie żenił się wcale. Za mło
du wiele wycierpiał wskutek walk domowych, podczas których stracił swą 
schedą po ojcu; wygnano go z domu i z roli, którą oddano jakiemuś wete
ranowi z partyi zwycięzkiej. Wygnany tułacz poeta nie przeklina, ale żali 
się w swoich poetyckich modłach przed Bóstwem, dlaczego też tak źle na 
świecie się dzieje. Kwili nad utratą swej ojczystej roli, jak skowronek i 
tem kwileniem zdobywa sobie serca ludzkie. Śpiew jego dochodzi do Ma- 
cenasa i Augusta, który go swymi szczególnymi względami obdarza i utra
coną ojcowiznę mu przywraca.

Postać Wergiliusza, podobnie jak i jego poematy, stały się niezwy
kle popularnymi we wszystkich warstwach rzymskiego ludu. Poematy je 
go czytali bogaci i ubodzy, uczeni zarówno jak i prostaczkowie z wielkim 
zachwytem. On też stworzył swojemu narodowi pierwszą wielką epope
ję  (poemat opisowy, bohaterski) Eneida, która się stała tem dla narodu 
rzymskiego, czem Biblia dla narodu żydowskiego.

Jego Ekloga IV (poemat pasterski), opiewająca przyjście boskiego 
chłopięcia była na ustach ludu. Był to pierwszy sygnał wielki w  Italii o 
narodzeniu Zbawiciela. Nikt jednak nie wiedział, nie wyjmując samego 
poety, do jakiego dziecięcia odnosi się ta pieśń i gdzie go szukać. Fak
tem jednak jest, że taka pieśń wieszcza powstała i że oczekiwanie wy
stępu mesyasza w narodzie rzymskim odtąd coraz szerzej i coraz głębiej 
nurtowało.



Gdy święty Paweł przybył do Italii, gdzie wierni zaprowadzili go na 
grób tego pogańskiego proroka, miał wypowiedzieć pamiętne o nim sło
wa:
,,Quantum sanctum te fecissem (Jakże wielkim świętym byłbym cię uczynił) 
Si te vivum invenissem, (Gdybym cię był żywym zastał,) —
Poetarum maxime” . (Z  poetów największy.)

Wśród Greków pierwsze przepowiednie o przyjściu Chrystusa Pana 
sięgają czasów Sokratesa, to jest czwartego wieku przed narodzeniem 
Chrystusa.

SGkrates, zasądzony na śmierć w 70tym roku życia za głoszenie pra
wdy i odwracanie umysłów od bałwanów, a zwracanie ich ku jednemu Bo
gu, powiedział o sobie przed sędziami, że jest „Darem Bożym” dla swojej 
ojczyzny.. On to uczył ciągle i ciągle swoich ziomków, aby zaprzestali swej 
skrajnej cielesności (materyalizmu) i próżnej ciekawości w dociekaniu 
istoty Bożej, a zajęli się swoją duszą, która jest najcenniejszym skarbem 
człowieczym. Cenniejszą bowiem jest ponad wszystkie skarby. „Z  duszy 
pochodzą skarby, a nie dusza ze skarbów”

Zasądzony na karę śmierci ten sprawiedliwy starzec, prorokował 
przyszłość swoim ziomkom, przyszłość nie wesołą. Przepowiedział im, 
że zamordowanie „Daru Bożego” dla uniknięcia rachunków z życia, dla 
pozbycia się „naprzykrzonej muchy” , która im dokucza, aby ich do wyż
szych celów pobudzić, nie uchroni ich od zdania rachunku przed Bogiem. 
W tedy też przepowiedział im, że nie prędko Bóg nad nimi się ulituje i po- 
szle im drugi „Dar Boży” . Prosi i ostrzega ich, aby ten drugi „Dar Boży”  
uszanowali.

Sokrates zginął ze spokojem i godnością mędrca i człowieka spra
wiedliwego, wypiwszy w więzieniu podaną mu przez kata truciznę. Lecz 
duch jego żył długo i do dni naszych ciągle żyje.

W  pięćdziesiąt lat po dokonaniu zbrodni, Ateńczycy postawili pom
nik Sokratesowi, żałując gorzko pomyłki swoich przodków. Wspomnie
nie o Sokratesie budziło w nich zarazem nadzieje, że jeszcze jeden „Dar 
Boży”  do nich przyjdzie i podźwignie ich ducha z upadku. Przyszły bo
wiem na klasycznych, idealnych Greków smutne czasy upadku ducha 
wskutek zgubnego wpływu materyalisty, tragika-filozofa, Eurypidesa, któ
ry wspaniałe dzieła swoich poprzedników, Ajschylosa i Sofoklesa brutalnie 
obalił. Podczas gdy dwaj pierwsi nauczali swój lud, że jest Bóg i spra
wiedliwość, to Eurypides głosił cynicznie, że „Bóg to powietrze, a powie
trze to Bóg” , czyli, że nie ma Boga, ani jego sprawiedliwości.

Tego rodzaju nauka podobała się pewnym ludziom przez pewien 
czas, ale ogółu dusz ludzkich nie zadowalniała. Przeciwnie powstała w



masach ludu dziwna jakaś tęsknota za nowym „Darem Bożym” przepo
wiedzianym przez Sokratesa.

Tym „Darem Bożym” —  jak się później pokazało, był Jezus Chry
stus. Przyznać należy, iż żaden naród z taką łatwością i chciwością nie 
chwycił się tego Daru Bożego, jak Grecy, a w szczególności Ateńczycy, 
jako najbardziej kulturalni z pomiędzy Greków.

Na greckim też gruncie założono fundamenty pod pierwsze Chrystu
sowe kościoły, o czem będzie mowa przy innej sposobności.

Wśród żydów oczekiwanie Mesyasza było znanem i rozpowszechnio- 
nem od wieków. Ale ten naród „twardego karku i nie obrzezanych uszu” , 
pojmował go inaczej, niż prorocy, którzy jego przyjście i charakter głosi
li. Lecz i wśród żydów napięcie oczekiwań mesyańskich, w chwili przyj
ścia Zbawiciela, właśnie przekraczało miarę.

żydzi przeszli przez szkołę niewoli u najkulturalniej szych i najpotęż
niejszych narodów: u Egipcyan, Babilończyków, Asyryjczyków, zaś w 
chwili przyjścia Zbawiciela wchodzili pod jarzmo niewoli Rzymian. Te 
przejścia narodu żydowskiego mają wielkie i ważne znaczenie.

W  niewolach onych żydzi wprawdzie cierpieli, ale się zarazem uszla
chetniali i uczyli od swych ciemięzców kultury i zarazem zapoznawali ich 
z proroctwami mesyańskiemi, przysposabiając ich na przyjście Zbawiciela,

Badacza rozwoju początków chrześciaństwa uderzyć musi dziwne 
przygotowanie religijne tych właśnie narodów, wśród których najprzód 
posadzonem być miało i skiełkować „ziarno gorczyczne” (Mat. X III, 31, 
32 —  Marek IV. 31, 32. —  Łuk. XIII. 18— 19) ; wśród których miał się 
najprzód zająć „ogień przyniesiony z nieba” . (Łuk. XII, 49).

Wszechmocny Pedagog rodzaju ludzkiego, sposobiący narody stopnio
wo do poznawania coraz wyższych piękności Bożych, przygotował w łonie 
ludzkości najodpowiedniejsze miejsce i czas do objawienia Słowa W cie
lonego.

Ziarno gorczyczne Królestwa Bożego posiano na żydowskiej ziemi; 
poza jej granice Zbawiciel nie wyszedł za swego ziemskiego życia. Reli
gijna oraz filozoficzna kultura grecka miała stać się słonecznem ciepłem 
i wilgocią dla żydowskiej roli, a rzymska potęga i powaga je j prawa o
chronną powłoką, pad którą to ziarno zwolna rozwijać się i kiełkować 
miało.

Nie było też w całym ówczesnym świecie tak dobrze przygotowanego 
podłoża do rozwoju wiary w jednego Boga, jak wśród żydowskiego naro
du. Cała historya żydowska to historya rozwoju idei jednobóstwa coraz 
bardziej uszlachetniająca się w  pojęciu coraz szerszych mas ludowych. 
Działo się to pod wpływem patryarchów, sędziów, wielkich królów, jak



Dawid i Salomon, wieszczów i mędrców narodowych, a przedewszyst
kiem proroków, którzy znowu wszyscy razem stali pod niewidzialnym 
wpływem natchnienia Bożego.

W iele pracy i poświęcenia ponieść musiał Mojżesz i jego współpra
cownicy, wielu synów izraelskich poległo od miecza, zanim w  narodzie 
wybranym utrwaliło się pojęcie jednobóstwa.

Pomimo wiary w jednego Boga, zaszczepianej już przez patryarchów, 
pokutowała długo wiara w pomniejsze bóstewka. Rachela wykrada ojcu 
swemu, Labanowi bałwany, aby je wnieść do domu swego męża, partyar- 
chy Jakóba, a Laban ścigający uchodzącego Jakóba, zarzuca mu kradzież 
bogów. (Ks. Mojż. I. R. XXXI., 19, 30.)

A gdy wreszcie utrwaliło się pojęcie jednego Boga, to było ono bar
dzo grube. Starodawny Bóg żydowski (Jechowa) był srogi i twardy, wy
magający od ludzi rzeczy trudnych, nawet ofiar z życia i krwi ludzkiej. 
Jefte składa Bogu na ofiarę swą jedyną córkę. Ofiary krwawe ze zwie
rząt były przez długie wieki przepisanemi przez rytuał żydowski. Dopiero 
z biegiem czasu zmieniały się pojęcia i przed samem przyjściem Zbawicie
la nie wierzono już w skuteczność ofiar z byków i kozłów, aczkolwiek je 
po zwyczaju składano. Prorocy dawno już pouczali przedtem lud, że Bóg 
jest duchem najszlachetniejszym i że go czystem sercem, a nie krwią ciel
ców i baranów czcić należy. Zapowiadali przez długie wieki i pouczali 
naród żydowski, iż przyjdzie zesłany przez Boga pośrednik pomiędzy nim, 
a ludźmi, który nauczy świat, w jakiej ofierze Bóg upodobanie znajduje. 
Lud żydowski oczekiwał tego pośrednika i nowego, boskiego arcykapłana, 
usychając z tęsknoty za jego przyjściem, bo do kapłanów dawnych i do 
ofiar Mojżeszowych stracił zupełnie zaufanie, znalazłszy się w niewoli 
rzymskiej, groźniejszej ponad wszystkie poprzednie, przez jakie prze
chodził.

Wszystko bowiem, co żyło, poddawało się ze strachu Rzymianom, 
nietylko w Europie, ale w Afryce i w Azyi. Król Attalus (w  Azyi Mniej
szej) oddaje nietylko swój kraj Rzymianom, aby za to otrzymać zaszczyt
ny wówczas tytuł „przyjaciela narodu rzymskiego” („amicus populi Ro- 
mani” ), ale przed śmiercią zapisuje swoją ogromną gotówkę na podarek 
dla ludu rzymskiego, aby za nią pobawił się i pohulał po jego śmierci.

Modły i ofiary kapłanów żydowskich, składane w świątyni Salomoń- 
skiej, odbudowanej po dawnych niewolach, nie pomagały wcale. Naród 
żydowski widział swą bezsilność, oraz bezsilność swoich kapłanów i mędr
ców wobec wszechpotęgi rzymskiej; czekał na jakiś znak z nieba, zwąt
pił o swej przyszłości, budowanej przez tyle wieków na fundamentach sta
rego przymierza.



Przez całą historyę żydowskiego narodu snuje się, jak złota nić, myśl 
przewodnia, którą było: Posłuszeństwo dla Boga. O ile nieposłuszeństwo 
stało się powodem upadku, o tyle posłuszeństwo miało naród żydowski 
podźwignąć i wywyższyć w oczach całego świata i w oczach Najwyższego 
Pedagoga ludzkości, którego po swojemu i jako swego zwano u żydów 
Jechowa.

Posłuszeństwo dla Boga było i pozostało osią, około której obraca się 
cała historya. wybranego narodu.

Patryarcha Abraham nie był wolnym od ludzkich ułomności i to nie
raz bardzo rażących. Atoli posiadał jedną wielką cnotę: bezwzględne
posłuszeństwo dla woli Bożej, dla której gotów był bez zastrzeżeń zabić 
swego jedynego i ulubionego syna Izaaka (Ks. Mojż. I. R. XXII. 10). Za 
to właśnie wywyższył go Bóg do godności patryarchy i ojca wybranego na
rodu, obiecując potomstwu jego oddać w posiadanie całą ziemię. .

Wszyscy wielcy sędziowie, królowie, wieszcze i prorocy narodu ży
dowskiego nawołują lud żydowski na różne sposoby do jednego: do po
słuszeństwa Bogu. Zapowiadają, że przyjdzie wysłaniec Boży, który ich 
nauczy żyć przykładnie'. Wszyscy oni w wyższym, lub niższym stopniu 
czynią poświęcenie z różnych swoich wygód i przyjemności dla okazania 
posłuszeństwa Bogu, dla Którego ludzkie, ochotne posłuszeństwo jest naj
milszą ze wszystkich modlitwą. Na czele ich wszystkich kroczy Abraham, 
który przed wiekami, gdy jeszcze naród żydowski nie znał tak dobrze, jak 
później, przedmiotu Bożego umiłowania ,nie znał tak dobrze swego sto
sunku do Boga, jak po prawodawstwie Mojżeszowem, on przecież, bez 
namysłu gotów był złożyć na ofiarę Bogu, dla posłuszeństwa tylko, swego 
jedynego syna, po długich latach wyproszonego u Boga. Albowiem żona 
jego do starości była bezpłodną.

Atoli wszystkich proroków, królów, sędziów i wszystkich najzacniej
szych mężów w Izraelu przewyższył swą gotowością w posłuszeństwie dla 
Boga sam Zbawiciel świata. Ten bowiem, dla okazania swej bezgra
nicznej miłości Bogu i ludziom, całe życie w nędzy i upodleniu przeżył, 
a w końcu samego siebie na straszną i sromotną śmierć wydał. Tak umi
łował posłuszeństwo dla Boga, o którem przez całe wieki nauczali naród 
żydowski jego synowie przez Boga natchnieni.

Najmilszymi wychowankami dla pedagoga są jego posłuszni wycho
wankowie, którzy pilnie ucha nadstawiają na wolę wychowawcy i starają 
się ją spełnić z radością serca.

Jeżeli ród ludzki wobec Najwyższego Wychowawcy zaskarbić sobie 
chce miłość i okazać Mu swą miłość, to przedewszystkiem powinien oka
zać swą chętną powolność dla Niego.



Wszyscy ludzie są wychowankami Bożymi —  atoli najlepszym i naj
milszym Bogu okazał się sam Zbawiciel i przykład innym pozostawił, ta
jemnicę szczęścia i powodzenia w dalszem życiu, ziemskiem i poza ziem- 
skiem przed ludźmi odkrył, pozostawiając dalszą pracę ich własnym wy
siłkom i zabiegom.

Widzimy więc, iż wśród narodu żydowskiego rola, na którą miało 
paść ziarno gorczyczne Królestwa Bożego, była przez długie wieki na
przód przygotowywana, że materyału palnego, w którym zająć się miał o
gień Boży, z nieba przyniesiony, było podostatkiem. Ogień ten zajął się w 
sercach pierwszych uczniów i apostołów Chrystusowych.

Lecz to był dopiero początek. Ziarno bez wilgoci, słońca i ochrony 
nie skiełkowałoby, nie rozwinęłoby się w piórko zbożowe i w źdźbło, na 
którem powstać mają kłosy, a w ich zalążniach owoce życiodajne.

Także i ogień, obłożony materyałem palnym skończyłby się miejsco
wym tylko wybuchem, gdyby do niego nie zbliżano coraz innych materya- 
łów, które, zajmując się i płonąc, rozszerzają światło jego i ciepło dobro
czynne w coraz większym zakresie. Ogień ten ma płonąć aż do końca 
świata i w istocie płonie coraz szerzej i coraz potężniej, chociaż ludziom, 
których dusza słabo widzi, ślepnie, lub oślepła, zdaje się, że ogień ten ga
śnie, lub zupełnie przygasł. Tak jednak nie jest i to tylko im się tak zda
je wskutek ich słabości, lub też duchowego kalectwa.

Chrystus Pan Królestwo Niebieskie przyrównywa najczęściej do ziar
na wrzuconego w ziemię, w której się rozwija, ż której wyrasta po skieł
kowaniu w roślinę, drzewo itd., przynoszące ludzkości pożyteczne owoce. 
Dlatego też przy tem porównaniu przez cały ciąg rozważania pozostaniemy.

Wspomnieliśmy poprzednio, iż tą ziemią uprawioną* i gnojną, na któ
rą padło ziarno Królestwa Bożego, była narodowość . ,'dowska.

Wiadomo, że gnój śmierdzi i wstręt wzbudza, wszyscy od niego stro
nią i starają się go trzymać zdaleka. A jednakże bez gnoju nie będzie zbo
ża i chleba, a bez chleba życia ludzkiego w całem słowa tego znaczeniu.

Takim gnojem dla roli Bożej był naród żydowski. Brudny moralnie 
i fizycznie, od samego początku swego zaistnienia. Poświadcza to Biblia, 
poświadczają współczesne narody, poświadcza Zbawiciel, poświadczają 
historycy. W  Egipcie znienawidzono ich wskutek ich brudu i rozszerza
nia zakaźnych chorób, a Zeus Ammoński -—■ jak poświadcza historyk. Ta- 
citus —  polecił ich wygnać z kraju, jako zarazę (lues). W  Rzymie zna
no ich dobrze, jeszcze przed Chrystusem, z najgorszej strony, jako naród 
fizycznie i moralnie plugawy, demoralizujący młodzież swą lichwą i roz
wiązłymi obyczajami. Poświadcza to, między innymi, bezstronny, a rzad
ko zacny człowiek, Cycero, w swoich mowach obrończych. Powiada on,



że świadectwu żydów wierzyć nie można, jako urodzonym i nałogowym 
kłamcom i oszustom (Pro L ig.) Za cesarzów Klaudyusza i Tyberyusza wy
wożono ich jak poświadcza Tacitus —  masami na Korsykę, aby tamże 
wskutek ostrości klimatu, prędzej wyginęli,

A gdy później cesarz Marek Aureliusz, słynny ze swych podróży, 
chciał zwiedzić Jeruzalem i sławne wzgórze Syon, wyrzekł się tej przy
jemności ,po krótkim pobycie w stolicy „narodu wybranego” , bo mu nos 
na to,nie pozwalał. Tyle w niej było brudów, tyle zapachu „róż jerozolim
skich które żydziaki w biały dzień, bez wstydu, dokoła publicznych bu
dynków sadziły...

Odjeżdżając, zawołał Marek Aureliusz:
,,0, Sarmaci i Kwadowie, jeszcze brudniejszy naród od was zna

lazłem” .

Lecz gorszym od fizycznego był gnój moralny, jaki Zbawiciel temu 
narodowi —  podobnie jak i wielu proroków —  bez ogródki wytyka. Obu
rzenie Jego doszło do tego stopnia, że pod względem moralnym nazywa 
żydów synami djabła, to jest synami kłamstwa.

11 "Wy z ojca dyabła jesteście, dla tego słów moich słuchać nie chce
cie” . (Ew. św. Jana 8. 44.)

Jest to na pozór rzeczą nie zrozumiałą, a jednak po głębszem zasta
nowieniu się zadziwiającą, jak to mądrze postąpił Wszechmocny Pedagog 
ludzkości, że na ziemię, takim gnojem użyźnioną posiał Boskie swe ziar
no Królestwa Bożego.

Gdyby Zbawiciel powstał był wśród narodu egipskiego, greckiego, 
rzymskiego, czy któregokolwiek sławnego z kultury i moralności, czy z 
potęgi politycznej, lub ekonomicznej, niktby się dziś nie dziwił tak ol
brzymieniu rozrosto „ drzewa chrześcianizmu, które swemi gałęziami 
okrywa całą kulę ziemską. Ale fakt, że Zbawiciel świata wszedł, jako 
ziarno, na tem gnojowisku ludzkiem, jest zadziwiającym i zmuszającym 
do szukania wyższej przyczyny, ponad zwyczajną, ludzką, w jego posłan
nictwie. Pakt ten człowiekowi myślącemu i znającemu głębiej dzieje 
ludzkości, nasuwa tysiące tematów do rozważań nad mądrością Bożą i po
słannictwem Zbawiciela.

Ugnojona ziemia żydowska miała odegrać główną rolę przy posiewie 
Boskiego ziarna; miała je przyjąć i nadać mu obfitością zasobów ożyw
czych pierwszy pęd do życia i dalszego rozwoju, podobnie, jak się ma 
sprawa z ziarnem zboża, rzuconem na rolę. Gnój się rozkłada i części jego 
składowe pomagają ziarnu do rozwoju. W  miarę, jak rozwój ziarna po
stępuje i wchłania cząstki rozkładającego się chemicznie podłoża, gnój 
coraz bardziej zanika, chociaż ślady jego pozostają w  zmienionej formie.



Podobnie miała się sprawa z żydowskim gnojem i Boskiem ziarnem. 
Przed przyjściem Zbawiciela naród żydowski był długo kupą gnoju, w 
której skład wchodziły przeróżne odpadki: egipskie, żydowskie, esyryj- 
skie, babilońskie, arabskie, chaldejskie, greckie, rzymskie itd., a wszyst
ko to razem ulegało zgniliznie. W  chwili przyjścia Zbawiciela gnój ten roz
wieźli Rzymianie po całym prawie wschodzie (Azyi mniejszej), po Grecyi, 
która była pod ich panowaniem i po całem swojem imperyum. W szę
dzie byli już znani żydzi oraz ich religia, której główną i największą siłą 
była wiara w  jednego Boga.

Ta wiara w jednego Boga była główną i najpotężniejszą ożywczą siłą 
żydowskiego gnoju. Wspomnieliśmy już, iż „naród wybrany”  wycier
piał wiele, zanim —  za wolą Wszechmocnego Pedagoga, który jednak 
człowiekowi pełną wolną wolę zostawił— wiara w jednego Boga została w 
tym narodzie ustalona, i utwierdzona jak skała. Bóg ten, według pojęć, wpo 
jonych przez wieki w naród żydowski, był nie widzialny i nie mógł być 
przedstawiony w żadnej postaci. To było przykazaniem Dekalogu, dla 
którego szacunek słowem i mieczem narodowi żydowskiemu przez długie 
wieki wpajano.

Krótko mówiąc: Żydom przypadło zadanie utrwalenia pojęcia jedne
go i bezpostaciowego Boga, będącego zarazem początkiem i końcem 
wszechświata, jego stwórcą i opiekunem. To było dla żydów zasadni
czym dogmatem wiary, wyszydzanym w chwili przyjścia Zbawiciela, na
wet przez tak mądrego filozofa, jak rzymski Horatius:

,,Gredat Iudaeus Apella, non ego”  —  „niechaj sobie tak wierzy żyd 
Apella, lecz nie ja” , —  który się nauczyłem, że „nie ma Boga tylko natu
ra ’. Później atoli zmienił swe zdanie i Horatius i nazwał się „prosiakiem 
z trzody Epikura” (Carm. I. 33.) za to, że w  głupocie swej hołdował „sza
lonej mądrości”  („insanientis sapientiae” ) w Boga i Opatrzność Jego 
nie wierząc.

Zresztą jest to faktem stwierdzonym i ustalonym, iż w  chwili przyj
ścia Zbawiciela, czyli w chwili rzucenia ziarna Bożego na ziemię,, wiara 
w jednego Boga Stwórcę i Pana świata osięgła u żydów punkt kulmina
cyjny, posiadła największą siłę.

W  miarę jednak rozwoju ziarna Bożego, rzuconego na żydowską rolę, 
siła ta w żydach zmniejszała się i zanikała, albowiem pochłaniało ją roz
wijające się w Drzewo Zbawienia ziarno Boże. I podobnie jak na roli z 
wejściem ziarna, zmienia się i zanika gnój, spełniwszy swe pierwsze za
danie, tak zmieniać się i zaniknąć zaczęło, aż znikło zupełnie, państwo ży
dowskie, oraz żydowska narodowość, rozniesiona po szerokim świecie, 
jako pył ziemi. Nie zaginie jednak ślad jego aż do końca świata, bo tak



przepowiedział Zbawiciel, dla którego świadectwem żydzi być mają.
Dlaczego Pedagog Wszechmocny właśnie ten upodlony naród do tak 

wysokiej powołał godności, to pozostanie jeszcze przez pewien czas za 
trudnem do rozwiązania zadaniem dla ludzkości, za mało przygotowanej 
do rozwiązywania wyższych zagadnień. Przyjdzie jednak czas i na to 
rozwiązanie bez trudności. Dziś tyle tylko możemy wywnioskować, na 
podstawie prawdopodobieństwa ,iż Bóg chciał światu naukę dać, iż w o
czach jego nie ma gorszych ani lepszych narodów, ale każdy może spełnić 
pożyteczne i zaszczytne zadanie w dziele udoskonalenia ludzkości. Po
dział na mniej i więcej wartościowe narody jest względny, jest ludzki, 
nie Boski, a więc nie budzący zaufania o jego bezwzględnej prawdzie.

Tak więc na roli żydowskiej dobrze i obficie zgnojonej poczyna się 
embryologiczna przemiana ziarna Bożego, które skiełkowało jako idea 
żywego Boga, Stwórcy i Opiekuna wszechświata. To jednak nie wystar
czało dla osiągnięcia szczęścia ludzkości. Wszechmocny Pedagog chciał 
dać ludzkości naukę obrazową, jaką ciągle jeszcze daje się dzieciom w 
szkołach elementarnych. Do tego potrzebnem było wcielenie Boga w po
stać najmilszą dla człowieka, czyli w postać ludzką, to znaczy żyjącego 
Boga upostaciować.

Ta ostatnia czynność Boża nie mogła być znowu dokonana wśród ży
dów, na żydowskiem podłożu, przepojonem pojęciem o istocie Bożej bez
postaciowej. W  każdym razie upostaciowanie Bóstwa było tu utrudnio
ne. To też Pedagog Wszechmocny innym narodom to zadanie poruczył, 
jakkolwiek obrazowo i niewidzialnie. Inne czynniki miały wpływać na 
ukształtowanie dalsze rozwijającego się w roślinę ziarna Bożego, mają
cego kiedyś objąć swymi gałęziami cały świat i wszystkie narody.

Nie przypadkowo też Zbawiciel powiedział w początkach swego wy
stępu, iż ,,posłań jest (domyślne w  tym momencie) tylko do owiec, które 
zginęły z domu izraelskiego”  (Mat. XV. 24), zaś uczniom swoim, w tym
że samym okresie zalecił, aby omijali pogan i miasta samarytańskie, a pra
cę swą, by ograniczyli (na razie) tylko do żydów. (Mat. X. 6. 5.)

Tenże sam Zbawiciel, gdy nadeszła chwila dalszego rozwoju ziarna 
w drzewo Boże, powiedział pod koniec swej ziemskiej misyi:

„Dana mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi”  (nietylko w zie
mi żydowskiej). Mat. XXVIII. 18.

Do apostołów zaś:
„Idąc tedy na cały świat, nauczajcie wszystkie narody”  (już nie o

mijajcie pogan, ale nauczajcie wszystkich ludzi pospołu). Mat. XXVIII.
19., Marek XVI. 15.

Tak więc zadanie upostaciowania posiewu Boskiego ideału przypadło



w udziale poganom, a w szczególności Grekom, żaden też naród w owych 
czasach nie był do tej pracy tak przygotowanym i żaden nie posiadał tyle 
mistrzostwa w postaciowaniu wszelkich ideałów, ile naród Grecki. Pod 
tym względem stał on się mistrzem i nauczycielem całego podówczas zna
nego świata, żaden naród nie posiadał tyle poczucia piękna estetyczne
go i etycznego, ile naród grecki. A był to znowu naród mały, nawet bar
dzo mały, złożony przeważnie z drobnych rzemieślników i rolników, ale 
duchem wielki. Wydał też największych filozofów, artystów, rzeźbiarzy 
i poetów, wieszczów i teologów pogańskich, zaczynając od Homera i He- 
zyoda, a skończywszy na Sokratesie- i Sofoklesie, którzy, niby cztery 
jońskie kolumny podtrzymywali zrąb świątyni swojego narodu. Plasty
czność grecka słynie do dni naszych.

Pokazało się także, iż nawet to tak przez małych ludzi zniesławione 
wielobóstwo u pogan miało swoje pedagogiczne, wyższe znaczenie, albo
wiem przygotowało świat na upostaciowanie Boskiego ideału. Poganie, 
a przedewszystkiem Grecy, wierzyli, iż bogowie zbliżają się do ziemianek 
i wydają półbogów, czyli z grecka „herosów” (bohaterów). Postacie róż
nych fantastycznych bóstw rzeźbili i malowali. Musiały to być z reguły 
rzeźby i obrazy jak najpiękniejsze. Na rzeźbienie i malowanie różnych 
bohomazów, jakie dziś rzymscy bałwochwalcy sprzedają za drogie pienią
dze po odpustach i kramach jako „jezuski” , „matki boskie” , „św ięci” i 
„św ięte” sfabrykowane przez żydziaków, a poświęcone przez księży, sta
rożytni ,pogańscy Grecy nigdyby byli nie pozwolili. Uważaliby taki han
del za obelgę dla Istoty Bożej.

Poczucie etyczne i estetyczne u klasycznych pogańskich Greków by
ło tak wyrobione, że przeciętny człowiek z wejrzenia poznawał zacność 
swego bliźniego, a wszelką dobroć i szlachetność, bijącą z jego źrenic 
wpływowi bóstwa przypisywał.

Przyjmowanie postaci ludzkiej przez Bóstwo do pewnych celów, ja
kie przez to osiągnąć chciało, nie było dla Greka niczem dziwnem, podob
nie jak i wszelkie przemiany ludzi w bóstwa złe, lub dobre. W  chwili 
przyjścia Zbawiciela działa wśród Rzymian na wielką skalę poeta rzad
kich zdolności, Ovidiusz, który o sobie powiedział: „Sed mihi iam puero 
caelestia sacra placebant” —  lecz mnie już jako chłopcu podobały się nie
biańskie świętości. Nawet bity przez ojca, aby zaprzestał zajmowania się 
poezyą, pod razami ojcowskimi tworzy jednak wiersz: „lam  iam, non fa- 
ciam, versus, carissime pater’ ' —  już, już nie będę więcej tworzył w ier
szy, najdroższy ojcze” (a nie b ij).

Ten to poeta, naśladując Greków i korzystając z greckich podań, na
pisał tyle i tak pięknych poematów, opisujących przemiany boskie, jak



żaden poeta przed nim, ani po nim. Poematy Ovidiusza kursowały pomię
dzy ludem i były niezwykle popularne.

Dziwny „zbieg okoliczności” , jak chcą nie wierzący —  iż właśnie 
w tej chwili, gdy świat miał przyjąć wiadomość o przemianie Boga w 
człowieka, poeta Ovidiusz pisze i ogłasza wielką księgę przemian, nazwa
ną z grecka „Libri Metamorphoseon” .

Gdyby to była jedna tylko okoliczność, możnaby ją nazwać przypad
kową; atoli takich dziwnych okoliczności różnego rodzaju było w  chwili 
przyjścia Zbawiciela tak wiele i tak logicznie z sobą splecionych, iż nie 
może być mowy o przypadku, lecz koniecznie zgodzić się musi każdy 
człowiek dobrze obeznany z historyą ludzkości i głębiej się zastanawiają
cy nad skutkami i przyczynami pewnych zjawisk, że to wszystko działo 
się według planu Najwyższego Pedagoga ludzkości i ciągłe to samo się 
dzieje. Atoli za takie zastanawianie się i nauczanie świat nie sypie dolarami, 
zatem praktyczny uczeniec nie chce się takiem dociekaniem bawić, ale 
wszystko zapisuje na rachunek mechanicznego przypadku. Do czego jed
nak taki rachunek doprowadził ludzkość w krótkim czasie, widzimy, a 
mędrcy mechaniczni tracą głowę i nie wiedzą, jak wybrnąć z tego zawi
łego rachunku, który w miarę liczenia coraz więcej się plącze. W  m iej
sce zrównania o jednej niewiadomej, postawili problemy o wielu niewia
domych i rozwiązać ich nie mogą i nie rozwiążą nigdy, ale tracą czas i 
życie na zbieraniu dóbr zewnętrznych, znikomych.

Skoro jednak przyjmiemy za pewnik, iż Bóg jest stwórcą, panem 
świata i wychowawcą ludzkości —  za czem przemawia przedewszystkiem 
logika nie uprzedzonego rozumu —  to zadanie i cel życia ludzkiego stają 
się bardzo jasnymi. Potrzeba tylko cierpliwości i chwilowego zaparcia 
się samego siebie, a zadanie to każdy człowiek łatwo rozwiąże.

Nic na świecie nie dzieje się bez celu rozumnego i bez rozumnej przy
czyny. Zatem i pogaństwo, na które rzymsko-katolicy tak się żalą, cho
ciaż je w dalszym ciągu praktykują, miało swoje wyższe znaczenie, a nie 
było przypadkowym objawem, jak chcą mechaniczni mędrcy, którzy jed
nak pierwszej przyczyny i ostatecznego skutku dociec nie umieją, choć im 
się zdaje, że wszystkie rozumy posiedli.

Całe pogaństwo, przedewszystkiem Greków, nie było niczem innem 
jak przygotowaniem do spełnienia tej części zadania w planie Bożym, o 
czem wspomnieliśmy poprzednio, jakie Bóg temu narodowi naznaczył.

I w rzeczywistości spełnił je ten naród w  zawiązkach Kościoła z za
dziwiającą pilnością i dokładnością.



DWU KSIĘŻY.
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Dwu księży zostało wyświęconych równocześnie. Obydwaj byli mło
dymi, zdolnymi ludźmi, pełnymi wiary w przyszłość, choć się różnili u
sposobieniem.

Jeden był energiczny, ufny w swe siły, ale dlatego właśnie, że był 
zdolnym z natury, że posiadał wybitny talent organizatorski i kaznodziej
ski, łatwość pozyskiwania ludzi, mniej uwagi zwracał na żmudną, syste
matyczną i wytrwałą pracę. Chciał błyszczeć, podobać się ludziom, zdo
być sobie sławę. A przytem użyć świata. Nie pobył długo na jednej pa
rafii.

Zniechęcały go rozliczne trudności, na jakie musi napotykać każdy 
duszpasterz, każdy prawdziwy Sługa Boży. Zrażał się i uciekał. I tak w 
ciągu trzydziestu lat pasterzowania zmienił około dwadzieścia placówek. 
Wszędzie witany chętnie, ale po krótkim peryodzie czasu znalazł wystar
czające przyczyny, by opuścić ręce i szukać nowego pola do popisu, nowych 
wrażeń.

Gdy się podstarzał, osłabł, stracił zapał, entuzyazm, swadę oratorską, 
zauważył także coraz większą oziębłość ludzką względem siebie, Z w iel
kich parafii schodził na mniejsze i uboższe. To go napełniało goryczą. 
Czuł się niezadowolonym, nieszczęśliwym, zgorzkniałym, do całego świata 
mającym żal i pretensye. Czuł, że się zawiódł w życiu, że nie spełnił swe
go powołania, że był poprostu księdzem —  bankrutem.



Kolega jego był innym typem człowieka i kapłana. Był mniej zdol
nym, niż pierwszy, ale posiedał za to takie przymioty, jak wiarę w powo
łanie kapłańskie, miłość dla ludu, cierpliwość i rzadką pracowitość. Gdy 
go posłał biskup na ubogą parafijkę i gdy miał wypowiedzieć pierwsze ka
zanie, popatrzał na nieliczną gromadką i tak sobie pomyślał: to moi drodzy 
parafianie, to ten lud, który mi Bóg przeznaczył ,za którego dusze ja mam 
odpowiadać przed Nim i zdać rachunek w Dzień Sądu? Pomóż mi Boże, 
abym godnie spełnił przeznaczone mi zadanie. Udziel mi Twej łaski świętej.

I rozpoczął duszpasterską pracę. Oddał jej się cały, duszą i ciałem 
i sprawił ten pierwszy cud, że parafia jego podwoiła się w ciągu jednego 
roku. Przedewszystkiem dbał o to, aby się przygotować należycie do ka
zania, przejąć się tematem, to też, choć nie posiadał łatwości wypowia
dania swych myśli, a przytem niezbyt mocny i dźwięczny głos, potrafił tre
ścią swych wywodów tak zająć słuchaczy, że byliby całemi godzinami sie
dzieli w kościele, tyle było w tych naukach treści, uczucia i przekonania.

Po pięciu miesiącach rozniosła się wieść o sposobie przemawiania 
młodego duszpasterza i rzecz dziwna, poczęli ludzie przyjeżdżać na jego na
bożeństwa nawet z drugich parafii, oddalonych o 5, 8, a nawet dziesięć mil 
w promieniu. Nie żałowali trudu, ani kosztów.

Drugim jego cudem była jego parafialna szkoła, tak tygodniowa, jak i 
niedzielna. Ponieważ parafia była za uboga, by utrzymać stałego nauczy
ciela, młody kapłan zorganizował szkołę uzupełniającą i prowadził ją z 
początku sam cztery dni w tygodniu po dwie godziny dziennie, po szkole 
publicznej. Uczył czytania, pisania, poprawnego wymawiania polskich wy
razów i zdań, myślenia po polsku, a potem historyi polskiej, życiorysu Je
zusa Chrystusa i najważniejszych zasad Jego świętej religii.

Po upływie kilku miesięcy spora hala szkolna nie była w stanie po
mieścić napływających dzieci. W tedy dobrał sobie do pomocy szlachetny 
ksiądz świeckich przyjaciół dzieci i oświaty i sprawił to swą pracą, pięknym 
przykładem, miłością dla dziatwy i rodziców, że cała parafia bło
gosławiła ten dzień, w którym przybył do nich cichy, skromny, pobożny, 
ale ogromnie pracowity i wytrwały młody duszpasterz.

Po dwu latach takiej mozolnej, ale owocnej pracy, przyszło rozpo
rządzenie biskupa, aby się przeniósł na inną, większą parafię. Zabrał wa
lizkę z sobą i pojechał do przełożonego. Rozmawiał z nim długo, szcze
rze, wymownie. Przedstawił gotowość swą i powolność, bo ksiądz jest 
żołnierzem Bożym, ale zarazem orędował za swą dotychczasową parafią. 
Kościółek wymaga przeróbek i reperacyi, potrzeba na gwałt odpowiedniej 
hali szkolnej i miejsca, na zabawy dla młodzieży, przedstawienia teatral
ne, zebrania obywatelskie i oświatowe. To ugruntuje parafię, umocni



wpływ kościoła, zjednoczy młodzież i słowem wyładuje nagromadzoną 
energię ludzką w pożądanym kierunku. Biskup słuchał i patrzał z podzi
wem na swego młodego współpracownika, a gdy ten skończył przedsta
wienie swych planów, ujął go biskup za szyję, ucałował, mówiąc:

—  Wracaj synu na swą parafijkę, masz dwa lata czasu na wykonanie 
swych zamiarów i planów. Niech Cię Bóg wspiera w pracy dla Jego chwa
ły, a pożytku i zbawienia dobrego ludu. Gdy skończysz robotę, zgłoś się.

Punktualnie po dwu latach stanął młody ksiądz przed swym bisku
pem. Był zmizerowany, ale uśmiechnięty, zadowolony. Duże, jasne o
czy świeciły się jakimś blaskiem nieziemskim. Po przywitaniu się z prze
łożonym, powiedział tylko te dwa wyrazy: jestem gotów.

Biskup się uśmiechnął i odpowiedział:
—  Przeczytałem twe obszerne sprawozdanie, przysłane mi minio

nego tygodnia, z niezmiernem zadowoleniem. Widzę, żeś spełnił co do 
joty przeddwuroczne przyrzeczenie. Kościół odrestaurowany, hala po
budowana, a nawet niezbyt wielki dług będzie ciążył na parafii, ale po
wiedz mi, co pomyślą teraz parafianie, jak się zachowają, gdy się do
wiedzą, że cię zabieram? Boję się, że będzie pewien niepokój, zamie
szanie....

—  żadnego biskupie, —  odpowiedział ksiądz. —  Pożegnałem się z 
ludźmi w niedzielę. Wytłómaczyłem im swe położenie, umowę z bisku
pem, spełnioną służbę i święty obowiązek wykonania poleceń kościoła. 
Było trochę żalu, smutku, płaczu, ale to przejdzie, minie, jak wszystko 
mija na świecie. Czekam księże biskupie na twój rozkaz, nową sposob
ność do pracy...

—  Co byś powiedział, gdybym cię posłał do Slaterton?
—  Do Slaterton?
—  Tak —  odrzekł poważnie biskup. —  Pozycya to najtrudniejsza w 

naszym kościele. Parafia duża, ale duchem na pół umarła. Misya w iel
ka, ale niebezpieczna, bo się możesz zrazić i złamać. Wiesz, księże Ka
liński, że ostatni proboszcz Slatertoński zmarł przedwcześnie z powodu 
powikłanych stosunków. Nie boisz się, pójdziesz?

—  Spróbuję. Ale módl się Ojcze na mą intencyę i wspieraj.
I uklękli obaj w ofisie; jeden ksiądz starszy, siwy, schylony, a drugi 

młody jeszcze, chudy, zdeterminowany, powtarzając słowa kornej mo
dlitwy.

Slaterton było najstarszą parafią w dyecezyi; była to mieścina duża, 
powiatowa, ruchliwa. Polskie osadnictwo datowało się od lat czterdziestu, 
nic więc dziwnego, że Slatertońska Polonia była zamożna i wpływowa. Na 
najwyższych urzędach miejskich, powiatowych i rządowych zasiadali czę



sto polaey, przybyli do Ameryki w młodości, albo już tu urodzeni i wycho
wani. Cieszyli się dobrobytem, zarobkami, ale też i na tem kończyło się 
ich życie. Rodzili się, bawili, umierali i grzebali. Ot wszystko.

Religię pojmowali jako pokrywkę, zwyczaj przeszłości i zapewnienie 
sobie poczestnego miejsca poza grobem, jeśli wogóle jest pozagrobowe 
życie. Nie kłopotali się o to bardzo, bo im zaledwie starczyło myśli o do
czesność.

Starsi skupiali się po klubach towarzyskich, w których bawiono się 
wieczorami, pito, grano w karty i omawiano sprawy familijne, oraz m iej
skiej i powiatowej polityki, młodsi zaś bawili się jak mogli po teatrzy
kach, knajpkach, wycieczkach, piknikach i prywatnych schadzkach.

Wszystkich łączyły: bal parafialny, wycieczka do jeziora W hite Lily, 
piknik w Central parku i bazar, czyli loterya fantowa.

Te cztery funkcye jednoczyły wszystkich: księdza, bogatszych i bied
niejszych, starszych i młodszych i powiększały parafialne fundusze ro
czne o piękną sumę conajmniej $10.000. Ani na Wielkanoc, ani na Boże 
Narodzenie nie wylęgała tak cała parafia, jak na bale i wycieczki.

Bogatsze panie występowały wtedy w najpiękniejszych tualetach, 
sprowadzanych z New Yorku, albo Bostonu, a właściciele karczem, polity- 
kierzy na urzędach, handlowcy, kontraktorzy, przedsiębiorcy pogrzebowi 
z całego miasta i organiści ubierali się w cylindry, prasowane garnitury, 
by zaimponować tym, co jeszcze nie mogą nosić tych ozdób męskiego ro
du. Bawiono się wspaniale, w  stylu szlachty polskiej z okresu królów 
Saskich, kiedy to pijaństwo i obżarstwo uważano za cnotę obywatelską.

Księża tolerowali taki stan rzeczy, bo im przynosił piękne dochody i 
zapewniał spokój. W  całej okolicy nie było takich wesel, pogrzebów i 
chrzcin, jak w Slaterton. Na pogrzebie naprzykład salonisty Michała Pró- 
śnika z ulicy Main było sproszonych 12 księży, dwa powozy wiozły kwiaty 
i wieńce, a automobilów i pojazdów naliczono 117. Całe miasto mówiło
o tym wypadku przez kilka dni, a miejscowy dziennik „Slaterton Daily 
News” , zamieścił fotograficzne zdjęcie pogrzebowego pochodu, fotografię 
nieboszczyka i opis całej uroczystości na czterech szpaltach. Ks. proboszcz 
przybrał kościół w  kir żałobny ,ustroił katafalk w naturalne i sztuczne 
kwiaty i rośliny, sprowadził słynnego pogrzebowego mówcę z Kirbey, ks. 
Władysława Pieniążkiewicza i śpiewaczkę solistkę, pannę Lidyę Skór- 
kowską, która po ofertoryum odśpiewała przy akompaniamencie profeso
ra Lasowskiego: De profundis clamavi. Mówiono, że pół kościoła płaka
ło ze wzrószenia.

W  ostatnich miesiącach coś jednak poczęło się psuć w siato rtoń- 
skiej parafii. Brakło harmonii, zgody i pokoju. Jakiś bzik ukąsił ks. pro



boszcza Palkońskiego. Pewnej niedzieli ogłosił, że nie będzie tolerował 
nadal tak zwanych klubów starszych parafian i prywatnych schadzek mło
dzieży. Jedne i drugie nazwał norami zepsucia, twierdził naprzykład, 
że w klubie Tadeusza Kościuszki zapijano się do rana ,że starzy, porząd
ni obywatele wciągnęli kilka dni temu do swej jaskini młodego adwoka
ta, a ten przegrawszy $2.000, powierzone sobie przez wdowę w depo
zycie, próbował odebrać sobie życie.

Niespodziewany ten atak ks. proboszcza na szanowne obywatelstwo 
w Slaterton zrobił kolosalne wrażenie. Nazwańo to księżą bezczelnością 
i postanowiono udowodnić napastnikowi w sutannie, że się nie godzi wsa
dzać nosa w  nie swoje interesy. Najbliższy bal parafialny nie udał się 
wcale, a bazarem nie miał się kto zająć. Panie nie wstąpiły do komitetu, 
a panowie nie zebrali fantów i nie przyśli. Fiasko kompletne.

Na dobitkę oskarżono księdza przed biskupem o różne przestępstwa, 
począwszy od kradzieży parafialnych pieniędzy, aż do orgii nocnych na 
plebanii.

Ksiądz się gryzł, walczył, jeździł, bronił się, jak mógł, ale, że za w ie
le złego, kilkuset na jednego, więc uległ.

Po prostu umarł na atak sercowy. W  Slaterton zapanowała cicha, 
ukryta radość. Wszyscy cylindrowi panowie wystąpili na pogrzeb śp. ks. 
Palkońskiego in corpore, ale kto umie czytać z twarzy ludzkich, mógł od- 
cyfrować z gęb karczmarzy i politykierów, to proste i jasne zdanie: w i
dzisz księże, po co to było rozpoczynać z nami walkę. Biada zwyciężo
nym!

W  tydzień po pogrzebie posłał biskup do Slaterton ks. Jana Kaliń
skiego, owego właśnie cichego i skromnego kapłana, którego mieliśmy 
sposobność już poznać.

Nie można powiedzieć, żeby się uradowało zbytnio Slaterton z tej 
nominacyi, jako że komitet złożony z najznakomitszych obywateli orę
dował u biskupa o ks. Stanisława Holerkiewicza, żywego, obrotnego —  
kapłana do tańca i do różańca, jak mówi mądre staropolskie przysłowie, 
ale, że nie śmiano rozpoczynać walki z biskupem, więc się na razie pod
dano. Komitet sobie myślał: niech przyjdzie, kto chce, my mu podstawi
my nogę i wyleci. Czuli, że pokonawszy ks. Palkońskiego, dadzą radę 
każdemu przeciwnikowi w sutannie.

I.... zawiedli się.

Ks. Kaliński nie atakował nikogo, nie dotykał osobiście żadnych jed
nostek, ani grup, nie wyróżniał, ani nie poniżał nikogo. On znał tylko pa
rafian, lud sobie powierzony od Boga, chrześcian odkupionych krwią Chry



stusową, ale nie korzystających dotąd z tego cudownego źródła Bożej mo
cy, łaski i życia. W ięc chciał im wskazać na nowo drogę do Boga, do ko
ścioła, do zbawienia.

Z początku opierali się niektórzy, sarkali i szydzili nawet i urągali 
ale gdy się przekonali, że ks. Kaliński to człowiek głębokiego przekonania, 
wielkiego, szlachetnego charakteru, że prosty, dobry i pobożny lud stoi 
za nim murem, i oni przyszli i ofiarowali mu swe usługi i współpracowni- 
ctwo.

TRZY RZECZY.

TRZY RZECZY GODNE POLSKIEGO MŁODZIEŃCA W  AMERYCE:

Cześć dla Boga i rodziców, czyste i rozumne życie, oraz dobra znajo
mość polskiego języka.

TRZY RZECZY NAGANNE:

Głupota, moralny brud i wzgarda dla rodzinnego domu.

TRZY RZECZY POCHW AŁY GODNE U POLSKIEJ DZIEWICY:

Pobożność, roztropność i czysta świeża twarz nie splamiona grubym 
pokładem czerwonej, żółtej i sinej farby.

TRZY RZECZY NAGANY GODNE:

Próżniactwo, nieznajomość polskiej mowy i hołdowanie bezbożnym 
obyczajom.



SYMBOL P. N. K. KOŚCIOŁA.
Na ostatnim Synodzie Narodowego Kościoła, odbytym jak wiadomo w 

roku 1921 w Scranton, Pa., postanowili delegaci, że symbolem, czyli zna
kiem P. N. K. Kościoła ma byó Księga Objawienia, ponad którą błyszczy 
promieniste słońce wolności, światła i ciepła, w otoczeniu z prawej strony 
krzyża, a z lewej gałązki palmowej, U spodu widnieje wstęga z napisem: 
Prawdą, Pracą i W alką zwyciężymy.

Z okazyi świąt Narodowego Kościoła mają księża wytłómaczyć w ier
nym znaczenie całości i poszczególnych części symbolu.

W  początkach chrześciaństwa wyraz symbol miał podwójne znacze
nie; z jednej strony wyrażał streszczenie wiary i w  tem znaczeniu tak zwa
ny Skład Apostolski nazywano symbolem, w drugiem zaś znaczeniu symbo
lem był pewien znak, napis, lub sztandar, pod którym się gromadzili w y
znający pewną wspólną zasadę, lub służący w jednym szeregu wojska.

W  czasie prześladowań nosili chrześcianie tajemnicze znaki, po któ
rych się poznawali. Były to po największej części skrócone wyrazy gre
ckie oznaczające imię i godność Chrystusa Pana: IXOVS, Jesous Christos 
Teou Hios Soter, co znaczyło: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.

W  tem także znaczeniu, jakby wojskowy znak —  militaris tessera, ro
zumiemy my, wyznawcy Narodowego Kościoła, symbol.

Znak, po którym się poznają współwyznawcy, bojownicy —  żołnierze 
wspólnej, wielkiej i świętej sprawy.

Środkowe miejsce w symbolu N. K. zajmuje Księga Objawienia.
Przez Objawienie Boże rozumiemy komunikacyę Bożą z człowiekiem, 

udzielanie się Bożej istoty człowiekowi przez bezpośrednie objawienie się, 
jak np. przez patryarchów, proroków i Jezusa Chrystusa, oraz przez rozum 
i zbiorowe doświadczenie ludzkości.

Krzyż to znak wiary, cierpienia, krwawej śmierci.
Palma symbol zwycięstwa. Słońce dobroczynna siła oddziaływają

ca twórczo na ciało i duszę człowieka. A te wszystkie znaki oplecione bo- 
jowem hasłem: Prawdą, pracą, walką zwyciężymy. To znaczy osiągniemy 
zamierzony cel.

Kościół Chrystusowy nie może walczyć kłamstwem, tylko prawdą. 
Chrześcianin nie może się spodziewać zdobycia królestwa Bożego płaczem, 
lamentem, narzekaniem, żebraniem miłosierdzia i praw sobie należnych, 
ale je musi sobie zdobyć, wypracować. Królestwo niebieskie gwałt cierpi i 
tylko gwałtownicy je  zdobędą.

Przyszłość należy do tych, co poznają prawdę i będą umieli podług je j 
reguł żyć, cierpieć, walczyć i zdobywać.



jj Sto Sześćdziesiąt Sześć Wyznań w Stanach Zjedno- | 
czonych, Ameryki Północnej.
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Doroczna Księga Kościołów (Year Book of the Churches), wychodzą
ca od jakiegoś czasu w New Yorku, notuje w wydaniu za rok 1922gi 166 
różnych wyznań, różnych kościołów, rozwijających się na wolnej Amery
kańskiej ziemi. Z tych niektóre są bardzo małe, posiadające zaledwie kil
ka tysięcy wyznawców, niektóre zaś potężne i bogate w zasoby duchowe i 
materyalne. Nie jedne z tych kościołów są tylko odnogami wielkich hi
storycznych organizacyi, różniące się między sobą bardzo mało, więcej od
miennymi sposobami, majątkiem i towarzyskimi zwyczajami, niż religij- 
nemi zasadami, ale, że się rządzą autonomicznie, więc się je uważa w Ame
ryce za osobne kościoły. Większość tych wyznań powstała dopiero po o
głoszeniu Konstytucyi Stanów Zjednoczonych, gwarantującej każdemu oby 
watelowi wolność sumienia, wolność prasy i zgromadzeń.

Ta potrójna wolność, jak jest ostoją politycznej potęgi Ameryki tak też 
stała się opiekunką i propagatorką religijnej myśli.

Pozornie sądząc, możnaby przypuszczać, że to różniczkowanie w reli- 
gijnem życiu wyjdzie na szkodę samej religii, czy kościoła w szerszem 
tego słowa znaczeniu, a przez to także na szkodę kraju, a tymczasem kto 
bada historyę Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza dzieje 19go wieku i 
pierwszej ćwierci 20go, wie doskonale, że różnice wyznaniowe nie tylko 
nie osłabiły religijnego poziomu u amerykanów, ale go wzmocniły, wzbo
gaciły i pogłębiły.

Dziś nie ma na świecie narodu tak religijnego, jako jest naród amery
kański, nie ma grup ludzkich różnego etniczego pochodzenia w przeszłości, 
ale się przyznających do amerykanizmu w ogólnem tego słowa znaczeniu, 
któreby budowały tyle gmachów kościelnych, nieraz kosztownych i wspa
niałych, nieraz skromnych i ubogich, tyle szpitali, sierocińców, domów 
zdrowia, przytułków dla starców i upośledzonych przez los ludzi, któreby 
łożyły tyle na kościelną literaturę, na zagraniczne misye, szkolnictwo, któ
reby pomagały tyle cierpiącej ludzkości w imię Boga i Jego świętej religii,



co czynią amerykanie najprzeróżniejszych odcieni kościelnych. Jestto 
chyba dowód żywej wiary, zapału i głęboko tkwiącego instynktu relig ij
nego. A właśnie te różnice utwierdzają i pogłębiają religijność w naro
dzie, podczas gdy monopolizm kościelny wyjaławia ją i osłabia.

Religijna wolność bezwzględna zachęca tak kler, jak i świeckich wy
znawców tego, lub owego wyznania do badania źródeł ich religii, do obro
ny ich zasad, do wydobywania na jaw coraz nowych i piękniejszych warto
ści, do udawadniania słowem, czynem i życiem prawdziwości tych podstaw, 
na których się opiera dane wyznanie.

W  kraju także, w którym jest mnogość wyznań mają niezadowoleńcy 
religijni i społeczni sposobność, albo do tworzenia nowych zrzeszeń, albo 
do łączenia się z takiemi wyznaniami, które odpowiadają więcej ich reli
gijnym wyobrażeniom. Tacy ludzie i sami nie tracą religii, i drugich u
twierdzają i umacniają w religijnem życiu. Stają się pożytecznymi bu
downiczymi nowych nieraz wspaniałych organizacyi, twórcami nowych 
wierzeń i kierunków.

Inaczej się dzieje w tych krajach, gdzie jest albo monopolizm ko
ścielny, albo gdzie jedno wyznanie cieszy się szczególniejszem poparciem 
państwa, albo społeczeństwa, nie z względów religijnych, ale politycznych i 
źle zrozumianych interesów narodu. Tam wcześniej, czy później nastaje 
zastój i zanik religijnego życia. Bardzo dobrze pisze o takim właśnie sta
nie w Polsce profesor Maryan Zdziechowski w swej rozprawie drukowanej 
w roku 1922im w  zbiorowej książce pod nagłówkiem: Kościół, a inteligen- 
cya. Wykazawszy jakie spustoszenie sprowadził w dusze polskie dogma- 
tyzm rzymskiego kościoła, tak pisze o monopolizmie i centralizacyi tegoż 
kościoła:

Religijność u nas (w  Polsce) jest naogół powierzcho
wną; temu chyba n ikt nie zaprzeczy; nie sięga ona poza 
przywiązanie do obrzędów i form, gdy zaś rezonuje, to p rzy 
biera charakter, którybym nazwał gospodarskim, co zn a 
czy, że stwierdza potrzebę religii i karności relig ijnej, po
m ija zaś najgłębszą treść w iary, je j stronę dogmatyczną, j a 
ko sprawę księżowską. Niech tam  księża spierają się m ię
dzy sobą o dogmaty, nas to nie obchodzi, a dogmaty ich 
dla zrobienia im przyjemności przyjm iem y bez zastrzeżeń.
Takie  stanowisko, wykluczające myślenie o zagadnieniach  
najbliżej obchodzących człowieka, może być dogodnem dla 
hierarchii, ale czy jest pożądanem? Czy senność relig ijna in- 
teligencyi nie pociąga za sobą tak ie j samej senności w du
chowieństwie i czy nie idzie zatem upadek życia religijnego?
Cały bieg życia dziejów (rzymskiego) kościoła szedł w k ie 
runku centralistycznym. Ostatnim centralizm u tryum fem  
było ogłoszenie dogmatu nieomylności. Ale im ściślejsza 
jest centralizacya, im większym rozrost w ładzy (h ip ertro 



f ia ) , tem gnuśniejszą staje się u dołu bierność, przecho
dząca w  nieczyn (inercyę). W praw dzie daje to kościołowi 
pozory jednolitości i siły, ale jest to siła, w  której brak p ie r
w iastka żywotności.

Konieczność dyscypliny, a zatem i hierarchii w  spo
łeczności kościelnej nie ulega wątpliwości. Ale kościół nie 
jest tylko hierachią. tylko kastą, która się zamknęła w  
świątyni, otoczywszy siebie klątw am i (anatem am i), tchórz
liwa jednak prawowierność z jednej strony, z drugiej zaś 
uczone niedowiarstwo, czyli k lerykalizm  podały sobie ręce, 
aby obniżyć poziom relig ijnej myśli, aby uśpić świadomość 
ogromnej wagi zagadnień religijnych, ten głód rzeczy w iecz
nych, który tak  żywym  był na sercu Dantego.

To ostatnie zdanie włoskiego pisarza Tomasso Gollavati— Scottiego, 
przyswojone przez prof. Zdziechowskiego, jest jakby powtórzeniem kry
tyki polskich stosunków pod tym względem,, wypowiedzianej przedtem 
przez autora Legendy Młodej Polski, Stanisława Brzozowskiego:

Co do przekonań religijnych naszych poetów i ich ści
słego określenia panuje umyślny i obłudny półzmrok. Dla 
jednych zgorszeniem jest sam fak t jakichkolw iek przeko
nań religijnych (w  dzisiejszych czasach postępu!), innym  
niebezpiecznem wydawało się wszystko, co dotyczyło religii, 
a nie odbywało się pod kontrolą kościoła. Żadne pogłębienia 
i uzasadnienia nie są polskiemu katolikowi potrzebne: to już  
należy do księdza. Polak wie, że msza się odprawia, że żo
na i służba chodzą do spowiedzi, że jest święcone i że przed 
śmiercią trzeba będzie o tem wszystkiem pomyśleć. Igno- 
rancya co do właściwego przedmiotu w iary, dziejów ko
ścioła i jego organizacyi wprost nieprawdopodobna: a
przecież ten m artw y fak t przynależności do kościoła pozwa
la nie myśleć o całym szeregu kwestyi, pozwala zbywać n i- 
czem, ot przeżegnaniem się, lub zdjęciem czapki przy spot
kaniu księdza, om ijaniu kościoła. Czego nie zabija, od cze
go nie uwalnia ten jeden gest? Oto nie potrzebuję już k ło 
potać głowy różnemi filozofiam i, truć sobie duszy w ątp liw o 
ściami: przecież tam w kościele codzień na mszę dzwonią.
I codzień po wszystkich kościołach odbywa się msza żałobna 
za setki tysięcy myśli nie rozbudzonych, sumień na wieki po
grzebanych. Ite missa est!

Takiż stan rzeczy notują sumienni obserwatorzy we wszystkich kra
jach, których ludność wychowywała się w religijnej szkole rzymskiego ko
ścioła, a więc w: Hiszpanii, Portugalii, Polsce, Prancyi, Włoszech, w Me
ksyku, Brazylii, Argentynie, Kubie i na Filipinach.

Z jednej strony zanik religijności, a z drugiej strony dziki fanatyzm, 
oraz bezbożność i niszczycielskie dążenia.



Jak już zaznaczyliśmy poprzednio rozwija się w Ameryce przeszło sto 
sześćdziesiąt wyznań. Wszystkie one dadzą się sprowadzić do kilku głów
nych typów, z których powstały, albo do których są zbliżone zasadami i go
spodarczą polityką. Najważniejsze kościoły, tak co do liczby wyznawTców, 
jak co do wpływu w amerykańskiem życiu, są następujące: z protestan
ckich: metodyski, baptyski, luterański, prezbiteryański, Uczniów Pań
skich (Disciples), episkopalny, kongregacyonalny, uniwersalistyczny, ad- 
wentystyczny, Zjednoczonych Przyjaciół (Quackers) i chrześciańskiej w ie
dzy. Z kościołów rytualistycznych najpotężniejszym jest rzymsko-katoli
cki, a z niechrześciańskich żydowska synagoga.

1) Kościół Metodyski liczył w r. 1922im 7,918.557 wyznawców, tak 
zwanych komunikantów, to znaczy ludzi dorosłych, przystępujących do Ko
munii Świętej i biorących czynny udział w kościelnem życiu. Wyznanie to 
posiadało w minionym roku 62,304 kościołów i kaplic i zebrało na swe ce
le $130,730,479. Kościół Metodyski powstał w Anglii, najpierw w Ox- 
fordzie, a potem w Londynie, z anglikańskiego kościoła z tą chwilą, gdy w 
r. 1729ym zgromadziło się pod przewodnictwem Jana Wesleya małe grono, 
bo liczące dziesięć osób, ale pragnące się poświęcić zupełnie sprawie Bożej, 
jak ją wówczas rozumiało. Zrzeszenie to zwano Świętym Klubem, biblij
nymi bigotami, albo także metodystami, bo młodzi ci ludzie oddawali się 
swej pracy zbawczej energicznie, systematycznie i metodycznie, tj. celowo 
W  Ameryce rozpoczęto agitacyę w duchu metodystycznym w roku 1735 w 
Stanie Georgia, gdy wybitni koloniści zaprosili Jana i Karola Wesleyów, 
organizatorów nowego religijnego ruchu, do zamorskich, podówczas an
gielskich posiadłości.

Główną zasadą Metodyskiego Kościoła, odróżniającą go od innych pro
testanckich wyznań, jest dążenie zwolenników metodyzmu do takiego sta
nu, w którymby przez wiarę w zasługi Jezusa Chrystusa i miłosierdzie Bo
że, stali się wolnymi od grzechu, od pożądliwości i od pychy. Metodyści 
uznają dwa sakramenty: chrzest i komunię, oraz Pismo Święte, jako wy
starczające podstawy do zbawienia.

2) Drugiem w Ameryce co do liczby zwolenników jest wyznanie bap- 
tyskie. Powstało ono w czasie wielkiej reformacyi w Niemczech i Szwaj- 
caryi w pierwszej połowie 16go wieku i znanem było pod nazwą anabap
tystów, z tego powodu, że chrzczono po raz drugi osoby przystępujące z in
nych kościołów do tego wyznania. W  Polsce także zwano ich anabaptysta
mi, albo nurami, od wyrazu nurzać.

Pierwszy baptyski kościół zorganizowano w Ameryce w roku 1639ym 
w mieście Providence, R. I. Dziś liczy to wyznanie w Stanach Zjednoczo
nych 7,885,250 dorosłych osób, 61,874 kościołów i domów modlitw i ze



brało w roku minionym na cele kościelne $60,798,534. Baptyści wierzą, 
że chrzest dzieci jest bez znaczenia, nie biblijny i że się przyczynia do 
moralnego i duchowego zastoju w kościele.

3) Luteranie osiedlili się w  Ameryce najpierw we Florydzie w  r. 1562 
i 1564ym, lecz wkrótce potem wyniszczył tę kolonię przedstawiciel arcy- 
katolickiego króla hiszpańskiego, generał Pedro Menendez. Na stałe 
poczęli przybywać zwolennicy Lutra na wyspę Manhattan, obecnie obszar 
miasta New York, z Holandyi w r. 1623. W  tym czasie wyznanie luterskie 
liczy w Ameryce 2,466,645 komunikantów, 16,069 kościołów, a na cele 
swej propagandy złożyło w roku 1922im $33,770,710.

4) Tak jak luteranie reprezentują główne dążenia Marcina Lutra, 
tak znowu prezbiteryanie reformę Cwingla i Kalwina.

System kościelny opracowany przez tych dwu mężów przyjął się 
najpierw w Zurychu i Genewie, a potem w Holandyi i Szkocyi około roku 
1560. Reformatorem tego ostatniego kraju był ks. Jan Knox, przyjaciel 
Kalwina.

Prezbiteryanie wyznają niepodzielną wszechmoc Boga we wszech- 
świecie, zbawienie przez Jezusa Chrystusa i Pismo Święte, jako jedyne 
źródło wiary. Pierwsi prezbiteryani przybyli do Ameryki około roku 1600 
i osiedlili się w Yirginia, Nowej Anglii i Maryland. Dziś liczy ten kościół 
w Stanach Zjednoczonych 2,384,683 dorosłych wyznawców, 16,165 do
mów modlitw i zebrał w ostatnim roku na utrzymanie księży, szkół i in
nych zakładów $56,381,170.

5) Kościół kongregacyonalistów powstał w Anglii około r. 1604, 
gdy pod wpływem nauk Jana Robinzona łączyły się we wolne gminy ko
ścielne te wszystkie elementy, które były niezadowolone z rządowego ko
ścioła anglikańskiego i opozycyjnego purytańskiego. Pierwsi osiedleńcy 
tego kierunku przybyli do Ameryki w liczbie 104ch w r. 1620 i założyli 
kościelną gminę w Plymouth, Mass. W  obecnym czasie należy do ich ko
ścioła 819,225 wyznawców, posiadają 5,959 modlitewni i łożą rocznie.na 
podtrzymanie swej sprawy około $21.223.412.

6) Zrzeszenie religijne znane pod nazwą Uczniów Chrystusa (Dis- 
ciples of Christ), powstało najpierw w Waszyngtonie, Pa. Założycielem 
jego był Tomasz Campbell przybyły w r. 1807 z Irlandyi, były prezbite- 
ryański kaznodzieja. Uczył on, że chrześciański kościół powinien odrzucić 
to wszystko, co się niezgadza z czystą nauką Chrystusa Pana i apostołów 
i dążyć do jedności w  imię Bożych prawd zawartych w Nowym Testamen
cie, a nie haseł przez ludzi wymyślonych. Z czasem idea ta znalazła du
żo zwolenników, tak że w r. 1922im zrzeszenie Uczniów Chrystusa Pana,



liczyło w Stanach Zjednoczonych 1,210,023 członków, posiadało 8,964 ko
ściołów i zdołało zebrać na swe cele $11,165,391.

7) Episkopalny kościół jest historycznie i dogmatycznie odnogą an
glikańskiego kościoła, choć pod względem administracyjnym zupełnie od 
niego niezależnym. Pierwsze nabożeństwo według obrządku anglikań
skiego odprawił w Ameryce kapelan angielskiej floty w r. 1587ym w No
wej Anglii, a stała parafia powstała dopiero w r. 1607 nad rzeką James 
w Yirginia. Wszystkie kościoły tego obrządku w Ameryce pozostawały 
pod jurisdykcyą londyńskiego biskupa aż do czasu rewolucyi, tj. do roku 
1776go, gdy wielu księży ze względów patryotycznych połączyło się z par- 
tyą Jerzego Waszyngtona walczącą o niepodległość amerykańskich kolo
nii, a wielu pozostało wiernymi macierzystemu krajowi. Po zawarciu po
koju Anglii z nową republiką, wykonsekrowali anglikańscy biskupi w 
Londynie w roku 1787 dwu amerykańskich biskupów: W ilhelma W hite ’a 
i Samuela Provost’a i umożebnili przez to dalszą organizacyę samodziel
nego episkopalnego kościoła w Ameryce.

Podstawą wiary episkopalnego kościoła jest Pismo święte, skład 
apostolski, wyznanie nicejskie i 39 artykułów Anglikańskiego kościoła z 
pewnemi drobnemi zmianami. Na czele zarządu kościoła, w sprawach 
takich jak misye, wykształcenie i finanse, stoi od roku 1919go Rada zło
żona z 16tu członków, w połowie z biskupów i księży, a w połowie świe
ckich członków, wybranych przez powszechny zjazd zwany konwencyą.

Kościołów liczy episkopalne wyznanie 8.324, członków— komunikan
tów 1,104,029, a na cele swe złożyło $34,873.221.

8) Znane radykalne amerykańskie wyznania, takie naprzykład jak 
uniwersalistów, unitaryanów, adwentystów i Zjednoczonych Przyjaciół, 
czyli Kwakrów, nie wykazują zbyt wielkiej liczby wyznawców, ale nie 
mniej są czynne w propagowaniu religijnego życia w narodzie.

9) Kościół rzymsko-katolicki rozrósł się dopiero w Ameryce w o- 
stat-nich 30tu latach, tak co do liczby wyznawców, jak wpływu i boga
ctwa. A to dzięki napływowi emigracyi z Polski, Litwy, Włoch, Węgier, 
Niemiec i Austryi. Doszedł do 17,800.000 wyznawców, posiada 16,580 
katedr, parafialnych kościołów i kaplic i wydaje rocznie około $75,000,
000 na utrzymanie księży, sióstr i szkół różnego rodzaju. Dzięki temu, że 
majątek kościelny pozostaje pod bezwzględną kontrolą hierarchii, tj. bi
skupów, rekrutujących się z ajryszy i niemców osiedlonych w Ameryce i 
dzięki sprężystej organizacyi, kościół ten odgrywa między masami emigran 
tów przewodnią rolę, ale traci na znaczeniu między oświeceńszą i postępo- 
wszą klasą narodu. Kierownicy rzymskiego kościoła w Ameryce przy
znają, że gdyby wszyscy irlandczycy, anglicy, niemcy, francuzi, polacy,



słowacy, łitwini, włosi, austryacy, Słoweńcy i czesi, oraz ich potomkowie 
w Ameryce pozostali byli wiernymi dla Rzymu, to powinnoby być tego 
obrządku nie 17 milionów, ale co najmniej 30 milionów. Dużo wsiąkło w 
różne protestanckie wyznania, a dużo stoi na uboczu, nie należąc do żad
nego kościoła,

Najpierwsi rzymscy katolicy przybyli do Ameryki w odkrywczej wy
prawie Kolumba, a do Stanów Zjednoczonych poczęli napływać najpierw 
w okolice Florydy. W  St. Augustine powstała pierwsza rzymsko-katoli
cka parafia w roku 1565tym, a pierwsza dyecezya w Baltimore, Md., w 
roku 1789ym. Polacy liczyli się w Ameryce do najwierniejszych rzym
skich katolików, aż do tego czasu, gdy z dopustu Bożego, a woli ludu po
wstał Narodowy Polski Katolicki Kościół.

W  jakimże stosunku pozostaje ten nasz Polski Narodowy Katolicki 
Kościół do różnych amerykańskich Kościołów? Chce pozostać w stosunku 
wolnego zrzeszenia z wolnem, równego z równem. Szanuje każdy kościół, 
który w imię Boże niesie ludziom światło ewangelii Jezusa Chrystusa, po
ciechę i ukojenie. Nie gardzi nikim, nie chce nikogo poniżać, ale sobie 
zastrzega wolność słowa nawet wobec najpotężniejszych, najstarszych i 
czci najgodniejszych. Bo czuje, że go Bóg powołał do głoszenia prawdy, a 
prawda to najświętsza rzecz na świecie.

Narodowy Kościół ogranicza na razie swą działalność między pol
skim ludem ,ale hasła jego nie obce są także litwinom, słowakom, rusi
nom, węgrom, a nawet włochom i tu i ówdzie powstawały sporadycznie 
wolne kościoły owych narodowości, wsparte o program naszego Kościoła.



U w ag i i Zdopzerjia.
SammawmmmmnmaamtmntataaanmmmaammmnKumttmmmwmmttwimt

KRWAWY POTWÓR.
Powyższy obraz przedstawia potwora— zwierzę niszczącego po całym 

świecie co rok miliony ludzi, wtrącającego ich w rynsztok życia, albo do 
kryminału, do domu waryatów, albo do grobu nieraz najszlachetniejszych, 
ale nieostrożnych i słabych. Jestto obraz nadużycia alkoholu, ale prze- 
dewszystkiem nadużycia narkotyków, to jest takich podniecających środ
ków, jak naprzykład: kokainy, morfiny, opium i innych. W  Ameryce 
samej ma być narkotykowców około milion, a więc każdy setny czło
wiek hołduje potajemnie temu najstraszniejszemu nałogowi.

Przyjaciele ludzkości próbują w różny sposób zwalczać tę plagę, ale 
im się nie zawsze udaje, a to z powodu chciwości handlarzy narkotykami, 
to lekkomyślności niektórych rządów, ciągnących kolosalne zyski z wyro
bu i handlu, to wreszcie i z tego powodu, że nałogowcy przeciwstawiają re
formom silny opór.



PO DRODZE ŻYCIA.

S U M I E N I E .
Pewien chłopiec polski wałęsał się koło teatru z ruchomymi obrazka

mi. Widząc to przechodzień, a chcąc chłopca wypróbować, zagadnął go:
—  Pójdźmy Jasiu na obrazki...
—  Nie mogę, —  odpowiedzą! prawie ze łzami chłopiec.
—  Dlaczego ?

Bom przyrzekł ojcu, że bez jego wiedzy nie pójdę ani do cyrku, ani 
do teatru.

-  E, co tam przyrzekł? Ojciec nie będzie wiedział. Ubawisz się, 
pójdź, zafunduję. —  Mówił dalej kusiciel.

Ojciec nie będzie wiedział, ale ja wiem, ale sumienie mi mówi, że
bym źle postąpił. Gdybym wrócił do domu, nie śmiałbym dobremu ojcu 
popatrzeć w oczy. Nie pójdę!

I nie poszedł.

R Ó Ż N I C A .
Pewien Narodowy ksiądz rozmawiał w New Yorku z postępowym i bez

wyznaniowym polakiem, lubiącym szydzić z religii i kościoła. Ksiądz prag
nął przekonać libertyna o potrzebie należenia do kościoła i prowadzenia 
chrześciańskiego życia.

—  Wszystkie te starania, kłopoty i długie zabiegi niepotrzebne, Bóg i 
tak przebaczy przed śmiercią człowiekowi. Wszakże przebaczył umierają
cemu łotrowi.

Tak, —  odpowiedział poważnie ksiądz, —  ale Pan jesteś żywy.

—  -----------< < > « » ------------ ■—

CI DWOJE.
Pewna stara niewiasta wędrowała od Kalifornii aż do Bostonu zaglą

dając po drodze do szpitali i na stacye policyjne, szukając w tych dwu m iej
scach śladów swego syna, który ją opuścił niebacznie przed dwudziestu la
ty i nie dał znać o sobie od tego czasu. Gdy się dostała biedaczka sama do 
Bostońskiego szpitala z powodu przykrego potknięcia się na ulicy, rzekła do



dozorczyni: Może czasem mój marnotrawny syn znajdzie się w tym szpi
talu, powiedz mu pani, ze go dwie istoty nie opuściły nigdy.

Jakież to te dwie życzliwe istoty? Wymień mi ich nazwiska, abym je po
wtórzyła synowi, gdyby przypadkiem znalazł się w tym szpitalu ?

—  Powiedz mu, że Bóg i jego biedna matka, którą on dwadzieścia lat 
temu opuścił.

KREW Z SERCA.
Ludzie się dziwią nieraz, że jedne mowy, albo kazania, albo śpiewy 

robią potężne, głębokie wrażenie, a drugie mowy, choć piekne i uczone nie 
wpływają bynajmniej dobroczynnie na słuchaczy. Skąd to pochodzi?

Oto małe wytłómaczenie sekretu.
Raz zył w wielkiem mieście znaczny artysta malarz, który się wsławił 

obrazami malowanymi jednym silnym ciemno-czerwonym kolorem. Koledzy 
jego probowali naśladować ten dziwny, tajemniczy koloryt, który robił po
tężne wrażenie na widzach, ale im się robota nie udawała. Nie mogli od
kryć tajemnicy powodzenia. Dopiero, gdy stary malarz umarł i zbadano 
jego zchudzone i zbiedniałe ciało, przekonano się, że w jego sercu brakło 
Krwi, bo wyczerpał na malowanie obrazów.

* A V ON ARO LA l WAWRZYNIEC MEDICI.
Gzy posyłałeś po mnie, —  spytał się słynny dominikański mnich 

bawonarola, przez mkwizycyę papieską później spalony.
_ Tak, —  odpowiedział, równie słynny tyran, panujacy w  mieście
Worencyi. —  Gniotą mi sumienie grzechy, jakby kamienie młyńskie i czuję 
się przed śmiercią bardzo nieszczęśliwym. Posłałem po Cię duchowny 
ojcze, abyś mię rozgrzeszył.

Dobrze, ale wiesz, że potrzeba trzech rzeczy do rozgrzeszenia...
—  Jakich?

Najpierw mocnej wiary w miłosierdzie Boże.
Mam tę wiarę, —  odpowiedział tyran.

—  Po drugie, musisz wynagrodzić pokrzywdzonych ludzi, obrabowa
nych obywateli, wdowy i sieroty.

Po chwili odrzekł Medici: —  Uczynię to.
—  Po trzecie: musisz wrócić Florencyi wolność.
Lecz tyran odwrócił się do Sawonaroli plecami i nie rzekł ani słowa.



TOWARZYSTWO BOŻEJ MIŁOŚCI.
Dwie siły ciągną ustawicznie człowieka; jedna w górę, ku wyższym, 

twórczym ideałom, ku Bogu, a druga na dół, ku pierwotnemu, niskiemu i 
zwierzęcemu stanowi. Mocowanie się z temi siłami, użycie ich, okieł
zanie, zwycięstwo, albo upadek i poddanie się stanowią ludzkie życie, tak 
życie jednostek, jak narodów i całego społeczeństwa. Szczęśliwy ten, kto 
na wzór Boskiego Mistrza pokona prędko potrójną pożądliwość w sobie: 
pożądliwość oczu, ciała i pychę żywota, ale i ten błogosławiony, kto śla
dem Augustyna, choć późno się przekona, że wszystkie skarby świata nie 
są w stanie uszczęśliwić człowieka. Jeden tylko Bóg, tylko Miłość Jego 
najświętsza ukoi, uciszy, wypełni i uszczęśliwi biedne ludzkie serce.

Towarzystwo Bożej miłości w Scranton przypomina i przypominać bę
dzie często swym członkom tę prostą, a odwieczną prawdę. Wstąp w jego 
szeregi.

--------- — —

JAK ZA KAIFASZA.
Gdy pierwsze padły w Ojczyźnie hasła,
Aby odnowić prarzymski dom,
W  którym świętości lampa zagasła,
A świeci pycha i chciwość, srom,

Kapłani wstali jak za Kaifasza 
I rzekli z dumą: Polska jest nasza.

My rządzim Polską, ustawy dajem,
My je j wodzowie z natury prawa,
Myśmy od Boga wzięli Ją w najem,
Nasza to sprawa.

Ta sama władza jak za Kaifasza,
My rządzim Polską, bo Polska nasza!

Ktoś tam z za morza do ludu woła,
By ze snu powstał, stargał łańcuchy,
By podniósł serca, rozjaśnił czoła,
Wolności zbudził duchy?

Toż to szaleństwo jak za Kaifasza, 
My nie pozwolim, bo Polska nasza.



Myśmy od Piotra wzięli świętości,
I księgi Prawa w wieczne władanie,
Nie po to przecię, by potomności 
Wskazać świtanie?!

Lecz władzę dzierżyć jak za Kaifasza 
I Polską rządzić, bo nasza.

My tylko wiemy, jak karmić trzeba:
Ducha i serce i ciało,
My tylko wskażem drogę do nieba,
Jak nam przystało:

Kornie, powoli, jak za Kaifasza,
To nasz porządek, metoda nasza.

że tam gdzieś w  świecie lud Prawdy szuka 
I bada księgi święte,
Bogactwo rośnie, kwitnie nauka,
Spuścizny buntu przeklęte?

Cóż nas obchodzi? Jak za Kaifasza, 
My rządzim duszą, bo nasza.

CHRYSTOMIR CIEN.
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DUCH POLSKI I DUCH RZYM SKI.
Dwa lata temu w Sejmie postawiono pamiętny wniosek, aby kosztem 

państwa wydano dzieła nieśmiertelnego wieszcza Adama Mickiewicza. One 
miały być przeznaczone dla najszerszych warstw społeczeństwa, które nie
jednokrotnie z rozmaitych powodów nie znają poety, jego świetlanego, peł
nego ewangielicznych cnót życia, ani jego wiekopomnych dzieł. W yda
nie ksiąg, na progu odzyskanej wolności, byłoby najwspanialszym hołdem 
złożonym pamięci Wodza duchowego odrodzonej Polski, byłby to pomnik 
czci wzniesiony w piersiach ludu, w każdej chacie. Te pisma z pewnością 
byłyby rozchwytane, weszłyby pod słomiane strzechy, aby głosić chwałę bu
dziciela, apostoła, mesyasza narodowego. Weszłyby do przybytku serc, aby 
na wygasłych, ciemnych popieliskach zapalać święty znicz miłości, aby roz
niecać wici ogniste najczcigodniejszych prawd, porywów, objawień naro
dowych. Inne narody zrozumiały znaczenie tego, to też wydały dzieła 
swoich znakomitych mistrzów w wydawnictwach tanich, przeznaczonych 
dla milionów ludu, łaknącego słońca piękna, pragnącego czerpać blask o
świecenia z ksiąg pisarzy, myślicieli, poetów, wodzów duchownych.

Zdawało się też, że i u nas myśl tę poprą wszyscy, że nie znajdzie się 
nikt, ktoby miał odwagę sprzeciwić się, zdawało się też, że Sejm jedno
głośnie wśród entuzyazmu uchwali wniosek, uchwali uczczenie 
Wieszcza. Niestety... Jak zwykle tak i teraz postawił swoje 
burzycielskie ,,veto”  strażnik papieski, jak kruk zakrakał nad pragnieniem 
tysięcy i jak kruk rozwinął czarne skrzydła chcąc zasłonić zdrój wzniosłych 
nauk, uniesień. Nikt inny jeno ks. Lutosławski się sprzeciwił i on odniósł



zwycięstwo. Ogień słomiany zagasł, popiół pogrzebał postanowienie —  
już potem nikt tej sprawy nie poruszył. Zapomniano. Znów zwyciężył 
duch ciemności, znów obwieścił całemu narodowi ,że jeszcze rządzi w 
Polsce, że wola rzymskiego pachołka dalej panuje. Kler rzymski sprze
ciwił się wydaniu dlatego, że księgi Mickiewicza umieszczone są na in
deksie —  skazane na spalenie jak w średnich wiekach. Przeklął je Rzym, 
chociaż te księgi są podobne do wulkanu, który ze serca wyrzuca łunę, 
ławę, ogień wiary i miłości, przeklął księgi wieszcza pełnego świętości, 
wiary, którego serce jest jako ofiara Abla złożona w pokorze Panu....

Duch rzymski walczył i walczy z duchem polskim. Bój ten trwa od 
wieków. Duch rzymski chce spętać moc polską, chce zgotować niewolę, 
zamknąć bramę polskiego domu na kłotę klątwy. Duch rzymski chce, aby 
Polska piła z zatrutego zdroju wypływającego z pod skrwawionego tronu 
papieskiego. Nie dopuścił do wydania dzieł Mickiewicza, sądząc, że zni
weczy świętą moc jego wielkich objawień, że stłumi, zagasi jutrzenkę wsta
jącą z mroków nad Polską i obwieszczającą Narodowi odrodzonemu: Nowy 
W ielk i Dzień.

W IEK O PO M N Y JUBILEUSZ.

Chciano wydać te dzieła w  roku ubiegłym, bo właśnie w 1922 przypa
dła wiekopomna rocznica. Mija sto lat od wydania pierwszego tomu poezyi 
A. Mickiewicza. Wyszły one w W ilnie nakładem księgarni Zawadzkiego 
p. t. Ballady i Romanse. Mają one ogromne znaczenie, wprost epokowe, 
dla naszego ducha. One dały początek wielkiej wieszczej poezyi, one sta
ły się zarzewiem objawień romantycznych, one są niejako kolumnami na 
których wzniosło się życie ofiary i miłości. Pierwszy ten tom jest jak owa 
gwiazda świecąca nad Betlejem polskiego serca, w którem rodziła się poe- 
zya narodowa darząca jutrznią dusze pokoleń. Chwila to rzadka i winna być 
najuroczyściej obchodzona. To święto narodowe. I całe społe
czeństwo, gdzie rozbrzmiewa mowa, gdzie tętni serce polskie winno u
czcić imię tego, którego nauki stały się pacierzem narodowym, szeptanym 
przez pokolenia w dniach niewoli. Tembardziej imię jego uczcić powinni 
na obczyźnie, gdzie Księgi Mickiewicza były pokrzepieniem, uświadomie
niem, one też oświecały, rozpalały miłość Ojczyzny. To też w wolnej Pol
sce powinny były rozsypać się w milionach egzemplarzy życiorysy W iesz
cza, aby pozostać wieńcem laurowym złożonym na grobie.

NALEŻY PRZYPOMNIEĆ.

Czem jest Mickiewicz o tem nie trzeba mówić wyznawcom Kościoła 
Narodowego. Słowami wielkiego wieszcza ksiądz narodowy poucza z ka



zalnicy, wyjątki jego myśli wplata w modlitwę, podaje w litaniach i pie
śniach śpiewanych u stóp ołtarzy Pańskich... Wszyscy z pewnością znają 
imię Jego, wszyscy rozczytują się w jego przepięknych dziełach. Jednakże 
mimo to godzi się rzucić kilka uwag, przypomnieć rocznicę, przygotować 
umysły do święta, zachęcić do czytania. Dzisiaj należy brać do rąk księgi 
Mickiewicza z dostojną powagą, z namaszczeniem, należy wczytać się w 
nie w skupieniu nabożnem jak w Biblię narodową, każde słowo wcielić w 
serce i każdym słowem przysięgać przed Świetlanym Duchem Wieszcza, 
że jego prawdy staną się świętemi przykazaniami, że każdy z nas weźmie 
w serce jego nauki i pójdzie jako pielgrzym, jako żołnierz „Sprawy Bożej” 
za Mistrzem z Nazaretu —  którego Mickiewicz jest kornym sługą —  aby 
czynić Królestwo Boże na ziemi, królestwo miłości i pokoju.

Z drugiej strony rocznicę tę winno się obchodzić jako Święto Zgody 
Narodowej. Winny ustać waśni, nienawiści, złość. Z ksiąg jego winny 
paść iskry myśli wielkich w  serca nasze, a serca nasze powinny zapłonąć: 
POCHODNIĄ MIŁOŚCI I OFIARY.

PŁO M IENNE HASŁA.
Znacie życie Mickiewicza, znacie szczegóły kiedy za miłość Ojczyzny 

został przez Nowosilcowa osadzony w więzieniu, potem skazany na pobyt 
w  Rosyi. Następnie był wygnany z kraju, przebywał na obczyźnie jako 
pielgrzym —  poeta tęskniący za Ojczyzną. Z jego życia, z jego dzieł 
można poznać wielkość tego narodowego Wieszcza. Od najwcześniej
szych lat młodości, przez cały swój pracowity żywot, aż do grobowej de
ski rzuca płomienne hasła Miłości Ojczyzny. Wyzwolenia Duszy, uniesie
nia ich ku Panu nad Pany. Serce swe i szczęście poświęca dla milionów. 
Zawołaniem jego wzbijać się w wyżyny, a nigdy skrzydłami nie dotykać 
prochu grzechów, nędzy ziemskiej. Przykazaniem całego życia było:

„Lecimy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu” !
Zawsze wzbijał się w niebo ideałów niosąc serce i składając na ołta

rzu cierpień i męki. W  każdym słowie wskazuje wielkie cele, szczyty Du
cha. W  pierwszych latach swej twórczości napisał „Odę do młodości” . 
Hasła płomienne tam rzucone stały się wyznanie wiary, przysięgą, którą 
wypełniał w każdej godzinie pracowitego życia. Zawsze i wszędzie głosił: 
Miłość Ojczyzny —  poświęcenie się dla narodu. To też jego życie twarde, 
znojne było ofiarą złożoną na ołtarzu Ojczyzny, a jego księgi jak ogień 
Ablowej ofiary bił ze serca i niósł serca narodu w niebiosa.

POD SKRZYDŁAMI BOŻEMl .
Mickiewicz nie dbał o swoje szczęście. Nic dla siebie, ale wszystkie si

ły poświęcał dla drugich. Kochał miliony i cierpiał za miliony. Wyznał on:



„Nazywam się milion —  bo za miliony kocham —  cierpią i szaleję” .
To była przysięga, którą do ostatniego tchu wypełniał. Wszędzie 

głosił te hasła, wszystkie księgi są uniwersałem miłości i poświęcenia. Nic 
innego tylko miłość podnosi nas do Boga.

„Do ofiary każdy człowiek ma wstręt przez swój początek ziemski: 
odkąd poczynają składać, staje się dziecięciem Bożsm i wchodzi pod skrzy
dła Boże.”

Cóż piękniejszego nad te słowa Mickiewicza. Jak nie może być nic 
jaśniejszego nad promienie słoneczne, tak nic wznioślejszego nie może 
być nad prawdę tych wzniosłych przykazań. One powinny być dla każdego 
jako gwiazda wiodąca do raju szczęśliwości, one powinny być zorzą, świe
cącą nad duszami ludzi, bo są tak święte, tak niepokalane jak obłok z ro
sy poczęty, płynący na wysokościach. EV9iłość i ofiara to dwa skrzydła na 
których człowiek unosi się do Boga. Mickiewicz wypełniał je, on też był 
sługą wielkiej sprawy, on wszedł pod skrzydła Boże.

W IESZCZ O W IESZCZU.
W  Mickiewiczu za życia nie było żadnego rozdźwięku między słowa

mi, a czynami. W  kościele rzymskim księża głoszą wielkie hasła, ale ich 
sami me wypełniają, owszem z przykazań Chrystusowych uczynili kram 
handlarski. Mickiewicz był inny. On każdą myśl, wszystkie siły, poświę
cał dla zbawienia Polski, a w  tej pracy, żadne nieszczęście, żadne cierpie
nie go nie złamało. Nie zeszedł z raz obranej drogi. Już za życia cenio
no jego świętość, jego ewangeliczne cnoty. Oto drugi wieszcz narodowy 
Z. Krasiński tak pisze: „Adam Mickiewicz zawsze ten sam, żadnem cier
pieniem nieużyty duch, duch Tytański Prometejski, przykuty do skały czy 
nieszczęść narodowych, czy wiar własnych, ale piersią podnoszący kajda
ny ludu swego, nałożone od Bogów; jedną myślą, c0 gwoździem wrasta 
w  ciało, chcący przewiercić świat, myślą o zbawieniu Ojczyzny.”  Tak! Ta 
myśl o zbawieniu Ojczyzny krwawiła się w jego sercu, wciąż rozpaczne 
czynił wysiłki dla tej idei, poruszał tę sprawę, wołał przed całym światem
o wolność dla narodu polskiego.

PO DRODZE KRZYŻOW EJ NIESZCZĘŚĆ.
Mickiewicz pragnął wyzwolenia, ale wierzył że Polska cierpi za swe 

grzechy, dlatego też nawoływał do odrodzenia duszy, wiedział, że zło 
sprawia ogromne zniszczenie, że z powodu działań zła wiara próchnieje, 
dusza marnieje i staje się niewolnikiem szatana. Dlatego wołał, aby ugór 
serc zarosły chwastami zła przeorać pługiem wiary, zasiać ziarnem miło
ści, aby chwałę Bożą łany serc mówiły. Do wolności trzeba się przygo



tować, trzeba oczyścić dusze z błota małości, z grzechów samolubstwa i 
trzeba dusze skąpać w zdroju świętem, rozognić dusze przykazaniami Bo- 
żemi. Wierzył, że Polska idzie do wolności krzyżową drogą nieszczęść
i bólu i że odrodzona wejdzie w bramy wiekuistej szczęśliwości. Chciał 
zbudować nową Polskę ze znakiem Chrystusowego krzyża, w której na 
drzwiach widniałby napis jako święte przykazanie przypominające wszy
stkim, że służba ofiary dla drugich jest służbą Bożą.

PO ETA— BO JO W  IMIK.

Pisał, cierpię za miliony. Tak jest. On wziął w swoje serce wszyst
kie ciosy nieszczęść, wszystkie skrwawione groty wymierzone w pierś 
narodu. O Mickiewiczu tak powiedziała znakomita poetka francuska: 
,,Od czasów proroków Syonu, od czasów ich łez i jęków, żaden głos nie 
wzniósł się z taką siłą” . Nic dziwnego. Mickiewicz pisał jękiem, łzami 
nieszczęśliwego uciemiężonego narodu, przemawiał bólem, natchnieniem, 
rozpaczą, męką wszystkich pokoleń, które przeszły i wszystkich pokoleń, 
które się narodzą w  niewoli i w swych nieśmiertelnych dziełach płakał pła
czem i skargą całego narodu nad grobem Matki zakutej w kajdany.

On jednak nie stał się jeno płaczką, która łzy leje, szaty rozdziera i 
boleje w bezczynie. Kiedy objął naród w swe ramiona „chcąc dźwignąć, 
uszczęśliwić, chcąc nimi cały świat zadziwić”  —  musiał też głosić czyn. 
Bo tylko księża rzymscy każą czekać w bezczynie, wzdychać w pokorze i 
czekać na łaskę, zmiłowanie Boże. Mickiewicz chce, aby słowo i czyn 
szły w  parze. „A le dziś trzeba przeczucie w czyn zamienić, —  tak wy
robić swego ducha, aby jego natchnienie było czynem. Odtąd ujrzycie 
mię zawsze tam, gdzie was prowadzić będę, pierś własną nadstawiając. 
Przyszedł czas, że natchnienie musi być czynem, a czyn natchnieniem.” 
Głosił pracę dla Polski, zbrojny czyn, on też organizował legiony do wal
ki o wolność, na ich czele chciał walczyć i wolność zdobyć, na ich czele 
chciał wejść do wyzwolonej Ojczyzny. Mickiewicz był poetą natchnio
nym, ale też był żołnierzem natchnionym.

Poeta i żołnierz zbratani są miłością Polski. Poeta niesie serce pło
nące, które płonie jak ongiś Synom Izraela, idącym przez pustynie, tak o
no świeciło narodowi polskiemu, kiedy szedł do wolności przez wiek do
świadczeń, przez drogę krzyżową męki. Bojownik zaś niesie miecz, któ
rym wyrąbuje wolność. To też życie Mickiewicza było służbą kapłańską, 
nauczycielską. W  dniach niewoli śpiewał braciom na otuchę nie pieśń 
przemażonych żalów, ale hymn czynu i buntu.



ŚMIERĆ M IC K IEW IC ZA . I
Pizez długie lata żył, pracował na obczyźnie, wierzył jednak, że wró

ci do Polski, że spocznie w ziemi ojczystej, którą w snach wygnańca w i
dział, szedł do niej jak pielgrzym cierniową drogą tęsknoty. Nie doczekał 
wolności, nie obaczył Ojczyzny, zgasł zdała od kraju, w chwili, kiedy for
mował hufce w Konstantynopolu, na których czele chciał oswobodzić O j
czyznę i całą Słowiańszczyznę z pęt niewoli. Jeden z polskich uczonych 
tak pisze o śmierci wieszcza: „W ieczorem  dnia 26go listopada 1855go ro
ku odchodzi A. Mickiewicz na sen wieczny. Idzie po zapłatę za rozrzut
ność serca do Wiekuistego Źródła Miłości” .

 ̂ Ciężkie męczeńskie było jego życie i na skrwawionych skrzydłach 
bólu zaniósł płacz i skargę całego narodu w niebiosa do Boga Ojca, aby 
bólem swym wymodlić łaskę, uśmierzenie cierpień dla całej Polski.

CZEM M IC K IE W IC Z  DLA NARODU.
Mickiewicz był bojownikiem o wolność, budowniczym duszy narodu, 

zwiastunem Bożej zorzy dla serc, zwiastunem Królestwa Chrystusowego! 
Druzgotał okowy, które więziły ducha. Prowadził tysiączne rzesze po sło
necznych gościńcach miłości w wieczność —  ku Bogu.

Wskazywał drogi ku obszarom Ducha, wytyczał szlaki ku bramom 
szczęśliwości wiekuistej, w progi której mogą wejść ci, którzy czynią słu
żbę w Panu. W  jego piersiach słychać było śpiewy anielskie i krwawiące 
się rany Chrystusowe i one przeniknęły serca narodu, stały się pancerzem 
polskim, wezwaniem do boju, pokrzepieniem w duszach niewoli w mro
kach rozpaczy. Chcąc określić co Mickiewicz uczynił dla Polski, jaki 
wpływ wywarł, to możnaby tylko wypowiedzieć łoskotami milionów,' hym
nem serc, który wzbijał się pod niebiosa.

Mickiewicz pisał tak o sobie: „Otaczam świat dłońmi mojemi jako 
niebem błękitnem i w każdej chwili, na każdem miejscu, każdemu dobre
mu duchowi zapalam się i świecę gwiazdą ranną” . Te słowa wypowie
dział chyba w  chwili nadziemskiego objawienia. Tak, on zapalał gwiazdy
i świecił w mrokach, wieścił dzień zmratwychwstania i odrodzenie ducha, 
przez to rozniecał wiarę i nadzieję. Słabych umacniał, upadających pod
nosił, oślepłym dawał światłość, rozpłomieniał nadzieje. Jego pisma były 
biblią polską, księgą narodowego testamentu, które naród czytał w chwi
lach największego upadku, na gruzach wolności, wśród więzień, wśród 
jęków uciemiężonych, wśród brzęku kajdan, cały naród czytał je na po
krzepienie ducha. W  latach niewoli przemawiał piorunami buntu! świa
tłością wiary i miłości oświecał mroki i dlatego przodował jako natchnio
ny wódz, hetman odrodzonej Polski. Pod znakiem krzyża przez krainę



mogił i krzyżów wiódł do ziemi obiecanej. A na pustyni, w czasie egip
skiej niewoli, serce płonęło jak słońce darzące wieczną jasnością. Księgi 
jego były zdrojem, z którego piły i piją milionowe rzesze cudowną łaskę, 
które dawało życie pokoleniom.

Każdy tom dzieł Mickiewicza ma wiekopomne znaczenie. Są one 
wyniosłemi kolumnami, które podpierają sklepienie Odrodzenia w Panu. 
One były kamieniem węgielnym, na którym budowało się duszę narodo
wą, na którym znoszono zrąb doskonałej, uduchowionej Polski. „Oda do 
Młodości” , „Grażyna” , „Sonety Krymskie” , „Konrad Wallenrod” , „Ta- 
rys” , „Dziady” , „Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego” , „Pan Ta
deusz” , „Prelekcye w College de France” , dalej organizowanie „Legionu 
włoskiego” , wydawnictwo „Trybuna Ludów” , wyprawa nad Bosfor, skąd 
chciał na czele ochotniczych oddziałów nieść wolność Polsce —  wszyst
kie są czynami nieśmiertelnymi, wszystkie to krwawa droga ofiary, którą 
wytyczał sercem. W  tych księgach przygotowywał naród do wielkiego 
dzieła, rozniecał zorzę Bożego panowania, on mocarz znosił tablice przy
kazań narodowych, powołań mesyanicznych, pisał biblię dla serc wątpią
cych w niewoli i znosił ją z Synaj natchnień Boskich. Uczył nas jak cier
pieć, kochać, poświęcać się, jak odradzać się w Panu. Sam świecił przy
kładem. miłości, poświęcenia, sam był buntem przeciw ciemięstwu, prze
ciw krzywdzie, przeciw panowaniu zła, sam był szkarłatnem wołaniem o 
Wyzwolenie narodu i ducha. Księgi jego były katechizmem, z którego 
uczyć powinniśmy budowania Świątyni Bożej... Pieśni jego były zna
kiem Chrystusowej wiary, były proporcem porywającym na bój o Polskę, 
były orędziem miłości, ewangelią wiary, nadziei, było „Odą do Młodości” ,
—  która w piersiach młodych się paliła piorunami buntu.

Mickiewicz cierpiał za miliony, nosił ból milionów, walczył za milio
ny, to też dzisiaj naród czci go jako Wieszcza, Proroka, Mesyasza polskie
go. Nauczył nas miłości i dzisiaj w czci i hołdzie zapalone serca miłością 
składajmy, nauczył nas ofiary, męstwa, bohaterstwa, więc dzisiaj uczcij- 
my bohaterstwem, czynami ofiary, Proroka Odrodzonej Polski.

NA DRODZE BOŻYCH POW OŁAŃ.
W  roku 1841 stanął przed Mickiewiczem A. Towiański. Był to czło

wiek niezwykły. Rzucił majątek, rodzinę i „na wezwanie głosu Bożego” 
poszedł głosić wielką nowinę „Odkupienia” . Na każdym wywierał ogrom
ne wrażenie, biła od niego moc wiary w posłannictwo, siła ducha i przy
kład świętości własnego życia. Porywał za sobą ludzi najszlachetniej
szych i znękane serca napełniał siłą wiary, otuchy. Wzywał do „ofiary z 
ducha” , wzywał do tworzenia Świętej Roty pod przewodnictwem Jezusa



Chrystusa. Towiański wywarł też ogromne wrażenie na Mickiewiczu 
kiedy głosił, że „Pan Bóg- berło ziemi złemu odbiera, a sługom Chrystusa 
oddaje” , ,,że Polska jest sługą Bożą, gdyż czyściej i goręcej niż inne ple
miona, przechowała w  duszy skarb ognia Chrystusowego, skarb miłości, 
uczucia, —  że Polska jest znakomitym węgielnym kamieniem podnoszą
cej się sprawy Bożej, Sprawy Zbawienia Świata” . Towiański głosił do
skonalenie się serc, gdyż nie wystarczają ofiary ziemskie. „Tylko przy 
ogniu miłości i ofiary ducha i całego jestestwa może zejść z niebios to, co 
dziś naznaczone jest dla ratunku człowieka” . „Idźmy jak te mądre pan
ny ewangieliczne z zapalonemi lampami na spotkanie oblubieńca; słucha
jący głosu Łaski i sumienia naszego; z duszą poruszoną i skruszoną po
znawajmy objawiającą się nam w Sprawie Bożej wolę Bożą, kórzmy się 
przed nią i spełniajmy ją” .

Mickiewicz staje się wyznawcą słyszanych nauk, staje się chorążym 
Bożej Sprawy. Głosił odrodzenie w Chrystusie. Wierzył, że Polska jest, 
jako Chrystus umęczony mająca zbawić ludzkość od zła, że Polska jest po
wołaną do wielkich mesyanicznych zadań, że z narodu polskiego wyjdą 
Apostołowie przez których Duch Boży przemówi. Nawoływał do wstąpie
nia na drogę, którą wskazał Chrystus. Jego natchione mowy, jego dzia
łalność była misyami apostolskiemi odrodzenia narodowego pod znakiem 
Mistrza z Nazaretu...

W Y B IJA  GODZINA ZL IT O W A N IA  BOŻEGO!
Obecnie przeżywamy czasy niezwykłe, przeżywamy okres odrodzenia, 

przygotowuje się dzieło wielkie przez wieki wyczekiwane z tęsknotą, dzieło 
odkupienia, zbliża się Królestwo Boże, Królestwo pokoju, zdobywane nie' 
mieczem nienawiści, ale bronią poświęcenia, ofiary, miłości. Dzisiaj nau
ka Chrystusowa poczyna się objawiać, nauka, która tak długie wieki była 
ciemiężona, dzisiaj opadają więzy nałożone przez żołdaków rzymskich. 
Zdaje się nam, że stanął duch Towiańskiego i Mickiewicza i przemówiły a- 
postolskiemi słowami: „Z  woli Bożej opuściliśmy ziemię urodzenia i przy
chodzimy do was rodacy abyśmy wam pierwszym złożyli polecone nam dla 
was słowo pociechy i radości, abyśmy wam pierwszym zapowiedzieli, że 
wypełniły się już czasy i wybiła godzina zlitowania Bożego, że przybliżyło 
się Królestwo Boże i jawniej wspierać będzie w człowieku czystą cząstkę 
Bożą, tę iskrę ognia Chrystusowego przez wieki gaszoną, uciskaną, prze
śladowaną... przychodzimy, aby zapowiedzieć wam ten czas Jubileuszu 
Pańskiego, w którym łatwiej jest człowiekowi dostąpić Łaski Bożej i z 
pomocą je j wyzwolić się z niewoli, odrodzić się i żyć po chrześciańsku; 
aby zapowiedzieć wam epokę chrześciańską, wyższą, która otwiera się



W  POLSCE HUFIEC RYCERZY BOŻYCH.
W  Polsce też przygotowuje się wielkie dzieło pod znakiem. Krzyża, 

Na zgliszczach, na mogiłach, na popiołach zła —  buduje się Kościół Boży, 
zburzony przez nieprawość i zgniliznę Rzymian. Hufiec wybranych idzie 
na podbój Polski —  z miłością, ofiarą. Głosi on Królestwo Boże, Króle
stwo pokoju i pojednania w Chrystusie. W  działaniu swem idą pod pro
porcem szkarłatnych rozkazów, które rzucił Mickiewicz papieżowi Piuso
wi IX : „Chrystus nie troszczył się o zdanie książąt tego świata, lecz o pra
wdę.”

Tak samo ten hufiec nie dba o możnych, ale o prawdę. Idzie hufiec 
mierząc siły na zamiary, bo wierzy, że poruszy z posad zgnilizny rzymskiej 
duszę polską i pchnie ją  na tory Chrystusowe.

Z Kościołów Narodowych idą pielgrzymi, oczyszczeni z grzechów 
rzymskich, w bólu i tęsknocie przygotowywali się do posłannictwa wielkie
go i dzisiaj pomazani olejem świętych nauk, zahartowani w ogniu Bożym, 
ofiary i poświęcenia, niosą księgi prawdy, niosą manifesty miłości i odro
dzenia Polski w  Duchu Bożym. A w tej pracy znajdują siły i pokrzepienie 
w objawieniach wieszczów narodowych, szczególniej zaś w pismach Ada
ma Mickiewicza. Kapłani Kościoła Narodowego, zrozumieli wielkość jego 
nauk i głoszą je wszędzie w kościołach.

M IC K IE W IC Z, A KAPŁANI KOŚCIOŁA NARODOW EGO.
Cisną się pod pióro porównania między Mickiewiczem, a kapłanami 

Kościoła Narodowego. Mickiewicz w natchnieniu proroczym uczynił ze 
swego serca stos ofiarniczy, wszystkie myśli, wszystkie siły poświęcił Na
rodowi i Ojczyźnie. On kochał miliony, pracował dla nich. A czyż ka
płani pierwszych gmin chrześciańskich w Kościele Narodowym nie mają 
poświęcić serca umiłowanemu ludowi ? Ich życie ma być pracą, ich życie 
to ofiara złożona na ołtarzu miłości i poświęcenia. Księgi Mickiewicza są 
Uniwersałem Miłości, w każdem zdaniu rozebrzmiewa Miłość. Tak samo 
Kościół Narodowy podpiera wszechpotężny filar: Miłość i Krzyż. A ich 
mocy żadna siła szatańska nie zburzy. Miłość to znak Chrystusowy... ona 
zapanuje powszędy w chwale.

Z bólu wyrosły Księgi Mickiewicza, tak samo nauki ks. biskupa Ho- 
dura wyrosły z bólu nad stanem Kościoła Chrystusowego. I kiedy ks. F. 
Hodur budował świątynię miał w  pamięci krwawiące się słowa A. Mickie
wicza, który wołał: „Nad takim stanem kościoła (jak  dzisiaj) powinnoby 
pękać z bólu serce jego służebników.” Z pewnością pękało serce ks. bisku
pa Hodura kiedy patrzał na stan nauki Chrystusowej, którą skazali na za
gładę władcy rzymscy. Mickiewicz nawoływał do odrodzenia, mimo, że pa-



dziś na świecie i Sprawę Bożą, która do tej epoki wprowadza człowieka. 
Przychodzimy do was nakoniec, aby W am przedstawić, ułatwić i w spółce 
z Wami spełniać ważne w tem dziele powołanie nasze, do którego podobało 
się Bogu na obcej ziemi przygotować was, jako synów narodu wysokoj 
chrześciańskiego.”

Dzisiaj wybiła godzina zlitowania Bożego, rozpoczyna się nowy okres 
w życiu narodu polskiego.

Polacy, którzy wyszli z piekła wojny to już inni niż przed ośmiu laty. 
Już im nie wystarcza chleb powszedni, ale łakną chleba dla duszy, o który 
się modlił Mickiewicz. A ten chleb nauk Bożych przynosi zastęp żołnie
rzy Sprawy Chrystusowej z za morza. Ten zastęp ofiarnych przynosi wieść
o odrodzeniu w naukach Ukrzyżowanego. Do tej służby wielkiej „podoba
ło się Bogu na obcej ziemi przygotować was.”  Przynosicie nowinę w chwi
lach ważnych.

Oto dawny świat grzechów, nieprawości pada w gruzy i przywala tro
ny zbroczone krwią!

Na gruzach z serc oczyszczonych, rozognionych wiarą, buduje się 
Świątynia, w której króluje Ten, który świat męką odkupił. Wiara, za
pał łamie epokę nienawiści, na której słudzy zła długie wieki budowali ży
cie nasze, uzbrajając brata przeciw bratu, szerząc mord, pożogi, chcąc w 
pożarach spalić Krzyż Golgoty.

W ALKA O KRZYŻ CHRYSTUSOW Y.

Mickiewicz nawoływał do świętej wojny o wyzwolenie ludów ucie
miężonych, modlił się o wyzwolenie duszy Polski ze sideł szatana, nawo
ływał do życia odrodzonego w Chrystusie. Dzisiaj jego objawienia, jego 
pragnienia spełniają się. Toczy się bezkrwawa walka o dźwignięcie dusz 
ku Panu, o skruszenie więzów zła, toczy się walka o Krzyż Chrystusowy, 
który w rękach posiepaków rzymskich —  ten znak miłości, męki Syna Bo
żego —  stał się narzędziem mordu. Niósł nie błogosławieństwo, ale prze
kleństwo, szerzył nie modlitwę, nie słowo pokoju i pojednania, ale pożo
gę, ale jęk i płacz. Krzyż Chrystusowy był przez żołdaków rzymskich dłu
gie wieki poniewierany, ciemiężony. Po wiekach błądzeń, zaprzedań Mi
strza z Nazaretu —  dzisiaj nieprzeliczone rzesze odwracają się od tronów 
gwałtu, ciemięstwa, od faryzejskich nauk i idą do prawdy, do światłości 
wiecznej do Chrystusa, aby na piersiach Jego wypłakać wszystkie winy i 
grzechy, aby serca i czoła namaścić miłością, aby dusze rozpłomienić wia
rą. Zwycięża Krzyż Chrystusowy.



pieże gromy na niego rzucali. A czyż ks. biskup Hodur miał co innego na u
wadze jak odrodzenie w Panu? Na ołtarze do kościołów, na ołtarze serc 
wniósł znak miłości ofiary i poświęcenia, a nie zwracał uwagi na klątwy, 
któremi go obrzucili ludzie przeszłości, kapłani rzymscy, faryzeusze, bo 
wiedział, że swoją moc opiera na Krzyżu, na woli Bożej, na posłannictwie, 
które go zawezwało do głoszenia prawdy, do dźwignięcia z poniewierki 
przykazań Bożych. Swe serce obmyte w krwawych łzach nad stanem re
ligii, nad nędzą polską... oddał Chrystusowi i ludowi.

Mickiewicz był wygnańcem, pielgrzymem, a tam na obczyźnie w ka
żdej godzinie pamiętał o Ojczyźnie, tam zdała od niej formował zastępy 
rycerzy polskich, był hetmanem hufca Rot Świętych, był hetmanem ry
cerzy „Sprawy Bożej”  i sprawy narodowej. To samo działo się na bruku 
amerykańskim. Za Oceanem, na tułactwie, w tęsknocie pielgrzymstwa 
ginęła dusza polska. I do tych umierających z wieścią o Polsce poszedł 
Ks. Biskup Kościoła Narodowego i wciąż idzie z krzyżem ofiary, sercem 
miłości i formuje zastępy rycerzy —  Sprawy Bożej i sprawy narodowej.

Chrystus wybrał do głoszenia nauk ludzi prostych, a czystych duchem, 
serce rybaków rozognił mocą Bożą, spuścił na nich języki płomienne i ka
zał im iść powszędy i nauczać. Mickiewicz wierzył, że tylko lud prosty 
jest czystej duszy, że jest nieskażony grzechem krzywdy, gdyż wyrósł z 
gleby jako kłos obmyty rosami i tylko lud polski naznaczony jest wolą i 
powołany do wielkich czynów. Tak samo ksiądz Hodur nie poszedł do 
możnych, ale z wieścią o Odrodzeniu poszedł do rzesz wydziedziczonych 
do ludu polskiego, w  którego sercu pod rumowiskiem nauk rzymskich bije 
źródło czystych przykazań Chrystusowych.

NA OŁTARZACH
Ks. biskup Hodur naznaczony został jako posłaniec Boży. On też 

pierwszy wskazał drogę Polsce, po której naród winien iść, jeżeli chce za
chować wolność, jeżeli chce odkupić duszę... On pierwszy zniósł tablice 
przykazań Kościoła Narodowego, tablice pisane ręką Objawienia Bożego
—  sercem miłości. Usta Bożem słowem przemówiły, piersi zdrojem świę
tym wytrysły, kiedy stanął na czele Bożej sprawy i wiedzie lud z niewoli 
rzymskiej, z więzów grzechów i błędów. Oparł swoją moc, oparł nauki 
na Piśmie Świętem i na księgach wieszczów, które są fundamentem, na 
jakim się buduje świątynię Bożą i duszę wyznawców. W  Kościele Narodo
wym wzniosłe myśli Biblii rozbrzmiewają obok haseł Mickiewicza, one 
wychowują, one napełniają światłością. Księgi Mickiewicza —  które są 
dla każdego Polaka testamentem polskiego zakonu —  leżą na ołtarzach, 
obok Pisma św. Bo Pismo św. i Księgi Mickiewicza, to jakby słońce, któ



re świeci i gleba, która życie daje. Ugorem leżący zagon polski, zachwasz
czony grzechem rzymskim, przeorały pługiem prawdy, zasiały ziarnem, a 
teraz pokolenia karmią się chlebem Bożych myśli. Zapatrzony w Przenaj
świętszy wizerunek Krzyża na Golgocie, zasłuchany w Jego nauki, pokrze
piony objawieniami wieszcza Adama nawołuje pod chorągiew Chrystuso
wą, wzywa do budowania Polski —  prawdziwego żołnierza Bożej sprawy.

ŁÓDŹ P IO TR O W A . •

Z tamtego brzegu przybywa do Polski łódź Piotrowa z zastępem apo
stolskim głosicieli, działaczów. Oni wniosą światło, które oświeci drogi 
pochodu narodowego. Dzisiejsi wyznawcy w Kościele Narodowym, to le
gion Mickiewiczowski, który gromadził pod chorągwią Chrystusową, le
gion odkupionych, wyzwolonych, odrodzonych. Oni idą głosić prawdę w 
imię Ducha Bożego, oni idą rozpalać przykazania Chrystusowe w sercach, 
które wygasły, zmurszały w błędach rzymskich i rozpalają mimo klątw, 
mimo rzucanych kamieni. Trud to olbrzymi: Muszą bowiem młotem wia
ry rozwalać gmach błędów, skruszyć kajdany, które faryzeusze rzymscy 
nałożyli na rękach, na sercu nauk Chrystusa, muszą poruszyć z posad błę
dów biyłę dusz polskich i pchnąć ją na wyżyny. Ale podejmują się z ra- 
dosnem uniesieniem, gdyż wiedzą, że podnoszą z poniewierki Krzyż Chry
stusowy z pożogi, z morza krwi, krzywdy i nieprawości, że odbijają kłoty, 
zrywają pieczęcie z więzień, do których faryzeusze rzymscy zamknęli nau
kę Chrystusową. Oni rozniecają iskrę ognia Chrystusowego, który zwia
stuje zorzę szczęśliwości. Oni budziciele światłości Ducha, nowego dnia 
poczętego z miłości. A do świątyń, zbudowanych na duszach narodzonych, 
mogą wejść pielgrzymi złaknieni światłości, którzy nie tylko ustami mó
wią: Panie, Panie, ale z serca czynią świętą ofiarę. Naród musi w  ich 
nauki uwierzyć, jeżeli chce żyć w  światłości Bożej. W iele trudów jeszcze, 
wiele przeszkód muszą przełamać, bo do zwycięstwa prawdy trzeba iść 
cierniową drogą, jednakże niczego się nie lękają, sił nie szczędzą, bo w ie
dzą, że klucz do wiekuistego szczęścia leży w  płomieniach wiary miłości i 
ofiary!

A przez ich ofiarę, trud zwycięży Królestwo Boże na ziemi.
 ̂ Kapłani Kościoła Narodowego rozpalili swe serca w Księgach Mic

kiewicza, jego natchnienie wzięli jako gwiazdy przewodnie. Oni zrozu
mieli wielkość Wieszcza —  wielkość jego nauk poczętych w Duchu. W ie 
dzą, że gdyby naród polski przejął się prawdami A. Mickiewicza, to nasze 
dusze stałyby się czyste jak lilia woniejąca Bożą wonią. Przez Mickiewi
cza stalibyśmy podniesieni ku Bogu. Księgi jego są jako ogień, który o



czyszczą, jako kwiat, który kwitnie przed ołtarzami purpurą miłości, jest 
jako kadzielnica ścieląca dymy wonne przed Krzyżem....

To też wyjątki z pism Wieszcza będą rozbrzmiewać w Kościele Na
rodowym. Z ksiąg jego wyznawcy czerpią moc odrodzenia i udoskonale
nia, dusze ich w światłości stoją, napełnione łaską Bożą, rozkwitają lilią, 
różą niebiańskich zachwytów i ścielą pod nogi Odkupiciela modlitwę... ko
rzą się imieniem Pańskiem...

Duch Mickiewicza zapanuje w  świątyniach Narodowych. Gdyby 
Wieszcz wstał z grobu, to wszedłby w progi Kościoła, aby, pod Znakiem 
Chrystusowym panującym w chwale, wysłuchać mszy polskiej, wszedłby 
na stopnie ołtarzy, objąłby braterskim uściskiem pierwszego Pasterza Od
rodzonej Polski, przygarnąłby do piersi swych kapłanów współpracowni
ków i wyrzekłby słowa czyste, dobre, modlitewne:

Bracia!... dusze światłością Bożą napełnione__ dusze wasze w Chry
stusie odrodzone!... Bracia wy z pochodnią ofiary i miłości idziecie w bra
my Wiekuistej Szczęśliwości...
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PAR AFIA  POD W EZW ANIEM  ŚW. WOJCIECHA  

B. i M., PATRONA POLSKI, W  DICKSON  

CITY, PA.

W  odległości 6ciu mil angielskch od Scranton znajduje się mała gór
ska mieścina pod nazwą, Dickson City.

Poprzednio owe miasteczko nosiło nazwę Priceburg, ale podczas w o j
ny, kiedy to amerykanie starali się zatrzeć wszelkie ślady niemczyzny na 
mapie Ameryki, zniknął i nasz Price— burg, a pozostało Dickson City.

W  tem to miasteczku przed 25ciu laty powstała druga z rzędu parafia 
Narodowego Kościoła w Ameryce.

Na masowem zgromadzeniu, które się odbyło dnia 25go sierpnia, 1897 
roku wybrano pierwszy komitet organizacyjny, a na posiedzeniu dnia 19go 
września tegoż roku naznaczył ks. Pr. Hodur, administrator Kościoła Na
rodowego, pierwszym proboszczem w Dickson ks. Klawitra.

Na temże posiedzeniu wybrano komitet w  skład którego weszli: Jan 
Śliwiński i S. Koehler, do zakupna placu pod kościół i na cmentarz. Uchwa
lono też, ażeby nowy kościół był pod nazwą św. Wojciecha B. i M., patrona 
Polski.

Ponieważ brak było funduszów na budowę kościoła, pospieszył komi
tetowi z pożyczką Jakób Irka w  sumie $1.500 i Stanisław Koehler wypoży
czając $300 na miesięczne spłaty.

Dzięki tej pomocy już w miesiącu lutym, 1898go roku budowa kościo
ła była ukończona, a uszczęśliwieni parafianie krzątali się za zakupnem 
ołtarza i innych utensyliów kościelnych.

Radość była do nieopisania, kiedy poraź pierwszy dnia 20go kwietnia, 
1898 roku w  nowo pobudowanym wolnym kościółku sędziwy kapłan Na
rodowy, powstaniec ks. Klawiter odprawił pierwszą Mszę św.

Dziwny zbieg okoliczności. Pierwszą Mszę św. odprawił w  wolnym 
kościele kapłan, który za wolność uciemiężonej Ojczyzny Polski krew w 
powstaniu 1863go roku przelewał.

Nowo pobudowany kościółek był poświęcony dnia 24go kwietnia, 
1898go roku.



Jak każda nowa szlachetna idea napotyka na swej drodze na wiele 
trudności, tak i parafia nasza w trudnych warunkach, wśród niezliczonych 
przeszkód torowała drogą społeczeństwu polskiemu do światła, do wolno
ści, do Boga.

Garść wiernego ludu, który miłował Boga i Polskę, a zarazem pragnął 
być wolnym chrześciańskim ludem, stała wiernie przy sztandarze Kościoła 
Narodowego. Wszelkie zakusy rzymskich najmitów rozbiły sią o zdecy
dowaną postawę wiernego ludu i dziś mamy już parafię ugruntowaną, li
czącą przeszło tysiąc dusz i wielu sympatyków.

W  miesiącu sierpniu, 1920go 
roku, kiedy ks. L. Grochowski, 
proboszcz parafii, bawił z ks. bp. 
Hodurem w  Polsce, z niewiado
mych powodów spłonął kościół, 
a i plebania została mocno u
szkodzona. Ponieważ ubezpie
czenie było bardzo małe, bo za

ledwie $7,000, wielu sądziło, że 
parafia nasza musi przepaść, że 
stosunkowo niezbyt liczna gro
mada ludu nie podoła ciężarom 
budowy nowego kościoła.

Na domiar złego nieszczęście 

przytrafiło się nam w  czasie naj

większej drożyzny, kiedy pobudo 

wanie skromnego, robotniczego 

domku pociągało koszt około 

pięciu tysięcy dolarów.

Istotnie była to smutna chwila, kiedy gromadka parafian zebrała się 
obok swego proboszcza, który po powrocie z Ojczyzny zastał zamiast ko
ścioła trochę gruzów i pustą kasę parafialną. Atoli smutek ten nie trwał 
długo. Proboszcz znał swych parafian, a więc wierzył, że przy pomocy Bo
ga i dzielnych ludzi dźwignie parafię z nieszczęścia.

KOŚCIÓŁ P. W. ś w . W O JC IECH A B. I M., 
W  D ICKSO N  C ITY, PA.



Jakoż się tak stało. Zaraz w jesieni rozpoczęto kopać fundamenta 
pod nowy kościół. Ofiary posypały się sowicie. Każdy dawał ile mógł. 
Oprócz ofiar na budowę kościoła parafianie podzielili pracę między siebie
i składali ofiary na urządzenia wewnętrzne i tak: Towarzystwo Niewiast 
Adoracyi N. Sakr. zakupiło przepiękne ołtarze wartości $4.500, młodzież

K S . L . G R O C H O W S K I, 

P roboszcz P a ra fii św. W o jc iech a  B. i M.

organ za $3.500, towarzystwa męzkie zakupiły dzwony za sumę blizko 
$2.000. Oprócz tego poszczególni parafianie zakupili piękne okna, inni 
złożyli większe ofiary na malowanie kościoła wewnątrz i tak, dzięki go
rącej wierze uczciwego ludu, stanął kościół wartości $40.000, na którym 
ciąży dług wynoszący $10.500.



K O M IT E T  P A R A F T I ŚW. W O J C IE C H A  W  D IC K S O N , C IT Y , P A .

T O W . N IE W IA S T  P O L S K IC H  A U O R A C Y I N . S.



To też podczas poświęcenia kościoła, którego dokonał ks. bp. F. Ho- 
dur, dnia 30go października 192Igo roku, zarówno ks. proboszcz, jak i pa
rafianie dziękowali Bogu ze łzami wdzięczności za to, że im pobłogosławił 
w zbożnej pracy.

Dziś parafia nasza moralnie i materyalnie przedstawia się znakomicie 

Przy parafii są zgrupowane następujące towarzystwa:

C H Ó R  „ L U T N IA ” P R Z Y  P A R A F I I  ŚW. W O J C IE C H A  B. 1 M.

1) Towarzystwo Niewiast Adoracyi N. Sakr. Jest to liczne towarzy
stwo i najbardziej zasłużone w parafii.

2) Towarzystwo męzkie p. w. św. Krzyża.

3) Towarzystwo męzkie p. w. św. Wojciecha, patrona parafii.

4) Towarzystwo męzkie, p. w. świętych apostołów Piotra i Pawła.

5) Towarzystwo męzkie p. w. św. Michała.
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6) Tow. chóru mieszanego 
„Lutnia” .

7) Tow. chóru męzkiego 
,, Chopina” .

8) Towarzystwo młodzieży 
„Zmartwychwstanie” , które nie 
tak dawno zorganizowane roz
wija się znakomicie, a zarówno 
ks. proboszcz jak i członkowie 
wzięli sobie za zadanie nie spo
cząć w pracy, dokąd wszyscy 
młodzi ludzie nie zostaną wciąg
nięci do szeregów tegoż towa
rzystwa.

9) Towarzystwo Dziewic 
pod wezwanie Królowej Korony 
Polskiej.

10) Tow. Obrońców Kościo
ła Narodowego.

11) Towarzystwo Niewiast 
Maryi Konopnickiej To ostatnie 
towarzystwo dopiero jest w sta
nie organizowania się, a mamy 
nadzieję, że skupimy w tem to
warzystwie wszystkie młode nie
wiasty z parafii Narodowej.

Przy parafii naszej jest aż 5 
oddziałów Polsko Narodowej 

Spójni. Dwa w Dickson City, je 
den w Throop, jeden na Eynon
i jeden w Jessup, Pa,

Oprócz tego parafia nasza prowadzi 4 wieczorne szkoły, a mianowi
cie: w Dickson, Jessup, Throop i Storges.
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POLSKO NARODOW A K ATOLICKA PAR AFIA  

„POD OPIEKĄ M ATK I BOSKIEJ CZĘSTO

CHOWSKIEJ”, W  DURYEA, PA.

Po obu stronach toru kolejowego, łączącego miasta Scranton i W il- 
kes-Barre, wśród malowniczego wieńca gór, rozbudowało się miasto DU
RYEA, w  Stanie Pennsylvania.

Ludność duryejską w  przeważającej ilości stanowią górnicy, zajęci 
wydobywaniem skarbów węglowych z wnętrza ziemi. Część zaś ludności 
tutejszej jest zatrudnioną przeróżnym większym i mniejszym miejsco
wym handlem.

Jak wogóle w  całym Stanie Pennsyl- 
wańskim w przemyśle górniczym najwięk

szy procent pracowników stanowią pola
cy, tak więc i tutaj, w Duryea, polska ko
lonia jest najliczniej reprezentowaną. A 

że polski górnik pennsylwański, pomimo 
ciężkiej pracy w głębokich podziemiach, 
na powierzchni ziemi wszelkiemi siłami 
dąży do oświaty, wolności swego sumie
nia, swej duszy, i do polepszenia swego i 
swych najbliższych bytu, zatem i tutaj, w 
Duryea, zaledwie w dwa lata po powstaniu 
pierwszej Narodowej Parafii w sąsiedniem 
mieście Scranton, bo już w  roku 1899ym 
polacy zorganizowali Polską Narodową Ka
tolicką Parafię: „Pod Opieką Matki Bo-

P. N . K O Ś C IÓ Ł  W  D U R Y E A , P A .
skiej Częstochowskiej” .

Parafia Narodowa w  Duryea przeżywała z biegiem lat chwile słone
cznej radości, jak zarówno i chmurne, ciążące brzemieniem troski i trudu, 
momenty. Czasy słonecznej radości parafia przeżywała przy swym roz



kwicie, przez jedność i zgodę parafian, wspólność dążeń, przez wspólną 
pracę do jednego wymierzonego celu, —  łączenia się z Bogiem w kornej 
modlitwie, unoszącej się ku niebu z wolnej duszy oswobodzonego ducho
wo człowieka. Momenty znowu chmurne, momenty ciężkiej próby, brze
mieniem bolesnem obciążające serca wszystkich parafian, były dwa 
niszczące pożary, jakie nawiedziły parafię Narodową w Duryea, w pierw
szych latach je j zaciętej walki o prawa przynależnego bytu z różnemi prze
ciwnościami, napotykanemi po drodze do wolności duchowej.

Obydwa te tak bolesne ciosy jednak bynajmniej nie oddziałały ujem-

K O M IT B T  P A R A F I I  P O L S K O  N A R O D O W E J  D U R Y E A , P A .

nie na stroskane serca i dusze zahartowanych w wierze parafian Kościoła 
Narodowego w Duryea, jednym z wielu dowodów czego był owacyjnie i 
jednogłośnie przyjęty wniosek na posiedzeniu z dnia 8go marca, 1921go 
roku urządzenia uroczystego obchodu i wielkiego ludowego wiecu z oka- 
zyi 22iej rocznicy założenia Pol. Nar. Kat. Parafii w Duryea.

Zaś w  roku 1922im, gdy się zbliżała rocznica jubileuszowa 25-lecia 
powstania POLSKO-NARODOWEGO KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA w A 
meryce, na posiedzeniu dnia 23go kwietnia uchwalono przez aklamaćyę 
wniosek ob. Zarychty, aby, za pośrednictwem specyalnie wybranej w tym 
celu delegacyi, założycielowi i kierownikowi tegoż Kościoła, Ks. Biskupo



wi Franciszkowi Hodurowi w Scranton, Pa., wyrazić głębokie uznanie za 
jego pracą nad uwolnieniem duszy ludzkiej z wiekowej niewoli.

Jak dawniej, tak i do dnia dzisiejszego wysoki nastrój ożywia człon
ków obecnego Komitetu Parafialnego, który we współpracy z Ks. Probosz
czem nie szczędzi swych trudów i zabiegów na korzyść własnej Parafii w 
Duryea,, i dla dobra Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła wogóle.

Przy Parafii Narodowej w Duryea, podobnie jak przy innych Para
fiach w drugich miejscowościach, egzystuje kilka Towarzystw oraz orga- 
nizacyi kościelnych, z pomiędzy których swą najbardziej owocną pracą 
wyróżnia się TOW. N IEW IAST POL. ADORACYI N. S., członkinie które
go dokładają wszelkich sił i starań dla upiększenia wewnętrznego kościoła, 
jak również słowa pochwały należą się Towarzystwu śpiewaczemu, sta
nowiącemu CHÓR PARAFIALNY, które na czele ze swym kierownikiem, 
usilnie pracuje nad sobą, aby swymi występami tak w kościele, jak i na 

różnych uroczystościach, zadowolnic w zupełności nawet i ucho najwy
bredniejszego słuchacza.

J aką jest krótka historya założenia i rozwoju Parafii Narodowej w 
Duryea „Pod Opieką Matki Boskiej Częstochowskiej” , niechaj więc te 
czyny szlachetne i wspaniałomyślne świadczą chlubnie o inicyatorach i

C Z Ł O N K IN IE  T O W . N IE W . P O L . A . N . S.



wykonawcach, przeświadczonych zaiste o odpowiedzialności wobec obec
nych i przyszłych pokoleń polskiego narodu, zrzeszonego w Polsko-Naro- 
dowym Katolickim Kościele. A jeśli były jakieś niedociągnięcia, nawet 
niedopełnienia, czy przekroczenia, —  niech będą ostrzegawczem echem 
dla następców, żeby ci mogli się wystrzegać onych niedopełnień i prze-

C H Ó R  P A R A F IA L N Y ,  W  D U R Y E A . P A .

kroczeń, jakieby się mogły często dać odczuć w dalszem bytowaniu Pa
rafii.

Oby tedy i te wspaniałe czyny i pomniejsze usiłowania, płynące wsze
lako zawsze z dobrej woli, tak dawnych szermierzy, jak i dzisiejszych 
członków Kościoła Narodowego, —  znalazły licznych naśladowców i wy
konawców.
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PAR AFIA  NARODOW A M. B. BOLESNEJ 

W  DUPONT, PA.

Przyczyny, które poprzedziły powstanie parafii Narodowej w Dupont, 
Pa., są podobne do tych, jakie się przyczyniły do powstania Kościoła Na
rodowego w Ameryce, a są one dosyć poważnej natury.

Działo się to w styczniu, 1916 r. Po śmierci księdza miejscowej 
rzymskiej parafii parafianie w Dupont, prosili biskupa o mianowanie im 
za proboszcza młodego księdza, który zastępował w czasie choroby zmar
łego proboszcza.

Aj ryski biskup zignorował prośbę ludu i na proboszcza przeznaczył 
swego księdza podług własnego zapatrywania.

Ten jednak był na tyle rozumnym, że widząc nieprzychylną postawę 
ludu, nie chciał się im narzucać i zaraz odjechał.

Uparty ajryski dygnitarz upatrzył innego „dzielniejszego” kandyda
ta na parafię w Dupont, niejakiego „księdza” Kurkowskiego.

Podobno ten jegomość był oficerem w armii austryackiej, a przyby
wszy do Ameryki, walcząc w ciężkich warunkach o marny kawałek chleba, 
wybrał kapłaństwo rzymskiego kościoła jako najlepiej opłacające się rze
miosło.

Tym razem wybór biskupa był szczęśliwy: Kurkoski, z odwagą i butą 
męża obytego i z szablą i rewolwerem, śmiało zjechał do Dupont, nie 
zwracając uwagi na przekleństwa i groźną postawę ludu. Mimo to nabo
żeństwa nie odprawił. Lud stanął murem przy drzwiach kościoła i Kur
koski musiał wracać z kwitkiem na stare śmiecie.

W  międzyczasie znowu delegacya z Dupont pukała do pałacu ajry- 
skiego biskupa z prośbą o naznaczenie im proboszcza według serca ludu. 
Nic to atoli nie pomogło Dumny władca skrentońskiej rzymskiej dyece- 
zyi zelżył biednych górników i za drzwi wyrzucić kazał.

Tymczasem zaraz w następną niedzielę zjechał „ks. proboszcz” Kur- 
kowski, ale już nie sam. Kurkowskiemu asystowało około 40 policyantów 
uzbrojonych w pałki i rewolwery.

Była to godzina lOta przed południem, ten czas, w którym lud był 
zwykł co niedziela w kościółku modlić się Bogu. Narodu się zeszło dużo.



Wszyscy wylegli przed kościół, zaciekawieni tą nową asystą „kochanego” 
proboszcza.

Szeryf wezwał ludzi, by się rozeszli, ludzie zaś może nie zrozumieli 
rozkazu szeryfa, a może sądzili, że przecież spokojnie stać na „swoim” 
majątku im wolno; dosyć na tem, że się nikt z miejsca nie ruszył.

Nagle rozległ się strzał, jeden, drugi i trzeci.
Pod kościołem padł śmiertelnie ugodzony kulą policyanta ś. p. ob. 

Guzior. Policya rzuciła się z pałkami na bezbronnych. Nie oszczędzano 
nikogo. Niewiasty, starcy a nawet dzieci pobito do nieprzytomności. Cały 
dziedziniec kościelny, jako plac boju, nie wyłączając wnętrza kościoła był 
obficie zlany krwią polskich robotników, ich żon i dzieci.

Rannych odwieziono do szpitala, a niektórzy leczyli się po domach. 
Bali się przyznać, ażeby „groźny” biskup ajryski nie prześladował ich są
downie.

W  każdym domu polskim zapanowały smutek i nawet rozpacz. Lu
dzie zaczęli wyrzuty czynić samemu Bogu. „Chyba Boga nie ma, kiedy 
niby ci Jego słudzy, którzy nam o miłości prawili we krwi swoich wyznaw
ców się nurzają i w krwawej zemście szukają ujścia swojej brutalnej na
turze.” Tak sobie smutni ludziska powtarzali. I wielu z nich postano
wiło od tego czasu zerwać z Bogiem i z kościołem na zawsze.

C H Ó R  IM . „S Z O P E N A ” , P R Z Y  P A R .  N A R .  W  D U P O N T , P A .



P A R A F IA N IE  P R Z Y  K O Ś C IE L E  „ M .  B . B O L E S N E J ” , D U P O N T , P A .



G R U P A  C Z Ł O N K IŃ  T O W . „A D O R A C Y I N .  S . ” , D U P O N T , P A .

W  tym to czasie wysłał ks. bp. Pr. Eodur ze Scranton do Dupont 
dwóch księży, Grochowskiego i Krupskiego, ażeby smutnym i skrzywdzo
nym nieść pociechą. Urządzono kilka zgromadzeń. I lud z zapartym od
dechem słuchał nauki księży Kościoła Narodowego, którzy mówili ludo
w i o wielkich prawdach dobrego i miłosiernego Chrystusa i o sprzenie
wierzeniu się Chrystusowi samozwańczych Jego „zastępców” rzymskich 
potentatów.

Lud słuchał w milczeniu, a łzy, które się temu i owemu zakręciły w 
oczach były świadectwem, że mówcy zostali zrozumiani.

Zabrano się do energicznej pracy, tak, że wr kilku dniach stanął skro
mny kościółek do połowy już przykryty dachem, w którym ks. bp. Hodur



w otoczeniu okolicznych kapłanów i wiernego ludu odprawił pierwsze na
bożeństwo w niedzielę palmową w tymże samym 1910ym roku.

K A P E L A  „B IA Ł E G O  O R Ł A '1, P A R .  N A R . ,  D U P O N T , P A .

Od tego czasu organizacya parafii poszła szybkim tempem naprzód. 
Dziś przy parafii istnieje uzupełniająca szkoła polska, do której uczęszcza 
około 100 polskich dzieci, oraz następujące dobrze zorganizowane towa
rzystwa :

Tow. Kazimierza Pułaskiego.

Tow. Młodzieży „Zmartwychwstanie” .

Tow. Polskich Niewiast A. N. S.

Tow. Dziewic Królowej Jadwigi.

Tow. Chłopców Obrońców Kościoła Narodowego.

Tow. Chóru Szopena, oraz

Kapela Białego Orła.

Cały majątek parafii stanowią kościół, plebania i cmentarz co przed
stawia wartość około $16.000.00, na którym cięży bardzo nieznaczny dług 
hipoteczny.



O D D Z IA Ł  P .  N .  S PÓ J N I N r .  74, D U P O N T , P A .

Obecnie gromadka polskiego ludu w Dupont dziękuje Bogu, że jej 
otworzył oczy i dał sposobność poznać lepiej Chrystusa i obowiązki polaka 
względem Boga, społeczeństwa ludzkiego i swojej Ojczyzny Polski.

W CZEM SIĘ ZGADZA, A W CZEM SIĘ RÓŻNI.

Niektórzy ludzie odnoszący się wrogo, albo obojętnie do Narodowego 
Kościoła mówią często: ja nie widzę różnicy między rzymskim, a Naro
dowym Kościołem, drudzy zaś z tych samych powodów powtarzają: Naro-( 
dowy Kościół nie jest kościołem katolickim, chrześciańskim nawet, ale ja
kimś nowym, nieokreślonym.

Ile jest prawdy w tych zarzutach i sądach, jak daleko się odsunął Na
rodowy Kościół od rzymskiego, a w  czem się z nim zgadza i wspólną idzie 
drogą, do jednego i tego samego celu, oto pytania, na które podajemy kró
tkie odpowiedzi:

I.) Narodowy Kościół różni się od rzymskiego w następujących 
punktach:

1) Nie uznaje papieża za głowę kościoła, bo papiestwo w obecnej 
formie sprzeciwia się postanowieniu i duchowi Chrystusowej religii. Po



dług nauki Pana Jezusa i apostolskiej tradycyi wszyscy apostołowie byli 
sobie równi urzędem i godnością, choć Piotr był pierwszy powołaniem i 
wyznaniem Chrystusa Pana. Dziś w  rzymskim kościele biskupi są tylko 
agentami papieża, przez niego mianowani, kontrolowani i nagradzani.

2) Kościół Narodowy wprowadził język ludowy do nabożeństwa. 
Rzymski kościół imperyalistyczny w  swych dążeniach narzuca martwy ję 
zyk starych latmów, praojców założycieli rzymskiego kościoła, całemu świa
tu 1 chce, aby się wszyscy chrześcianie jednoczyli z Bogiem przy pomocy 
lego pogrobowego języka. Dzieje się to wbrew intencyom Boga, Jezusa 
Chrystusa i zdrowego rozsądku.

3) Narodowy Kościół uznaje za niezmienne zasady te tylko religijne 
prawdy, które objawił Bóg przez Jezusa Chrystusa, albo z Jego Ducha wy
pływające, a odrzuca wszystkie wymysły soborów i papieży niezgodne z 
dążeniami Boskiego Nauczyciela.

4)_ Narodowy Kościół nie uznaje wieczystego piekła, ani materyalne- 
go czyśca, kontrolowanego rzekomo przez papieża i jego księży. Uważa 
naukę papieską o tych dwu religijnych przedmiotach za największe blu- 
źnierstwo przeciw Bogu, przyczynę świętokradztwa i świętokupstwa, oraz 
ogłupiania ludzi.

5)̂  Narodowy Kościół uczy stosownie do postanowienia Jezusa Chry
stusa, że głoszenie i słuchanie Słowa Bożego jest sakramentem.

6) Wprowadził z powrotem spowiedź publiczną, którą zniósł rzym
sko-katolicki kościół w  piątym wieku po Chrystusie. Narodowy Kościół u
czynił to dlatego, by przywrócić ludowi instytucyę religijną ustanowioną 
przez Jezusa Chrystusa, a zarazem podnieść świeckiego człowieka w  god
ności wobec Boga i siebie samego.

7) Zniósł wszelki handel świętościami.

8) Rządzi się prawami w zakresie dyscypliny i gospodarstwa kościel
nego przyjętemi na Synodach, czyli zebraniach religijno-narodowych, na 
których świeccy członkowie mają równe prawa z duchownymi. W  rzym
skim kościele prawa stanowi tylko wyższa hierarchia z papieżem na czele.

II.) Narodowy Kościół zgadza się znów z rzymskim kościołem w  tych 
punktach, które są Boskiego postanowienia przez Jezusa Chrystusa, a w ięc 
w  nauce o najwyższej Istocie, o Zbawicielu Świata, o działaniu Ducha 
Świętego, o odpowiedzialności człowieka za czyny przed Bogiem, o nie
śmiertelności duszy ludzkiej, o łasce Boskiej i potrzebie sakramentalnego 
kapłaństwa.



Z ZA  MORZA,
C Z Y L I P O T Ę G A  W IA R Y  I M IŁ O Ś C I.

UDRAMATYZOWANE KAZANIE.

NAPISAŁ: KS. B-P. F. HODUR.

OSOBY DRAMATU:

KAROL ŻAREK, wychodźca do Ameryki, który wyjechał z Polski jako 
przeciwnik religii, a wraca jako wyznawca Narodowego Kościoła.

ZAKONNICA KLARA, rodzona siostra Karola.

JANINA ŻARKOWA, jego żona.

Kościelny. Tłum ludu.

Rzecz dzieje się w dobie obecnej we wsi Siemionowicach pod Krakowem.

Scena przedstawia izbą sypialną w dużej chacie wiejskiej zbudowa
nej podług amerykańskiego stylu i rozkładu. W  łóżku, nad którem wisi 
obraz Ukrzyżowanego Chrystusa Pana, leży chora Janina żarkowa. Obok 
siedzi zakonna siostra Klara, bernardynka. Za podniesieniem zasłony roz 
poczyna się rozmowa.

SCENĄ I.

ŻARKOWA. —  Nie podpiszę siostro i bratowo za żadną cenę. 
SIOSTRA KLARA. —  Nawet za cenę Ciała i Krwi Pańskiej? Nie 

chcesz tego uczynić dla Chrystusa Pana w najświętszej komunii?
ŻARKOW A: —  Nie, bo nie chcę być Judaszką, nie chcę przyjąć ko

munii świętej do serca, któreby się zmazało zdradą i niewdzięcznością.
SIOSTRA. —  Ty nazywasz zdradą to, co w oczach kościoła świętego 

jest wielką cnotą posłuszeństwa, uległości, wiary świętej? Czyż ty nie



zastanowiłaś się bratowo nieszczęsna nad tem, że ci grozi największe nie
bezpieczeństwo, bo utrata wiecznego zbawienia, jeśli nie spełnisz przed 
śmiercią polecenia swego duszpasterza i nie otrzymasz jego rozgrzeszenia?

ŻARKOWA. —  Zastanawiałam się nad tem całą noc i cały święty 
dzień, aż do tej chwili, gdyś przestąpiła nasze progi siostro i szwagrowo 
i doszłam do tego przekonania, że byłoby największą zbrodnią z mojej 
strony podpisać przed śmiercią potępienie na swego męża, a twego bra
ta, dlatego, że on w Ameryce opuścił nasz stary rzymski kościół, a prze
szedł do Narodowego. Przecie to mój ślubny mąż, mój przyjaciel, opie
kun, najdroższa dla mnie po Bogu na świecie osoba i ja miałabym go po
tępić przed Bogiem i ludźmi i napiętnować jako heretyka, odszczepieńca, 
istotę godną wzgardy, hańby, tu na ziemi, a wiecznego potępienia po śmier 
ci? Czyś się zastanowiła nad tem siostro zakonna, czego wy żądacie ode- 
mnie, dlaczego mi wstrzymał wczoraj rozgrzeszenie ksiądz proboszcz, a 
dziś odmówił wiatyku, tego chleba żywota, który ustanowił Chrystus Pan 
na posiłek i pociechę dla biednych i smutnych i odchodzących z tego świa
ta łudzi?

SIOSTRA. Ustanowił dla prawowiernych chrześcian.
ŻARKOWA. A czy ja  nią nie jestem? Czy nie mam prawej, Chry

stusowej wiary?

SIOSTRA. Jakże jesteś prawowierną chrześcianką, gdy zastępca 
Chrystusa Pana na ziemi, kapłan katolicki, stawia ci jako warunek przed- 
śmieitny ,abyś dla dobra kościoła świętego upomniała przed zgonem pi
śmiennie swego męża mającego wrócić z Ameryki do Polski, tego męża, 
który tam za morzem zdradził oblubienicę Chrystusową —  Kościół, aby 
mógł pomazaniec Boży skorzystać publicznie z twego oświadczenia i skar 
cić męża po twojej śmierci? Uratować w ten sposób duszę jego od wiecz
nego potępienia, a dla ciebie przysporzyć zasługi wobec Boga? A ty od
mawiasz, warunku przyjąć nie chcesz, choćby ten warunek uratował od pie 
kła dwie chrzściańskie dusze, krwią Chystusową odkupione?

ŻARKOW A (z jękiem ) —  O Boże, Boże!
SIOSTRA. A widzisz bratowo! Zastanów się, pomyśl. To spra

wa wielkiej wagi i dla tego tak napiera na ciebie ksiądz spowiednik. Gdyś 
mu odmówiła wczoraj podpisu pod oświadczeniem, a on ci nie udzielił roz 
grzeszenia, wrócił do domu zgnębiony strasznie i smutny, bo odczuł w iel
ką odpowiedzialność przed Bogiem za twoje życie, za twoje czyny. Prze
raziła go otchłań, która się przed tobą otwiera. Posyła więc po mnie je 
szcze wieczorem i każe mi tu przyjść ratować zagrożoną duszę, mówiąc: 
Siostro Klaro, wkładam na twe barki prawie kapłański obowiązek pozy
skania biednej bratowej, chorej śmiertelnie, dla mego planu. Paraliż do



chodzi do serca, niewiele je j się należy na tym świecie. Ja wiem, że ko
chasz brata, ale dla tego właśnie, że go kochasz użyjesz wszelkich środków, 
aby go wybawić od doczesnej ruiny, a wiekuistego potępienia. Ty, jako 
niewiasta, choć poświęcona Bogu, rozumiesz może lepiej charakter i ser
ce bratowej i potrafisz ją skłonić do podpisania tego oto oświadczenia.... 
Gzy przyjmujesz misyę wielebna siostro, podporo świętego kościoła w tych 
tak niepewnych czasach? Czy chcesz ratować brata, a sprawie świętej zgo
tować tryumf w tej okolicy, zagrożonej czerwoną i rewolucyjną zarazą? 
Nie mogłam inaczej odpowiedzieć, tylko tak, jak przed 19tu wiekami od
rzekła niebieskiemu wysłańcowi Matka Najświętsza, Przeczysta Panienka: 
Oto ja służebnica Twoja. Niech mi się stanie według słowa twego. Ot i 
dlatego przestąpiłam ten próg, którego nie miałam już nigdy w życiu prze
stąpić i przybyłam próbować szczęścia. Może mi się uda skłonić cię naj
droższa bratowo, do umieszczenia twego nazwiska pod tę deklaracyę, 
skromną twoją prośbę, prośbę kochającej i konającej żony do wracające
go z dalekiego świata błądzącego troszeczkę męża, a wtedy będzie w nie
bie większa radość nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym, niż nad 
99u ludźmi niepotrzebującymi pokuty... Tu w tym miejscu bratowo, sło
dka i dobra istoto, tak blizka grobu i nieba, albo piekła i zatracenia. Tu, 
tu, poniżej. Tu duszo zacna, bratnia, najdroższa... Ja ci pomogę. Rękę 
już trochę zimną tu sobie połóż, wesprzej na mojej siostrzanej, oto tak na- 
przykład i napisz swe piękne chrześciańskie imię i nazwisko, które kiedyś 
za mego światowego życia było i mojem nazwiskiem. Tutaj, tak, tutaj, 
trochę niżej, pod tymi ot wierszami:

„Zaklinam Cię mężu, Karolu żarku, z poza grobu (nie drżyj, nie 
bój się) —  z drugiego świata, abyś się wyrzekł amerykańsko-polskiej 
herezyi, abyś potępił swe zamorskie życie, odwołał błędy i wrócił do 
swej matki, świętego rzymskiego kościoła. Jeśli to uczynisz będę 
Ci błogosławić z zagrobu, jeśli nie... to... cię przeklnę na wieki w ie
ków...”
ŻARKOW A (z mocą) : —  O wielki Boże! Ja tego nie podpiszę, nie 

mogę, nie chcę! Umrę bez wiatyku, a nie podpiszę!...
SIOSTRA. —  Dlaczego?
ŻARKOWA. —  Bo ja męża kocham nad życie, bo to takie straszne i 

okropne to wszystko, coście tu wypisali. Gdybym podpisała wasz cyrograf, 
myślałby Karol, żem go przestała miłować, żem nie uczyła dziecka czcić o j
ca i swego dobrodzieja i stała się najstraszniejszą przeniewierczynią mi
łości i wiary, które mu przyrzekłam zachować aż do grobu...

SIOSTRA. —  To u ciebie mąż więcej znaczy, niż Bóg, Jego kościół 
i zbawienie wieczne? I to mówisz nieszczęsna w ostatniej godzinie życia?



 ̂ ŻARKOWA. —  Nie, mąż nie znaczy u mnie więcej, niż Bóg, ale mał
żeństwo uświęcone przez Boga, znaczy więcej, niźli księża i zakonnice, bo 
to związek ustanowiony przez Stwórcę, a Jezusa Chrystusa do sakramen
talnej godności podwyższony. Jakże mogłabym go stargać? Jakbym mo
gła potępić niewinnego człowieka, najszlachetniejszego męża na świecie?

SIOSTRA. Kiedy taki przezacny, niewinny, szlachetny ,najdroż
szy, to dlaczego opuścił kraj rodzinny, żonę, dzieci? Co?

ŻARKOWA. Ty się pytasz o to? Ty przecie wiesz siostro, dlacze
go! Wiesz, że go wygnała do Ameryki bieda, długi ciążące na pierwszej 
chałupie i chęć zdobycia dla nas, umiłowanych przez siebie istot, lepszej 
doli, niezależnego bytu na przyszłość. Bóg mu błogosławił i Karol speł
nił to wszystko, co zamierzał. Co zarobił krwawą i ciężką swą pracą, nam 
tu przysłał. Pobudowaliśmy nowy, dostatni dom, podług jego planów, do
kupili pięć morgów ziemi, Jasia posłali do szkół, do gimnazyum. Chle
ba nie brakło, niczego, tylko jego jednego, a teraz wraca znużony, ale roz
radowany, wraca do ojcowizny uratowanej, powiększonej, wraca do swego 
ogniska, do wolnej i zjednoczonej Polski, do dziecka, do mnie. Tu pod 
poduszką jest jego ostatni list. Wczoraj mi go przynieśli, nie miałam spo
sobności przeczytać całego, ale zaraz na wstępie zapowiada możliwie prędki 
przyjazd. Może już jedzie, może na morzu, a ja biedna nie doczekam się 
niestety jego przybycia. Doktór i ksiądz przyznają mi jeszcze najwyżej 
dwa dni życia. Nie usłyszę jego głosu, więc chcę usłyszeć jego słowa pi
sane. Zrób mi tę łaskę siostro i przeczytaj głośno, słowo po słowie, list 
mego męża, a twego brata. Wszakże nawet zbrodniarzom, skazanym na 
śmierć nie odmawia się ostatniej prośby. Nie przyjmowałaś listów brata, 
odkąd się stał wyznawcą Narodowego Kościoła, bo ci reguła klasztorna 
wzbroniła, ale ten oto list, to list męża do umierającej żony, to testament 
z drugiego świata....

SIOSTRA. Dziewięć lat minęło od tego czasu, jak czytałam ostatni 
list Karola z Ameryki. Wyszydził w nim Boga, Kościół, mój stan zakon
ny. Poruszył w grobie ojca i matkę.

ŻARKOWA. —  Był wtedy wzburzony, walczył w cudzym kraju z twar
dym losem, dowiedział się, żeś siostro odmówiła nam tu pozostałym drob
nej pomocy...

SIOSTRA. —  Reguły i prawa klasztorne wzbraniają udzielania finan
sowej pomocy rodzinie.

ŻARKOWA. Twoja odpowiedź doprowadziła go do rozpaczy, bo pisał, 
że ojciec i matka sprzedali ostatni kawałek gruntu, aby cię wywianować w 
klasztorze, a ty zostawszy przełożoną, odmówiłaś drobnej sumy pieniężnej 
dla ratowania rozbitka. To go wyprowadziło z równowagi. Zresztą wtedy



był inny, a teraz inny, jak się sama przekonasz z listu. Czytaj. Niech się 
odezwie głos serca siostry do brata. Czytaj. To jego ręka, słowa, dusza....

SIOSTRA (z rezygnacyą.) —  Ha! Niechże tak będzie. Słuchaj więc:
Najdrożsi moi! żono i Synu!
Nareszcie mogę wam donieść na pewno, że wkrótce wrócę i przycisnę 

do stęsknionej i kochającej piersi najdroższe mi po Bogu istoty, skarby 
moje, życie moje...

ŻARKOW A (z rozrzewnieniem). —  Słyszysz siostro!?
SIOSTRA. —  Nie wiedziałam, że on was tak kocha i potrafi tak pięk

nie o tem pisać.
ŻARKOWA. —  To początkowe zaledwie wyrazy.
SIOSTRA (czyta dalej). —  Od tej chwili, gdy mi doniosłaś o swej cho

robie nie mam chwili spokoju. Robiłem sobie ciągle wyrzuty, że cierpisz 
z mej przyczyny, że ta choroba, ten paraliż, to skutki przepracowania naj
lepszej i najpiękniejszej pod słońcem żony i towarzyszki życia. (Siostra u
rywa i patrzy na chorą.) Muszę się spieszyć lotem ptaka i pomódz je j w u
zyskaniu zdrowia. Ja wierzę głęboko, że się to stać może... W ierzę, że mo
ja miłość, poświęcenie i oddanie się przyniesie ulgę, zdrowie bo wierzę w 
potęgę Bożej miłości dla nas biednych ludzi. Jeśli Bóg przemienił mnie, to 
jest pomógł mi, żem z nędznego i marnego bluźniercy i szydercy stał się 
człowiekiem czującym w sobie iskrę Bożą, duchowe życie wytryskające z 
Niego, rozlewające się w  niewidzialny sposób w mej duszy, jeśli uczynił 
ten wielki cud przemiany, przeobrażenia, to może także uczynić cud mniej
szy i podnieść z łoża boleści tę istotę, która była Mu zawsze wierną i wspie
rała swem szlachetnem uczuciem i modlitwą błąkającego się po manow
cach świata, biednego swego męża...

SIOSTRA. —  Czy to rzeczywiście list Karola, mego, brata, tego sa
mego....

ŻARKOWA. —  Co ci naurągał dziewięć lat temu? Popatrz, pismo 
podobne, a tu podpis, tu koperta z amerykańskim adresem i stemplem.

SIOSTRA (czyta). —  Utwierdził mię w tej wierze ksiądz mój i przy
jaciel, o którym ci donosiłem kilkakrotnie, a który był narzędziem Bożem 
w mem duchowem przeistoczeniu. Wiesz, że jestem przewodniczącym 
komitetu naszej Narodowej Katolickiej parafii w  Gallington, gdy więc o
trzymałem twoje pismo i postanowiłem wrócić co prędzej do Polski, po
dzieliłem się z tą wiadomością z księdzem, jako że muszę parafii sprawo
zdanie zdać z mego urzędu, postarać się o kartę okrętową, o paszport i za
łatwić inne formalności. Ksiądz się zasmucił z początku z tego powodu, 
że go tak nagle opuszczam, a zwłaszcza teraz, gdy mamy dużo do roboty, 
bo budujemy dom dla młodzieży, odnawiamy kościół na wewnątrz i zbie



ramy fundusze misyjne, ale po chwilce rozjaśniło się jego szlachetne czo
ło i rzekł do mnie z uśmiechem: A to bardzo dobrze robisz mój przyjacie
lu, że jedziesz do Ojczyzny, by być przy boku chorej żony. To twój święty 
obowiązek. My cię tu potrzebujemy wprawdzie bardzo, twojej rady, po
mocy, pięknego przykładu w spełnianiu obowiązków względem kościoła i 
jego chrześciańskich zadań, teraz zwłaszcza, gdy biją weń pioruny, ale 
tam za morzem, w rodzinnej wiosce, żyje istota, która ma większe od nas 
prawo do ciebie, bo jest twą żoną, a do tego cierpi tak bardzo i walczy mię
dzy życiem, a śmiercią. Jedź w imię Boże. Może twa obecność wzmocni ją 
i dopomoże do zwycięstwa. W  tych kilku dniach poczynisz wszystkie przy
gotowania do podróży, a w  niedzielę pomodlimy się wspólnie w kościele o 
szczęśliwy przejazd przez morze i o zdrowie twojej żony...

ŻARKOWA. —  Słyszysz siostro, słyszysz bratowa?
SIOSTRA. Dziwne, dziwne, a tu mówili i pisali takie straszne rze

czy o tym księdzu... o tym kościele... (czyta) Gdy się zbliżył dzień święty, 
byłem nadzwyczaj podniecony. Nie mogłem się doczekać nabożeństwa. 
Obchodziłem kościółek kilka razy naokoło, oglądałem go to zblizka, to zda- 
leka, to zwnętrza, to z zewnątrz, bo mi się zdawało, że go widzę po raz o
statni. A ten gmach święty, to także do pewnego stopnia owoc mojej pra
cy. W iele cegieł i kamieni zniosłem własnemi rękami i wśród jego ścian 
przeżyłem najszczęśliwsze chwile życia... powrót do Boga, zjednoczenie się 
z Nim i skromną z Nim współpracę. Zdawało mi się, że i ks. Jan Bożela, bo 
tak się nazywa, jak wiesz najdroższa żono, mój proboszcz i przyjaciel, był 
także tego dnia jakoś dziwnie nastrojony. Uściskał mię kilka razy, jak 
brata. Uśmiechał się, ale było widać, że ten śmiech zmieszany ze łzami. 
Podczas nabożeństwa popatrzał kilka razy w tę stronę, gdzie siedziałem, 
a gdy mi udzielał komunii świętej, tego Bożego chleba, tajemnicy Chry
stusowej religii, z której ludzie czerpią moc, wiarę, pociechę i zdrowie, do
dał do zwyczajnych słów Kościoła: Mistyczne ciało Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, niechaj strzeże duszy twojej do żywota wiecznego, następu
jące wyrazy: Niechaj cię przeprowadzi szczęśliwie do Ojczyzny i stanie się 
zadatkiem zdrowia twojej żony....

ŻARKOW A (w  świętem uniesieniu). —  O siostro, siostro, gdybym ja 
mogła przyjąć ten konsekrowany chleb z rąk księdza Bożeli, to albobym 
umarła ze szczęścia, albo wyzdrov/iała... W e mnie poczyna się dziać coś 
nadzwyczajnego....

SIOSTRA. I mnie zastanawia ta wielka wiara brata, ta ufność nie
wypowiedziana. Bije z tych słów moc, jakby ze słów samego Chrystusa. 
(Siostra czyta list z coraz bardziej rosnącym zapałem i przejęciem się.) 
Nasz ksiądz mówi kazanie po sumie, po nabożeństwie, bo uważa Słowo



Boże za wielki sakrament i chciałby, aby wyrazy Ewangelii brzmiały w 
ludzkich duszach przy wyjściu z kościoła, jak dźwięczy głos dzwonów po 
skończeniu świętych obrzędów.... W  tę ostatnią dla mnie niedzielę, osta
tnią w Ameryce, mówił ksiądz Bożela o szukaniu przez człowieka Bożej 
Istoty we wszechświecie. To najwyższe zadanie i największe szczęście. 
Iść przez życie, badać, szukać. Szukać tak długo, tak pilnie, tak cierpliwie 
aż się ujrzy Jego ślady w naturze, wszechświecie i we własnej duszy, to 
rozkosz niewypowiedziana, to początki zbawienia na tym świecie. Często 
nas zachęca do tej nadzwyczajnej pracy. Pomaga nam tłomaczeniem 
ewangelii Chrystusa, praw natury, modlitwą i własnem życiem. Idzie przed 
nami, a my za nim, jak owce za najdroższym pasterzem. Gdy się słucha 
jego wykładu, nie można nie rozumieć Boga, nie widzieć Go, nie kochać, 
nie czcić. Zdaje się to wszystko takie proste, jasne i przekonywające. 
Jak w  porządku fizycznym istnieje gdzieś we wszechświecie środek, źró
dło, z którego płyną jakby promienie na wsze strony, siły, prawa, wią
żące wszystko, utrzymujące, obejmujące, przenikające wszystko, te mi
liardy miliardów atomów i elektronów wirujących, wiecznie czynnych, tak 
w  duchowym porządku jest także we wszechświecie takie Źródło, z któ
rego wytryskają: ożywcza moc, prawa święte, jasnowidzenie, rozum, mi
łość, poczucie sprawiedliwości, wieczna tęsknota i pożerające ludzką istotę 
pragnienie, aby choć przed Śmiercią módz się zbliżyć do Niego i dotknąć 
spalonemi usty, niechby kropelki wody żywota... Kto te prawa zna, od
czuwa, uznaje, niemi się rządzi, ten jest najszczęśliwszą istotą, bo po
zostaje w moralnym, harmonijnym stosunku do Głównego Czynnika 
Świata—  Ojca, Opiekuna, jest harmonijnem kółkiem w duchowej, żywej 
maszynie świata, jest zdrowym, silnym, zadowolonym, szczęśliwym, już 
tu zbawionym, bo zjednoczonym z Bogiem, z Nim współpracującym, budu
jącym coraz doskonalszy, lepszy i cudowniejszy świat przyszłości. Cza
sem człowiek zapozna te święte prawa we fizycznym, albo moralnym po
rządku, a wtedy musi cierpieć, ponosić skutki nieświadomości, albo winy. 
Jedyne niezawodne w  takim wypadku lekarstwo —  zbliżyć się kornie do 
źródła życia, zdrowia i mocy, do Boga i u Niego szukać światła i ratunku. 
I my szukajmy i my wyprośmy, wymódlmy zdrowie dla żony naszego bra
ta, który spieszy do łoża dogorywającej towarzyszki życia. Na kolana 
Bracia i Siostry przed majestatem, z którego tryśnie ożywcza Moc!

Za morzem daleko (Siostra czyta jakby w natchnieniu) w Polsce, w 
wiejskiej chacie, leży na łożu boleści żona naszego brata, współwyznawcy i 
współpracownika Twojego Kościoła, ruszona paraliżem, po części z włas
nej winy, po części z nieświadomości praw rządzących naturą ludzką. Do
gorywa, niknie, skłania się powoli do grobu... Nie pozwól o Boże, aby zga



sła przedwcześnie, aby odeszła nie zaznawszy Twej dobroci i łaski, aby się 
w  niej nie spełniło, choć w małej cząstce Twe przeznaczenie. Podnieś ją, 
ulecz, umocnij, dźwignij i spraw, aby spotkała swego wracającego do O j
czyzny męża z wyciągniętemi ku niemu ramionami. Cześć Ci i chwała, o 
Ojcze, o Panie, o źródło miłosierdzia i życia. Dziękujemy ci na kolanach, 
przejęci wdzięcznością, za doznane łaski w czasie tułactwa naszego. Dzię
kujemy za ten nowy dowód Twej szczególniejszej dobroci, za zdrowie 
nieznanej, ale umiłowanej siostry.

My wiemy, żeś Ty święty, wielki, mocny, ale wiemy też, żeś łaskawy, 
miłościwy, dobry, sprawiedliwy. Ty dajesz, gdy cię proszą Twe dzieci z 
ufnością. 'Oczyma duszy widzę, jak ją podnosisz, dźwigasz zdrowiem da
rzysz!

ŻARKOWA. —  Siostro, siostro! Podaj mi rękę, ja chcę wstać, na 
kolana upaść, Bogu dziękować, za te dziwne słowa, za tę moc. co z nich 
płynie, za te siły, które wlały we mnie. Ja chcę na kolanach dziękować.

SIOSTRA. —  Jezus Marya, co ty robisz bratowa, co czynisz przebóg? 
Wstajesz, dźwigasz się?....

ŻARKOWA. —  W e mnie rodzi się nowe życie. Patrz, ja stoję, ru
szam się, choć napół przedtem umarła. Ulitował się Bóg nademną na pro
śby owych ludzi z za morza, na wołanie kapłana i jego kościoła, na pro
śby Karola, mego najdroższego męża, twego brata siostro. Ja żyję., ja peł
na radości i szczęścia.

Hosanna. Hosanna Ci Panie! Oto na kolanach Ci składam 
dzięki (klęka) jak na kolanach wymodlili ten cud dobrzy ludzie, 
bracia mego męża daleko za Oceanem. Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie 
dzięki o dobry, o litościwy Boże!

SIOSTRA. —  Boże, Boże, ona rzeczywiście wstała, klęczy, ona, któ
ra według wyroku doktora i księdza miała dwadzieścia kilka godzin ży
cia. Bratowo, co to jest? Co się tu stało?

ŻARKOWA. —  Czy nie uznajesz mocy Bożej siostro ,czy nie widzisz 
zmiłowania... Nie chcesz uznać? Stoisz zamiast upaść w  proch przed ma
jestatem Bożej miłości.

SIOSTRA. —  Zapewne to On sprawił, który mocen jest umarłych 
wskrzesić, by dać świadectwo prawdzie.

(Śpiewa:)
Święty Boże, święty Mocny, święty, a nieśmiertelny.
OBYDWIE. —  Zmiłuj się nad nami.
ŻARKOW A (w  religijnej ekstazie) : —  Święty Boże, Święty Ojcze 

Miłosierdzia pełen i dobroci.
OBIE I GŁOSY ZA SCENĄ: —  Zmiłuj się nad nami.



Święty Boże, Święty Ojcze, Ty, co nędzarzy dźwigasz z śmiertelnej 
pościeli.

OBIE I GŁOSY ZA SCENA: —  Zmiłuj się nad nami.
Święty Boże, Święty Mocny, Ty, co rozproszone po świecie zgroma

dzasz pod dach swój ojcowski.
OBIE I GŁOSY ZA SCENA: —  Zmiłuj się nad nami.
ŻARKOWA. —  Święty Ojcze, Mocny Boże, Ty coś zamarłą Polskę 

i mnie nowem darował życiem.
TŁUM ZA DOMEM: —  Zmiłuj się nad nami,

SCENA II.

KOŚCIELNY (wchodzi). —  Ksiądz mię przysyła z zapytaniem, czy 
siostra załatwiła wszystko pomyślnie z tą upartą żarkową, czy cyrograf 
podpisany, i czy ksiądz ma przyjść z wijatykiem, czy nie. Jegomość nie 
mają czasu na stracenie. Dziś będą na przyjęciu u hrabiego z Zagórza...

SIOSTRA. —  Powiedz księdzu, żeby się nie fatygował. Uprzedził 
go Chrystus sam i zostawił ślady swego namaszczenia. Patrz, żarkowa 
zdrowa....

KOŚCIELNY (przerażony). —  Zdrowa? Ta, do której ksiądz miał 
przyjść z wijatykiem i ostatniem namaszczeniem?

SIOSTRA. -—  Ta sama. Zdrowa, ale co to za głosy odpowiadały na 
słowa suplikacyi przed domem ?

KOŚCIELNY. —  Ano ,prawie pół wsi wyległo z ciekawości, czy ksiądz 
proboszcz przyniesie żarkowej Pana Jezusa, czy nie.

GŁOS ZA SCENĄ. —  Hallo, sąsiedzi, przyjaciele, koledzy. Hallo, 
hallo. A cóż to za zgromadzenie?

GŁOSY. —  Czekamy, bo ksiądz miał przynieść chorej ostatni sakra
ment.

GŁOS ZA SCENĄ. —  Ostatni sakrament? Dla n ie j! Dla Jani ostatni 
sakrament?

ŻARKOWA (stoi na środku izby z wyciągniętemi rękami, jakby ska
mieniała, nieruchoma).—  Siostro, słyszysz, ty ten głos, jakby z za morza, a 
tu blisko? To Karol! Boże, Boże! Tyle łaski zlewasz naraz na mnie. Ja drżę 
cała, a ruszyć się nie mogę z ogromu szczęścia. Otwórz drzwi, siostro, o
twórz, bo umrę ze wzruszenia, otwórz, niech go zobaczę. Karol, Karol! Mę
żu mój najdroższy. Przyjacielu!
(Drzwi się otwierają z zewnątrz z trudnością, bo je ludzie zatarasowali. 
Wchodzi Karol, a za nim kilkadziesiąt osób. W  tym czasie wita się Karol 
z żoną. Słychać spazmatyczny płacz Janiny i radosne wykrzyki jej męża: 
Jania, Jania.)



KAROL. —  A więc to wijatyk, o którym ludzie mówili, nie dla ciebie 
był przeznaczony?

ŻARKOWA. —  Czekałam na chleb święty, a tymczasem przyszedł nie
widzialnym sposobem do swej służebnicy Lekarz nad lekarzami, prawdziwy, 
żywy Chrystus Jezus, tak jak to przepowiedziałeś w liście i wrócił mi zdro
wie. Oto twa siostra Klara, świadek i pośredniczka wielkiej Bożej tajem
nicy....

KAROL. —  Siostra moja Klara tutaj, taka rozradowana, dobra, jak a
nioł Boży uśmiechnięta?

SIOSTRA KLARA. —  Ta sama. Klara, twa siostra i przyjaciółka. 
Przyszłam tu z innymi zamiarami, a z innymi wyjdę. Wstydzę się tej roli, 
którą mi narzucono, ale nie żałuję, żem przestąpiła próg twego domu bra
cie, słowa twego listu i ten znak, ten dziw, ten cud, na który tu patrzy
łam własnymi oczyma, cud wiary i miłości, twojej bracie wiary, a miło
ści twej żony, przekonały mię, że Bóg jest ojcem i pocieszycielem wszyst
kich ludzi, że zbliża się do nich, żyje w nich, leczy, podnosi i zbawia, jeśli 
go proszą o to usilnie, a z bezgraniczną wiarą i z szczerą miłością przykła
dają spieczone i chore usta do wiekuistego źródła Potęgi i życia. Po tem, 
co tu zaszło, nie mam po co wracać do klasztoru. Zamknęła się furta bez
powrotnie. Zostaję się z wami na wsi. Słyszę, że polskiemu państwu 
brak nauczycieli i nauczycielek. Zdrowam jeszcze i silna... W ięc będę u
czyć nowe wasze pokolenie miłości Boga, ludzi, Prawdy, Sprawiedliwo
ści i odrodzonej Polski.

KAROL. —  O siostro, siostro, co ty mówisz? Czy to jawa, czy sen? 
Tu żona zdrowa, uśmiechnięta, taka piękna jak poranna jutrzenka, tu sio
stra zakonnica pod mym dachem zdecydowana zostać nauczycielką i słu
żebnicą ludu, z którego wyszła, a tu ja najniegodniejszy kiedyś, emigrant 
bez wiary i celu, a dziś z powrotem u progu swej chaty taki szczęśliwy, mo
cny i jasnowidzący! (Pada na kolana.) O bądźże mi pochwalony Stwór
co, Ojcze, Odrodzicielu. Dawco wszelkiego dobra, Lekarzu Przenajświęt
szy! (całuje ziemię.) Bądź mi pozdrowiona ziemio ojczysta, Polsko —  
Ojczyzno odrodzona; tułaczy, pielgrzymów, dzieci swe po świecie zgarnia
jąca... Matko!

(Kurtyna spada.)



124 PO DRODZE ŻYCIA.

PAR AFIA  NARODOW A POD W EZW ANIEM  ŚW. 

K R ZYŻA  W  MIEŚCIE WILKES-BARRE, PA.

Niedaleko od miasta Scranton, w pięknej dolinie Pennsylwańskiego 
Stanu, zwaną, Wyoming, w samym węźle kilku głównych linii kolejowych, 
wzrosło malownicze miasto Wilkes-Barre, pełne dookoła szybów węglo
wych, gdzie tysiące rodaków naszych wydobywa dziennie z ziemi „nieoce
niony czarny dyament” , tak ważny w życiu codziennem całego społeczeń
stwa.

Dzięki położeniu swemu miasto Wilkes-Barre wkrótce stało się głów- 
nem centrem w przemyśle węglowym, stało się miastem handlowem i prze- 
mysłowem, ruchliwem, żywem, fabrycznem.

To też w krótkim czasie, jak gdzieindziej, tak i tutaj Polonia zaczęła 
się grupować i zgęszczać, tworząc swoje towarzystwa, spółki, wydawać 
gazety, zaprowadzając swój własny handel i przemysł. A że religijny lud 
polski potrzebuje i pragnie pokrzepienia duszy w  łączeniu się z Bogiem, 
powstały więc tutaj i kościoły rzymsko-polskie.

Lecz naród polski, na wolnej ziemi amerykańskiej, pnąc się powoli, a
le stale do coraz większej oświaty, postępu i wolności duchowej i moralnej, 
zoryentował się dość rychło, a przynajmniej większa część ludu polskiego 
we Wilkes-Barre, że przestarzały kościół rzymski i jego kierownicy, nie da-

K O M IT E T  P A R A F IA L N Y .

dzą mu tego, czego on 
pragnie dla swej duszy i 
swego życia, a zwłaszcza 
prawdy, wolności, nauki, 
postępu i poszanowania 
za swą pracę, lecz prze
ciwnie— że ten lud przez 
kościół rzymski jest spo
niewierany, wyzyskiwa
ny, omaniony i nawet wy 
śmiany, część ta ludu pol
skiego powzięła mocne



postanowienie zrzucić ze siebie te kajdany i więzy zmurszałego Rzymu, i 
założyć jakiś inny Kościół, wolny, postępowy, a przytem rdzennie chrze- 
ściański, ufundowany na prawdziwej nauce Chrystusowej i zarazem —  
swój, Polski, Narodowy! Taki Kościół, któryby był ludu polskiego ostoją., 
jego celem, jego szkołą i przyjacielem.

K O Ś C IÓ Ł  P O L .  N A R . P .  W .  Ś W . K R Z Y Ż A , W IL K E S -B A R R B , P A .

I to, co postanowili, dokonali tego z całą energią, całem zaparciem się 
siebie, z całą werwą i miłością ku Bogu i Ojczyźnie, z pełną otuchą i wia
rą dla dobrej i świętej sprawy.



T O W . P O L . N IE W IA S T  A D O H A C Y I N .  S.

Bo, skoro tylko zaświtała jutrzenka tej wolności w Scranton, idea ta 
natychmiast znalazła grunt podatny u polaków we Wilkes-Barre, i przy
jęła się też gruntownie, silnie, potężnie.

Przystąpiono więc bezzwłocznie do pracy gorączkowej nad założe
niem parafii Kościoła Narodowego, zorganizowano Komitet, złożono od
powiedni fundusz, Komitet odrazu zakupił piękną i obszerną posiadłość 

przy ulicach Sheridan i 
Sylvanus, blisko centrum 
miasta Wilkes - Barre, 
zbudowano odpowiednią 
plebanię, a że zakupiony 
razem z posiadłością bu
dynek był dawnym ko
ściołem ex-welskim, za
mieniono go w Kościół 
Narodowy. W  r. 1910ym, 
kościół ten się spalił,

i na jego  m iejsce w y- k a p e la  t o w . „ z m a r t w y c h w s t a n i e ”



Z rozwojem tej para- 
k o m i t e t  o d d z i a ł u  s p ó j n i , w l k e s -b a r r e  . f ii Narodowej, z je j łona

powstawały i organizo
wały się następujące towarzystwa: Tow. Krakusów „Spójnia” , kilka od
działów z ob. J. Wojtuń na czele; Tow. Niewiast „Adoracyi N. Sakr.” ; Tow. 
Dziewic; Tow. Dramatyczne; Tow. Młodzieży „Zmartwychwstanie” ; Tow. 
Dzieci, oraz nowo zorganizowana kapela im. Piłsudskiego z ob. J. Kom- 
skim na czele.

budowano nową, muro
waną okazałą świątynię 
Narodową, (patrz ryci
nę), którą zaopatrzono 
we wszystkie nowe urzą
dzenia kościelne, nowy 
duży dzwon, i jednocze
śnie zakupiono grunt pod 
Narodowy Cmentarz, w 
pobliskiej miejscowości, 
w dzielnicy, zw. George- 
town.

T O W . D Z IE W IC  P O L . P R Z Y  P A R .  N A R .  Ś W . K R Z Y Ż A .



Oprócz tego przy parafii istnieje oddział Związku Nar. Polskiego No. 
1300 .

Wartość majątku Parafii Narodowej św. Krzyża we Wilkes-Barre, 
jest oszacowaną na 40.000.00dolarów, na czem długu ciąży jeszcze wszy
stkiego 2,000.00 doi.

Komitet parafialny pracuje skrzętnie i ochotnie nad dobrem Parafii, 
w  czem pilnie dopomagają mu wszystkie Towarzystwa z Ks. Proboszczem 
na czele, nie szczędząc trudów i mozołów, by podjętą pracę bardziej jesz
cze utwierdzić, zwiększyć, udoskonalić. Nad Chórem parafialnym dzielnie

P A R A F IA N IE  P R Z E D  K O Ś C IO Ł E M  P O L . N A R .,  W IL K E S -B A R R E , P A .

pracuje ob. T. Zieliński, w rozwoju zaś Tow. Dramatycznego wszelkich 
swych starań dokładają ob.: M. Stencel, Aniołowski, Zieliński, Hizewski, 
Kazia Sadowska, Szmid, Karaban i inni. W  Tow. Adoracyi niewiasty nie 
szczędzą trudów, a mianowicie ,panie: Materna, Ekiertowa, Zielińska, 
Dembiec, Wąsik i inne, sprawiając raz po raz nowe rzeczy do Kościoła.

Ogólna praca postępuje systematycznie i wzorowo, to też „Narodow
cy” się cieszą, że ich Idea Święta, rozpoczęta z takim trudem 23 lat temu 
wstecz, nie zmarniała, ale żyje, oddycha, i żyć będzie na wieki.



PAR AFIA  NARÓD. P. W . M. BOSKIEJ BOLESNEJ 

W  PLYM OUTH, PA.

Parafia Polsko Narodowa Kato
licka w Plymouth, Pa., zorganizowaną 
została w 1898 roku.

Z powodu niechrześciańskiego 
obchodzenia się z tutejszą Polonią
przez rzymsko-ajryskiego księdza
Tomkiewicza, który swojem gorszą- 
cem życiem, pijaństwem, zdzier-
stwem i wogóle demoralizującem po
stępowaniem zraził wszystkich para
fian do siebie, dobrzy i pobożni Polacy 
niemal wszyscy opuścili Tomkiewi-

K S . R . L .  Z A W ISTO W S K I, 
Proboszcz Par. Pol. N ar. w  Plymouth.

P . N . KOŚCIÓŁ M . B. BOLESNEJ

cza i jego kościół, a postanowili zor
ganizować parafię Narodową.

Pierwsze zgromadzenie, na którem 
postanowiono organizować parafię 
Narodową w Plymouth, odbyło się na 
początku miesiąca lipca, 1898 r. Na 
to pierwsze i ważne w następstwa 
zgromadzenie przybył zaproszony 
przez Polonię Plymondzką ks. bp. Fr. 
Hodur, ze Scranton, ówczesny admi
nistrator Kościoła Narodowego. W  
obszernej sali „Skating Ring Hall” ,



zebrała się liczna miejscowa Polonia, z której, po wysłuchaniu wzniosłych 
mów, około 400 osób oświadczyło się za Kościołem Narodowym.

Na tem pierwszem zgromadzeniu wybrano zaraz komitet tymczaso
wy, który następnie został zamieniony już komitetem stałym, i dzięki nie
strudzonej pracy całego zespołu, w krótkim czasie Polonia w Plymouth mia
ła swój własny Pol. Narodowy Kościół.

Tak poszczególni parafianie, jak i komitet, przy energicznej współ
pracy Pol. Narodowych proboszczów, przez cały szereg lat następnych, 
wszyscy razem chętnie pracowali nad rozwojem i umocnieniem świętej

K O M IT E T  P A R A F IA L N Y  W  P L Y M O U T H , P A .

idei Pol. Kościoła Narodowego, dowodem czego jest liczna i dobrze ugrun
towana obecnie Parafia Narodowa w Plymouth, szczególniej zaś w  ostat
nich czasach liczba parafian stale i szybko wzrasta, zapewniając jeszcze 
większy rozwój Parafii w przyszłości.

Przy Kościele Narodowym w Plymouth utworzyły się następujące to
warzystwa:

Towarzystwo Niewiast im. św. Rodziny, członkinie którego pracują 
przy ozdobieniu kościoła, dbają o czystość tegoż, oraz są wielką pomocą dla 
parafii wogóle.



Jest w ™ r „ iS Ŝ r t  '  Ma‘ ?  Zadauiera tego towarzystw.
skiPi q fi Wie 0b0w^ zki w parafii na niwie społeczno-chrześciań-

PcSo N iToILm  Cnr WiękSZenie ChWałY B0Ż6j W k0Ściele -ejscowym
innych dnri i ’ ™Z uczęszczame na nabożeństwa, przez zachęcanie 
Ż P r l t  1,eJSZe\ ° ’ moralniejszego życia, do modlitwy i służby Bo- 
ich dzieci ZWraCame baczniejszej uwagi na wzorowe wychowanie'‘swo-

tego tT= r  Mf CZyZn ° ŚWiata’ im’ Adama Mickie™ a .  Zadaniem tego towarzystwa jest szerzyć oświatę wśród członków i ogółu. Utworzenie

CHOR M IE S ZA N Y  P K Z Y  NAR . KO ŚC IELE  M . B. BO LESNEJ.

chodv0™ l ™ f „ lni W,,P lrm o“ ‘ h-. Pa-  zgromadzenia, odcsyt, i ob-
-y yczne dla uczczenia dni świątecznych Narodu Polskiego

celemT Z » T ‘ r  D° r0S,ei  »• im' K6,k»  P^ryotyozne, którego

M s i i  naukowf ch' poucz“ ie Sie Wśpiewie. po.„„lej, oraz cwiczyc się w sztuce dramatycznej i

c z ł o n L T T ^ 0 ChHr Pa,;afialny.im* Pr- Szopena, składające się z 30
niwie Narodowef g° ' " Wie c 0 P °dniesienia chwały Bożej w kościele i na 
niwie Narodowej, przez częste cwiczenia się w śpiewach kościelnych i na-



rodowych. Dopomaga w  urządzaniu wieczorków i przedstawień teatral
nych. . »

Towarzystwo Obrońców Kościoła Narodowego oraz Dziewcząt im. Ma
ryi Konopnickiej, jakie składa się z dziatwy szkolnej. Młodzi ci Narodowcy 
dzielnie pracują nad rozwojem swego towarzystwa, przynosząc jednocze
śnie korzyść swej parafii Narodowej przez urządzanie towarzyskich w ie
czorków. ,

Towarzystwo Polsko Narodowa Kapela, składa się z 20 członkow, 
przeważnie młodzieńców. Dwa razy do roku tj. na Boże Narodzenie i W ie l
kanoc Kapela odgrywa w kościele. Z początkiem jubileuszowego roku. P. N.
Kapela złożyła Parafii dar w kwocie $500 na zaprowadzenie ogrzania w
kościele i szkole. .

Polsko Narodowa Spójnia. W  obrębie parafii Nar. w Plymouth ist
nieje 6 oddziałów Pol. Naród. Spójni, oraz dwa nowe organizujące się od
działy. Od roku 1920go we wszystkich niemal oddziałach P. N. S. liczba
członków podwoiła się.

Tak więc parafia w Plymouth, jak i wogóle parafie Narodowe w in
nych miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady, ma mocne fundamenty 
swego istnienia, a że członkowie tej Parafii są dzielni i pracowici, to nie
zawodnie praca ich posłuży dobrym przykładem dla słabszych i chwiejnych,

G R U P A  P A R A F IA N  P R Z E D  K O Ś C IO Ł E M  M . B . B O L E S N E J  W  P L Y M O U T H , P A .



aby już w niedalekiej przyszłości w calem miasteczku Plymouth, a za niem 
dalej po świecie, idea wolnościowa Pol. Narodowego Katolickiego Kościoła 
zjednoczyła cały Lud Polski w jedną wielką nierozerwalną całość!

P O L . N A R O D O W A  K A P E L A  W  P L Y M O U T H , P A .

Krótki opis m. Plymouth czytelnik znajdzie w dziele ogłoszeń niniej
szego wydania, ogłaszające się zaś tam firmy poleca się specyalnej uwadze 
i poparciu polaków zamieszkałych w  Plymouth i okolicy.

----------------------

PAR AFIA  P. NAR. P. W. NAJ. SERCA JEZUS, 

W  BAYONNE, N. J.

Z wzrastającym napływem emigracyi polskiej do Ameryki, położone 
niedaleko New Yorku miasteczko Bayonne, w Stanie New Jersey, zaroiło 
się .wkrótce żywiołem polskim i słowackim.

 ̂ Wcześnie, bo już w r. 1899ym, Polacy w Bayonne postanowili wysta
wić Kościół i weszli w porozumienie z ówczesnym biskupem rzymskim.



Jeszcze w tym samym roku była gotowa kaplica pod wezwaniem Ma
tki Bożej św. Szkaplerza. W  7 miesięcy jednak po wybudowaniu kościółka 
zawiadomił parafian rzymski proboszcz, że kościółek jest własnością bis
kupa, a nie ludu, że biskup obiecał wprawdzie pozostawić majątek własno
ścią narodu, ale obecnie się rozmyślił i cofa swą obietnicę. W  ten sposób 
kaplica, stojąca przy dzisiejszej ul. 22., w sposób zbrodniczy, depczący 
wszelkie poczucia sprawiedliwości i prostej uczciwości, dostała się w rę
ce wroga. Przez lat 3 trwał proces ludu polskiego z ajryskim biskupem.

Już na początku zatargu parafia zwróciła się o radę i pomoc do ks. 
biskupa Hodura do Scranton, ale o jakimkolwiek ratunku mowy być nie 
mogło. Ajryskie ustawy kościelne są obliczone na wyzysk emigrantów i 
zbogacenie przedstawicieli ajrysko-rzymskiego kościoła.

Przegrany proces i obrabowanie narodu z jego majątku dało impuls 
do stworzenia nowej parafii Polsko Narodowej Katolickiej pod wezwaniem 
Najsł. Serca Jezus.

Pierwsze posiedzenie komitetu odbyło się w obecności Ks. Bpa Hodura 
w dniu 15 października, 1903.

Skrzętną pracą, wkrótce stanął mały, ale piękny Kościół Narodowy, 
Katolicki, Polski, własność i duma narodu polskiego.

Jednakowoż wiele jeszcze przecierpieli Polacy, grupujący się przy tym 
prawdziwie katolickim, Chrystusowym Domu Bożym.

Cała falanga zdrajców i zaprzańców rzuciła się na ostoję polskości i 
chrześciaństwa, a przy pomocy ciemnych mas okradła świątynię, a nawet 
spalono wierzę, Bóg jednak ochronił swój przybytek i stoi jako duma naro
du, jako znak męczeństwa, wiary i zwycięstwa Polonii w Bayonne.

Z Bayonne promienie odrodzenia i zwycięstwa narodu polskiego nad 
zdrajcami zaniosły światło prawdy i chrześcianizmu oczyszczonego po oko
licy i wkrótce stanęły dalsze świątynie Katolickie Polskie Narodowe: w 
Perth Amboy, Passaic, Jersey City, Brooklynie, dalej zawiązały się parafie 
w  Paterson, Williamsburgu itd., i jest nadzieja, że za lat kilka zginie w tej 
okolicy świątynia molocha, a miejsce jej zajmie Kościół Narodowy Kato
licki Polski.



KONSEKRACYA KSIĘDZA BISKUPA FRANCISZKA HODURA,

w Narodowo Katolickim Kościele w Utrechcie, w Holandyi.

Dnia 29go września, 1907 roku w mieście Utrechcie, w Holandyi, w 
Nar. Katolickim Kościele św. Gertrudy, arcybiskup Gerard Gul, biskup Ja- 
kob Jan Yan Thiel z Haarlem i biskup Mikołaj Bartłomiej Spit z Dawenter 
konsekrowali Ks. Franciszka Hodura na biskupa Polsko Narodowego Ka
tolickiego Kościoła w Ameryce, w ten sposób łącząc P. N. K. w Ameryce 
z całym wogóle Kościołem Katolickim, nieuznającym Rzymu, a posiada
jącym t. zw. sukcesyę apostolską.

------- ----------------
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PAR AFIA  NAR. P. W . ŚW. KAZ. KRÓLEWICZA, 

W  ROCHESTER, N. Y.

Uświadomiony polski lud, w mieście Rochester, N. Y., nie mając słusz
nych praw, i nie mogąc rządzić swoim majątkiem kościelnym w parafii 
rzymskiej, postanowił zerwać pęta ze starym —  rzymskim nieporządkiem i 
założyć własną —  Narodową Parafię, gdzie będzie mógł kontrolować ma
jątkiem, zbudowanym przez lud, i modlić się we własnym, polskim języku.

Po kilku latach walki z proboszczem rzymskiego kościoła, po wysła
niu kilkakrotnie delegatów do biskupów w Rochester, Buffalo, Baltimore 
i do delegata papieskiego w Waszyngtonie i wielu poniesionych kosztach, 
zwołano pierwsze organizacyjne zgromadzenie polaków w tym mieście w 
dniu 15go października, 1907 roku na sali im. Sobieskiego.

K O Ś C IÓ Ł  P O L . N A R .  K A T O L .,  W  R O C H E S T E R , N .  T .

Po wysłuchaniu mowy o krzywdzie, jaka się dzieje polskiemu ludowi 
w Ameryce w  kościołach starego systemu, zebrany lud w  liczbie kilku ty
sięcy postanowił zorganizować się w parafię Polsko Narodową, pod opieką 
św. Kazimierza Królewicza.



Parafia została założoną w  dniu jej 
patrona, 4go marca, 1908 roku.

Proboszczem naszej parafii jest o
becnie ks. Juliusz Jabłoński, który jest 
Narodowym kapłanem lat piętnaście.

Towarzystw męzkich parafia po
siada: św. Kazimierza, Św. Józefa, Św.
Jana, Tadeusza Kościuszki, Św. Stani
sława, Ułanów, Obrońców P. N. K. K. 
i śpiewacze im. St. Moniuszki, żeń
skich: Adoracyi N. S., Św. Rodziny, św.
Cecylii, św. Jadwigi, tow. dzieci pod o
pieką Anioła Stróża, Dwa Oddziały P. N.
Spójni i oddział Młodzieży.

Wartość majątku parafialnego
i • K S . J . J A B Ł O Ń S K I,

$75.000. Członkowie parafii sa Drze- ^ ^ ^
^ P ro b . P a r . N a r . w  Rochester, N .  Y .

ważnie stanu rzemieślniczego.

Idziemy naprzód w  świetlaną przyszłość. I cieszymy się, że należymy 
do Polsko Narodowego Kościoła!

---------« m » ---- -—

PAR AFIA  POL. NAR. KATOL. P. W. ŚW. KRZYŻA, 

W  BALTIMORE, MD.

Pierwsi polacy po.częli się osiedlać w Baltimore około roku 1870. Po
lacy tutejsi nie mając swego kościoła przez pierwsze dziesięć lat należeli 
jedni do czesko rzymskiego, a drudzy do niemiecko-rzymskiego. Tak wa
łęsając się z jednej do drugiej parafii Baltimorscy Polacy postanowili zało
żyć tymczasowo kapliczkę w prywatnym domku, dokąd też sprowadzono 
rzymskiego księdza. W  roku zaś 1880 pobudowano mały kościółek p. w. 
św. Stanisława Kostki. Założycielami jakiej to parafii byli członkowie to



warzystwa kościelnego tego samego imienia. Nie długo się cieszyli jednak 
Polacy pierwszą rzymską parafią, bo zaraz na początku rozpoczęły się a
wantury, rezultatem których było rozpołowienie się członków Kościoła, 
tak, że część ich postanowiła nie wracać z powrotem do starej parafii, a za
łożyć drugą polsko-rzymską parafię. Na tej parafii, po kilku zmianach, pro
boszczem został mianowany przez ajryskiego biskupa słynny ks. Barabasz. 
Walka jego z członkami kościoła doprowadziła do tego, że pewnej niedzieli 
miesiąca marca r. 1893 wywiązała się podczas sumy krwawa bójka w ko
ściele, która skończyła się na bruku przed kościołem, gdy pałki policmań- 
skie nie jednym nieszczęśliwym głowy porozbijały, zęby powybijały i cały 
ten dramat zakończył się na stacyi policyjnej, gdzie blisko sto ludzi uwię
ziono. Walka ta z ks. Barabaszem trwała przez pięć lat. Nareszcie po pięciu 
latach tego prześladowania w najokrutniejszy sposób, przekonali się Pola
cy, że nic nie wywalczą, 
mi własności parafialnej, 
ani nie mogą się wyzbyć 
przeciwnika i wroga Lu
lu Polskiego, postanowili 
więc na czele z tem sa
mem towarzystwem, pier 
wej wspomnianem, zało
żyć trzecią parafię, ale 
już czysto Polską, nie na
leżącą ani pod Rzym, ani 
biskupa ajrysza, ale pa
rafię wolną, niezawisłą, 
czyli jak zwykłą nazwę 
miała— niezależną.Do pa
rafii Polskiej wolnej za
pisało się w samym po
czątku przeszło 500 ro
dzin. Stało się to d. 18go 
marca 1898 roku. W ięc 
rozpoczęto pracę, zaku
piono kościół baptyski 
przy najgłówniejszej ul.,
Broadway, w południowej 
dzieln. miasta, gdzie już 
lud Polski mógł się gro
madzić i modły swe za

P O L . N A R .  K O Ś C IÓ Ł  P .  W . ŚW . K R Z Y Ż A  
I  P L E B A N IA ,  W  B A L T IM O R E , M D .



nosić przed tron najwyższego Boga i Stwórcy, i ci wszyscy poniewierani, 
prześladowani, garnęli się do tej nowej Polskiej świątyni, aby ukoić się 
przed Bogiem i Jemu dzięki składać za zwycięstwo.

Jednakowoż, jak w wielu innych podobnych wypadkach, tak i tutaj, 
w Baltimore, niezależna parafia, bez żadnej styczności z jakąś silniejszą 
organizacyą, nie mogła utrzymać się w równowadze, rozpoczęły się różne 
kłopoty finansowej natury, za wielki dług ciężył na majątku parafialnym, 
przymusowa przebudowa kościoła dług ten jeszcze powiększyła, czemu pa
rafianie podołać nie mogli, aż ostatecznie przyszli oni do przekonania, że sa
mi rady sobie dać nie są w stanie i ostatecznie postanowili przyłączyć swoją
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K O M IT E T  P A R A F IA L N Y ,  W  B A L T IM O R E , M D .

parafię do silnie już wtedy ufundowanego Pol. Nar. Katol. Kościoła w A 
meryce.

Ten krok jednak nie ze wszystkiem uwolnił nową już Narodową Para
fię w Baltimore od różnych wielkich kłopotów i przejść, jakim podlegała 
przez szereg lat następnych, tracąc po kilka razy prawo własności do swe
go kościoła z powodu zbyt wielkich, ciążących na nim długów, aż dopiero 
w roku 1913ym, dnia 2go lutego kościół ten przechodzi ostatecznie w ręce 
Parafii Narodowej w Baltimore i już pod nowym czarterem jako Kościół 
Pol. Nar. Kat. p. w. św. Krzyża.

Ostatecznie, po wielu trudach i wysiłkach, tak komitetów parafialnych, 
jak i wszystkich członków Kościoła Narodowego, zdołano doprowadzić poło



żenie Parafii Narodowej w Baltimore do bardziej normalnego stanu do te
go stopnia, że już w kilka lat później parafia była w  możności ponieść ko
szta przebudowy plebanii.

Obecnie Parafia Polsko Narodowa w Baltimore stoi już na silnych pod
stawach, tak duchowo jak i finansowo; gromadzi wokoło siebie liczną Po
lonię, grupującą się w różne towarzystwa, mianowicie: Tow. Niewiast Pol. 
A. N. S., Tow. im. św. St. Kostki (m ęzkie), Tow. Dobrego Pasterza, tow. 
św. Anny, Kółko Dramatyczne, Chór Parafialny, dzielący się na starszy i 
młodszy, oraz 3 oddziały P. N. Spójni. Przy parafii normalnie funkcyonuje 
dzienna szkoła, w której dzieci polskie uczą się prócz innych przedmio
tów, poprawnego polskiego i angielskiego języka.

Na rok Jubileuszowy zarząd parafii św. Krzyża w Baltimore, Md., 
przedstawia się jak następuje: Ks. R. Ostrowski, Proboszcz; M. Różański, 
prezes; Ign. Nowacki, zastępca; Józef Nowak, sekr. fin.; Marcin Spor
ny, kasyer; Józef Kos, sekr. prot. Reszta członków komitetu: W . Szym
kowiak, Fr. Włóczewski, St. Posłuszny, W . Świderski, A. Skweres, W . No
wak i Antoni Łukaszewicz.

— ■— — -—

P. N. PAR AFIA  P. W . ŚW. CYRYLA  I METODEGO, 

W  ST. LOUIS, MO.

Parafia P. K. Narodo
wa pod wezw. śśw. Cyry
la i Metodego założoną 
została 15 grudnia, 1907 
roku. Historya tej para
fii podobnie jak i wszy
stkich parafij Narodo
wych jest tąż samą histo- 
ryą naszego ludu polskie
go przepełnioną tysiącz
nymi faktami prześlado
wania, poniżenia zemsty 
i krzywd dokonanych od 
rzymskich najemników 

p. n. k o ś c i ó ł  p. w . św. Cy r y l a  i m b t o d e g o . na biednym robotniku



Rozpacz, przekleństwa, obłąka
nia, a nawet samobójstwa notowano 
po stracie nie tyle proboszcza jak o
szczędności tych, którzy przez długie 
lata ciężkiej i krwawej pracy, zau
fawszy proboszczowi, całe swoje 
mienie stracili.

Naturalnym przeto wynikiem, po 
długich procesach, skargach i tar
gowaniu się z nieugiętym i niewzru
szonym skandalami i krzywdą, wy
rządzaną przez swych proboszczów, 
arcybiskupem Glenonem —  nastąpi
ło oderwanie się ludu polskiego od 
tej moralnej zgnilizny, w którą ka
płani rzymscy nasz lud wtrącili, i za
łożenie parafii Narodowej.

Walka jaką rzymianie wypo
wiedzieli, złość i zdrada tych, którzy 
korzystać chcieli z rozdwojenia, oraz: 
powstałe trudności administracyjne 
złożyły się nieprzychylnie i okazały 
się poważną przeszkodą do rozwoju 
parafii.

W  czasie siedemnastu lat istnienia tej parafii Nar. w St. Louis, wie

polskim. Fakty mówią za siebie. Oto po piętnastu latach gromadzenia 
złota, zabrawszy po drodze młodą go
sposię, a przez zapomnienie i 35 tysię
cy dolarów ludzkich oszczędności, u

lotnił się ks. Gnieliński, proboszcz i 
władca sześć set rodzin liczącej 
rzymskiej parafii św. Kazimierza w 
St. Louis.



le trudności przeżyto, wiele zwycięskich walk stoczono, a chociaż parafia 
nasza nie może zaliczyć się do wielkich i bogatych, jednak oczyszczona z 
plew i szumowin zdradliwych, wątpiących i pół wierzących —  jest dzisiaj 
silną fortecą, o której mury w nicość rozbijają się wszelkie napaści wro
gów i nieprzyjaciół.

Kościół jest wielkim murowanym budynkiem, mogącym pomieścić 
2000 wiernych. Pod Kościołem obszerna sala z pomieszczeniem na szko
łę, która obecnie poucza przeszło 60 dzieci. Plebania obszerna, murowa-

O D D Z IA Ł  M Ł O D Z IE Ż Y  P . N .  S ., N O . 33, S T . L O U IS , M O .

na o 7 pokojach. Cała własność kościelna oblicza się na 40 tysięcy dola
rów, na czem cięży 6500 doi. długów.

Następujące Towarzystwa rozwijają się przy parafii: Tow. Bratniej 
Pomocy, p. w. Przemienienia Pańskiego, Tow. Kółka Teatralnego im. J. 
Słowackiego, Tow. Niewiast Polskich Adoracyi N. Sakr.. Tow. Chóru św. 
Cecylii. Tow. Młodzieży „Obrońców K. N.” i Grupa Związku p. w. Bole
sława Chrobrego, oraz Oddział Stowarzyszenia Mechaników Polskich. Pa
rafia obecnie rozwija się doskonale, dobrze stoi finansowo i śmiało powie-
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H E N R Y K  B R A T K O W S K I

dzieć można jest szkołą rozwoju ducha 
narodowego, zaszczepiania miłości Chry
stusowej i pielęgnowania wiary, cnót, i 
patryotyzmu, jako jedynych i głównych 
zasad naszego życia.

Henryk Bratkowski, jeden z naj
starszych i wielce zasłużonych działaczy 
polskich w St. Louis, gdzie ogromne za
sługi położył, budując fundamenty pod 
Kościół Polsko Narodowy. Po dziś dzień 
piastuje urząd Honorowego Prezesa Ko
mitetu Parafialnego, oraz czynnego 
prezesa Kółka Dramatycznego im. J. 

Sowackiego.
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NAJWAŻNIEJSZE MOMENTY Z HISTORYI 

PIERWOTNEGO CHRZEŚCIAŃSTWA.

1) Po narodzeniu się Chrystusa Pana najważniejszym momentem 
było uznanie Go przez apostoła Piotra i jego towarzyszy za Mesyasza świa
ta. W tedy bowiem poraz pierwszy uznali uczniowie w Jezusie Boże Jego 
posłannictwo, a On zapowiedział założenie kościoła, jako tej instytucyi, któ
ra miała Jego dzieło dalej prowadzić.

2 )  Ukrzyżowanie Chrystusa na Kalwaryi jako następstwo sprzysię- 
żenia się władzy kapłańskiej i państwowej przeciwko Bożemu Nauczycie
lowi, głoszącemu nowy, prosty demokratyczno-religijny porządek rzeczy.

3) Wstąpienie Ducha Świętego na uczniów Chrystusa Pana, to zna
czy przyjęcie przez masy ludowe Chrystusowej religii i zorganizowanie w 
Jerozolimie pierwszej chrześciańskiej parafii.

4) Nawrócenie się św. Pawła apostoła, człowieka niesłychanej ener
gii, który nie tylko, że sam płonął świętym żarem, ale i innych porywał do 
pracy i poświęcania się.

On to właściwie zorganizował katolicki kościół, bo wyszedłszy oko
ło roku 44go po Chr. z Jerozolimy przeszedł zachodnią Azyę, Grecyę Illi- 
ryę i Włochy, wszędzie głosząc ewangelię, zakładając gminy kościelne, u
stanawiając biskupstwa i pisząc religijne traktaty w formie listów, wyja
śniając i gruntując ewangeliczne zasady.

5) Uznanie chrześciaństwa w  roku 323im przez cesarza Konstan
tyna I za religię państwową. Edyktem medyolańskim z roku 313go nadał 
Konstantyn chrześciaństwu uprawnienie na równi z religią pogańską, a pra
wa te rozszerzył w r. 323im o tyle, że kościelne do tego czasu święcenie 
niedzieli uznał w całem państwie jako urzędowe święto, że konfiskował 
pogańskie świątynie na rzecz chrześciańskiego kościoła i zwolnił księży 
od służby wojskowej.

Aktem tym podniósł cesarz wysoko chrześciaństwo, uznał jego wpły
wy i moc, ale z drugiej strony wyrządził mu niepowetowaną szkodę, bo je 
przykuł do cesarstwa, bo księży przerobił w urzędników i dał innym moca
rzom fatalny przykład do naśladowania.



Duchowieństwo, które stanowiło dotąd z ludem jedność, wywyższone 
i uprzywiliowane przez cesarzy, poczęło się uważać za osobną kastę, powo
łaną do rządzenia i panowania.

6) Zwołanie w roku 325ym soboru, czyli kościelnego parlamentu, 
przez tegoż cesarza Konstantyna do Nicei, w Azyi, który roztrzygnął spór 
teologiczny, odnoszący się do osoby Jezusa Chrystusa i uchwalił prawa ty
czące się świąt i dyscypliny kościelnej.

Opornych biskupów sobór wyklął, a cesarz ich ukarał, przywłaszczając 
sobie w ten sposób prawo wykonawcze w chrześciaństwie.

 Wolność w kościele zginęła. Odtąd potężne stronnictwa cesarskie, 
królewskie, albo książęce narzucały często chrześciańskiemu kościołowi 
swoje programy i zmuszały teologów, do uchwalenie tego, co się podoba
ło nie Duchowi Świętemu, coby było zgodne z nauką i charakterem Chry
stusa Pana, ale co się zgadzało z interesami i poglądami panującej klasy 
w państwie.

7) Spór o to, czy Chrystus Jezus jest tej samej istoty, co Bóg-Oj
ciec, czy tylko podobnej.

Aryusz, kapłan aleksandryjski, twierdził że Chrystus nie był odwie
czną istotą, ale zrodzoną w czasie, więc nie był Bogiem, ale stworzeniem. 
Przeciw tej nauce wystąpił gwałtownie biskup Aleksander, podkreślając 
równość Chrystusa Pana z Bogiem Ojcem co do istoty i natury.

Na tem tle rozgorzał spór dotąd jeszcze nie rozstrzygnięty. Bo jak
kolwiek sobór nicejski zadecydował w roku 325tym na korzyść biskupa 
Aleksandra i największego wówczas teologa Atanazego, a przeciw Aryuszo- 
wi, to mimo to i dziś jeszcze sprawa ta zaprząta umysły ludzkie i dzieli 
chrześciański świat na dwa obozy, na uznających w Chrystusie wcielonego 
Boga i widzących w Nim tylko doskonałego człowieka.
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KRÓTKA HISTORYA NARODOWEJ PARAFII P. 

N. K. K. ŚW. RODZINY W  CARNEGIE, PA.

Prócz niemców, aj- 
ryszów (Irlandczyków) 
włochów i żydów, jest 
tutaj też spora garstka 
polaków, zamieszkują
cych w  dwu dzielni
cach, w samem Carne- 
gie i dzielnicy, zwanej

p. N. kościół p. w . św. r o d z in y , w  CARNEGIE Glendale, podzielo-
K s . J. Ku l a , pr o b o s zc z . nych na różne partye i

obozy, i grupujących
się w rozmaite towarzystwa kościelne, narodowe oraz socyalistyczne.

Polacy tutaj mają aż trzy kościoły, a z tych dwa rzymskie i jeden Ko
ściół Polsko Narodowy.

Z początkiem zaludniania się tutejszej dzielnicy przez polaków, w la
tach 1900ym i 1901ym, istniała tylko jedna rzymska parafia w Carnegie,

Miasteczko Carne
gie, w  Stanie Penn- 
sylwańskim, leżące nie 
daleko słynnego fa
brycznego m. Pitts- 
burga, od ilości i o
gromu swych fabryk 
przezwanego „M ia
stem Dymu” (po an
gielsku SMOKE CI
T Y ), liczy około 20tu 
tysięcy mieszkańców 
różnej narodowości i 
wyznań, przeważnie 
przybyszów —  emi
grantów z za morza.



złe jednak prowadzenie się miejscowego księdza, różne nadużycia i nie
zgoda pomiędzy parafianami, rozdzieliła gromadkę polaków, i wtedy zor
ganizowano drugą rzymską parafię w dzielnicy Glendale.

Z biegiem czasu kilku księży zmieniło się na rzymskiej parafii w  Car- 
negie, aż nareszcie biskup ajryski naznaczył tam proboszczem swego wy
branego „w ielkiego” sługę Rzymu, ks. Koperę, który okazał się bardziej 
gorliwym od swych poprzedników w  wykonywaniu poleceń ajryskiego bi
skupa, bo zamiast być kapłanem i orędownikiem, ogłosił się parafialnym 
kasyerem; w niedziele i święta, zamiast Ewangelii świętej, odczytywał ja 
koby upoważniające listy biskupie, że to on ma być tym kasyerem, a nie

kto inny, listy te jednak po większej części okazały się jego własną kom- 
pozycyą, on był ich autorem i nadawcą.

Lud, przeciw takiemu księdzu, co raz głośniej szemrał, burzył się 
buntował, specyalna delegacya udała się do biskupa z prośbą o zmianę 
proboszcza, wszystko to jednak nic nie pomagało, i ks. Kopera po „sw o
jemu”  rządził parafią. Zagrożono ostatecznie biskupowi, że lud polski 
opuści rzymski kościół i zorganizuje parafię Narodową, ajryski biskup 
jednak i tej groźbie nie uwierzył, uważając lud polski w Carnegie za naród 
głupi, ślepo wierzący w kościół rzymski, zatem nie zdatny na żaden czyn 
stanowczy, samodzielny. Ostatecznie te nieporozumienia doprowadziły 
do tego, że ajryski biskup zamknął kościół, wybudowany za polskie pie- 
niądze, jako swoją własność, a „wierny” biskupi sługa, ks. Kopera, do
brał się w nocy do kościoła i obdarł go ze wszystkiego, zabierając szaty li- 
turgiczne, kielichy, monstrancye i wiele innych rzeczy, wywożąc to wszyst

ko do niemieckiego księdza, za co też przez komitet parafialny został are
sztowany.

Tak się zakończyły nieporozumienia w rzymskiej parafii w  Carnegie.
LUD POLSKI POZOSTAŁ BEZ KOŚCIOŁA i bez księdza!

N i e  pozwolono w żadnej rzymskiej parafii polakowi z Carnegie chrzcić 
dziecka, udzielać św. Sakramentów ani grzebać jako wyklętych na trzy 
lata przez Pittsburskiego biskupa, Canevin’a.

 Głęboko religijny lud polski w Carnegie znalazł się w wielkim kłopo
cie: pozbawieni głównej osi, kościoła, około której grupowała się w tem 
tułaczem życiu ich miejscowa kolonia, jedni poczęli płakać i narzekać na 
niesprawiedliwość rzymskich księży i biskupów, inni przeklinali kościół i 
wszystko na czem świat stoi, za ich krzywdy i upokorzenia, znowu mniej 
wytrzymalsi, bez podniety duchowej, poczęli tracić wiarę w Boga, itd.

Mądrzejsi jednak Polacy w Carnegie, widząc co się dzieje i przewi
dując jeszcze gorsze następstwa, poczęli zwoływać wiece, gromadzić ludzi 
dla wspólnych obrad, szukając wyjścia z tej zawikłanej matni.
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Dowiedzieli się oni o księdzu Kuli, proboszczu Narodowej parafii w 
miejscowości Slovan, Pa., położonej niedaleko od Carnegie, i postanowili 
wysłać do niego delegacyę i prosić o poradę, pomoc i opiekę.

Na te prośby Ks. Kula zwołał wielki wiec w Carnegie, na którym 
osobiście zajął głos, powiadamiając słuchaczy wogóle o znaczenia Kościoła 
i Jego posłannictwie, porównywał prawdziwą naukę Jezusa Chrystusa, 
Jego święte życie i życie, pracę i naukę św. Apostołów z nauką życiem i 
postępkami ajrysko-niemieckich biskupów, mówił o ich zachłanności i 
doczesnych bogactwach, o zagrabianiu przez nich polskich parafialnych 
majątków, i o zdzierstwie i handlowaniu świętościami kościelnemi przez 
rzymskich księży. Następnie odczytał zebranym główniejsze ustępy Kon- 
stytucyi Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła w Ameryce, o Jego 
dążeniu, i na zakończenie zapytał się ogółu, czy lud polski w Carnegie 
chciałby mieć taki Kościół? Na co wszyscy zebrani na hali jednogłośnie 
odpowiedzieli, że TAK!

Zebranie to pamiątkowe odbyło się w kwietniu 1918go roku, i od tego 
też czasu datuje się zorganizowanie Parafii Narodowej w Carnegie, Pa., 
do której przystąpiło z górą 300 rodzin polskich.

Następnie po porozumieniu się z Ks. Biskupem Hodurem w Scranton,



Pa. ks. Kula został przeniesiony ze Slovan i mianowany proboszczem w 
Carnegie.

Po przybyciu na stałe do Carnegie, ks. Kula, oraz parafianie Naro
dowego Kościoła wzięli się energicznie do pracy, zamożniejsi członkowie 
nowej parafii sypnęli sowicie groszem i w krótkim czasie stanął w Car
negie okazały Kościół Narodowy o dwu wieżach gotyckich (patrz rycinę), 
własność i chluba ludu polskiego, jeden z najpiękniejszych kościołów tak 
w samem Carnegie, jak i na całą okolicę. Koszta budowy Kościoła w Car
negie wyniosły około 125,000.00 dol., na co zaciągnięto pożyczki w  banku 
ku na pierwszą hipotekę (first mortgage) zaledwie 14,000.00 dol., co jest 
dowodem ofiarności ludu polskiego dla dobrej sprawy. Pod kościołem 
znajduje się obszerna sala dla posiedzeń parafialnych i towarzyskich or- 
ganizacyi, która też służy za szkołę do wykładów i nauki języków polskie
go i angielskiego. Do szkoły uczęszcza przeszło 200 polskich dzieci, podzie
lonych na cztery klasy, nauki zaś udzielają świeccy nauczyciele i nauczy
cielki pod osobistem kierownictwem Ks. Proboszcza. Przy szkole znaj
duje się również dobrze uposażona biblioteka do użytku dla starszych i 
młodszych członków parafii. Pozatem zakupiono niedaleko miasta zna-

C H Ó R  P A R A F IA L N Y  I  K ÓŁKO D R A M A T Y C Z N E , C A R N E G IE , P A .

czny folwark, bo za 7,000.00 dol., część którego przeznaczono na cmentarz 
Polsko Narodowy, resztę zaś wydzierżawiono jednemu z parafian.



Przy Parafii św. Rodziny P. N. K. K. w Carnegie są zorganizowane 
następujące towarzystwa kościelne: Tow. Sióstr A. P. S. O., Tow. Dzieci 
Maryi, Tow. Serca Jezusowego, Tow. Młodzieży Polskiej, Kółko Dramaty
czne, Kółko Amatorskie, Tow. Synów Wolności, Pol. Nar. Spójnia i Tow. 
Niewiast. Oddział żeński Pol. Nar. Spójni i Oddział dzieci Pol. Nar. Spój- 
ni, młodzież i starsi, urządzają na dochód parafii przedstawienia teatralne, 
zgodne z zasadami Kościoła, jako towarzystwo Narodowe i postępowe, 
często też wiece i obchody. Niewiasty znowuż, jako towarzystwo kościel
ne, starają się o czystość i upiększenie kościoła, nie szczędząc swej pracy 
ani trudów, a często i grosza.

Wszystkie nabożeństwa w kościele odprawiają się w języku narodo-

D Z IE C I S Z K O Ł Y  P A R A F IA L N E J , O D D Z IA Ł  S T A R S Z Y .

wym polskim, bo Msza św. i inne obrzędy kościelne, odprawiane po pol
sku, w języku ojczystym i dobrze zrozumiałym dla wiernych kościoła, tem 
silniej utwierdzają lud dobry i pobożny we wierze, urabiają na dobrych 
członków Kościoła Narodowego, wiernych dzieci Ojczyzny —  Polski, czy
niąc jednocześnie dobrymi obywatelami przybranej Ojczyzny —  Ameryki.

Musimy tu jeszcze zaznaczyć, że z chwilą zorganizowania się Naro
dowej Parafii w Carnegie, „zm iękł”  i rzymski biskup w Pittsburgu, o
tworzył wyklętą przez siebie rzymską parafię w Carnegie i przysłał swego 
księdza, urządzano tam nawet specyalne misye, aby uratować chociaż 
część „nieposłusznych owieczek” , to wszystko jednak nic nie pomogło,



pozostali zaś przy rzymskiej parafii polacy, przeważnie ludzie starsi, —  a 
to ze względów więcej finansowej natury, aby nie utracić pośmiertnego 
już opłacanego po 20 i więcej lat, —  powiadają dzisiaj sobie: jak to do
brze ze jest ten Kościół Narodowy w Carnegie, bo i rzymskich księży on 
uspokoił już nie tak brykają, i nie tak zdzierają, jak się to działo przed
tem, i gdyby nie Kościół Narodowy w Ameryce, to pewnie trzebaby było 
z paszportami chodzić do kościoła rzymskiego, a tak przynajmniej wszyst
ko się poprawiło, nie tylko naród, ale i sami księża.

A  to uczynił POLSKO NARODOWY KATOL. KOŚCIÓŁ nie tylko tu 
w  Carnegie, ale w całej Ameryce, i takiego Kościoła POTRZEBA jaknaj- 
prędzej w Polsce, a wtedy ustanie zdzierstwo i wyzysk w Kościele

D ZIECI NIŻSZEGO O D D ZIAŁU  S ZK O ŁY  P A R A F IA L N E J .

Chrystusowym, księża będą pracować NIE dla Rzymu i " ojca” , który urzę
duje w Rzymie, ale dla chwały Ojca, który jest w Niebie —  dla Boga, dla 
zbawienia dusz ludzkich i dla Ojczyzny, POLSKI.
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KOŚCIÓŁ NARODOW Y P. W . ZBAW ICIELA N A  

GOLGOCIE, W  DETROIT, MICH.

K O Ś C IÓ Ł  P .  N . ,  W  D E T R O IT , M IC H .

W  tym celu zwołano
roku, na którem wybrano 
rząd.

W  braku gotowego kościoła wyna
jęto halę przy Central ulicy, gdzie tym
czasowo odprawiano nabożeństwa i pro
wadzono codzienną szkołę.

Budowę nowego kościoła rozpoczę
to, mając $1.500.00 w kasie parafialnej, 
jednakowoż szczere chęci i energiczna 
praca dokonały tego, że już z początkiem 
marca 1917 roku budynek był pokryty 
dachem.

W  Palmową Niedzielę, dnia 1go 
kwietnia tegoż roku opuściliśmy starą 
naszą kaplicę i w uroczystym pochodzie, 
przenieśliśmy się do nowego kościoła 
przy Chopin ulicy.

Za przykładem innych o
kolic, poszli Polacy w mie
ście Detroit. Pomimo w iel
kich i wspaniałych rzym
skich świątyń, jakie Pola
cy tu pobudowali, nie zado
wolili się jednak niemi, ale 
słysząc o idei Narodowego 
Kościoła postanowili sobie 
pobudować takowy na za
chodniej stronie miasta.

KS. J. JASIŃSKI, PROBOSZCZ.

pierwsze zgromadzenie dnia 8go czerwca, 1913 
parafialny za-



G R U PA  CZŁO NKÓ W  K O M IT E TU  PARAFIALNIOGO, D ETROIT, M ICH.

C Z Ł O N K O W IE  I  IC H  R O D Z IN Y  P .  N .  P A R A F I I .  D E T R O IT , M IC H .



Przy parafii powstało kilka wzorowo prowadzonych towarzystw, a 
mianowicie: Oddział 61 P. N. Spójni oraz Klub św. Szczepana, Oddz. 81 
P. N. S. Następnie Tow. Matki Boskiej Częstochowskiej, które pracuje dla 
kościoła i stara się o jego czystość i upiększenie.

C H Ó R  IM . ŚW . C E C Y L II  P R Z Y  P O L . N A R .  P A R A F II ,  D E T R O IT , M IC H .

Parafia dziś liczy około 300 rodzin i całe zastępy sympatyków i dzięki 
gorliwej pracy tak Ks. Proboszcza jak i członków komitetu i ludzi dobrej 
woli stale się powiększa, wróżąc wielką przyszłość dla swych świętych idei.
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PAR AFIA  P. N. p. w. ŚW. M ICHAŁA ARCHANIOŁA  

W  EAST CHICAGO, IND.

Parafia św. Michała Archanioła, za- 
łożona dnia 11go maja, 1903 roku w mie
ście East Chicago, w powiecie Lake, w Sta
nie Indiana i inkorpowana na mocy praw 
tego Stanu.

Gdy stała się krzywda ludowi pol
skiemu w East Chicago ze strony bisku
pa Ajrysza i księdza rzymskiego, —  
Polacy zebrali się i prawie jednogłośnie 
postanowili pobudować kościół wolny —  
kościół prawdziwie Apostolski, —  kościół 
zbudowany na miłości Jezusa Chrystusa.

Pierwszym doradcą, organizatorem i 
proboszczem był wiel. ks. Józef Plaga, któ
ry po pewnej przerwie powrócił tutaj na- 
zad i obecnie nadal sprawuje obowiązki 
proboszcza.

Parafia św. Michała Arch., posiada 
P.N. ko śció ł , E. CHICAGO, IND. przy ul. W egg kościół, szkołę, plebanię i

piękny duży ogród odpowiedni do: za-
paw, pikników, zebrań publicznych itp. Prócz tego parafia posiada wła
sny cmentarz obszaru siedm akrów. Cały majątek parafialny stanowi przy
puszczalną sumę $35.000.

W  obecnym czasie do Parafii Narodowej w East Chicago należy prze
szło sto rodzin polskich. Stan moralny parafian jest bez zarzutu, —  zaj- 
muje pierwsze miejsce. Ludzie są zacni, uczciwi, trzeźwi, pracowici.

Przy Parafii istnieją dwa Oddziały Spójni 40 i 122 i następujące Towa
rzystwa: św. Michała Archanioła; Najsł. Serca Pana Jezusa; Niewiast Kró- 
lowej Jadwigi; Dziewic Różańcowych; Młodzieży Polskiej i Chór Św. Ce-

W  roku wydania Książki Jubileuszowej P. N. K. Kościoła w Ameryce, 
ia Narodowa w East Chicago obchodziła uroczyście 20tą rocznicę swe- 
myślnego istnienia.
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PAR AFIA  POL. NAR. KATOL. IM. JEZUS, 

W  M ILW AUKEE, WIS.

Zarazem do parafii Narodowej w 
Milwaukee zaczęło zapisywać się co
raz to więcej rodzin. Polsko Naro
dowy Kościół był co niedziela prze
pełniony. Teraz też dopiero zaczęli 
piorunować rzymscy księża, którzy w 
początkach drwili sobie z cichej, ale 
wytrwałej pracy Narodowego Księ
dza.

Z wiosną 1916 roku parafia przy
stąpiła do dalszej budowy kościoła. 
Nowy kościół jest 118 stóp długi i 
52 szeroki i kosztuje sama budowa 
bez urządzenia wewnątrz $50.000.00, 
jest w nim miejsca samych siedzeń 
na 1.000 osób. P . N .  K O ŚC IÓ Ł  IM . JE ZU S

W  ciągu ostatnich dziewięciu łat powiększył się Kościół Narodowy o 
kilka poważnych parafii. Najważniejszą z nich jest bez wątpienia para
fia w Milwaukee, mieście liczącem 100.000 Polaków.

Na wiosnę 1914 r., przybył tutaj ks. bp.-el. Bończak, by zorganizować 
lud polski w Kościół Narodowy. Praca początkowo szła dość trudno. Za
ciekła walka, jaka się toczyła przez kilka lat pomiędzy rzymskimi księżmi, a 
Narodowcami, odstręczyła ludzi zupełnie od kościoła, wypaliła uczucia re
ligijne. Ks. Bończak nie zrażał się jednak trudnościami. Wynajął piękną 
salę przy Mitchell ulicy i odprawiał tam przez kilka miesięcy nabożeństwa.

Równocześnie zorganizował on parafię Narodową w So. Milwaukee, 
miasteczku odłegłem 10 mil od Milwaukee i przez przeszło pół roku sam 
obsługiwał obydwie parafie. W  niedziele odprawiał Msze św. o godz. 9ej w 
South Milwaukee i głosił Słowo Boże, 
potem spieszył do Milwaukee, gdzie 
nabożeństwo odbywało się o 11 go
dzinie.



Przy kościele istnieją następujące towarzystwa: Tow. Dzwon W olno
ści, (dwa oddziały), tow. Dramatyczne i Oświatowe, które utrzymuje swo- 
ją własną bibliotekę. Tow. Chór Lutnia, tow. śpiewacze i dramatyczne, 
Tow. Niew. Pol. Adoracyi Najśw. Sakr. Tow. bratniej pomocy, im. Jezus, 
Tow. Obrońców Nar. Koś., Tow. Chór Jutrzenka, które składa się z dora
stającej dziatwy.

K S .  J. P A D E W S K I,

P roboszcz P .  N .  P a ra fii, M ilwaukee, W is.

Dzięki wspólnej pracy wszystkich parafian, praca nasza wydaje sta- 
le owoce. Lud Polski w Milwaukee błogosławi tą chwilę kiedy poznał 
kościoła Narodowego. Jak również jest wdzięczny Najprzew. Ks. Bi- 
owi P. Hodurowi, za wyzwolenie go z pod jarzma rzymskiego.



P . N . K O ŚC IÓ Ł  P .  W . Z B A W IC IE L A , W  S C R A N T O N , P A .

PARAFIA  POL. NAR. P. W. ZBAW ICIELA, 

W  DZIELN. TRIPPS PARKU, SCRANTON, PA.

W  roku 1914ym wyznawcy Narodowego Kościoła, mieszkający na 
północnej stronie miasta Scranton, w dzielnicy zwanej TR IPPS PARK, u 
tworzyli pomiędzy sobą komitet parafialny, zakupili od protestant 
skromny i ładny kościółek, po odnowieniu którego i przerobieniu go 
odpowiednio do potrzeb, zamienili na Kościół Narodowy im. Zbawiciela, 
stając jednocześnie pod kierownictwem proboszcza Pol. Nar. Kat. p.w. 
św. Stanisława B. i M.
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PAR AFIA  NAR. KAT. P. W. M. B. RÓŻAŃCOWEJ, 

CHICOPEE, MASS.

 Polsko Narodowy Kościół p. w. M. B. Różańcowej w Chicopee, Mass., 
jako kościół niezależny powstał 12go lutego, 1897 roku, z rozwojem zaś 
prawych idei P. N. K. Kościoła, poddał się pod tegoż skrentońską dyecezyę.

P r z e z  c a ły  szereg lat swej długiej egzystencyi Parafia Narodowa w 
Chicopee zawsze stała silnie na straży świętych praw oraz zasad Narodo
wego Kościoła, to też jest dzisiaj w posiadaniu pięknego kościoła, pleba-

P .  N .  K O Ś C IÓ Ł  P .  W . M . B . R Ó ŻAŃ C O W E J, W  C H IC O P E E , M A S S .



nii, cmentarza oraz osobnego budynku dla szkoły parafialnej. Parafia 
obecnie składa się ze stu pięćdziesięciu rodzin polskich oraz prawie tyluż 
sympatyzujących.

\X

K O M IT E T  P A R A F IA L N Y ,  C H IC O P E E , M A S S .

Do komitetu parafialnego wchodzą następujący członkowie: Ks. F. J. 
Woźniak, Proboszcz; Feliks Gucwa, prezes; Józef Tupaj, zastępca; Józef 
Janik, kasyer; Władysław Kijek, sekr. fin .; Stan. Żydkiewicz, sekr. prot.; 
Paweł Wójcik, Leon Rzeźnikiewicz i Józef Kościelski, zaufani kontro
lerzy.



U S T A W Y
CZYLI K O NSTYTUCYA

Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła 

w Ameryce.

PRZYJĘTA I UZUPEŁNIONA PRZEZ CZTERY SYNODY 

TEGOŻ KOŚCIOŁA.

ARTYKUŁ I.

Zasady wstępne. 

1) Z istoty swej, dążności i postanowienia drugiego Synodu, odby
tego w Scranton, Pa., w r. 1909ym wolny Kościół Polski w Ameryce ma 
mieć nazwę: Polski Narodowy Katolicki Kościół w Ameryce.

 2) Celem tego Kościoła podniesienie duchowe, moralne i społeczne,
uświęcenie i zbawienie polskiego ludu w Ameryce, przez naukę i te środki, 
które ustanowił Boski Założyciel Jezus Chrystus, albo które wynikają z 
charakteru i Jego posłannictwa, a dążeń i potrzeb polskiego społeczeństwa.

3) Własność i kontrola kościelnych majątków pozostaje w rękach 
poszczególnych parafii tworzących P. N. K. Kościół.

 4) Kościół Narodowy jest zrzeszeniem wolnych chrześcian katoli
ków, zjednoczonych wspólnemi zasadami religijnemi, znajdującemi się w 
Piśmie Świętem, a wyjaśnianemi przez pierwsze cztery powszechne sobory



chrześciaństwa i ogólne zebrania kleru i świeckich delegatów P. N. K. 
Kościoła.

ARTYKUŁ II.

W ładza Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła.

1) Władza Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, w spra
wach wiary i moralności, w sprawach czysto religijnych pochodzi wprost od 
Boga przez Jezusa Chrystusa, stosownie do słów Bożego Założyciela: Dana 
mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszyst
kie narody ziemi, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc 
je chować to wszystko, co ja wam poleciłem. A oto ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mat. 28,18.)

...Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. (Mat. 18., 18.)

...A idąc mówcie: przybliżyło się Królestwo niebieskie. Chorych u
zdrawiajcie, umarłych z martwych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczaj
cie, djabły wypędzajcie; darmoście wzięli, darmo dajcie. (Mat. 10. 8.)

2) W  sprawach gospodarczych i społecznych władzę bierze Kościół 
bezpośrednio od ludu, który Kościół buduje, tworzy, w Niego wierzy, u
trzymuje go i nim się opiekuje.

3) Władza ta w Kościele Polsko Narodowym Katolickim jest dwo
jaka: prawodawcza i wykonawcza.

4) Władzę prawodawczą stanowi Synod, zwoływany regularnie co 
10 lat, lub w razie nadzwyczajnym każdego czasu.

5) Synod zwołuje i przewodniczy na nim zwierzchni biskup. Synod 
składa się z przedstawicieli duchownych i świeckich wszystkich parafii, 
zostających w łączności z Polsko Narodowym Katolickim Kościołem.

6) Każda gmina kościelna, czyli parafia ma prawo wysłać na Synod 
jednego świeckiego delegata na każde 50 czynnych członków. Księża po
zostający w łączności z Kościołem są z charakteru swego członkami Sy
nodu.

7) Zadaniem Synodu jest: 1) Tłómaczenie autoratywne zasad wia
ry i moralności; 2) Zastanowienie się nad stanem całego Kościoła Polsko 
Narodowego Katolickiego, badanie niedomagań w urządzeniach, zaprowa
dzenie zmian pożądanych i 3) W ybór biskupa w razie śmierci, lub usunię
cia się poprzednika. Synod ma też władzę złożyć z urzędu biskupów, gdy
by działali na szkodę Kościoła.

8) W  sprawach tyczących się religii i moralności rozstrzyga Synod 
jednogłośnie, w sprawach i kwestyach narodowych i społecznych, jakoteż 
administracyjnych zwyczajną większością głosów.



9) Biskup zwierzchni zwołuje nadzwyczajny Synod, jeśli Rada ko
ścielna, albo jedna trzecia część parafij tego zażąda.

 10) Władzę wykonawczą stanowi biskup zwierzchni z Radą Ko
ścioła, w skład której wchodzą biskupi-sufragani, kierownik seminaryum, 
oraz duchowni i świeccy przedstawiciele.

11) Dla spraw wielkiej wagi dla Kościoła zwołuje biskup zwierz- 
chni co dwa lata pełną Radę Kościoła, złożoną z członków zwykłej Rady i z 
przedstawicieli duchownych i świeckich wszystkich parafij pozostających 
w związku z P. N. K. Kościołem, wybranych po jednym z każdej parafii.

12) W  wypadkach nadzwyczajnych może zwołać biskup zwierz
chni pełną Radę każdego czasu.

ARTYKUŁ III.

Prawa i obowiązki zwierzchniego biskupa.

Biskup kieruje Kościołem w duchu ustaw i stara się o jego rozwój i 
dobro, a w szczególności:

1) Mianuje i zmienia proboszczy w porozumieniu z odnośnemi pa
rafiami.

2) Jest stróżem moralności kleru i ma prawo zawiesić w urzędowa
niu każdego księdza, który nie spełnia swych obowiązków zgodnie z usta
wami Kościoła, a życiem swem i postępowaniem gorszy lud wierny i po
wagę kapłańską na szwank naraża, lub wykluczyć po przeprowadzeniu 
procesu kanonicznego.

Od sądu kanonicznego przysługuje apelacya do Rady Kościoła.
3) Zwiedza co drugi rok parafie, bada stan ich interesów tak mo

ralnych, duchowych jak finansowych, oraz stosunki szkolne, towarzyskie 
i oświatowe. Koszta podróży biskupa opłaca dana parafia.

4) Zwołuje Synod i przewodniczy na nim z głosem rozstrzygającym 
w razie równości głosów.

5) Przewodniczy w Radzie Kościoła.

6) Ma pod kontrolą organ Kościoła, jakoteż pod swym nadzorem 
wszystkie publikacye w jakimkolwiek związku urzędowym pozostające z 
organizacyą P. N. K. Kościoła.

7) Mianuje Komisye przez Synod ustanowione.

8) Egzaminuje kandydatów do stanu duchownego wraz z komisyą 
do tego wybraną, składającą się z duchownych.

9) Biskup pobiera pensyę uchwaloną przez Synod z funduszu dye- 
cezyalnego.



ARTYKUŁ IV .
Przywileje i obowiązki biskupów pomocników, czyli sufraganów.
1) Biskupi pomocnicy w porozumieniu z biskupem zwierzchnim 

mają nadzór nad częścią Kościoła im powierzoną.
2) Odwiedzają parafie, kontrolują stan moralny i materyalny para- 

fij i zdają sprawę biskupowi zwierzchnikowi.
3) Zwołują na rekolekcye, czyli ćwiczenia duchowne kapłanów raz 

na rok i przewodniczą na takowych.
4) Mają prawo zbadać postępowanie i osądzić w nagłych wypad

kach, wziąwszy sobie do pomocy jednego starszego kapłana danego tery- 
toryum, każdego księdza, który w rażący sposób zaniedbuje swe obowiąz
ki i po przeprowadzeniu sprawy zawiesić go w urzędowaniu z prawem od
niesienia się do zwierzchniego biskupa.

5) W  takich terytoryach, gdzie nie ma biskupów sufraganów, prawa 
ich i obowiązki przysługują dziekanom.

6) Biskup zwierzchni ma prawo zawiesić w  urzędzie biskupa po
mocnika w wypadkach przekroczeń Konstytucyi N. K. Suspenzę potwier
dza Rada Kościoła, od której przysługuje prawo apelacyi do Synodu.

ARTYKUŁ V.
Przywileje i obowiązki Rady Kościoła.

1) Rada Kościoła składa się:
a) z biskupów Kościoła Polsko Narodowego Katolickiego, rektora 

seminaryum, sekretarza i
b) z trzech świeckich członków Kościoła wybranych na Synodzie, 

albo mianowanych przez zwierzchniego biskupa.
2) Rada Kościoła zbiera się przynajmniej dwa razy do roku w cza

sie i miejscu oznaczonym przez biskupa.
3) W  razie śmierci, lub usunięcia się którego z członków, Rada ma 

prawo kooptować na jego miejsce zastępcę.
4) Rada pomaga biskupowi w kierownictwie kościołem przez omó

wienie spraw przedłożonych przez biskupa, albo poszczególnych członków, 
oraz roztaczanie opieki nad instytucyami P. N. K. Kościoła.

ARTYKUŁ VI.
Fundusz Kościoła.

1) Wydatki ogólne Kościoła, jak pensyę biskupa, utrzymanie semi
naryum, koszta zjazdów, Radę Kościoła etc., pokrywa się z funduszu dye- 
cezyalnego, który stanowią: a) Podatek katedralny, b) Podatki i ofiary 
na seminaryum, c) Kolekty dobrowolne i zapisy.



2) Na podatek katedralny opłaca każdy członek w poszczególnych 
parafiach po $1.00 rocznie. Podatek należny zbiera komitet parafialny i 
w czasie właściwym odsyła na ręce sekretarza dyecezyi. Parafie mogą 
zbierać ten podatek w sposób dowolny.

3) Prócz powyższych podatków składają członkowie Kościoła do
browolne datki w Kościele w święta specyalnie przez Kościół Narodowy 
obchodzone i ofiary na zebraniach rodzinnych, towarzyskich itp.

Kolekty zebrane w Kościele mają być natychmiast odesłane do 
biskupa, lub sekretarza Kościoła, a podatki dyecezyalne najpóźniej do 1go 
grudnia.

ARTYKUŁ VII.
Komisya Seminaryjna.

1) Komisya seminaryjna składa się z 5 członków, mianowanych 
przez biskupa.

2) Komisya stara się o fundusze potrzebne do prowadzenia semi- 
naryum i w tym celu organizuje w parafiach specyalne komitety, które 
mają za zadanie przedstawiać ludowi potrzebę wychowania dobrych ka
płanów i zbierać datki i zachęcać do ofiarności na zakład wychowawczy dla 
przyszłych kapłanów.

3) Na potrzeby seminaryum urządzają wszystkie parafie w Nowy 
Rok specyalną kolektę w Kościele. Ofiary złożone mają być przesłane na

ręce komisyi seminaryjnej.
4) Komisya zdaje sprawozdanie ze swej działalności co kwartał w 

organie Kościoła.

ARTYKUŁ VIII.
Gminy kościelne, czyli parafie.

 1) Do Kościoła Polsko Narodowego Katolickiego należą te parafie, 
które zgadzają się na zasady tegoż Kościoła przyjęte na Synodach, na pra
wa i reguły i uznają jurysdykcyę biskupa Narodowego Kościoła nad sobą w 
sprawach wiary i dyscypliny.

2) Organizująca się, lub przyłączająca się do Kościoła Narodowego 
parafia musi postarać się o „czarter” zgodny co do swej treści z ustawami 
Kościoła. Czarter taki musi być potwierdzony przez biskupa. W  tym celu 
sekretarz parafii wystara się wpierw od sekretarza dyecezyalnego o formę 
czarteru. Kopia powinna być wysłana biskupowi do potwierdzenia.

3) Do organizowania nowych parafii biskup wysyła upoważnionego 
organizatora duchownego i świeckiego, który daje potrzebne wyjaśnie
nia i wskazówki. Bez porozumienia się z biskupem nie wolno organizo
wać nowych parafii.



4) Gminy kościelne, czyli parafie rządzą się w sprawach majątko
wych autonomicznie; o ważniejszych jednak krokach ma być powiadomio
ny biskup i jego zgoda w następujących wypadkach jest konieczną:

a) Plany i kosztorysy budywy Kościoła mają być przedkładane bi
skupowi i przez niego zatwierdzone.

b) Pożyczki większe niż $500 mają być zatwierdzone przez biskupa.
c) Bez pozwolenia biskupa nie wolno się parafiom wyzbywać w ja

kikolwiek sposób majątku parafialnego.

ARTYKUŁ IX.
Proboszcz parafii.

Na czele parafii stoi ksiądz proboszcz, mianowany przez biskupa w 
porozumieniu się z parafią.

1) Proboszcz ma prawo do czci i uległości od swych wiernych, ja
ko nauczyciel i szafarz łask Bożych. Pobiera pensyę od parafii w wyso
kości od $100 do $125 miesięcznie, zależnie od zasobów i dobrowolne o
fiary za wypełnianie funkcyi kapłańskich, jak chrzty, śluby i pogrzeby.

2) W olne mieszkanie, opał i światło.
3) Zarządza parafią w myśli i duchu Narodowego Kościoła, to jest 

stara się o podniesienie moralne i umysłowe powierzonego sobie od Boga 
ludu. W  szczególności zaś: a) Ma pieczę nad Kościołem, b) Ma pieczę 
nad szkołą, c) Kontrolę nad majątkiem i kasą kościelną o tyle, że zabiera 
głos w Komitecie i na zgromadzeniach parafialnych, ma przystęp dla zba
dania książek kasyera i sekretarza, d) Mianuje organistę i nauczyciela w 
porozumieniu z Komitetem, e) Prowadzi i utrzymuje akty chrztów, ślu
bów i śmierci, jakoteż ważnych zdarzeń w życiu danej parafii, f )  Zdaje 
Głowie Kościoła Polsko Narodowego sprawozdanie co pół roku.

ARTYKUŁ X.
Komitet, czyli Rada Gospodarcza.

Komitet Kościelny składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, se
kretarza protokułowego, sekretarza finansowego, skarbnika i sześciu o
piekunów.

Obowiązki i Prawa Komitetu.
Komitet stara się najpierw o „czarter” dla Kościoła, zasiągnąwszy 

przedtem informacyi od biskupa i uzyskawszy jego zezwolenie na formę 
czarteru, zgodę na plan budowy kościoła, a gdy już Gmina kościelna na
leżycie zorganizowana, spełnia Komitet następujące obowiązki:

1) Pomaga księdzu proboszczowi we wszystkiem, co zdąża ku pod
niesieniu chwały Bożej i pożytku Narodu Polskiego w parafii.



kościelnego 2) Prowadzi księgę dochodów i rozchodów, spis parafian i majątku 

wi i kościelnemu.  księdzu proboszczowi, organiście, nauczycielo-

4 ) Ma nadzór nad Kościołem i szkołą o tyle, że wraz z księdzem u
stanawia nauczycieli, organistę i kościelnego i ma obowiązek i prawo

do szkoły i pod kierownictwem księdza proboszcza skontrolować 
program nauki i postęp dzieci w nauce.

 5) Po zasiągnięciu zdania parafii przez zwyczajne, albo nadzwy
czajne zgromadzenie, uskutecznia Rada Kościelna to wszystko, co jest 
potrzebne dla dobra Gminy Kościelnej, jako organ wykonawczy, odpo
wiedzialny przed księdzem i parafią razem wziętemi, jako najwyższą wła
dzą prawodawczą w parafii, w sprawach gospodarczych

k ó w  Pienia w ciągu roku jednego z człon- 
ków Komitetu, Rada, lub zgromadzenie parafialne wybiera z parafian jego 
następcę na najbliższem posiedzeniu.

rafii 7 ) Zdaje spraw ozdan ie b iskupowi co rok z finansowego stanu pa-

8) Wypłaca w imieniu parafii biskupowi podatki dyecezyalne i o
fiarę na Seminaryum i wszystkie daniny i podatki uchwalone na Syno
dzie, a potrzebne na utrzymanie zarządu Kościoła.

9) Baczy, by uchwały synodalne były przez parafię i poszczególnych 
członków sumiennie wykonane.

Obowiązki poszczególnych członków Rady Gospodarczej.

10) Przewodniczący Komitetu zwołuje przez księdza proboszcza 
zgromadzenie parafialne i posiedzenie Komitetu i przewodniczy na nich 

 dokumenty tyczące się majątku parafialnego i jego

11) Zastępca przewodniczącego spełnia obowiązki przewodniczące
go, w razie jego choroby, lub nieobecności.

12) Sekretarz protokółowy utrzymuje księgę sprawozdań ze zgro
madzeń parafialnych i posiedzeń Komitetu, spis parafian, majątku ko- 
nych korespondencyę tyczącą się świeckich spraw parafial-

13) Sekretarz finansowy prowadzi księgę całego obrotu finanso
wego.

14) Skarbnik, czyli kasyer, wypłaca pensyę księdzu proboszczowi 
nauczycielom i kościelnemu i wszelkie kwity podpisane przez przewodni
czącego i sekretarza finan., lokuje pieniądze w banku na to wybranym 
przez parafię i prowadzi księgę dochodu i rozchodu.



15) Opiekunowie kasy mają pieczę nad ruchomym i nieruchomym 
majątkiem Kościoła i wraz z księdzem proboszczem przeglądają na mie- 
sięcznem posiedzeniu książki kasyera, sekretarza protokułowego i finan
sowego.

ARTYKUŁ XI.
Zgromadzenia Parafialne.

Zgromadzenia parafialne są: Zwyczajne, roczne i półroczne, oraz 
zgromadzenia nadzwyczajne.

1) Na zgromadzeniach zwyczajnych parafia przyjmuje sprawozda
nie Komitetu, reguluje pensye, opłaty, jakoteż na rocznem wybiera Radę 
Gospodarczą i uchwala to wszystko, co jest potrzebnem dla dobra i roz
woju Kościoła, a co się nie sprzeciwia ustawom parafii.

2) Zgromadzenia nadzwyczajne zwoływane w nadzwyczajnych ra
zach spełniają swoją powinność w ramach przez zwołującego zakreślo
nych. W  razie, gdyby przewodniczący nie chciał zwołać zgromadzenia 
nadzwyczajnego, może to uczynić którykolwiek z członków Komitetu, je 
śli przedstawi księdzu podpisy przynajmniej jednej trzeciej części para
fian uprawnionych do głosowania, życzących sobie walnego nadzwyczaj
nego zgromadzenia.

3) Tak zwyczajne, jakoteż nadzwyczajne zgromadzenia parafialne, 
mają być ogłaszane z ambony tydzień naprzód, lub podług praw stano
wych.

ARTYKUŁ XII.
Członkowie Kościoła Pol. Narod. Katol.

1) Członkiem duchowym Kościoła Polsko Narodowego Katolickiego 
może być i korzystać z wszelkich dóbr duchowych tegoż Kościoła, brać u
dział w nabożeństwach, przystępować do św. Sakramentów każdy Polak i 
chrześcianin, który zgadza się na zasady przyjęte przez Synody tegoż Ko
ścioła, wpłaca wstępne do Gminy kościelnej przez parafię oznaczone.

2) Członkami czynnymi zaś, mającymi prawo do wszystkich dóbr 
duchowych Kościoła, jakoteż do Zarządu dobrami własności kościelnej i 
dyspozycyi temiż dobrami mają być tylko ci, którzy biorą czynny udział w 
duchowem życiu Kościoła, to jest przyjmują Sakramenty św. przez Chry
stusa Pana ustanowione, prowadzą życie chrześciańskie i uiścili się z da
nin i podatków przez parafię i Synody ustanowionych.

3) W  razie jeśli członek nie opłaca powinności kościelnych przez 
sześć miesięcy, a nie usprawiedliwi się u księdza, albo komitetu, zostaje 
zasuspendowany przez księdza proboszcza i Komitet Kościelny, a po upły
wie jeszcze 6 miesięcy dalszej zwłoki, po zbadaniu przez Komitet i spra
wdzeniu nieuiszczonych zaległości traci prawo członka w parafii.



4) Na wypłacenie assesmentu pozostawia parafia swym członkom 
czas dwu lat od chwili wstąpienia do Gminy kościelnej.

5) Gdyby członek Kościoła Polsko Narodowego Katolickiego szko
dził moralnie, lub materyalnie, przyniósł mu hańbę, wstyd, a krzywdy na
prawić nie chciał, zostanie wykluczonym z Gminy kościelnej przez sąd pa
rafialny, w którego skład wchodzą: ksiądz proboszcz, jako przewodniczący, 
dwu członków Rady i jeden przedstawiciel z poza Komitetu i przedstawi
ciel oskarżonego.

6) Nieporozumienia w łonie parafii i Komitetu, tyczące się spraw 
Kościoła, stosunku księdza do parafii, stosunku księdza do Komitetu, ja- 
koteż odwrotnie, o ile nie podpadają pod sąd biskupa Kościoła Polsko Na
rodowego Katolickiego w Ameryce, biskupa sufragana, albo dziekana, mo
gą być załatwione przez polubowny sąd parafialny.

Ustawy te napisane są nie dla utrudniania wstępu do naszego spo
łeczeństwa, ale owszem dla ułatwienia tego wstępu.

My pragniemy, aby każdy od biskupa, aż do ostatniego członka znał 
swe obowiązki i prawa, jakie ma w Kościele Narodowym Katolickim, ale 
też, aby je wykonywał, jak przystoi na uświadomionego Polaka i chrze- 
ścianina. W  pojedynkę nic nie zdziałamy, ale związani łańcuchem brat
niej miłości i solidarności narodowej, uświęceni i umocnieni przynależ
nością do jedynie prawdziwego Polskiego Kościoła na świecie, dokonać 
możemy wielkich rzeczy. W ięc się łączmy i skupiajmy.

Brońmy się wzajemnie. Pomagajmy sobie członkowie Polsko Naro
dowego Katolickiego Kościoła zawsze i wszędzie.

Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Nie zapominajmy nigdy
o Polsko Narodowym Katolickim Kościele.

Choć Cię burza życiowa rzuci na Wschód, czy Zachód słońca, albo po
zwoli wrócić do ziemi ojców twoich, czy i tu znajdziesz się daleko od twe
go drogiego Kościoła Narodowego, miej Go zawsze w pamięci i sercu, myśl
o nim, pracuj dla jego dobra i módl się o jego powodzenie, a wtedy speł
nisz wiernie obowiązki syna i zwolennika Wojującego Polsko Narodowe
go Katolickiego Kościoła w Ameryce.



H Y M N
POLSKO NARODOW EGO KATOLICKIEGO

KOŚCIOŁA.

Tyle lat my Ci, o Panie,
Służbę wierną, wypełniali.
Szli ku słońcu, w świt, zaranie,
Łańcuch niewoli targali.

Dla Ciebiem wznieśli świątynię,
Co nam skarbnicą się stała,
Z niej moc i wiara nam płynie,
W  niej nadzieja, przyszłość cała. 

Chrystus mówi z je j ołtarzy,
Jak ongi mówił przed wieki,
Do żydowskich szedł nędzarzy,
Otwierać ślepym powieki.

I dziś znowu zchodzi z nieba 
Między ludzi pracy, trudu;
W  Słowie Bożem, w kształcie chleba, 
Do nas biednych, swego ludu.

W  zwątpień chwili nas umacnia,
Dźwiga z grzechów poniżenia 
I ożywia i uzacnia,
Budzi z martwoty, uśpienia.

Nowe życie wlewa w dusze,
Serce ogniem świętym pali,
Przetapia w żalu i skrusze,
Jak miecz hartowny ze stali.

Pośród burzy życia wiedzie,
Wśród piorunów, huraganu.
Zawsze Chrystus jest na przedzie,
A myż wierni zawsze Panu?

O bodajem wierni byli,
O bodaj ten sztandar święty,
Aż do zgonu naszej chwili,
W  duszy, w sercu był rozpięty.





Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła.

1) W ierzę w Boga Wszechmogącego, Istotę świadomą swego bytu 
i środków prowadzących do ostatecznego celu, w Boga-Ojca, Źródło wszel
kiego życia, Prawdę odwieczną, Miłość i Sprawiedliwość.

2) W ierzę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i duchowego ODRODZI- 
CIELA ŚW IATA.

3) W ierzę, że Chrystus Pan był W YSŁANNIKIEM  Boga, jednej z 
Nim jaźni, zrodzonym co do człowieczeństwa z ubogiej niewiasty Maryi, 
wierzę, że Ten Nazareński Mistrz przez swój żywot, w którym się obja
wił niedościgniony ideał dobroci, miłości, mądrości i poświęcenia się dla 
drugich, zwłaszcza dla ludzi grzesznych i wydziedziczonych, że przez swą 
pracę, naukę i śmierć męczeńską stał się ZARZEWIEM NOWEGO ŻYCIA 
ludzkości, biorącego swój początek, siłę i pełność w poznaniu Boga, umi
łowaniu Go i pełnieniu Jego świętej woli.

4) W ierzę, że Duch Święty, Duch Boży rządzi światem tak w po
rządku przyrodzonym, jak moralnym, że wszystkie prawa we wszechświe- 
cie jak i te, któremi się kieruje dusza poszczególnego człowieka, jakoteż 
zbiorowej ludzkości, są wypływem woli, dobroci i sprawiedliwości istoty 
Bożej.

5) W ierzę, że z Ducha Św. PŁYNIE ŁASKA, to jest niewidzialna moc 
wewnętrzna, która sprawia, iż gdy człowiek z nią współpracuje, współ
działa, staje się lepszym, doskonalszym, zadaniu swemu odpowiednie i



szym, uczestnikiem pokoju duszy i serca, aż kiedyś znajdzie w połącze
niu się z Bogiem w wieczności szczęście nieskończone i wypełnienie się 
swego jestestwa.

6) W ierzę w potrzebę łączenia się wszystkich wyznawców Chrystu
sowej religii w jedno ciało Kościoła Bożego i że Kościół Chrystusowy, apo
stolski, powszechny jest wyobrażeniem tego Bożego zrzeszenia się ludzko
ści, które zapowiedział Zbawiciel, dla którego zaistnienia pracowali i pracują 
wszyscy szlachetni ludzie i za którem tęskni dusza człowiecza, pożądająca 
prawdy, światła, miłości, sprawiedliwości i ukojenia w Bogu.

7) W ierzę, że Kościół Chrystusowy jest prawdziwym nauczycielem 
tak poszczególnego człowieka jak i całego społeczeństwa ludzkiego, jest 
szafarzem łask Bożych, przewodnikiem i światłem w doczesnej pielgrzym
ce do Boga i zbawienia, o ile wyznawcy i członkowie tego Kościoła, tak 
świeccy jak i duchowni SĄ ZJEDNOCZENI Z BOSKIM ZAŁOŻYCIELEM 
przez wiarę i życie z tej wiary płynące.

8) W ierzę, że każden prawy chrześcianin powinien brać czynny i 
żywy udział w duchowem życiu Kościoła, a to przez SŁUCHANIE Słowa 
Bożego, przez przystępowanie do sakramentów świętych, przez wypełnia 
nie prawideł i reguł przez Chrystusa Pana i apostołów ustanowionych, a 
przez Kościół święty podanych.

9) W ierzę, że wszyscy ludzie, jako dzieci jednego Ojca-Boga są 
sobie równi, że przywileje płynące z różnic stanu, z posiadania bezmier
nych bogactw, z różnicy płci, Są wielką krzywdą, bo są pogwałceniem 
praw człowieka, jakie posiada z natury swojej i godności Bożego swego 
pochodzenia i są przeszkodą w celowym rozwoju człowieka.

10) Wierzę, że wszyscy ludzie mają jednakowe PRAW O DO BY
TU, do szczęścia i do tych środków i sposobów, które prowadzą do zacho
wania istności, do udoskonalenia i zbawienia, ale też wierzę, że wszyscy 
ludzie mają święte OBOWIĄZKI WZGLĘDEM BOGA, siebie, narodu i ca
łego społeczeństwa ludzkiego.

11) W ierzę w ostateczną SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA, w przyszłe 
ŻYCIE POZAGROBOWE, które będzie dalszym ciągiem doczesnego żywo
ta, co do stanu i stopnia doskonałości i szczęścia zależnem od obecnego 
życia, ale przedewszystkiem od stanu naszej duszy w ostatniej godzinie 
przedśmiertnej.

12) W ierzę w NIEŚMIERTELNOŚĆ I SZCZĘŚCIE W  W IECZNO
ŚCI, w zjednoczenie się z Bogiem wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń i 
czasów, bo wierzę w Bożą potęgę miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości i 
niczego innego nie pragnę, jeno aby mi się stało podług mojej wiary. 
Amen.



174 PO DRODZE ŻYCIA.

PAR AFIA  POL. N. K. P. W . ŚW. PIOTRA I P A W ŁA  

W  SOUTH M ILW AUKEE, WIS.

Powstanie parafii w So. Milwaukee zapoczątkowane zostało wyda
rzeniem godnem zanotowania w historyi powstawania naszych Narodo
wych Kościołów.

Wrzenie wśród członków miejscowej, rzymskiej parafii, poczęło się 
wskutek nieporozumienia z biskupem Niemcem, Messmerem, co do czy
telnictwa gazet t. zw. postępowych. Następny wypadek wszakże był de-

K O M IT E T  P A R A F IA L N Y  W  SO. M ILW A U K E E , W IS .

cydującym krokiem dla parafian w przyłączeniu się do P. N. K. Kościoła: 
W  początku roku 1914, komitet międzystowarzyszeniowy ogłosił u

rządzenie narodowego Obchodu Styczniowego. Na tę intencyę Komitet 
rzeczony zamówił uroczystą Mszę św. w rzymskim kościele parafialnym. 
Na ową mszę wszystkie towarzystwa parafialne przybyły w całej okazało
ści. Atoli komitet wysunięty przez prob. rzymskiego ks. KI. Zycha, wzbro
nił wejścia do kościoła uczestnikom pochodu z racyi, że pewna liczba u-



CHOR J U T R Z E N K A  PR ZY  P A R A F II NARODOW EJ, W  SO. M ILW A U K E E , W IS .

czestników (byli bowiem Polacy wtedy i z innych parafii) nie zapłaciła t. 
zw. ławkowego. Zakaz ten, tak przyziemny w swych pobudkach, tak nie 
licujący osobie, co uważa się za sługę Chrystusa Pana —  oburzył do ży
wego wszystkich uczestniczących w owym pochodzie. Podły ów postępek
rzymskiego proboszcza 
był przyczyną, iż znacz
na ilość Polaków wyco
fała się stanowczo z 
rzymskiej parafii.

Tegoż dnia wysłano 
delegacyę do ks. bp. el.
Bończaka, organizuj ące- 
go podówczas parafię Na
rodową w Milwaukee, z 
zaproszeniem do zorga
nizowania parafii Naro
dowej także w So. M il

waukee. Ks. Bończak z PO L n a r . o r k i e s t r a , s o . m i l l w a u k e e , w i s



całą życzliwością dla współrodaków zajął się energicznie tą sprawą, tak 
iż uroczystość Bożego Ciała w r. 1914, obchodzili członkowie Polsko N a- 
rod. Katol. Parafii już we własnych murach kościelnych.

Z rzymskiej parafii do Kościoła Polsko Narodowego Katolickiego 
przeszły w całości: Towarzystwo św. Ap. Piotra i Pawła, liczące 80 człon
ków oraz Tow. św. Marcina, posiadające około 25 członków. Prócz po
wyższych w obecnym czasie przy Parafii Narodowej w  So. Milwaukee ist
nieją następujące towarzystwa: Tow. Niewiast Pol. Adoracyi N. S .; Fede-

CHÓR M IE S ZA N Y  IM . ŚW. CECYLII, SO. M ILW A U K E E , W IS .

racya: Wolność, Tow. Obrońców Kościoła Narodowego, Chór mieszany p. 
w. św. Cecylii, oraz tow. śpiewackie „Jutrzenka” , złożone z młodszych 
członków i członkiń.

Kościół Polsko Narodowy Katolicki w South Milwaukee, Wis., zbu
dowany na silnych uczuciach miłości P. Boga, Matki —  Ojczyzny oraz bliź
nich, jakie płyną w sercach naszych parafian, przetrwa wszelkie trudności 
i zawady, albowiem na wypróbowanej opoce z gorących serc polskich, 
przywiązanych osobliwie do P. N. K. Kościoła jest wzniesiony.



PAR AFIA  NARODOW A P. W. ŚW. K AZIM IER ZA  

W  LOWELL, MASS.

Parafia Polsko Narodowa Katolicka p. w. św. Kazimierza w  Lowell, 
Mass zosfała założoną w  roku 1899ym . Założycielam i tej Narodowej
Parafii byli dzielni członkowie Towarzystwa św. Kazimierza, jakie zostało 
zorganizowane w listopadzie 1898 roku i zaraz też przystąpiło do założe
nia Parafii Narodowej p. w. Imienia swego Towarzystwa.

Pomimo różnych przejść placówka Narodowa w Lowell była i jest 
zawsze silną i żywą. Starzy weterani i założyciele ani na chwilę nie stra
cili wiary w zwycięstwo świętej sprawy. Chociaż często napotykali nie
małe trudności oraz kłopoty finansowe, chociaż często znosić musieli szy
derstwa, prześladowania i napaści, to te wszelkie przeszkody były dla nich 
jeszcze silniejszym bodźcem do pracy. Z wielką wytrwałością i całkowi- 
tem oddaniem się tej doniosłej sprawie, w końcu zwyciężyli, przez burze 
doświadczeń przeszli do lepszej i szczęśliwszej chwili dnia słonecznego.

K O M ITE T  P A R A F IA L N Y , LO W E LL , MASS.



K O M ITE T  T O W A R Z Y S T W A  ŚW. K A Z IM IE R ZA , LO W E LL , MASS.

Parafia Narodowa w Lowell rozwijała się powoli, ale stale, w ostat
nich zaś czasach powiększyła się znacząco, szczególnie przez wstąpienie w 
szeregi pracowników dla Kościoła Narodowego wielu żywych i czynnych 
rodzin polskich. „Chcemy -—- mówią ci, którzy ostatnio przystąpili do Pa
rafii Narodowej w Lowell —  odrobić i wynagrodzić ten czas, jaki zmar
nowaliśmy w kościele rzymskim” . Pracują więc gorliwie członkowie i 
członkinie Parafii Narodowej w miarę sił swoich i możności. Niedawno 
wspólnemi siłami zakupili piękną białą kapę, a ostatnio wzięli się energicz
nie do zbierania funduszu na nowy wielki ołtarz. A że parafianie Kościo
ła Narodowego w Lowell mają to do siebie, że gdy co postanowią, tego też 
i dokonają, zatem i ten nowy wielki ołtarz upiększy wnętrze świątyni pol
skiej w  Lowell w niedługim czasie.

Szkoła wieczorna przy parafii Pol. Nar. Kat. w Lowell, Mass. Do 
szkoły wieczornej uczęszcza obecnie przeszło sto dzieci. Szkołę wieczor-



ną prowadzi Ks. Proboszcz cztery wieczory w tygodniu: we wtorki, środy, 
czwartki i piątki, od 5 —  7 wiecz. Nauka religii dla dziatwy w  niedzielę 
ód 2 3 po południu. Dziatwa przy parafii Narodowej uczy się dzielnie i
trzyma się wzorowo, biorąc czynny udział w przedstawieniach amator
skich, w  śpiewie i życiu polskiem.

Tow. św. Kazimierza w Lowell. Najstarsze Tow. Bratniej Pomocy 
pod opieką św. Kazimierza, założone jeszcze w 1898 r. dało nie mało do
wodów o swej gorliwości w pracy dla Kościoła Narodowego. Dzięki wy
siłkom tegoż Tow. św. Kazimierza, powstała parafia Narodowa w  Lowell,

T O W . P O L E K  IM . KRÓ LO W EJ JADW IGI, LO W E LL , M ASS.

Mass., i po dziś dzień Tow. to dba i pracuje tak dla Tow. jakoteż i dla 
własnego Kościoła wiedząc dobrze, że pomiędzy jednem, a drugiem nie 
ma żadnego podziału.

Tow. Polek im. Królowej Jadwigi. Towarzystwo Polek im. Królowej 
Jadwigi założone zostało w  1902 r. Tow. Polek ma dużo dobrego do po
wiedzenia o sobie, bo zacne Polki zawsze dbają o dobro swego Kościoła. 
Tyle można powiedzieć, że Kościół Narodowy zawsze będzie żywy. schlud
ny i przystrojony, gdzie tylko jest, lub będzie tow. podobne Tow. Polek w 

Dowell, Mass.



Oddział 14ty Polsko Narodowej Spójni im. Ks. Bp. Franciszka Hodu
ra w Lowell, Mass., powiększa się znacznie. Zarząd i członkowie P. N. S. 
umieją wykorzystać każdą sposobność w zdobywaniu nowych członków. 
Zarząd 14go oddz. P. N. S. składa się z następujących członków: Prezes: 
Józef Koczera, sekr. prot.: St. Leszczyk, kasyer: Szymon Szczerbak.

Kółko Amatorskie im. Juliusza Słowackiego pracuje gorliwie i nie za
sypia swych obowiązków, jako krzewiciele języka polskiego przez urządza
nie w sezonie zimowym przedstawień teatralnych, wieczorków i zabaw.

Tow. Śpiewaków im. Fryderyka Szopena założone w 1912 r. liczy 
przeszło 40 członków i również popisuje się znakomicie jako śpiewacy w 
kościele i na wieczorkach. Towarzystwo to niedawno zakupiło dla swych 
śpiewaków nowy fortepian za $500. Prezes: A. Stankiewicz.

Przed półtorem roku kilkunastu członków, członkiń i tow. przy pa
rafii Pol. Nar. Kat. złożyli potrzebne fundusze i zakupili własny sklep to
warów spożywczych p. n. ,,Polska Spółka Akcyjna”  pn. 57 Lakeview Ave. 
Sklep ten dzięki solidarności ludzi i rzetelnej pracy gospodarza Jana Ste
fana prosperuje znakomicie. Dochód ze sklepu zgodnie z uchwałą akcyo- 
naryuszy obrócony będzie dla dobra parafii Pol. Nar. Kat. w  Lowell, Mass. 
Po wypłaceniu procentu akcyonaryuszom i zakupnie wielu nowych rze
czy do sklepu mają już sporą sumkę w  kasie. Na posiedzeniu z dnia 4go 
marca akcyonaryusze dali na spłacenie długu parafialnego sto dolarów.

PAR AFIA  P. N. P. W. ZM AR TW YCH W STANIA  
PAŃSKIEGO, W  CAMDEN, N. J.

Parafia Narodowa w Camden, została założoną dnia 18go maja, 1912 
r., przez wiel. ks. M. J. Ławn ickiego, obecnego jej Proboszcza.

Od początku założenia parafia ta rozwija się nader pomyślnie, bez 
żadnych przeszkód ani miejscowych nieporozumień i dlatego też w czasie 
zestawiania niniejszej, kroniki stan Parafii Nar. w Camden jest pod każ
dym względem doskonały. Własność Parafii, oszacowaną na 50.000 dol., 
stanowią: kościół murowany z dobrze urządzoną halą pod kościołem, ple
bania, szkoła oraz duży cmentarz.

W  obrębie parafii istnieją następujące Tow. kościelne i świeckie: 
Tow. Wierności Ojczyźnie —  męzkie; Tow. Najsłod. Serca Jezusa —  żeń
skie; Tow. Dziewic Maryi Panny; Tow. Śpiewu Chór Moniuszki; Tow. 
Chłopców Ministrantów; Grupa Z. N. P. i Dwie Spółki Realnościowe.
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LITEW SKA NARODOW A KATO LICK A PAR AFIA  

POD W EZW . OPATRZNOŚCI BOŻEJ, 

W  SCRANTON, PA.

Na północno-zachodniej stronie miasta Scranton, zwanej Providence 
i Hyde Park, osiedlili się w większem skupieniu litwini, lud pracowity, re
ligijny i oszczędny. Pierwszy ich kościół rzymsko-katolicki powstał w 
roku 1894tym. Proboszczem był ks, J. Perza. Pod wpływem domagań 
się ludu zapisał on własność kościelną na parafię., ale potem chcąc utrwa-

K O M IT E T  L  .N . P A R A F II, SCRANTO N , P A .

lić swój wpływ u ajryskiego biskupa 0 ’Hary, przepisał potajemnie tytuł 
własności na swego przełożonego.

Akt ten jednak nie uratował go, a otworzył oczy litwinom na zdradzie
ckie postępowanie ich księży.

To też gdy wybuchło za następcy ks. Perzy, ks. J. Kaupasa nieporozu



mienie między wiernymi, 
a plebanią, a krzywdzony 
i poniewierany lud zwołał 
indygnacyjne zgroma
dzenie, uchwalono jako 
jeden z punktów prote
stu wezwać biskupa Ho- 
bana do oddania własno
ści kościelnej prawemu 
jej właścicielowi —  lite
wskiemu ludowi w Scran 
ton i usunięcia znienawi
dzonego ks. Kaupasa.

Bp. Hoban zgodził się 
po długich ceregielach 
na drugi punkt, tj. zabrał 
nielubianego księdza, a 
w jego miejsce przezna
czył ks. Jana Kurasa, ale
o przepisaniu własności 
na lud ani myślał.

To wywołało dalsze 
tarcie między kościelną 
władzą, a narodem litew- 

k s . j . g r i t e n a s , p r o b . l i t . n a r . p a r a f i i  skim, długotrwały proces

o własność, który litwini 
wygrali cztery razy w 
wyższym sądzie stano
wym, prześladowanie, 
wyklinanie, a wreszcie 
założenie wolnego Naro
dowego Katolickiego Ko
ścioła.

Z początku narodowa 
partya nie posiadała od
powiedniego przewodnika 
duchownego, więc spra
wa się wikłała i groziła
r o z b ic ie m , a le  g d y  s ta -  t o w . n i e w . l i t . a . n . s .



CH ÓR  L IT .  N A R . IM . B IRU TIES , SCRANTO N , P A .



G R U PA  DZIECI S ZK O LN YC H  P R Z Y  L IT .  N A R . P A R A F II, SRANTO N, P A .



nął w r. 1917tym na czele narodowego ruchu litewskiego w kościele ks. 
Jan Gritenas, wyświęcony przez ks. bp. Hodura i pracujący z Nim w ścisłem 
porozumieniu, sprawa wzięła pomyślny obrót i dziś Litewska Narodowa Ka
tolicka parafia w Scranton nie tylko, że ma byt zapewniony, ale nawet wró
ży świetny rozwój na przyszłość.

Pod sztandarem wolnego litewskiego Kościoła skupia się przeszło 
250 rodzin, uświadomionych narodowo i religijnie, przywiązanych do spra
wy, ponoszących chętnie ofiary na rzecz swego Kościoła. Obok wolnej 
litewskiej świątyni rozwijają się następujące towarzystwa męskie i żeń
skie: Witołda, Litewskiej Młodzieży, Kółko Dramatyczne, Obrońcy L. N. 
Kościoła, Niewiast Litewskich A. N. S., Dziewic Litewskich, Chór Biruty 
i świętej Cecylii.

 Jestto pierwsza litewska katolicka parafia na świecie, w której wszy
stkie obrzędy kościelne odprawiają się w  języku narodowym, litewskim.

PAR AFIA  POL. NAR. KATOL. P. W. ŚW. TRÓJCY, 

W  WEBSTER, MASS.

Parafia Narodowa w Webster zorganizowaną została w 1903 roku. 
Lud Polski skupiony przy parafii Narodowej pracuje wytrwale i po wielu 
latach swojej mozolnej pracy przyszedł do posiadania pięknego Kościoła, 
który jest własnością ludu. A dlaczego nazywamy go własnością ludu? 
Bo już spłacone są wszystkie długi, ciążące na majątku parafialnym jaki 
stanowią: Kościół, plebania i cmentarz, wartości kilkunastu tysięcy dola
rów. W  tej zbożnej pracy Komitetowi parafialnemu na czele ze swym 
Proboszczem pomagały do usunięcia długów następujące towarzystwa, ist
niejące przy parafii: Tow. im. św. Józefa, Tow. Niewiast im. Adoracyi N. 
S., Oddział P. N. Spójni, Tow. Młodzieży im. św. Cecylii, które najener
giczniej pracowało w tym kierunku, aby spłacić jak najprędzej długi. Tak
że dzieci szkolne pomagały i swe drobne datki dawały na ten cel. Za co 
wszystkim należy się uznanie za ich pracę, trudy i mozoły dla sprawy Ko
ścioła Narodowego. Jestto piękny przykład do naśladowania.
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PAR AFIA  POLSKO NARÓD. P. W . ŚW. TRÓJCY, 

PLANTSV ILLE, CONN.

P . N . K O ŚC IÓ Ł  P .  W . Ś W . T R Ó J C Y

Parafia Polsko Narodowa Katoli
cka p. w. św. Trójcy w Plantsville, 
Conn., podlega zarządowi Polsko Na
rodowego Katolickiego Kościoła w A
meryce od roku 1918go.

Kościół w Plantsville został wybu
dowany w roku 1915ym, tworząc pa
rafię niezależną, i dopiero trzy lata 
później Parafia ta przystąpiła pod ju- 
ryzdykcyę Ks. Biskupa Fr. Hodura w 
Scranton, Pa., zasady zaś obrządków 
kościelnych podług Konstytucyi P. N. 
K. Kościoła zostały tu wprowadzone 
przez Ks. Leopolda Dąbrowskiego, któ
ry objął kierownictwo tutejszej Parafii 
Narodowej 23go grudnia, 1921 roku.

G R U PA  C ZŁO N K IŃ  TO W . M . B . RÓŻAŃCOW EJ.



K O M IT E T  P .  N .  SPÓ JN I, P L A N T S V IL L E ,  C O N N .



G R U P A  C H Ó R U  IM . F R . S Z O P E N A , P L A N T S V IL L E , C O N N .

Obecnie majątek Parafii Narodowej w Plantsville, składający się z 
Kościoła, plebanii i cmentarza, jest oszacowany na dwadzieścia pięć tysięcy 
dolarów (25.000.00 dol.) wartości.

Pomimo tak krótkiego okresu swego istnienia, i stosunkowo niewiel
kiej liczby parafian, bo zaledwie liczącej około 75ciu rodzin, przy kościele

D Z IE C I S Z K O L N E , P L A N T S V IL L E ,  C O N N .

Narodowym w Plantsville zorganizowało się sporo dobrze f unkcyonują- 
cych towarzystw, mianowicie: Tow. M. B. Bóżańcowej, Chór im. Fr. Szo
pena, Kapela Polsko Narodowa, oraz Oddział P. N. Spójni. Pozatem szko
ła parafialna wychowuje około 70ciu dzieci polskich, kierowana pod oso
bistym nadzorem Ks. Proboszcza.



K A P E L A  P O L .  N A R . ,  P L A N T S V IL L E , C O N N .

Komitet parafialny wespół z Ks. Proboszczem, popierany niezachwia
ną energią i zrozumieniem obowiązków wszystkich parafian, pomyślnie 
pracuje nad rozwojem i umocnieniem świętych zasad Pol. Nar. Kat. Ko
ścioła, zaszczepiając jednocześnie głęboką miłość do Ojczyzny-Polski oraz 
potrzebę szacunku i posłuchania dla praw i rządu Stanów Zjednoczonych.

KRONIKA PARAFII NARODOWEJ POD W EZW . 

ŚW. JÓZEFA W  WESTFIELD, MASS.

Parafia Narodowa, pod wezwaniem św. Józefa w Westfield, została 
założoną i zorganizowaną w miesiącu lipcu, 1920 roku.
 Przyczyny, które złożyły się na zorganizowanie tej parafii, są niemal 
identycznie podobne do tych, jakie posłużyły do powstania przed 25iu laty



PIERWSZEJ POLSKIEJ PARAFII NARODOWEJ w Scranton, Pa., i za 
nią całego szeregu polskich parafii Narodowych po całej Ameryce.

Moralne maltretowanie i poniżanie uczuć duszy polskiej, brak wy
miaru chrześciańskiej sprawiedliwości, ignorowanie najświętszych spraw 
narodowych polskich, przez księży, pochodzenia niemiecko-szwajcarskie- 
go i ich zwierzchników, biskupów irlandzko-rzymskich, to były zewnętrz
ne motywy, które popchnęły Polaków, zamieszkałych w Westfield, do zor
ganizowania się w Parafię Narodową.

Boża siła, która wymierza każdemu sprawiedliwość, czy to w życiu in-

K O M IT E T  P A R A F IA L N Y , W E S TF IE LD , M ASS.

dywidualnej jednostki, lub też w życiu zbiorowem narodów, nie zostanie 
nigdy zniweczoną, ani stłumioną, chociażby przeciwko niej sprzysięgły 
się wszystkie złe moce. Zdarza się jednak czasami w historyi ludzkości, 
lub danego narodu, że, z dopuszczenia Bożego, obłuda i przewrotność zdo
łają chwilowo zapanować nad prawdą i światłem Bożem. Lecz to jest tyl
ko chwilowe doświadczenie Boże. Tak było z ukrzyżowaniem naszego 
Drogiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przez obłudnych arcykapłanów i 
faryzeuszów żydowskich, —  tak również ta sama chwila historycznego do
świadczenia przyszła i na Naród Polski.

Jednakowoż prawda i sprawiedliwość Boża zwyciężyły tak w  pierw



szym jak również i drugim wypadku. Jezus Chrystus, po trzydniowym 
spoczynku w grobie, ZM ARTW YCHW STAJE, dając ludzkości zarzewie 
nowego nieśmiertelnego żywota, —  a jasna jutrzenka WOLNOŚCI PO
LITYCZNEJ zaświtała Narodowi Polskiemu!!!

 i obłuda faryzejska żydów i obłuda polityczna sąsiednich na
rodów Polski —  obróciły się w  niwecz. Bo —  prawda i sprawiedliwość 
Jezusa Chrystusa króluje, —  a i Naród Polski zajął należne mu stano
wisko w rodzinie wielkich mocarstw europejskich. Ponieważ myśl Bo
żej prawdy i sprawiedliwości jest nieśmiertelną!

C H Ó R  IM . J U L . S Ł O W A C K IE G O , P R Z Y  P .  N . P A R .,  W E S T F IE L D , M ASS,

Gdy faryzeuszoska obłuda rzymskiego kościoła, dla zysków mate- 
ryalnych i szczęścia doczesnego, naukę Ewangelii Jezusa Chrystusa od
powiednio naciągnęła do swych ziemskich celów, to jednakowoż widzimy, 
jak ta obroża obłudy rzymskiej pęka z trzaskiem, kajdany opadają, a pra
wda nauki ewangelicznej zaczyna zwyciężać. Dla bezstronnego obserwa
tora jest to wprost zdumiewającem, tego rodzaju w świecie religijnym 
zjawisko. Duch ludzki z pod tyranii rzymskiej choć powoli, lecz stopnio
wo, się wyzwala. I Naród Polski tutaj na wychodźtwie rozpoczął pracę, 
choć trudną i mozolną, lecz błogosławioną w zbawienne skutki.



Powoli, stopniowo, pod wpływem Ducha Bożego, naród nasz przy
szedł do przekonania, do tego głębokiego przeświadczenia, że nie Rzym 
wraz ze swą faryzeuszoską przewrotnością i obłudą go zbawi, bo ten da
leko odbiegł od prawdziwej nauki Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, —  lecz, 
że zbawi go własna jego silna i niezłomna wiara w tego Zbawiciela, Jezu
sa Chrystusa, w jego własnej Bożej świątyni, na czele z jego polskimi Na
rodowymi kapłanami. I na tym gruncie wiary buduje się i utwierdza Ko
ściół Polski Narodowy i tu w Ameryce i tam w naszej zamorskiej Ojczyź
nie!

To jest jedna z głównych i istotnych przyczyn, jaka wpłynęła na po
wstanie i wpływa na rozwój Kościoła Narodowego.

Tą samą też myślą powodując się, większa część Polaków w W est
field zorganizowała się w piękną i stosunkowo dużą Parafię Narodową, bo 
liczącą 225 rodzin.

Polacy w  Westfield są zamieszkali przeszło od 20tu lat, przez cały 
ten jednak przeciąg czasu, pomimo wybudowania kościoła, który nosił na
zwę „polski” , bo był wybudowany za polskie pieniądze, nie mieli nigdy 
księdza polskiego. Biskup ze Springfield, Mass., jakby na urągowisko, 
przysyłał tu zawsze księży niemców, pochodzenia szwajcarskiego. Księża 
ci starali się tylko Polaków zajryszeć; szkoły polskiej na żaden sposób 
dopuścić nie chcieli. Trzy lata ciągłego kołatania i upominania się u aj
ryskiego biskupa o szkołę i księdza polskiego nic nie wskórały, aż w koń
cu gdy ten biskup ze wzgardą te żądania ludu polskiego w Westfield kate
gorycznie odrzucił, przejrzał lud polski i oderwał się od kościoła rzym
skiego, zakładając własną Parafię Narodową.

W iele pracy i zasługi koło zorganizowania tej parafii dołożyły Tow. 
św. Józefa i Tow. św. Trójcy. Obecnie te dwa towarzystwa złączyły się 
w jedno o 230tu członkach, tworząc zarazem największe i najbogatsze To
warzystwo Polskie w Westfield.

Blisko rok czasu nabożeństwa odbywały się w  hali Tow. św. Józefa, 
lecz obecnie mamy już swój własny wybudowany kościół. Znajduje się 
on w pięknej dzielnicy miasta, przy głównej ulicy, tak zwanej Main Street, 
Westfield, Mass.

Przy parafii istnieje szkoła polska, do której uczęszcza 235 polskich 
dzieci (patrz rycinę.).. Trzeba tutaj zaznaczyć to zjawisko, że tak długo, 
dopóki nie było. Parafii Narodowej i szkoły polskiej przy tejże parafii, tak 
długo i w kościele rzymskim, jakeśmy to już pierwej pisali, ksiądz rzym
ski nie chciał dopuścić do powstania polskiej szkoły, lecz obecnie i on za
łożył polską szkołę, bojąc się najwidoczniej utracić i tej reszty zaślepio



nych polaków, pozostałych 
przy jego kościele. Powsta
nie zatem szkoły przy pa
rafii rzymskiej jest bezpo
średnią zasługą Kościoła 
Narodowego.

Przy Narodowej Parafii, 
prócz powyżej wymienio
nego towarzystwa, istnieją 
jeszcze następujące: Tow. 
Chórowe im J. Słowackie
go, liczące 45 członków 
(patrz rycinę); towarzy
stwo to, oprócz ćwiczenia 
się w śpiewie, urządza 
przedstawienia teatralne. 
Tow. „Dziewcząt Maryi” , li
czące 57 członkiń; Tow. 
Matki Boskiej Nieust. Po
mocy i Tow. Matki Boskiej 
Różańcowej.

Parafia w Westfield roz
wija się świetnie; każdy 
członek parafii to jest fak
tycznie żołnierz Chrystuso
wy, każdy się uważa, że je 
go świętym obowiązkiem 
jest złożyć cząstkę swej 
pracy i poświęcenia na oł
tarzu tej świętej Idei, jaką 
pomiędzy nasz Polski Na
ród niesie Kościół Narodo
wy. A ci żołnierze Chry
stusowi są ustawicznie 
przygotowywani do tej żar
liwej i Bożej sprawy przez swego Prob., Ks. J. Sołtysiaka, który przeszło od 
dwu lat gorliwie kieruje Parafią Narodową w Westfield. W  naszej zboż
nej pracy niech Bóg nam dopomaga.
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PAR AFIA  NARODOW A W  DULUTH, MINN.

Parafia Polsko Narodowa Katolicka w Duluth, Minn., zorganizowaną 
została w 1907 roku. Budowę kościoła rozpoczęto w listopadzie. Ukoń
czono w maju następnego roku. Aktu poświęcenia świątyni Narodowej 
dokonał ks. bp. Fr. Hodur 24go wymienionego miesiąca.

Wzniesione piękne mury i wieżyce w stylu gotyckim wyciągają swe

PO LSK O  N A R O D O W Y KOŚCIÓŁ W  D U LU TH , M IN N .



ramiona w niebo, jakoby dziękując Bogu za to, że są ozdobą przybytku Je-

poczęte dos  widząc, że dzieło roz- 
poczęte  doszło już do końca, zaczęli prowadzić krecią robotę by tylko nie

do tego, aby w Duluth miał być Kościół czysto Narodowy

ffranaP 0 ZnTPt WnaniU 1 poświ?ceniu- bi^ z a  wy-
luth nip nal " niG m° gl’ zM en kościół, który jest najpiękniejszy w  Du-
wvch sposobów h mef i '  ■ Pr0b0wał więc różnych możliwych i niemożli- 

nł i chw yci się rożnych środków, o których można byłoby pi
L całe łom>, wszyslko jednak na próżno. Choć małą była ta e-arstka Na 

rodowców w  „ „ M i ,  to jednakowo. Sm M o byli

k o m it e t  p a r a f ia l n y , d u l u t h , m in n .

ona silną. Bo kiedy już mniemano, że Parafii Narodowej w Duluth na-

s w L u T  -1 Pr eStanle iStnieĆ’ t0 Narodowcy rzucili całymi majątkami 
i T k S ^ ’ f  , f  na SW0J% własnośó pozaciągali, byle tylko ten piękny
nrtL Z  Z™  m° gIiby Się ^ 'omadzić- Da’o się nieraz słyszeć

n ° ' ze przybyłem z pod jarzma i niewoli, gdzie gnębili nas trzej
wrogowie z dziesięcioma palcami do tego kraju wolnego, pod sztandar 
gwiazdzisty i tu dorobiłem się trochę majątku. Niestety i tu rozpostarła 
swoje ramiona niewola ajrysko-niemiecka pod względem duchowym i re
ligijnym. W ięc niech stracę wszystko i stanę się żebrakiem, byle tylko o
st atnie modły były odprawione w tym wolnym Kościele, aby dzieci miały



G R U P A  C Z Ł O N K Ó W  T O W . IM:. P U Ł A W S K IE G O , D U L U T H , M IN N .

pamiątkę. Takie zdanie się słyszało, nie puste, ale wykonalne. Dzięki Bo
gu, że pomimo tak wielkich ciężarów, nikt jednak nie upadł materyalnie, 
lecz każdy z Narodowców dobrze się trzyma.

Za przykładem rodziców idzie młodzież nasza z grona której została 
zorganizowana orkiestra narodowa. Również mamy tutaj znakomity chór, 
który jak może pracuje dla rozwoju parafii. Zostało także zorganizowane 
Kółko Dramatyczne, które oddaje parafii wielkie usługi tak moralnie jak
i finansowo. Towarzystwo panien pod nazwą „Polskich Krakowianek” , 
zostało zorganizowane w celu gromadzenia funduszów na spłacenie dłu
gów naszego kościoła.

I dziś śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami, bośmy 
się wyrwali z niewoli ajryskiej i umieliśmy sobie zaskarbić przeszło 35 
tysięczny majątek, a młodzież nasza nauczyła się pracować i poznała przez 
Kościół tylko, że jest polską, a my starzy nauczyliśmy się jak chwalić Boga.

W ierzymy mocno, że za kilkanaście lat kościoły nasze będą pomnika
mi i ci, którzy przeciw nam występują, będą uginać głowy przed naszemi 
świątyniami. Bo co z Boga jest, ręka ludzka nie zniszczy.



CHÓR. P A R . P R Z Y  KO ŚC IELE  P . N . W  D U LU TH , M IN N .

PAR AFIA  POL. NAR. KAT. P. W. ZBAW ICIELA, 

W  TRENTON, N. J.

Parafia w Trenton założoną została w 1916 roku dzięki gorliwej i 
niezmordowanej pracy ś. p. ks. Reichana. Parafia nasza posiada własny 
kościołek i plebanię przy głównej ulicy miasta; Piękny i obszerny cmen
tarz dopełnia całości własności parafialnej. Fundament parafii stanowią 
dwa silne towarzystwa: oddział P. N. Spójni i Tow. Bratniej Pomocy z 
dość poważną sumą pieniędzy w kasie.

Oprócz tych dwu towarzystw zawiązanemi zostały towarzystwa: Nie
wiast, Dzieci Maryi, młodzieży im. Słowackiego i Narodowej Kapeli.

Świetna przyszłość zapowiadała się parafii Zbawiciela w Trenton. Po
lonia dość liczna i wielkie pole było i jest do działania. To też z przyby
ciem naszego obecnego proboszcza praca w parafii posuwa się szybko na
przód. Czego nie dokona chęć i praca? Bóg z nami!
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PAR AFIA  POLSKO NARO

DOW A KATOLICKA, W  

CLEV ELAND, OHIO.

Parafia Narodowa w Cleveland, O., 
została założoną dn. 25go listopada, 
1914 r., staraniem ks. L. Wrzesińskiego, 
który do chwili obecnej pozostaje jej 
Proboszczem.

Po przejściu wielu kłopotów i sto
czeniu wielu walk i przeszkód, niestru
dzeni parafianie narodowi przy ener
gicznej pomocy Ks. Proboszcza, potrafi
li silnie utrwalić swoją parafię i dzisiaj 
rozwija się ona z dobrem powodzeniem, 
bez żadnych więcej kłopotów.

Przy Parafii istnieją następujące 
Towarzystwa:

Oddział Polsko Narodowej Spójni 
No. 63.

Kapela P. N .; oraz

Chór Parafialny.

W  tem też mieście na miesiąc wrze
sień, 1923 roku został naznaczony na
stępny, 7my z rzędu Walny Sejm Pol
sko Narodowej Spójni w Ameryce, do 
przyjęcia delegatów którego tak zarząd 
miejscowego Oddziału Spójni, jak i ca
ła Parafia Pol. Narodowa w Cleveland 
na czele z Ks. Proboszczem robią odpo
wiednie przygotowania.
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PAR AFIA  NAR. KAT. M. B. RÓŻAŃCOWEJ, 

BUFFALO, N. Y.

Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Buffalo, został założony w 
1895ym roku, jako parafia niezależna. Przez kilka lat następnych parafia 
ta przechodziła różne koleje doli i niedoli, aż wreszcie w roku 1915ym ks.

P. N .  K O Ś C IÓ Ł  M . B . R Ó ŻAŃ C O W E J, B U F F A L O , N .  T .

bp. el. P. N. K. K. W . Gawrychowski zdołał uratować tę parafię od dal
szych rozterek i nieporozumień przez przyłączenie jej do P. N. K. Kościoła.



K O M IT E T  P A R A F IA L N Y  P R Z Y  K O Ś C IE L E  M . B . R .

Od tego czasu datuje się pomyślny rozwój tej parafii, jako placówki 
Narodowej, proboszczem której obecnie jest ks. Paweł Kuźnik, który przy 
współpracy Komitetu Parafialnego i energicznych poszczególnych człon
ków parafii w dalszym ciągu pracują nad umocnieniem swej świętej wiary 
pomiędzy liczną miejscową Polonią.

Przy Parafii M. B. Różańcowej w Buffalo uformowało się kilka nale
życie funkcyonujących towa
rzystw, z których Tow. Sióstr 
Różańcowych zasługuje na naj
większe uznanie w pracy na ko
rzyść Parafii, następnie Tow. 
Dzieci Maryi P. i inne, wszyscy 
członkowie i członkinie których 
pracują dzielnie dla ogólnego do
bra.

P . N .  S Z K O Ł A  I  H A L A  P A R A F IA L N A ,

B U F F A L O , N .  Y .
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PAR AFIA  POL. NARODOW A P. W. ŚW. TRÓJCY, 

WASHINGTON, PA.

Parafia w Washington, Pa., powstała jako rzymsko-katolicka 1go 
czerwca 1914 r. Kościół już był gotowym do poświęcenia. Po wybudo
waniu kościoła odbyło się walne zgromadzenie w celu obrania delega
tów do rzymskiego biskupa w  Pittsburgu, żeby ten dokonał poświęcenia 
kościoła i przysłał księdza. Biskup jak zwykle, po przybyciu delegatów z 
Washington ’ u  zaproponował im postarać się o prawny zapis kościoła na 
własnosć jego dyecezyi i wówczas to naznaczy i księdza do obsług parafii.

Po powrocie delegatów odbyło się powtórne zgromadzenie, na któ- 
rem delegaci podali do wiadomości ogółu, że biskup żąda prawnego za
pisu kościoła na jego własność, a wówczas da księdza i kościół w stosow
nej chwili poświęci.
 Na taką propozycyę ogół nie przystał i postanowił udać się do dyecezyi 

Skrentońskiej w celu uzyskania księdza z Kościoła Narodowego. Po dwu 
tygodniach przyjechał ksiądz Narodowy i rozpoczął pracę duszpasterską.

P A R A F IA N IE  P R Z E D  P .  N .  K O Ś C IO Ł E M  I  P L E B A N IĄ . W A S H IN G T O N , P A .
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P. N. PAR AFIA  P. W. ŚW. KAZIM IERZA, 

WALLINGFORD, CONN.

Wallingford jest to miaste
czko liczące około 11.000 miesz
kańców, Polonii zaś je s t  blizko 250 
rodzin.

Polacy —  jako naród poboż
ny —  starali się o założenie pol
skiej parafii. Wybrano więc komi
tet i posłano go do rzymskiej sto
licy biskupiej do Hartford, Conn., 
z prośbą o pozwolenie. Biskup aj- 
ryski jednakowoż i na powtórny 
apel przychylić się do tych próśb 
nie chciał i Polonię tutejszą zosta
wił na lodzie. Dowiedziawszy się, 
że w pobliskiem miasteczku Plants- 
ville, Southington parafia polska 
się założyła, posłano komitet tam
że, ażeby się dowiedzieć w jaki spo
sób oni pozwolenie dostali. Ksiądz 

więc przyjechał do Wallingford i parafię polską założył bez wiedzy biskupa 
ajryskiego. W  przeciągu roku przekonano się, że ksiądz ten polski pod 
żadną jurysdykcyę biskupią nie należy. Wysłano więc znowu komitet do 
Chicopee, Mass., do Ks. Biskupa Hodura, który wówczas tamże bawił i pro
szono go, ażeby parafię tutejszą wziął w swoją opiekę. Po zbadaniu sto
sunków przybył też Najprzew. Ks. Biskup Hodur i poświęcił miejsce pod 
kościół dnia 30 sierpnia 1916 r. Wybudowano kościół drewniany war
tości $25.000 przy ul. Prospect i Quinipiac i nadto zakupiono dwa akry zie
mi na cmentarz. Tak powstała Pol. Nar. Parafia w Wallingford, a że tak 
komitet jak i wszyscy członkowie Kościoła Narodowego są to wszyscy dziel
ni obywatele, więc też wspierani duchowo przez Nar. Księdza L. A. Dą
browskiego z Plantsville, Conn., który spełnia tutaj obowiązki duszpaster
skie, należycie wywiązują się ze swych powinności względem kościoła i spo
łeczeństwa, stojąc wytrwale przy wierze w posłannictwo świętej sprawy.



g r u p a  P i e r w s z y c h  z a ł o ż y c i e l i  p . n . p a r a f i i  

P . W .  ŚW. K A Z IM IE R Z A  K R . ,  w  W A L L IN G F O R D , C O N N .
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POLSKA NARODOW A PAR AFIA  P. W . ŚW. AP. 

PIOTRA I P A W ŁA  W  NEW  LONDON, CONN.

Miasto New London, w Stanie Connecticut, leżące na głównej linii 
kolejowej pomiędzy New Yorkiem i Bostonem, kolei Grand Central, jed
nocześnie jest miastem portowem, z wyjściem na Ocean Atlantycki, dzię
ki jakiemu to położeniu ruch handlowy i przemysłowy jest tutaj bardzo 
rozwinięty.

Polskie osadnictwo w New Lodon rozpoczęło się około 30tu lat 
wstecz. Z początku polacy uczęszczali do ajryskiego (irlandzkiego) 
kościoła, co było bardzo do smaku ajryskim biskupom, widząc taką gro
madę „potulnych owieczek” znoszących swe ciężko zapracowane dolar- 
ki do ich dziurawych worków..

Ten jednak stan duszy zależny od obcego kościoła, sprzykrzył się w 
końcu narodowi polskiemu w New London i ostatecznie założyli polacy tu
taj rzymsko-polską parafię z polskim księdzem za proboszcza.

Po zmianie kilku miejscowych proboszczów tej rzymskiej parafii, Pan 
Bóg zesłał do New London ks. Pawła Koszyka, o przeszłym żywocie któ
rego możnaby napisać dosyć ciekawą historyę, bo chociaż otrzymał on na 
Chrzcie św. piękne imię „Paw eł” , Chrzest jednak, jak wiadomo, gładzi 
tylko grzech pierworodny, ale natury ludzkiej nie zmienia, tak nie zmienił 
je j i u księdza Pawła Koszyka, a że z ostatniego swego miejsca po
bytu, Terryville, Conn., przyjechał do New London nie okrętem, lecz przy
wiózł swój majątek ciężarowym automobilem, to najwidoczniej przepro
wadzkę tę uczynił ks. Paweł nie ze zbytniej rozkoszy, lecz po prostu z mu
su, gdyż w  Terryville ludzie przestali zupełnie uczęszczać do kościoła na 
jego nabożeństwa. Bo ks. Paweł ma w sobie te wielkie trudne do zrozu
mienia „zalety” , że gdzie tylko się uda za proboszcza, tam zaraz zrobi 
wielkie zamięszanie: najpierw (widocznie już z wrodzonych uczuć) zaczy
na wychwalać kajzera i niemców, potem znowu św. ojca w Rzymie i wo- 
góle wszystkich wrogów Narodu Polskiego, słuchając jakich to głupstw 
ludzie poczynają się burzyć, cała parafia zaczyna fermentować jak piwo 
w beczce, aż następuje straszny wybuch, ks. Paweł wylatuje w powietrze, 
zbiera swój majątek i przechodzi w drugie miejsce.

W ięc i tutaj, w New London, ks. Paweł po objęciu rzymsko-polskiej 
parafii zechciał zakładać różne specyalne pobożności, jak Różańcowe Bra
ctwo, Dzieci Maryi, Anioła Stróża i t. d.



Prawda, że to wszystko istniało już w parafii tej od czasów pierw
szego je j proboszcza, ale ks. Paweł uznał to za nieważne, i nanowo zaczął 
zapisywać po swojemu, przyczem miał nastąpić specyalny podział pracy, 
bo „gosposia”  miała poruczone zająć się Dziećmi Maryi, jako że „panna” 
u panien cieszy się większem zaufaniem.

Wszystko to jednak nic nie pomogło, naród polski był niezadowolony 
z takiej gospodarki ks. Pawła, jeździły więc delegacye kilka razy do ajry- 
skiego biskupa do Hartford, Conn., z prośbą o zmianę proboszcza, lecz, jak 
w innych dyecezyach tak i tutaj, kołatania te nie przyniosły dla ludu pol
skiego pożądanych rezultatów.

Aż którejś pięknej niedzieli zjechał do New London sam ajryski bi
skup, i jak zwykle zastał kościół zupeełnie pusty. Gruchnęła wieść o przy- 
jeździe biskupa, cała więc wiara zebrała się wkrótce koło plebanii i zażą
dała widzieć pasterza. Ten jednak był rozgniewany i schował się na ple
banii. Telefonowano do niego z drugiego domu, aby się ukazał ludowi dla 
porozumienia się w zawikłanych stosunkach parafialnych, w odpowiedzi 
na co pasterz-biskup sprowadził na zebrany lud polski policyę z pałkami
i z policyjnym wozem. Po chwili zaś wyszedł przed plebanię i krzyknął: 
„wynoście się, zwierzęta, to jest moja własność” . W tedy krew zawrzała 
w biednym ludzie polskim, poczęli szukać sposobu, czy okazyi, aby na kimś 
wywrzeć zemstę. Jedna z kobiet tłumu postąpiła do biskupa i zapytała: 
„a  ileż to biskup dał na kupno tej posiadłości, bo ja dałam sto dolarów?” 
Na to niespodziewane pytanie biskup spuścił „oczki” nadół jak panienka, 
poprostu zgłupiał, nie mogąc dać żadnej odpowiedzi. W  tym powszech
nym rozgardyaszu, jakiś zły duch podkusił naszego Pawła, aby się pokazał 
z plebanii. Ufny, że na dworze stoi biskup z policyą, główny „macher”  
całego nieporozumienia wysunął na swoje nieszczęście głowę z plebanii. 
W tedy to (takie coś może się zdarzyć tylko raz w życiu) nasze kobietki 
uchwyciły ten moment na korzyść swej wzburzonej krwi, przypuściły 
szturm do swego proboszcza i, pomimo obrony biskupa, wytrzepały po
święconą głowę Pawła parasolkami. Ks. Paweł dostał „post graduate 
course” , bezpłatny dodatek do tej nauki, którą pobierał kiedyś w semi
naryum.

W  taki to sposób zakończyła się cała komedya w rzymsko-polskiej 
parafii. Niepoślednią rolę w całej tej aferze odegrała również gosposia, 
bo jeżeli pajac skacze w szopce to dlatego, że go niewidzialna ręka ciągnie 
za nitkę z pod spodu.

Po tej awanturze większa część Polonii w New London odłączyła się 
ostatecznie od rzymskiego kościoła, jego ajryskich biskupów i rzymskich



księży, i utworzyła Parafią Narodową pod wezw. ś. ś. Apostołów, Piotra
i Pawła.

Do tej Parafii P. N. K. Kościoła w New London należy 115 rodzin pol
skich, prócz wielu samotnych, tj. nie żonatych. Mała garstka ludzi, pozo
stałych przy rzymskiej parafii, uczyniła to przeważnie z obawy nowych 
kosztów i nowych wysiłków. Na tej rzymskiej parafii w dalszym ciągu u
rzęduje przewodnik duchowny, ks. Paweł, pomimo tylu różnych przejść

P . N .  K O ŚC IÓ Ł, N E W  L O N D O N , C O N N .

i przygód, zawsze dosyć zdrów, odgrywa rolę męczennika za wiarę, stale 
tłómaczy, że rzymski kościół jest dla polaków najlepszy, gdyż w tym 
kościele wcale nie trzeba myśleć, a tylko wierzyć co wielebny w  niedzielę 
naucza z ambony. Po cichu też namawia rodziców, aby swych synów u
czyli na rzymskich kapłanów, ten stan bowiem do jakiegoś czasu uważa 
on za najszczęśliwszy, —  żyje się w nim przyjemnie, chyba tylko, że jaki



G R U P A  D Z IE C I P R Z Y  P  .N . P A R A F II ,  N E W  L O N D O N , C O N N .

niezależnik zakwateruje się pod bokiem, bałamuci ludzi i psuje „business” 
(interes), odwodząc ich od „prawdziwej” wiary, bo POLSKI NARODOWY 

KOŚCIÓŁ wraz z plebanią mieści się tuż obok rzymskiej parafii ks. Pawła, 
w zgodzie i ogólnej harmonii rozwija się pomyślnie, umacnia się, rośnie i 
buduje silną przyszłość dla oswobodzonego duchowo Narodu Polskiego!

PAR AFIA  NARODOW A P. W. ŚW. TRÓJCY, 

W  NEW  CASTLE, PA.

Parafia Polsko Narodowa św. Trójcy w  New Castle, Pa., przechodziła 
różne zmiany i trudności. I tak w roku 1914 widzimy ją jako parafię nie
zależną. Lud polski mieszkający w dzielnicy Oakland, nie mogący już 
dłużej patrzeć na straszne panujące tam w ich rzymskiej parafii stosunki,



P A R A F IA N IE ,  W Y C H O D Z Ą C Y  Z P .  N .  K O Ś C IO Ł A , N E W  C A S T L E , P A .

postanowił oderwać się i założyć para
fię niezależną.

Ta parafia istniała parę lat, rozum
niejsi jednak ludzie doszli do przeko
nania, że taka parafia nie ma racyi bytu, 
że taka parafia sama w sobie do żadne
go celu doprowadzić nie może, postano
wili zatem przyłączyć się do Kościoła 
Narodowego. Tutaj powstała straszna 
walka. Jedni byli za przyłączeniem dru
dzy zaś, którzy nie mieli pojęcia o Ko
ściele Narodowym, upadli i poszli z po
wrotem pod jarzmo rzymskie. Część zaś 
pozostała na uboczu.

K S . M . P U L IT ,  P roboszcz

Garstka jednak ludzi rozumnych, 
postępowych i dobrych Polaków przy
łączyła się do Kościoła Narodowego 
dnia 13go listopada 1918 roku.



Dzisiaj Parafia Narodowa w New Castle liczy 160 rodzin polskich i 
finansowo stoi bardzo dobrze.

Przy Kościele św. Trójcy skupiają się następujące Towarzystwa: P. 
N. Spójnia, Tow. Pol. Niewiast Adoracyi N. S. i Tow. Chóru im. św. Cecylii. 
Parafia nasza posiada własną plebanię, kościół, cmentarz i obszerny plac 
pod budowę nowego kościoła.

PAR AFIA  NARODOW A P. W . ŚW. FRANCISZKA  

W  BOSWELL, PA.

Parafia Polsko Narodowego Katolickiego 
Kościoła p. w. świętego Franciszka w Boswell,
Pa., została założoną w miesiącu maju, 1917 ro
ku. Rozwój naszej parafii szedł zawsze w po
żądanym kierunku, i obecnie Parafia Narodo
wa w Boswell liczy około 200 osób wiernych i 
dzielnych członków.

Parafialna szkoła jest prowadzona pod o
sobistym kierownictwem Ks. Proboszcza i zaj
muje wyłącznie godziny wieczorowe od 5ej do 
7ej. Ponieważ jednak członkowie parafii Na
rodowej w Boswell mieszkają rozrzuceni po o
kolicznych osadach, zatem trudno jest wszyst-

 P . N .  K O ŚC IÓ Ł, B O S W E L L
kim dzieciom parafian korzystać z tej wieczoro
wej szkoły, i zaledwie do pięćdziesięciu dzieci do niej uczęszcza.

Przy Kościele Narodowym w Boswell ugrupowało się kilka towa
rzystw, mianowicie: Tow. Niewiast „Adoracyi N. S.” , Tow. św. Cecylii, tj. 
Chór Parafialny, oraz Oddział Polsko Narodowej Spójni Nr. 106.

Obecny Komitet Parafialny składa się z następujących obywateli: 
Walenty Maciejewski, prezes; Antoni Cholewa, skarbnik; Jan Ciukowski, 
sekretarz; Ks. J. W . Siembida, Proboszcz.



POL. NAR. PAR AFIA  P. W. M. B. 
CZĘSTOCHOWSKIEJ, ERIE, PA.

Parafia Pol. Nar. Kat. w Erie, Pa., została za
łożoną dnia 28go stycznia, 1917 r. i mieści się w 
bardzo pięknem położeniu na południowo-wchod- 
niej stronie miasta przy Wallace i 21ej ul. Obecnym 
proboszczem Nar. Parafii jest ks. Józef S. Rękas.

Przy Parafii istnieją 2 oddziały P. N. Spójni, 
starszy i młodszy, Chór, Tow. Finansowe Spółki 
oszczędnościowej i Two. Niewiast Różańcowych.

PAR AFIA  POL. NARODOW A, W  FOLEY, MINN.

Kościół Polski we Foley powstał w lipcu, 
1913 r., jako parafia niezależna. Po różnych nie
fortunnych przejściach i wielu zmianach niezależ
nych proboszczów, ostatecznie w roku 1917ym, 
cała ta parafia postanowiła jednogłośnie przyłą
czyć się do Pol. Nar. Kat. Kościoła. Od tego cza
su parafia Nar. we Foley funkcyonuje normalnie, 
zgodnie ku zupełnemu ogólnemu zadowoleniu.



PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 
POLSKIEGO WYCHODZTWA W  AMERYCE.

Kopa lat z górą minęła, odkąd lud polski większą falą zaczął przypły
wać do Ameryki. Pierwszymi emigrantami, nie wspominając o poprzed
nich, sporadycznych przybyszach, byli ślązacy z okolicy Bytomia, którzy 
przybyli do Stanów Zjednoczonych około roku 1848go i osiedlili się w sta
nie Texas, w południowo-środkowej części kraju.

Później, a szczególnie po wojnie francusko-pruskiej, a wczasie „kul- 
turkampfu” , emigracya z Poznańskiego i częściowo ze Ślązka zaczęła się 
stale powiększać. Ponieważ żywiołem emigrującym był lud wieśniaczy, 
więc też ciągnęły go te olbrzymie stepy równej i żyznej ziemi w 
Nebrasce, w Texas i w innych Stanach, gdzie rząd Amerykański dawał o
sadnikom grunta bezpłatnie, tak zwane „Homesteads” .

Ziemię mógł sobie każdy z osadników wybrać tam, gdzie mu się spo
dobało, w tych częściach kraju, gdzie takie grunta rozdawano. Pierwsi o
sadnicy mieli sposobność wybrania sobie ziemi bardzo urodzajnej, za któ
rą dziś trzeba zapłacić od $200 do $300 i wyżej.

W  Stanach Zachodnich, jak w Michigan, Illinois, Wisconsin, Minne
sota ziemie te były pokryte dziewiczym lasem, którego siekiera ludzka ni
gdy nie tknęła. Ponieważ wówczas lasów było bardzo dużo, przeto ich war
tość nie była tak wysoką jak dzisiaj.

W  znoju, pocie, łzach i rozpaczy niejeden z nich zdała od swoich i ro
dziny, karczował lasy i ostatnimi wysiłkami rąk przerabiał je na niwę, aby 
z niej wydostać ciężki kawałek chleba. ścinali piękne sosny, dęby i buki, 
składali te olbrzymie kloce na stosy i palili je, aby wśród pozostałych pni 
orać i siać pszenicę.

Ci, co poszli do Texas, nie mieli wprawdzie lasów do karczowania, ale 
też nie mieli chaty z czego postawić. Kopali więc jamy w  ziemi i w nich 
mieszkali. Od czasu do czasu cała kompania wybierała się do odległych



miast po mąkę i prowianty, na które wymieniali futra i skóry zwierząt. 
Mięsa dostarczały im chodzące stadami bawoły. Osadnicy nauczyli się 
od miejscowych Indyan sposobu przechowywania mięsa, a to w następu
jący sposób: z zabitego bawoła darto pasy, solono je, wędzono, lub su
szono na słońcu i dopiero po tem przywożono do domu dla użytku rodzi
ny.

Powoli wytrwałą i mozolną pracą długich lat i pokoleń dorabiali się 
niektórzy polscy „farmerzy” (rolnicy) majątków.

Inna znowu część emigracyi poszła do wielkich miast, lub też do ko
palń węgla. Począwszy od Bostonu, aż po Baltimore, wzdłuż Oceanu 
Atlantyckiego, spotyka się bardzo liczne polskie osady. Mieszkańcy prze
ważnie pracują tam w fabrykach obuwia, w przemyśle tkackim oraz w fa
brykach maszyn i broni.

W  Stanach Nowej Anglii, czyli w dzielnicy bardzo przemysłowej, o
siadło kilka set tysięcy Polaków.

Od Nowego Yorku prowadzą w głąb kraju dwie wielkie linie kole
jowe, New York Central i Pennsylwania. Wzdłuż jednej i drugiej osiada
li masowo Polacy. Tu powstawały największe osady w Schenectady, Sy- 
racuse, Rochester, Buffalo, Erie, Cleveland, Toledo, South Bend. Naj
większa kolonia polska w Ameryce i na całym świecie, powstała w Chi
cago, Illinois.

Wzdłuż kolei Pennsylwańskiej, którą tysiące polskich emigrantów 
jechało w głąb kraju, znajduje się Philadelphia, gdzie mieszka obecnie 
około 70.000 Polaków.

Polski żywioł osiadł również licznie w Pittsburgu, w Reading, w Beth- 
leem i w wielkiem zagłębiu twardego węgla w Wilkes-Barre i w  Scran
ton. W  samem zagłębiu węglowem zamieszkało kilkaset tysięcy Polaków. 
W  Cleveland, Ohio znajduje się dziś przeszło 80.000 Polaków, w Toledo 
około 40.000, South Bend, słynne z maszyn Singera, oraz pługów i wozów, 
jest w jednej czwartej części zamieszkałe przez Polaków. Tam też znaj
duje się jedna z najdawniejszych i najlepiej zagospodarowanych kolonii 
polskich.

Po Illinois i Pennsylwanii najwięcej może Polaków zamieszkało na 
stałe w Stanie Michigan. Detroit i okolica znana jako centrum produkcyi 
automobilów ,liczy około 160.000 Polaków. Grand Rapids i Bay City mają 
ich po kilkanaście tysięcy. W  całym Stanie są miasta, w których mieszka 
po kilkanaście tysięcy Polaków. W ielu z nich oddaje się rolnictwu, inni 
pracują w przemyśle drzewnym, a pawien procent ma stałe zajęcie w  ko
palniach miedzi w Calumet.



Na zachód od jeziora Michigan najliczniejsze polskie kolonie powsta- 
ły w Stanie W isconsin, gdzie samo miasto Milwaukee, liczy przeszło 100 
tysięcy Polaków. W  Wisconsin jest najwięcej polskich osad farmer
skich, szczególniej w okolicy Green Bay. Stan Minnesota, w okolicach 
St. Cloud posiada również bardzo liczne i zamożne kolonie polskie farmer
skie. Miasta Minneapolis, St. Paul, Winona, Duluth mają również po kil
ka lub kilkanaście tysięcy Polaków. Dalej na zachód, spotyka się kilka 
osad rolniczych w Dakocie i Nebrasce. W  Omaha zwłaszcza jest większa 
ilość Polaków, pracujących w rzezalniach słynnej firmy Cudahy.

Emigracya polska weszła do Ameryki przeważnie trzema portami: 
New York, Boston i Baltimore, a następnie rozsypała się częściowo u brze
gów morza, częścią wzdłuż powyżej wymienionych kolei, a wreszcie sze- 
rokiem pasmem wzdłuż rzeki Mississippi, sięgając aż do stoków Gór Ska
listych. W  Denver, Colorado jest niewielka polska osada, licząca około 
300 rodzin. Z drugiej strony Gór Skalistych spotykamy już tylko kilka 
bardzo małych i pod względem narodowym słabych kolonii. Najliczniej
sza z nich znajduje się w okolicy San Francisco, inne w Los Angleles i w 
Portland, Oregon. Ogółem obliczają Polaków w Ameryce na 3.000.000.

Pierwsze lata dawnych emigrantów polskich tak na koloniach rolni
czych. jakoteż zajętych przy budowie kolei, biciu tunelów, w fabrykach, 
w hutach żelaznych, w kopalniach i wszelakich najczarniejszych robotach, 
bywały zwyczajnie bardzo przykre. Nie znali języka, ni obyczajów, po
zbawieni życzliwej rady ze strony inteligentniejszych Polaków, nie przy
wiązywali się do obczyzny, ale tęsknili za powrotem do Ojczyzny i wracali 
po pierwszym dorobku. Setki tysięcy wyginęły w kopalniach, w robotach 
ziemnych, przy budowie, wskutek wypadków, po fabrykach itd., tysiące 
postradały zdrowie, lub nabawiły się nieuleczalnych chorób, lub kalectwa. 
Każdy inteligentniejszy Polak, okazujący im nieco życzliwości, był przez 
nich mile widziany i przyjmowany, lecz niestety —  takich mało było, w ię
cej zwyczajnie szakali szukających łupu.

W  ślad za większymi masami emigrantów ciągnęły chmary rzymskie
go duchowieństwa, jakby kruki za żerem i obiegali osady. Gdzie tylko by
ły widoki obłowienia się zaraz, lub w  niedalekiej przyszłości, tam rzymski 
ksiądz osiadał i zakładał parafię.

Ponieważ rząd Amerykański nie opłaca księży, gdyż tu jest roz
dział kościoła od państwa, przeto koszta utrzymania parafii spadały na bar
ki osadników. Czynili to jednak bardzo chętnie, bo i któż mógł być mil
szym sercu stęsknionego za ojczyzną emigranta, nad księdza?... Emigrant 
spodziewał się od niego najlepszej rady, nauki, opieki moralnej i ducho

wej, słowem wszystkiego. Czuł się już nie tak obcym, nie tak opuszczo



nym, gdy czuł w pobliżu księdza „ze starego kraju” , więc też gotów był 
dać ostatnią koszulą na budowę zabudowań parafialnych, kościoła, szkoły, 
na utrzymanie księdza i jego rodziny, słowem na wszystko, czego ksiądz 
zażądał, byleby tylko w osadzie pozostać zechciał. Założenie parafii uwa
żano w okolicy polskich osadników za najdonioślejszy wypadek.

I gdyby ci ojcowie duchowni byli tem, czem być powinni, nie konie
cznie nawet idealnymi, ale przeciętnymi, uczciwymi ludźmi, mogli byli 
przy pomocy tych dawnych, nie zepsutych jeszcze emigrantów, dokony
wać na obczyźnie cudów. Niestety jednak, dobrzy książa należeli do 
rzadkości, jak białe kruki. Przeważnie byli to spekulanci, którzy przyje
chali wykorzystać dobrą sposobność i obłowić się materyalnie kosztem po
czciwego ludu. Zdzierali też lud i w  dodatku tyranizowali go bez litości, 
ogłupiali i straszyli, aby się ich bał i płacił, jak niegdyś w Europie w w ie
kach średnich.

Sposobność do tego sama sią nadarzała, choćby dlatego, że bisku
pów polskich Rzym dać nie chciał, ale księży polskich poddał pod komen
dę biskupów ajryskich, niemieckich, czeskich, madziarskich i Bóg wie 
jakich innych, którzy ani języka swoich dyecezyan, ani ich samych nie 
znali i wcale się o nich nie troszczyli, zdając ich w  zupełności na łaskę i 
niełaskę księży. Biskupom tym nie chodziło wcale a wcale o religijność, 
a tem mniej o narodowość emigrantów polskich.

Im zależało na tem, aby z tych jaknajwięcej wydobyć opłat. Trakto
wano tę sprawę bez ceremonii jako „byznes” , jako handel żywym towa
rem. Wobec tego im większym zdziercą był ksiądz, tem był lepszym i w 
konsystorzu biskupim lepiej widzianym. Darł też z ludu skórę, aby mu 
wystarczyło dla siebie na potrzeby, zbytki, przedsiębiorstwa i dla biskupa.

Zamiast przykładów dobrych, szerzyć zaczęli ci duszpasterze po osa
dach straszne zgorszenie. Pijaństwa, morderstwa, skandale parafialne z 
kobietami i wszelkie hultajstwa znajdywały swą ulubioną siedzibę na pro
bostwach polskich. Za przykładem duszpasterzy poszli w wielu wypad
kach parafianie; to też parafie „polskie” zasłynęły niebawem wśród pa
rafian z kryminalistyki. „Polskie wesela” i chrzty zjednały sobie wśród 
Amerykanów nie zapomnianą sławę... Epilog tych uroczystości kończył 
się zwyczajnie w policyi i w szpitalu.

Pomimo tego jednak budowali Polacy najkosztowniejsze kościoły i 
budynki parafialne, często bardzo wprost pałace dla księży, mieszkając 
sami i żyjąc ubogo. Z czasem zaczęły te parafie wyrastać, jak grzyby po 
deszczu, naturalnie za pozwoleniem biskupów, wobec których komitety 
parafialne musiały przyjmować nieraz ciężkie bardzo zobowiązania.



Gdy zaś Ajrysze i Niemcy zobaczyli, że Polacy budują tak chętnie 
wykwintne kościoły i pałace, postarali się, na zjeździe w Baltimore, (w  r. 
1884ym) o przeprowadzenie uchwały, mocą której wszystkie te budowle i 
kościoły stają się własnością ajryskich, niemieckich i wogóle cudzoziem
skich biskupów. Nazwali się wobec ludu skromnie tylko „opiekunami” , 
ale —  takimi, że mogą w każdej chwili kościół, plac i wszystkie budynki 
sprzedać, a parafianom, którzy je za swoją krwawicę zbudowali, nic do 
tego. Im nie wolno na te hipoteki zaciągnąć nawet pożyczki, choćby dola
ra. Faktycznym panem kościołów i budynków są biskupi. Amerykanie w 
olbrzymiej większości protestanci, należący do różnych wyznań chrze- 
ściańskich, czego najlepszym dowodem jest rząd i Kongres złożony z 
samych prawie protestantów, z politowaniem spoglądali na zacofanych 
Polaków, że się tak bezczelnie Rzymowi wyzyskiwać i poniewierać po
zwalaj ą.

Są tu wprawdzie także i katolicy Irlandczycy (Ajrysze) i inni, atoli ci 
mówią językiem angielskim i tak dalece nie afiszowali się i nie afiszują 
swoim rzymskim katolicyzmem jak Polacy.

Nic też dziwnego, że Polaków przy każdej sposobności pomijano i lek
ceważono. Pomimo, że Polacy są rozrzuceni —  jak wspomnieliśmy —  po 
całej Ameryce i w niektórych miastach stanowią poważną liczbę, a na ogół 
w Stanach Zjednoczonych przeszło 3.000.000, na 110.000.000 ludności, 
nie zajmują tu wybitnych stanowisk, chyba tu i ówdzie, wyjątkowo, co w 
porównaniu z innymi narodowościami, jest liczbą znikająco nikłą.

 W ielu Polaków dorobiło się w Ameryce majątku, ale nie zdołali się 
dorobić należytego szacunku u Amerykanów, ponieważ są rzymsko-kato

likami, a więc tym samym zasadniczymi wrogami Konstytucyi Stanów 
Zjednoczonych oraz ich wolnomyślnych obywateli.

Katechizm rzymski wyraźnie poucza, iż papież, przemawiający pu
blicznie w sprawach wiary i obyczajów jest nieomylny, więc nieomylnym 
być musiał także przy ogłoszeniu w r. 1884 encykliki „Humanum Genus” 
papież Leon XIII, w której wyraźnie potępia zasady polityczne i etyczne, 
na jakich się opiera Konstytucya Stanów Zjednoczonych i wzywa wszystkich 
księży i katolików, aby te zasady zwalczali, jako szatańskie.

 Encyklika ta jest dla Polaków rzymsko-katolików dokumentem wyso
ce ich kompromitującym, tem bardziej, że to jest dokument „nieomylny” .

Amerykanie więc słusznie postępują, że się mają na baczności przed 
rzymsko-katolikami, chociaż ich tolerują, albowiem Konstytucya S. Z. 
gwarantuje wolność dla wszystkich wyznań religijnych.

Niektóre pisma i sprawozdania rzymskich klerykałów przechwalają 
się, że kler rzymski budował szkoły i uczył w nich dzieci emigrantów pol-



skiego języka, oraz miłości Ojczyzny. Jest to wierutna bajka: zdarzały się 
tylko wyjątki, gdzie był ksiądz szlachetnym człowiekiem i kapłanem po 
myśli Bożej.

W  szkołach rzymsko-parafalnych młodzież polską wychowywały i 
wychowują ciągle jeszcze siostry na wiernych parafianów i płatników pa
rafialnych, na wiernych poddanych Rzymu, ale nie Ameryki, lub synów 
Polski.

Historya polska i literatura, wykładana często w  cudzoziemskich 
szkołach przy nauce historyi i literatury powszechnej, jest w  szkołach przy 
rzymskich parafiach rzeczą nieznaną. Uczy się tam historyi świętych, hi
storyi uwielbionej kościelnej, ale nie historyi wielkich Polaków.

Dziecko wychodzące z takiej szkoły parafialnej wynosi z sobą zna
jomość formułek religijnych, oraz różnych rzeczy zbytecznych, ale nie 
znajomość języka polskiego, a także i angielskiego nie szczególną, wynosi 
bałwochwalczą cześć dla papieża i kleru, ale nie miłość dla Polski, lub A 
meryki.

Lud polski patrzył na to wszystko długo zupełnie obojętnie i znosił 
cierpienia za nie swoje grzechy. Atoli w  ostatnich latach zaczął się zwrot 
ku lepszemu, odkąd Polacy zaczęli przychodzić po rozum do głowy i po
rzucać Rzym wraz z jego średniowiecznymi poglądami na państwo i spo
łeczeństwo. Punkt ten zwrotny w  życiu polskiej emigracyi datuje się od 
chwili założenia P IE RWSZEGO WOLNEGO, KATOLICKIEGO, POLSKO 
NARODOWEGO KOŚCIOŁA W  SCRANTON, PA.

Miało to miejsce przed 25ciu laty, kiedy Ksiądz Franciszek Hodur, nie 
mogąc dłużej patrzeć na krzywdy swoich ziomków, dał się ująć ich proś
bom i rzucił rękawicę aj ryskim biskupom, zakładając pierwsze fundamen
ty pod Kościół Polsko Narodowy. Ksiądz Hodur przedstawił najprzód w 
Rzymie krzywdy ludu polskiego, wołające o pomstę do nieba i prosił, aby 
papież wglądnął w  tę sprawę i zezwolił na założenie polskiego kościoła, 
zostającego pod opieką polskich biskupów. Rzym jednak odrzucił prośbę 
pogardliwie i Polaków dalej pozostawił własnemu losowi, na łasce swo
ich cudzoziemskich służalców.

Ksiądz Hodur przewidywał decyzyę i poniżenie Polaków, al e chciał 
mieć czyste sumienie. Po tem zastosował radę ewangeliczną, iż więcej 
należy się bać Boga, niż ludzi i przystąpił do budowy Kościoła Bożego, Pol
sko Narodowego, dla dobra ludu polskiego. Na prośby i życzenia ludu zo
stał desygnowany na biskupa, a następnie konsekrowany w  Europie przez 
trzech biskupów katolickich, posiadających następstwo apostolskie i roz- 
pczął na wielką skalę swą pracę apostolską, zerwawszy z Rzymem raz na 
zawsze.



Amerykanie gratulowali Księdzu Biskupowi Hodurowi  Jego cywilnej 
odwagi, a Polakom takiego Biskupa. Odtąd zaczynają Amerykanie na P o 
laków spoglądać innem okiem i Polaków, należących do Kościoła Polsko 
Narodowego uważają za lojalnych obywateli albowiem tych już nie obo
wiązuje encyklika Leona XIII, wyklinająca zasady Konstytucyi S. Z. Jest 
to więc zasługą Polsko Narodowego Kościoła, a nie rzymskiego, że A m e
rykanie zaczynają się coraz życzliwiej odnosić do Amerykańskich Polaków.

Kościół Polski Narodowy odegrał do pewnego stopnia rolę mesyań- 
skiego proroka, budząc w  ludzie polskim wiarę i nadzieję zmartwychwsta
nia Polski. Naród polski na emigracyi zaczął się budzić i coraz serdecz
niej odnosić do Kościoła Polsko Narodowego, pomimo szalonej kontr-agi- 
tacyi rzymskiego kleru, który na wszelkie sposoby i za wszelką cenę pragnie 
w  oczach ludu poniżyć, a wobec rządu Amerykańskiego oczerniać jako re- 
wolucyonistów, bolszewików i Bóg wie jak jeszcze inaczej.

Wszystko to na nic się nie zdało. W  niedługim czasie powstało prze
szło 60 Narodowych parafii, należących pod juryzdykcyę Biskupa Skren- 
tońskiego. W ięce j na razie nie można było organizować z braku odpo
wiednich księży.

Obecny stan Polaków w  Ameryce można określić jako wyczekujący, 
w chwili, gdy o tem piszemy.

Lud polski obiecywał sobie wiele, bardzo wiele po wskrzeszeniu O j
czyzny, dla której wiele poświęcił. Niektórzy potracili dla niej całego ży
cia dorobek. Szczególniej ofiarnymi okazali się emigranci, grupujący się 
pod sztandarem Polsko Narodowego Kościoła. Parafie Narodowe dostar
czyły nie tylko żołnierza, ale pieniędzy stosunkowo tyle, jak żadna z parafii 
rzymskich. Cieszono się i radowano, że w wolnej Polsce zawita wolny 
Polski, Narodowy Kościół Boży i że wolni Polacy nie będą więcej zmusza
ni słuchać rzymskich tyranów, którzy tak bardzo lud oszukiwali i demora
lizowali na emigracyi, ściągając na niego w  dodatku niechęć przyjaciół 
Amerykanów i niesławę, jako wrogów  Amerykańskiej wolności i Konsty
tucyi.

Tymczasem z Polski zoczęły dochodzić smutne wieści, których po
wtarzać nie będziemy, bo są zbyt dobrze znane i smutne. Kościół Polski 
Narodowy i Jego Wyznawcy nie mogą znaleźć prawa w wolnej Ojczyźnie,
o której przez tyle lat marzyli, w której tyle pokładali nadziei, dla której 
tysiące rodaków zeszło na kij żebraczy i na nowo dorabiać się muszą, a 
przecież Ją tak kochają. W  tej Ojczyźnie rzymscy gnębiciele polskich e



migrantów, są w prawie i zaszczycie, wszystkie inne wyznania, nie wyłą
czając żydowskiej, tylko dla Kościoła Polsko Narodowego miejsca niema.

Lud polski nie traci jednak nadziei, że przecież kiedyś w tej Ojczy
źnie sprawiedliwość znajdzie. Lecz ludzka cierpliwość ma także swoje 
granice, a lud polski ma swoją ambicyę.

Równocześnie w Ameryce postępuje żywo Amerykanizacya, do której 
między polskiem wychodźtwem przyczyniają się przedewszystkiem ko
rzyści praktyczne, jakie osiągają naturalizowani obywatele oraz nieko
rzystna opinia, jaką o Polsce przywożą powracający z kraju ziomkowie, 
którzy tak bardzo za krajem tęsknili i spieszyli się z wyjazdem, a teraz je 
szcze prędzej do Ameryki powracają.

Pomimo wskrzeszenia Polski zaniedbanie i lekceważenie emigran
tów polskich przez Rzym wcale nie ustało. Lud polski zdany jest w dal
szym. ciągu na, wyzysk i zdemoralizowanie przez kler rzymski.

To też przyszłość polskiej emigracyi w Ameryce jest i będzie złączo
na z przyszłością Polsko Narodowego Kościoła, To nie ulega najmniejszej 
wątpliwości. Kościół Polski Narodowy jest dziełem Bożem, więc upaść 
nie może, tem bardziej, że zbudowany jest na fundamencie ludowym, 
przez lud i dla ludu, a jego węgielnym kamieniem jest św. Ewangelia.

Lud polski na emigracyi pozostanie nazawsze wiernym swojemu Ko
ściołowi. Inna rzecz jednak z pytaniem, jak się ukształtuje dalszy jego 
stosunek do Polski. Jeżeli ta uszanuje Kościół jego ukochany i wywyż
szy go na polskiej ziemi, to miłość ludu na emigracyi wzmoże się do nie
bywałych rozmiarów. Jeżeliby jednak Polska poniżyła to, co ludowi pol
skiemu jest najdroższem, to trudno po nim wymagać aktów strzelistych w 
stronę Polski.

Miłości dla Ojczyzny nie straci, bo to ponad jego siły.
Lecz nie o tem dziś mowa. Jeżeli nam zależy na miłości ludu pol

skiego, aby w przyszłości rosła ku starej Ojczyźnie, musimy tę miłość pod
trzymywać i podniecać. Na nic sztuczne podniety. Jedynie prawdziwą i 
stałą, naturalną podnietę miłości do Ojczyzny podtrzymać może należycie 
uszanowany w  Polsce i na emigracyi Kościół Polsko Narodowy.

Nikt rozumny nie wątpi, że w Kościele Polsko Narodowym Katoli
ckim tkwi tajemnicza potęga lepszej przyszłości dla Ojczyzny i bezpie
czeństwa moralnego i umysłowego dla polskiego wychodźtwa za Ocea
nem.
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P. N. PAR AFIA  P. W. ŚW. AP. PIOTRA I PAW ŁA, 

W  CANONSBURG, PA.

Parafia Narodowa p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Canonsburg, 
w Stanie Pennsylwania, została założoną w 1918ym roku.

Z dawniejszych czasów istniał tutaj tylko jeden kościół rzymsko-ka
tolicki, do którego uczęszczali polacy i irlandczycy. Gdy jednak kościół ten

P A R A F IA N IE  P R Z E D  P  .N .  K O Ś C IO ŁE M , C A N O N S B U R G , P A .

został wypłacony, przeważnie z podatków i składek polskiego ludu, irland- 
cy parafianie przepędzili polaków z kościoła, bo już więcej „ofiary” nie by
ły potrzebne. Po tym smutnym fakcie jeszcze długi czas lud polski w Ca
nonsburg borykał się ze swym losem i z nasyłanymi mu przez ajryskiego



T O W . N IE W IA S T  POL,. A .  N . S ., C A N O N S B U R G , P A .

biskupa rzymskimi księżmi, aż nareszcie po ostatniej awanturze z takim 
rzymskim księdzem, która skończyła się bijatyką z miejscową policyą, lud 
ten się zjednoczył i zorganizował w Parafię Polsko Narodową.

PAR AFIA  NARODOW A W  BRIDGEPORT, CONN.

Parafia Narodowego Kościoła w Bridgeport została zorganizowaną, 
podobnie do powstałych parafii Narodowych w innych miejscowościach, 
jako rezultat słusznych żądań parafian rzymskiego kościoła w stosunku do 
samowładnej i często gorszącej administracyi przez rzymsko-polskich 
księży.

Działo się to w  Bridgeport w  roku 1907ym, kiedy proboszczem na 
rzzymsko-polskiej parafii przy Sterling ul., urzędował „papieski posłan- 
nik” , ks. Baranowski. Z początku parafianie zaczęli tylko szeptać, potem



—  co raz głośniej wypowiadać swe nie
zadowolenie a rozchodziło się tutaj o 
niechrześciańskie postępowanie rzym
skiego proboszcza, zdzierstwo, grubiań- 
stwo i wogóle jego życie, niegodne ka
płana. Ks. Baranowski jednak na te spo
kojne narzekania parafian nie zwracał 
najmniejszej uwagi, postępowania też 
swego bynajmniej nie zmieniał, aż pięk
nego dnia, na niezadowolonych para
fian, zebranych przed kościołem, nasłał 
policyę, która puściła w ruch pałki, pa- 
trolki, sądy i kary, i wtedy światłejsi po
lacy postanowili odłączyć się od tej 
rzymskiej parafii, a stworzyć parafie 
Narodową i poddać się. pod jurysdykcyę 
biskupa Pr. Hodura.

Zorganizowano komitet, do wspól
nej pracy zaproszono ks. Pluciń
skiego, i w krótkim czasie powstała w Bridgeport Parafia Narodowa. Ro
bota szła szybko i energicznie naprzód: zebrano odpowiedni fundusz, za
kupiono plac przy California ulicy, z gotową plebanią, na placu zaś wybu
dowano piękny kościółek na pożytek Boga i ludziom, pragnącym prawdzi
wej świątyni Chrystusowej. Niestety nie wszyscy, należący do tej nowej 
Narodowej Parafii, zrozumieli należycie ideę Narodowego Kościoła, a mo
że też nie starali się jej zrozumieć, a tylko dla jakichś osobistych celów 
przyłączyli się z początku do Narodowej parafii, nie znalazłszy jednak w i
doków urzeczywistnienia tych swych celów w szczerych i otwartych zasa
dach Narodowego Kościoła —  odpadli.

Ci jednak, którzy pozostali wiernymi tej Idei, choć już w mniejszej 
liczbie, jednakowoż przetrwali sypiące się na nich intrygi, prześladowa
nia i nawet biedę, podczas powojennego długiego bezrobocia, i dzisiaj 
wyrobili sobie poważanie i przodownictwo w tutejszej Polonii.

P . N .  K O Ś C IÓ Ł  W  B R ID G E P O R T .
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PAR AFIA  NAR. P. W. M. B. N. POMOCY, 

CENTRAL FALLS, R. I.

Pierwsze zgromadze
nie narodowe w kierun- 
Łu organizowania Polsko 
Narodowej Parafii odby
to się tutaj dn. 22go sty
cznia, 1918 r. Organiza
torem i następnie przez 
pewien czas proboszczem 
tej Parafii był ks. R. L.
Zawistowski, który pomi
mo wielu przeszkód, na
potykanych na początku 
organizowania tej Narodowej placówki, zdołał jednakowoż uświęcić swo
ją pracę pomyślnym skutkiem, w czem też chętnie energicznemu organi
zatorowi dopomagał miejscowy Komitet Parafialny oraz niezachwiani w 
swej wierze Narodowcy.

Parafia Pol. Narodowa w Central Falls, R. I., posiada szkołę ludową, 
w której dzieci polskie nabierają wiedzy dla swej przyszłej walki o byt i le 
pszą egzystencyę, jak również wraz z parafią rozwijają się nader pomyśl

nie Towarzystwa: Nie
wiast Polskich Wspólnej 
Pomocy, im. św. Jadwi
gi, oraz Kółko Amator
skie im. Juliusza Sło
wackiego, członkinie i 
członkowie których to 
Towarzystw, za dobrym 
przykładem Ks. Probosz
cza, dzielnie pracują dla 
dobra swej parafii, wy
pełniając wszelkie obo
wiązki z należytem zro
zumieniem i skruplatną 
dokładnością.K Ó Ł K O  A M A T O R S K IE  IM . J. S Ł O W A C K IE G O .



G R U P A  S Z K O L N Y C H  D Z IE C I 
P R Z Y  P .  N .  P A R A F II ,  C E N T R A L  F A L L S , R . I.

PAR AFIA  POL. NARODOW A P. W. BOSKIEJ 

OPATRZNOŚCI, NORWICH, CONN.

Za staraniem Michała Bieryła i Józefa Jankowskiego, pierwsze Na
rodowe zgromadzenie było zwołane dnia 20 listopada, 1921 r.

Zgromadzenie otworzył Walenty Cimochowski prosząc zgromadzo
nych o spokojne zachowanie się, zastrzegając o ważności zgromadzenia, 
które ma stworzyć nową historyę Polonii w Norwich Conn.

Pierwszy przemawiał Proboszcz Narodowej Polsko Katolickiej Para
fii z New London, Conn., który w krótkiej, każdemu zrozumiałej mowie 
powiedział zgromadzonym o ważności, dążności i zasadach Polsko Naro
dowego Katolickiego Kościoła tak tu w Stanach Zjednoczonych, jak i w 
Kraju Polskim.

Drugim mówcą był Przewielebny Ks. Biskup Polsko Narodowego Ka
tolickiego Kościoła, Franciszek Hodur ze Scranton, Pa. Zgromadzeni po 
uważnem wysłuchaniu gorliwej mowy Przew. Ks. Biskupa, przyjęli nastę
pującą rezolucyę:

" My, Polacy, obojga płci, dotąd będąc członkami rzymsko-katolickie
go kościoła, dziś solennie zrywamy wszelkie stosunki i łączności z rz. kat.



kościołem i jego hierarchią i odtąd na wieczne czasy My i Nasi potomko
wie uważamy się za wolnych i niepodległych od zwierzchności rzymskiej 
katolickiej hierarchii. Nie uznajemy papieża za głowę kościoła, nie uzna
jemy biskupów przez papieża postanowionych. Tem samem wyłaniamy 
się z pod rzymskiej juryzdykcyi, oraz organizujemy Polską Narodową Ka
tolicką parafią pod nazwą BOSKIEJ OPATRZNOŚCI, która odtąd na w ie
czne czasy będzie wolną instytucyą w całem tego słowa znaczeniu, w  za
kresie religijnym i w zakresie materyalnym nigdy nie będzie własnością 
rz. kat. hierarchii, lecz będzie własnością czynnych członków Parafii Bo
skiej Opatrzności w Norwich, Conn.”

P . N .  K O Ś C IÓ Ł  P .  W .  B O S K IE J  O P A T R Z N O Ś C I, N O R W IC H , C O N N .

Po przyjęciu tej rezolucyi zapisało się do Parafii Narodowej 113tu 
członków, i złożono na zgromadzeniu 400 dolarów, obrano tymczasowy ko
mitet, który rozpoczął organizacyę.

Dnia 27go listopada t. r. była odprawiona w Norwich pierwsza Msza 
przez narodowego Proboszcza z New London, Conn.

W  grudniu tegoż roku zakupiono ziemię pod budowę kościoła na Gol- 
den ul. róg Silver ul. Dnia 25go grudnia została odprawiona pierwsza 
Msza w polskim języku. W  styczniu 1922 roku zadatkowano 7 mórg zie
mi na cmentarz Polski Narodowy, ziemia ta na cmentarz jest w miejsco
wości tak zwanej Great East Plain (W ielkie wschodnie równiny).



POCZĄTKI MISYI POLSKO NARODOWEGO 
KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W  POLSCE.

Ogromna większość naszego narodu uważa religię jako zbiór form
i dogmatów, a kto chociażby na jotę od utartych formuł się oddalił, ten 
„niewierny"  godzien potępienia. Ludzie ci nie myślą religijnie, bo już 
wszystko za nich duchowni obmyślili: ba —  myśleć, roztrząsać prawdy wia
ry, które już są określone, to cuchnie „herezyą” .

Nie ma bardziej zabójczego czynnika dla duszy narodu, jak tak pojęta 
religia, Nie jest ona moralną siłą narodu, nie jest tym motorem, 
produkującym nowe siły twórcze, energię Bożą... jest raczej w ię
zieniem dusz, usypianiem głosu sumienia, które popycha człowieka do 
twórczej pracy, do spełnienia wielkiej misyi na ziemi, do której nas Bóg 
stworzył i przeznaczył.

Jedną i główną z takich przeżytych religii, jest religia rzymsko-kato- 
Iickiego kościoła.

Religia ta ma pretensye do powszechności i nieomylności. Nauka i 
praca tego kościoła ma być dziełem Ducha Bożego. Wobec takiego tw ier
dzenia musielibyśmy wierzyć, że i krwawa inkwizycya uświęcona przez ten 
kościół, w której wymordowano setki tysięcy szlachetnych chrześcian, by
łaby dziełem Ducha Bożego. Oczywiście samo przypuszczenie podobne 
równa się bluźnierstwu.

Kościół ten zamiast miłości wpaja dziką nienawiść do ludzi innego 
wyznania, a jako taki jest ogromną przeszkodą w kulturnym i duchowym 
rozwoju naszego narodu.

W  takich to okoliczności sytuacyi religijnej w Polsce, Polsko Na
rodowy Katolicki Kościół rozpoczął tam swoją misyę świętą.

Pierwszym wysłannikiem, niosącym Polsce te wielkie idee Wolności 
duszy ludzkiej, był ks. Br. Krupski, który w grudniu 1919go roku stanął



na ziemi ojczystej, pełen wiary i nadziei w pomyślną przyszłość dla świę
tej sprawy.

Jednakowoż na samym prawie początku okazało się wiele niespo
dziewanych przeszkód i trudności do pokonania takich, na jakie nie na
trafiało się w Ameryce. Główną taką przeszkodą, przy badaniu miejsco
wych stosunków, okazał się jakiś prawie ogólny indeferentyzm religijny: 
u jednych bierny, u drugich celowy. Jeśli gdzie istniało niezadowolenie z 
rzymskiego kościoła, to przeważnie ze względów politycznych, lub ma- 
teryalnych. Nawet ludzie stojący zupełnie poza rzymskim kościołem, na
leżący do innego wyznania, uznanego przez rząd polski, oświadczali, że ze 
względu na stosunki nie bardzo chętnie chcieliby wziąść czynny udział w 
walce z rzymskim kościołem. Ludzie światlejsi, zajmujący wyższe sta
nowiska, którzy wewnętrznie zerwali z systemem rzymskim, którym sią 
podobała myśl Kościoła Narodowego i chcieliby, by ten kościół przyjął się 
w Polsce, lecz zastrzegli, że sami nic pomódz nie mogą, bo nie pozwala im 
ich stanowisko, ale oświadczali się z gotowością należenia do Narod. Ko
ścioła wtedy —  „gdy —  jak mówili —  już coś zbudujecie, gdy nam nie bę
dzie za to grozić utrata stanowiska, ani prześladowanie w prywatnem ży- 
ciu towarzyskiem” .

Jasnem więc było, że na nikogo Kościół Narodowy liczyć nie może, 
że sam sobie drogę musi torować, że musi znaleźć ludzi, którzy nie dla in
nych względów, a tylko z miłości dla Narodowego Kościoła staną się je 
go członkami. Lecz i tutaj natrafiono na wiele, zdawałoby się, nieprze
zwyciężonych przeszkód. Agitacya za pomocą broszur, czy gazet, oraz ze
brania publiczne, występujące przeciw rzymskiemu ustrojowi kościelne
mu, zostały surowo wzbronione; niezależnego ks. Fortunę osadzono w 
więzieniu za krytykowanie rzymskich księży na publicznych zebraniach, o
raz aresztowano ks. Husznę za odprawianie nabożeństwa wbrew zakazo
wi rzymskiego biskupa. W  takich warunkach praca agitacyjna P. N. K. 
Kościoła w  Polsce musiała być bardzo utrudnioną. Pomimo to jednak 
dawało się zauważyć tam wielkie zainteresowanie w szerszych kołach lud
ności polskiej, i tylko najazd bolszewicki na Polskę w kwietniu, 1920 r., 
odwrócił na pewien czas uwagę ludu w  kierunku niebezpieczeństwa od 
strony falangi mongolskiej.

W  tymże też czasie, bo pod koniec lipca, 1920 roku w celu osobistego 
zbadania ducha religijnego w Polsce, w połączeniu z niebezpieczeństwem 
ze strony zewnętrznego wroga ze wschodu, Ks. Biskup Franciszek Hodur, 
Głowa Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła w Ameryce, w  towarzy
stwie z ks. L. Grochowskim, wyjechał do Polski, skąd, po krótkim poby-



ci , powróciwszy do Ameryki, w następujących słowach określił swoje 
wrażenia:

„...Krótki mój pobyt w Polsce utwierdził mię w tem przekonaniu, że 
w Ojczyźnie zamorskiej powstanie wcześniej czy później Polski Narodo
wy Kościół i że nasza tu na amerykańskiej ziemi zrodzona Organizacya 
stanie się Opatrznościowym instrumentem w świętem i wielkiem dziele. 
Ale musimy się przygotować do misyi, do pracy i walki o Chrystusowy 
Kościół, musimy być sami pełni wiary, mocy, męstwa, musimy czekać na 
wezwanie z Polski, gotowi każdego czasu... do czynu. A nadewszystko 
musimy świecić przykładem pięknego chrześciańskiego życia.

„W  Polsce pytają się: jakich wy macie w Ameryce księży, jakimi od
znaczają się przymiotami, czy są pobożni, pracowici, patryotyczni, z lu
dem trzymający, światli, do apostołów i Chrystusowych uczniów podobni?

...A jak się polski lud odnosi do kościoła, do księdza, do wiary Chry
stusowej ? Co skorzystał, a co stracił polak w Ameryce ?

„Na te i podobne pytania będziemy odpowiadać życiem.”
W  Polsce zaś, pomimo tak niebezpiecznego okresu wysłannik P. N. 

K. K. wypełniał w dalszym ciągu skrupulatnie swoją misyę humanitarną, 
zajmując się, w imieniu P. N. K. Kościoła oraz P. N. Spójni w Ameryce, 
rozdawaniem w Polsce darów pomiędzy biedną ludnością polską od W y- 
chodźtwa Polskiego z Ameryki.

O  tej misyi humanitarnej P. N. K. K. w Polsce p. d. 13go stycznia, 
1921 roku, tak pisał krajowy „Goniec W ieczorny” :

„W czoraj o godz. 3ej popołudniu odbyła się w hotelu Francuskim 
skromna, lecz piękna uroczystość, a mianowicie rozdawnictwo darów ko
mitetu „Pom oc” z funduszów Polsko Narodowego Kat. Kościoła i „Spój
ni” w Ameryce.

 Tow. „Pom oc” , na czele którego stał dotychczas ks. Bronisław Krup
ski, rozwija już od maja z. r. swoją dobroczynną działalność. Zasilane 
funduszami nadsyłanymi przez członków Polskiego Kościoła Narodowego 
i Polskiej „Spójni”  Narodowej w Ameryce, wiele prawdziwej nędzy zdo
łało już złagodzić i wiele łez otrzeć.

Komitet udzielał dotychczas zapomóg w formie ubrań, bucików i bie
lizny za sume 2 i pół miliona marek. (W  tym czasie kurs marki polskiej 
był 225 m. p. za jednego dolara, co czyni 10.000 doi.)

Pod przewodnictwem swego prezesa, niezmordowanego w swej hu
manitarnej działalności, komitet postawił sobie za zasadę udzielać wsparć 
rzeczywistych, a nie pozornych, obliczonych raczej na reklamę, jak to by
wa często w rozmaitych komitetach, które tylko starają się jak najwięcej 
ludzi obdzielić, nie uwzględniając, czy ten jeden lub dwa metry materyi



lub płótna może być komuś pomocą. Stąd częste narzekania i kwasy ob
darowanych zamiast radości.

Tu jest przeciwnie. Komitet bada ściśle o ile petenci zasługują 
na wsparcie, a następnie udziela wydatnej pomocy, w liczniejszych rodzi
nach zaopatrując często kilka osób w najbardziej potrzebne artykuły o
dzieży.

To też podczas wczorajszego rozdawnictwa widziało się same uszczę
śliwione, rozradowane twarze, a te błogosławieństwa, jakie popłynęły z ust 
tych ludzi, którym często największa troska została odjęta, w stronę do
broczynnych ich braci w Ameryce, będzie zapewne hojnym ofiarodaw
com najmilszą nagrodą.”

W  owym czasie o legalizacyi Kościoła Narodowego w ówczesnych 
warunkach mowy być nie mogło. Minister wyznań wyraził się, że ta spra
wa musi być rozstrzygnięta najpierw przez konstytucyę, która wtedy nie 
była jeszcze uchwaloną; że projekt konstytucyi nie orzeka, pod czyją kom- 
petencyę przypadnie legalizowanie nowych wyznań: ministeryum, czy 
sejmu. Jednakowoż pierwsze ziarna idei Kościoła Narodowego zostały 
rzucone na glebę Polską i niezawodnie zakiełkowały w duszach wielu pra
wych ludzi.

Delegaci Pol. Nar. Kat. Kościoła w  Polsce i Posłowie Sejmu, Stapiński i Czapiński, 
którzy orędowali najp ierw  u Polskiego Rządu za uprawnieniem P. N. K. Kościoła.



Po powrocie ks. Br. Krupskiego do Ameryki, nad sprawami P. N. K. 
K. w Polsce baczył ks. dr. A. Ptaszek, który poruszył sprawę legalizacyi 
P. N. K. K. w Polsce już w oficyalnej formie, organizując na miejscu pier
wszą delegacyę Kościoła Narodowego z posłami Sejmu Stapińskim i Cza
pińskim, którzy orędowali u polskiego rządu za uprawnieniem P. N. K. 
Kościoła.

W  roku 1922im ks. bp. F. Hodur 
w porozumieniu z Radą Kościoła, wy
delegował ks. bpa. elekta F. Bończaka 
w celu objęcia głównego zarządu Mi- 
syi Pol. Nar. Kat. Kościoła w Polsce, 
gdzie też od tego czasu ks. bp. el. Boń
czak sprawuje swe urzędy z celem za
parciem się siebie, zyskując coraz bar
dziej posłuchania oraz zwolenników 
dla Kościoła Narodowego. Pismo ty
godniowe w Polsce pod tyt. „Polska 
Odrodzona” zostało założone przez ks. 
bp. el. Bończaka i swoją treścią oraz 
kierunkiem wróży sobie w niedalekiej 
przyszłości wielką popularność.

Gdy śp. Narutowicz został wybrany 
pierwszym prezydentem wskrzeszonej 
Polski, ks. bp. el. Bończak, jako przed
stawiciel Pol. Nar. Kat. Kościoła w Pol
sce wystosował list do prezydenta na
stępującej treści:

CZCIGODNY PANIE PREZYDENCIE!
W  imieniu dwustutysięcznej rzeszy wychodźtwa polskiego w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki złączonej ideą Kościoła Narodowego, składam 
Ci, Panie Prezydencie, głęboki i  szczery hołd.

Nie pusty to frazes, Panie Prezydencie! Przemawiam w imieniu tych 
wychodźców, którzy w doli i niedoli tułaczej zachowali swą polską duszę 
i nie zatracili jej ani w mrokach kopalń, ani w dymie fabryk amerykań
skich, którym nawet dolar potężny nie przysłonił nigdy wizyi zmartwych
wstałej Polski. Mówią do Ciebie ci, którzy w suplikacyach z głębi swej 
duszy modlili się: „Abyśmy Ojczyznę wolną kiedyś oglądać mogli”  i którzy 
z tej serdecznej tęsknoty zdobyli się na wielki, historyczny czyn: Wolny,

K S IĄ D Z  F R A N C IS Z E K  BO ŃCZAK, 

B iskup-E lekt P. N. K. Kościoła.



Demokratyczny, Narodowy Kościół. Tym Kościołem, wierzyliśmy i w ie
rzymy, że przyczynimy się do odrodzenia narodu, do stworzenia prawych 
i karnych obywateli polskiego państwa, gotowych do ofiar i poświęcenia 
za Prawdę, Wolność, dla dobra i szczęścia swych współbraci.

Daliśmy tego dowody. Nie brak nas było nigdzie, gdzie świeciła ja
kaś nadzieja wywalczenia niepodległości Polski; nie na końcu, ale na sa
mym przodzie staliśmy w ofiarności dla Polski. Daliśmy hojny podatek 
krwi do polskiej armii, nie skąpiliśmy grosza, gdy oń wołały czy Legiony, 
czy wojsko polskie we Francyi, czy Paderewski z Paryża; w pożyczce dla 
Rządu polskiego nikt nas nie wyprzedził, ba —  nikt nam nie sprostał.

Nie z chwalby, ani dumy to wspominam, bośmy spełnili tylko nasz 
obowiązek. Podnoszę to jedynie dlatego, żeby sprostować ciężkie, a fał
szywe zarzuty nam czynione. Bo gdy oto wróciło do Polski kilka set ro
dzin do Kościoła Narodowego należących, gdy ich przekonaniami pociąg
nięci tysiące innych domagają się uznania swych wierzeń religijnych, od
mawia się nam tegoż uznania, jako rzekomym przewrotowcom, wszczy
nającym wewnętrzną walkę, niebezpiecznym dla Państwa Polskiego ele
mentom !

Konstytucya zapewnia nam wolność sumienia, modlitwy, a gdym 
przed dwoma miesiącami na prośbę ludu odprawił nabożeństwo w sali 
Kółka Rolniczego w Bażanówce, zostałem aresztowany i jak pospolity 
zbrodniarz do więzienia wtrącony. Gdy nabożeństwa, sposobności do mo
dlitwy, jakiej duch nasz potrzebuje, domaga się gromada ludu w Krako
wie, wojewoda zapowiada, że represji użyje!

Setki niechrzczonych dzieci, dziesiątki zmarłych pogrzebanych bez 
modlitwy kościelnej, tysiące pozbawionych religijnych posług z bolesnym 
wyrzutem patrzą się na rząd, który od półtora roku ignoruje liczne podania
o legalizacyę Narodowego Kościoła. Osobiste interpelacye u Ministra W y 
znań spotykają się z biurokratyczną wymówką, że nie ma opracowanej u
stawy!

Z wyrazem najgłębszej czci dla Ciebie, Panie Prezydencie, łączę na
szą gorącą prośbę o wymiar słuszności pokrzywdzonym. Wyczerpaliśmy 
wszystkie legalne środki, a nie chcemy pomnażać wypadków bezprawia 
prostackimi demonstracjami. Przeświadczeni, że wielka Twa dusza zro
zumie nasze potrzeby i nie odmówi nam moralnej pomocy, —  w obywatel- 
skiem posłuszeństwie i miłości —  w imieniu Kościoła Polsko Narodowego 
Katolickiego w Ameryce —  oraz jego wyznawców w Polsce —  kreślę się 
(Kraków, 14go grudnia, 1922) KS. F. BOŃCZAK.
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PAR AFIA  POL. NAR. POD W EZW . ZBAW ICIELA, 

W  CHICAGO, ILL.

Jedną z najnowszych placówek Kościoła Narodowego, powstałych w

Dzieło wvćho7 r  Ju+blleusz0 wych’ upamiętnienie których niniejsze 
c h o d z i  w świat szeroki, jest Polsko Narodowa Katol. Parafia p w

K O M IT E T  P O L S K O  N A R O D O W E J  K A T O L IC K IE J  P A R A F II ,  C H IC A G O , I L L

rnń W1Cie!a’ W Ghlca?0' I]1- Przyczyną powstania tej nowej placówki Na-

ski'eTĆ'z i ?  które? " " “ i ,K,,'W a * • * * *  kw ieconej Polonii Chicagowskiej, częao które, a znpetnem arosumieniem rMC8y, _  za Juk



większych zebrań, na czele z obecnym Nar. Proboszczem ks. J. F. Zajączko
wskim, uformowała komitet parafialny na jednym z takich zebrań, z po
mocą którego powstała P. N. K. Parafia w Chicago. Dzięki licznie zamiesz
kałej tu Polonii, Parafia Narodowa, chociaż jeszcze bardzo młoda, nadzwy
czaj szybko się rozwija, wzrasta w liczbą parafian prawie z dniem każdym, 
i zapewnia sobie tutaj trwałą i niezachwianą przyszłość. Zgodnie z ustawa-

K S . J. F .  Z A J Ą C Z K O W S K I. P R O B O S Z C Z  
P .  N .  P a ra fi i  p. w . Zbaw icie la , w  Chicago, I l l .

mi P. N. K. K. i tutaj w Chicago przy Parafii p. w. Zbawiciela organizują 
się towarzystwa kocśielno-społeczne. Pierwszem z nich jest tworzenie się 
Chóru Parafialnego, praca którego zasługuje na ogólne uznanie.

W ogóle dzielni członkowie tej młodej Parafii Narodowej w Chicago, 
na czele z Parafialnym Komitetem, podniecani nieustającą energiczną pra
cą swego Ks. Proboszcza, pracują wszyscy w zgodzie i harmonii nie tylko



C H Ó R  P O L . N A R O D O W Y  P R Z Y  P A R A F I I  Z B A W IC IE L A , C H IC A G O , IL L .

nad dobrem swej Parafii i swego Nar. Kościoła, lecz też starają się nad 
rozpowszechnianiem organu tegoż kościoła, polskiego pisma „Straży” , wy
chodzącego w Scranton, Pa., za jaką to współpracę nad rozwojem świę
tych Idei Wolnego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła od całe
go zespołu należą się tym dzielnym współpracownikom słowa uznania.
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PAR AFIA  POL. NAR. P. W. ŚW. DUCHA, 

W  SHENANDOAH, PA.

Jedną z nowszych placówek Kościoła Narodowego jest parafia św. Du
cha w Shenandoah, Pa.

Kilka przyczyn złożyło się na powstanie tej silnej placówki Kościoła 
Narodowego. Rzymscy księża w tej starej polskiej osadzie rządzili się jak 
samowładni carowie. Nie mieli miłosierdzia dla biednego ludu. Za posłu
gi religijne zdzierali wprost bajeczne sumy, a niemoralnem postępowa
niem gorszyli lud wierny. Z tego też powodu niezadowolenie z panujących 
stosunków kościelnych w Shenandoah było prawie powszechne.

K O M IT E T  P A R A F IA L N Y ,  S H E N A N D O A H . P A .

Lud polski atoli jest bardzo cierpliwy. Nie darmo mówią księża rzym
scy między sobą, że chłop polski ma 7 skór, zedrzesz z niego sześć, to mu 
jeszcze jedna zostanie. Polacy w Shenandoah, chociaż szemrali przeciw ra
karzom zdzierającym z ludu skórę, nie mieli odwagi porzucić papiesko- 
rzymskiego kościoła.



Chwiejnemu ludowi przyszedł z pomocą filadelfijski rzymski kardynał 
Dougherty. W  swoim czasie oderwała się garść ludzi, coś około 300 ro
dzin, od parafii rzymskiej św. Kazimierza, organizując drugą polsko-rzym-

T O W . N IE W IA S T .  P O L . A .  N .  S ., S H E N A N D O A H . P A .

ską parafię p. w. św. Stanisława. Proboszcz tej nowej małej parafii po
zazdrościł swemu sąsiadowi z par. św. Kazimierza, że ten ma kilkakroć ra
zy liczniejszą parafię, znacznie piękniejszy kościół, postarał się, że kardy
nał Dougherty przeprowadził nową granicę między dwoma parafiami, od
cinając kilkaset rodzin od par. św. Kazimierza na rzecz parafii św. Stani-

C H Ó R  S Z O P E N A  P R Z Y  P . N .  P A R A F II ,  S H E N A N D O A H , P A .

ława, a ponieważ zbyt mały kościółek w tej ostatniej nie mógł pomieścić 
nowo przyłączonych parafian, a więc parafia miała rozwalić ten mały ko
ściół, a na jego miejsce pobudować wspaniałą, murowaną świątynię.

i



Przedział ten oburzył parafian do żywego. Ludziska dopiero nieda
wno ukończyli budowę jednego kościoła, a teraz ich odłączają i każą bu
dować drugi kościół i oczywiście własność podarować ajryskiemu dygnita
rzowi, gdyż on jest panem i właścicielem majątków kościelnych.

Wysyłano kilkakroć razy delegacyę do kardynała z prośbą, by nowe 
granice w parafii cofnął, jednakże ludzie nic nie wskórali.

Światlejsi jednak obywatele z takiego obrotu rzeczy poniekąd byli 
nawet zadowoleni, gdyż oni już wtedy myśleli o Kościele Narodowym.

Jakoż z początkiem 1922go roku udała się delegacya do Scranton, do 
dyecezyi P. N. K. Kościoła, z prośbą, aby ks. bp. Hodur wysłał im na wiec 
kapłana Narodowego, któryby przedstawił zgromadzonym ideą Kościoła 
Narodowego. Po urządzeniu dwóch zgromadzeń, na których ludzie z za-

M IN IS T R A N C I  P R Z Y  P .  N .  P A R A F I I .  S H E N A N D O A H , P A .

pałem witali hasła Kościoła Narodowego, w krótkim czasie powstała Pol. 
Nar. Parafia w Shenandoah i jeszcze w tym samym roku wysłaniec ks. bpa 
Hodura, ks. L. Grochowski odprawił pierwsze nabożeństwo w języku ojczy
stym w byłym grecko-katolickim kościele zamienionym w Kościół Pol. Nar.

Gdy pieśń polska zabrzmiała od ołtarza Boga zastępów, widać było łzy 
rozrzewnienia w oczach parafian. Lud z zapartym oddechem wsłuchiwał 
się we wzniosłe modły Mszy świętej, którą poraz pierwszy w języku ojczy
stym słyszał. 

W tedy to lud polski naprawdę zrozumiał, co znaczy wolność ducha, 
sercem i duszą pokochał ten nowy Kościół, do którego został wprowadzony 
przez samego Boga.

Pierwszym stałym proboszczem Pol. Nar. parafii w Shenandoah zo
stał mianowany ks. S. Cybulski, który wespół z dzielnym komitetem owoc



nie pracują nad dalszym rozwojem tej nowej, ale silnej duchem i wiarą 
Narodowej parafii.

Przy parafii zorganizowano oddział P. Naro\d. Spójni, tow. Niewiast 
Adoracyi N. Sakr., Chór Parafialny im. Fr. Szopena, oraz szkołą uzupełnia
jącą, w której dzieci polskie, pod osobistem kierownictwem proboszcza na
bierają wiedzy, jak miłować Boga, kochać rodziców i szanować przełożo
nych, aby stać się pożytecznymi obywatelami dla całego społeczeństwa.

HISTORYA PO W STANIA  KOŚCIOŁA POL. NAR. 

KAT. W  BROOKLYN (G R EENPO INT ), N. Y.

Dn. 2 czerwca, 1922 o godz. 8 ej wieczorem odbył się odczyt wygło
szony przez ks. Trzepierczyńskiego, proboszcza parafii Narodowej w So. 
Brooklynie. Po odczycie wszyscy obecni uchwalili konieczność zorga
nizowania parafii Narodowej pod wezw. „Zmartwychwstanie” . W  tym 
celu też zorganizował się tymczasowy komitet.

Następny wiec odbył się dn. 19go września, 1922 r., w Brooklynie, na 
którym był obecny ks. bp. Fr. Hodur. Pierwszy zabrał głos ks. bp.-el. 
Gawrychowski, wskazując na konieczność utworzenia Kościoła Narodowe
go w Greenpoint z wielu względów. Również przemawiał ks. Cichy, który 
poparł wywodami swymi ideę stworzenia i popierania Kościoła Narodowe
go w Ameryce i w Polsce, wskazując na religijne uciemiężenie narodu 
polskiego.

Następnie przemawiał ks. bp. Fr. Hodur uzasadniając i uzupełniając 
wywody poprzednich mówców.

Mowy księży i ks. bpa. Hodura zostały przyjęte burzą oklasków. Zgro
madzeni jednogłośnie uchwalili gotowość zorganizowania natychmiast Pa
rafii Narodowej, i od tego czasu datuje się powstanie Parafii Narodowej p. 
w. „Zmartwychwstanie” w Brooklynie, w Stanie New York, która prospe
ruje w najlepszym porządku i rozwija się w pożądanym kierunku, tak na 
korzyść wszystkich parafian jak i dla dobra świętych Idei Pol. Nar. Kato
lickiego Kościoła.
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P. N. PAR AFIA  POD W. ŚW. JANA CHRZCICIELA, 

W E FRACKV ILLE, PA.

Na pierwsze organiza
cyjne zgromadzenie za
proszono ks. S. Cybul
skiego, prob. Narod. Par. 
z Shenandoah, oraz ob. 

k o m i t e t  p a r a f i a l n y , f r a c k v i l l e , p a . Wiktora Szmechtę, pre
zesa tejże parafii.

Zgromadzeni jednogłośnie opowiedzieli się za Kościołem Narodowym 
i poproszono ks. S. Cybulskiego, by się zaopiekował nową parafią.

Zakupiono też zaraz plac pod kościół i plebanię i przystąpiono do bu
dowy Narodowego Kościoła.

Szczęść Boże w zbożnem dziele!

W  tym samym r. 1922 
została również zorgani
zowana parafia K. Na- 
"od. w miasteczku Frack- 
ville, Pa., położonem w 
odległości 6  mil od mia
sta Shenandoah.

C H ÓR  L U T N IA  P R Z Y  P .  N .  P A R A F II ,  F R A C K V IL L E , P A .
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PAR AFIA  POL. NAR. P. W. M ATKI BOSKIEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ, HAM TRAM CK, MICH.

n n w l r  W& W Hamtramck J'est Jeszcze nadzwyczaj młodą, bo
powstałą załedwie przed kilkoma miesiącami, co jednakowoż je j bynaj
mniej me przeszkadza do szybkiego ugruntowania się i rozwoju, dowodem 
czego może służyć cały szereg dobrze zorganizowanych towarzystw, po-

nicj^pa^afian^ mł° deJ Z g&rStki ^u pu iącYch się wkoło

K O M IT E T  P A R A F IA L N Y ,  H A M T R A M C K , M IC H

Przednie miejsce pomiędzy temi towarzystwami trzeba oddać towa
rzystwom Niewiast im. Maryi Konopnickiej i Adoracyi N. S„ członkinie 
których niezmordowanie pracują nad podniesieniem ducha w Parafii, spie
sząc zawsze z pomocą i dbając o czystość i porządek w samym kościele. 
Pozatem mamy tutaj towarzystwo Polskich Dziewcząt im. Stan. Kostki,

??; PrZCf Zł? 3 0  CZł0nkiń- ChÓr mieszan^  składający się z dwu- 
dziestu kilku członkow. którym Parafia nasza może się poszczycić, mając



T O W . N IE W IA S T  PO L. IM . M A R T I K O N O PN IC K IE J, H AM TR AM C K , MICH.

G R U P A  T O W . D Z IE W C Z Ą T  IM . Ś W . S T A N . K O S T K I,  H A M T R A M C K , M IC H .



CHÓR M IE S ZA N Y  P R Z Y  P . N . P A R A F II, H A M TR A M C K , M ICH

O D D Z IA Ł  P .  N .  S P Ó J N I N R . 135, H A M T R A M C K , M IC H .



w nim kilka pierwszorzędnych głosów. Towarzystwo Chłopców „Obr. 
Kośc. Narodowego.” , oraz Oddział Polsko Narodowej Spójni.

 Pomimo swego młodocianego wieku, Parafia w Hamtramck przecho
dziła różne koleje życia, wiele było chwil gorzkich i parzących, od których 
do dnia dzisiejszego nie może się uwolnić, jesteśmy jednakowoż najmoc
niej przekonani, że wiarą w Boga oraz przy pomocy dobrze myślących tu
tejszych obywateli —  polaków zdołamy ostatecznie pokonać wszelkie 
przeszkody, i że już w najbliższej przyszłości Parafia nasza pomnoży się  
kilkakrotnie tak na chwałę Bogu jak i na pożytek całego społeczeństwa pol
skiego. A

POL. PAR AFIA  NAR. KAT. P. W. SERCA JEZUS, 

W  NEW  YORK MILLS, N. Y.

W  czasie układania materyału do wydania niniejszej Książki Pamiąt
kowej dla uczczenia 25ej rocznicy Powstania Pol. Narodowego Katolickie
go Kościoła w Ameryce, tworzy się nowa silna Narodowa placówka w 
miejscowości New York Mills, Stanie New York.

Pierwsze narodowe zebranie w celu utworzenia tej Parafii było zwo
łane na dzień 7go stycznia 1923 r., na którem to zebraniu zapadła jedno
głośnie rezolucya utworzenia Parafii Narodowej w  New York Mills. P ier
wsze nabożeństwo zostało odprawione dnia 14go stycznia, w niedzielę w 
kościele miejscowym Prezbiteryańskim.

Zaraz z początku organizowania Parafii Narodowej, jak gdzieindziej, 
tak i tutaj rzymski sługa, w osobie ks. A. Fiałkowskiego, musiał wetknąć 
swój pa pieski nos w zbożną pracę Narodowców, aby przeszkodzić 
„splataniu się tego Bicza Bożego” , wszelkie zakusy jednak tylko jeszcze 
bardziej zahartowały świeżych Wyznawców Idei Kościoła Narododego, 
bardziej ukrzepiły w wierze dla świętej sprawy, jawnym dowodem czego 
może służyć szybkie zorganizowanie się Narodowców w New York Mills w 
silną moralnie i finansowo Parafię Pol. Nar. Kościoła.
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PAR. POL. NAR. KAT., W E FALL RIV ER, MASS.

Parafia P. N. K. w Pall River, Mass., 
zorganizowaną została w roku 1898.

Jest to pierwszy kościół Polski we 
Pall River, Mass. Parafia ta przechodzi
ła często przykre przejścia, bo jak każda 
parafia P. N. K. ma dużo wrogów, lecz 
dzięki wytrwałości wszystko przezwy
ciężyła.

W  ostatnich czasach Parafia nasza 
dużo przecierpiała, lecz obecnie powró
ciła do kwitnącego stanu, bo wszyscy 
parafianie zabrali się do pracy nad roz
wojem tak parafii jakoteż i całego ko
ścioła P. N. K.

Przed kilku tygodniami przystąpio-

OB. L .  W A W R Z Y N IE C  S ZE R LO G , 
oraz boczny ołtarz, k tóry  on w y k o 

nał i o fia row a ł do K ośc io ła  
P .  N .  K .  w  F a ll R iv er.

P .  N .  K O ŚC IÓ Ł .

no do odrestaurowania świątyni na we
wnątrz i już jest na ukończeniu. Także 
parafianie noszą się z zamiarem, aby 
spłacić resztę długu, ciążącego na całym 
majątku, w sumie 3.300 dolarów.

Parafia składa się z przeszło 1 0 0  

rodzin i około 30 samotnych. Przy pa
rafii Narodowej we Fall River są nastę
pujące towarzystwa: Tow. Niewiast A. 
N. S., Chór większy i mniejszy. Tow. 
Dziewic,. Tow. Chłopców Obrońców K. 
N. Kółko Patryotyczne i Oddział P. N. 
Spójni. Najsilniejsze Tow. są: Tow. 
Niewiast, Kółko Patryotyczne oraz Od
dział P. N. S.
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HISTORYA PARAFII M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ 

W  M. W INNIPEG, MAN., W  KANADZIE.

W  mieście Winnipeg, w stanie Manitoba, w samym środku ziemi ka
nadyjskiej, osiedliła się dość spora kolonia polska. Jak wszędzie, tak i tu 
pierwszą troską było założenie kościoła.

P .  N .  K O ŚC IÓ Ł  P .  W .  M . B . C Z Ę S T O C H O W S K IE J , W IN N IP E G .

W  mieście osiadł się klasztor francuskich Oblatów, pół zniemczony, 
grupujący w swem łonie materyał lichy, dybiący tylko na majątek i wy
godne życie. Obrazem takiego półniemca, był ksiądz Kulawy, członek za
konu Oblatów, człowiek o miernem wykształceniu, uważający kapłaństwo 
za źródło dochodów, niekulturalnie chciwy, gburowaty, a nie rzadko też w



stosunku do parafian ordynarny. Te przymioty ks. Kulawego były bez
pośrednią przyczyną, że w dniu 15go kwietnia, 1904 roku, dziś już nie ży
jący Michał Komar, imieniem pokrzywdzonych współbraci, przystąpił do 
pertraktacyi ze ś. p. biskupem Kozłowskim w Chicago, ILL., o założenie 
parafii niezależnej. Zła jednak gospodarka tych niezależnych duchów 
doprowadziła w r .1909 ten niezależny kościół w W innipeg do upadku i 
przeszedł on w ręce Kanadyjskich Metodystów.

Widząc ten upadek, mądrzejsze resztki parafii, zwróciły się z prośbą, 
do Ks. Biskupa Hodura o ratunek.

Od tego też czasu datuje się powstanie Pol. Narodowej Parafii w 
Winnipeg, p. w. M. B. Częstochowskiej, która jednakowoż przechodziła 
różne koleje początkowego rozkwitu, potem upadku, to znowuż pewnego 
podżwignięcia się ku Idei wolnościowej, przyczyną i głównym powo
dem jakich to zmian była nadzwyczaj utrudniona kontrola nad tą parafią, 
wobec znacznego oddalenia głównej administracyi Kościoła Narodowego 
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, co też dało możność niejakiemu ks. 
Alf. Markiewiczowi, naznaczonemu do parafii Narodowej w Winnipeg 
przez Ks. Bpa Hodura ze Scranton, Pa., oderwania się od Kościoła Narodo
wego i utworzenia, ponownie parafii niezależnej.

K S . J. L .  Z A W IS T O W S K I.

Zwyczajem niezależnych księży ob
jął zarząd majątkiem parafii bez kon
troli, przyjął samozwańczy tytuł bisku
pa i otoczył się wyrzutkami społeczeń
stwa, których w formie księży przy pa
rafii utrzymywał. Taki stan rzeczy trwał 
do niedzieli palmowej 1922 roku. W  
dniu tym parafianie postanowili po raz 
drugi prosić o ratunek Księdza Bisku
pa Hodura.

Oprócz listownej prośby wydele
gowano ob. M. Brodowicza, który zja
wił się w Duluth, Minn., u ks. J. L. Za
wistowskiego po radę i interwencyę. 
Ks. Zawistowski skierował Brodowicza 
do Scranton i udało się w końcu uzyskać 
przyjęcie parafii M. B. Częstochowskiej 
w Winnipeg do Kościoła Narodowego i 
na polecenie Ks. Biskupa Hodura, objął 
Ks. J. L. Zawistowski kierownictwo od-



rodzonej parafii Narodowej w Winni- 
peg.

Podówczas parafia ta była w opła
kanym stanie, licząc zaledwie 32 rodzin, 
jednakowoż w ciągu następnych kilku 
miesięcy, dzięki wysiłkom kilkunastu e
nergicznych Parafian, którzy nie szczę
dzili zabiegów, starań ani też i grosza, 
parafia pod kierownictwem K. N. po
prawiła się znacznie. Liczba członków 
powiększyła się do 107 rodzin, szkoła 
zaś parafialna udziela nauki języka pol
skiego przeszło stu polskim dzieciom. Z 
szybkim wzrostem członków parafii 
Nar. w Winnipeg, rozrosły się też przy 
niej i Towarzystwa, mianowicie: Tow.
Piotra i Pawła z 7iu członków, wzrosło 
do 40 członków; założono nowe Tow.
Adoracyi N. S., Tow. Młodzieży Maryi k s . s . g u z i k .

Konopnickiej w liczbie 40 członków i Tow. Obr. K. N. w sile 70 członków.

Tow. Niewiast w przeciągu tak krótkiego czasu przyczyniło się bardzo 
wiele do sprawienia ławek do kościoła. Młodzież również bardzo wiele zro
biła dla parafii.

Uwzględniając konieczną potrzebę parafia nabyła dom przy kościele, 
jako mieszkanie dla księdza. Szkoła jest prowadzona pod kierownictwem 
miejscowego proboszcza. Organista miejscowy stara się o ile mu po
zwalają stosunki o gorliwe wypełnianie obowiązków.

I tak, po tylu różnych przejściach dzisiaj cały zespół pracuje zgodnie 
pod opiekuńczemi skrzydłami P. N. K. Kościoła, coraz bardziej zakorze
niając Jego święte Idee, Idee wolności duchowej pomiędzy Polonią Kana
dyjską.



 KOŚCIÓŁ, A NARÓD POLSKI. 

Każdy Kościół jest zewnętrznym wyrazem religijności danego plemie
nia, narodu, lub całej rasy ludzkej. Kościół (synagoga) żydowski w róż
nych swych postaciach, od Abrahama i Mojżesza, aż do dni dzisiejszych, 
jest wyrazem religijności żydowskiego narodu, jego uczuć, marzeń, obja
wień i potrzeb.

Kościół rzymski jest wytworem geniuszu łacińskiej rasy, jej energii, 
zdolności organizatorskich i ambicyi wszechświatowych. Kościół prote
stancki jest wyrazem ducha rasy germańskiej, jej dążeń nacyonalistycz- 
nych.  Kościół prawosławny typowym przejawem rosyjskiej religijności. 
Polski naród nie przejawił się dotąd w  ukształtowaniu religijnego świato
poglądu.

A zatem naród polski powinien dążyć do przejawienia religijnego ducha 
i tworzyć nowy organizm kościelny, na zasadach nauki Boskiego Mistrza z 
Nazaretu, Jezusa Chrystusa.

Każdego Kościoła chrześciańskiego powinno być to religijne prze
świadczenie,, że Bóg stworzył wszystkich ludzi do jednego, Najwyższej i 
Najświętszej Istoty godnego celu, zupełnego szczęścia w wieczności.

Nic nie ginie z tego, co z Boga wyszło i nic z tego nie może iść na mar
ne, co powołała do bytu moc Boża, ale wszystko się przemienia, przekształ
ca, doskonali, aż osięgnie formę bytu w Bożym umyśle poczętą. A cóż do
piero mówić o najdoskonalszej po Bogu istocie —  człowieku, obrazie Jego 
na ziemi.

Kościół prawdziwie chrześciański ma człowiekowi wskazywać te dro
gi i sposoby prowadzące do przeznaczenia, do pełni życia, Kościół ma być 
szkołą mądrości życia.

W  każdym człowieku jest iskra Boża, moc, która ożywia materyalnie 
ciało i sprawia, że każdy człowiek mniej więcej odczuwa swą zależność od 
Boga, pragnie Go poznać, zbliżyć się do Niego, z N im się jednoczyć, przez 
Niego się uszczęśliwić.



Kościół ma budzić w człowieku tą drzemiącą religijność, to jest prze
świadczenie rozumu i uczucia łączące go ze Stwórcą, przyczyną bytu i celem 
jego życia. Ma tę religijność potęgować, czynić ją stosunkiem świadomości 
i życia.

W  polskiej duszy tkwi tęsknota religijna, jak może w żadnej innej 
duszy ludzkiej, i jeśli już Arystoteles określił człowieka wogóle jako istotę 
religijną, a Sabatier jako niepoprawnie religijną, to o Polaku można powie- 
dzieć, że on żyje religią, że on umiłował Chrystusa Pana jak żaden inny 
człowiek na świecie i widzi w Nim, w Jego religii ziszczenie się marzeń i o- 
sobistych i społecznych i narodowych.

Tylko, że to ma być Chrystusowa religia, religia miłości i sprawiedli
wości i braterstwa. Taka religia, jaką głosił Mistrz z Nazaretu, Jezus 
Chrystus i za którą umarł na krzyżu.

Gdy człowiekowi nie wystarczą rozrywki światowe, a człowiekowi my
ślącemu i naprzód wiecznie postępującemu nie wystarczą one nigdy, ani go 
zaspokoi trud twórczy, ani sprawy polityczne, czy społeczne, to pójdzie do 
świątyni Bożej ukoić duszę znękaną, tęskniącą ukorzyć się przed Bogiem, 
rozmawiać z Nim przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, śpiew, muzykę, 
kontemplacyę Jego Świętej Istoty, sakramentalną unię, wróci do domu od
rodzony, mocniejszy, lepszy i do pracy i poświęcenia skorszy. Takiego Ko
ścioła i Nauki będzie potrzebował zawsze Naród Polski, będą potrzebowały 
go wolne, skonfederowane wszystkie narody świata, jak potrzebują powie
trza, światła, ziemi i zakwitnie pokój sprawiedliwość, dobroć, łaskawość i 
braterstwo, a Duch Boży, przeniknie ludzkość całą i poprowadzi ją ku świe
tlanej przyszłości.

Tą właśnie misyą przejęty jest Kościół Polski Narodowy Katolicki, 
jako instytucya religijna, powołana do bytu przez Opatrzność Bożą.

Kościół Polsko-Narod. Katolicki posiada znaki prawdziwego Kościoła; 
jest jeden, święty, apostolski i powszechny czyli katolicki. Jeden znaczy, że 
musi w nim być jeden Duch i jednolitość nauki Jezusa Chrystusa, głoszone 
niezmiennie po wszystkie czasy, święty znaczy, że założyciel Kościoła, Je
zus Chrystus, był świętym, jak również i Jego nauka, przeto i nauka gło
szona w Kościele musi być święta czyli, że głównym zadaniem prawdziwe
go Kościoła ma być uświęcenie, zbawienie czyli udoskonalenie człowieka, 
Apostolski, znaczy, że ma łączność historyczną z pierwotnym Kościołem 
Apostolskim, tak zewnętrznie przez biskupstwo, jak wewnętrznie przez Du
cha św., czyli że jest historycznie związany z Kościołem Apostolskim.



Polsko Narodowa Spójnia została powołana do bytu dnia Igo  paź
dziernika, 1908 r. Początkowo praca była trudna, ale wydała znakomite 
owoce. Już na Sejmie odbytym w Bayonne, N. J., w roku 1911, a więc 
po upływie dwóch lat od czasu założenia tej organizacyi, było na Sejmie 
43 delegatów reprezentujących 1088 członków, a kapitał Spójni wynosił 
$16.403.96.

Sejm ten zakreślił szerszy program pracy Polsko Narodowej Spójni. 
Bo chociaż od początku istnienia Spójnia miała być nietylko organizacyą 
ubezpieczeniową, ale też ideową, Sejm w Bayonne określił jasno program 
działania, który uzupełniony przez następne Sejmy Spójni brzmi jak na
stępuje:

Polsko Narodowa Spójnia ma być nie tylko kasą pośmiertną i insty- 
tucyą finansową, wypłacającą pomoc w  razie śmierci, ale organizacyą 
ideową. Bo choćbyśmy byli najbogatszymi pod względem materyalnym, 
lecz gdy nie będziemy posiadać hartu duszy, przeświadczenia i odpowie
dzialności za czyny nasze przed Bogiem, własnem sumieniem i społeczeń
stwem, nie będzie nas ożywiać wiara w sprawiedliwość społeczną, poczu
cie godności osobistej i narodowej —  zginiemy marnie, jak zginęło tyle 
organizacyi i narodów, które się wyzbyły wyższych ideałów.

Szerzyć przyjaźń, jedność i prawdziwą miłość chrześciańską wśród 
członków organizacyi, w którejby nie był tamowany rozwój sił narodu.

Składać fundusz pośmiertny, z którego spadkobiercy członków, wy
pełniający wszelkie obowiązki przepisane przez konstytucyę Spójni, otrzy
maliby w razie śmierci lub kalectwa pomoc w  tej wysokości, na jaką był 
ubezpieczony.



Dawać zapomogi członkom w razie choroby przez utrzymywanie przy 
Polsko Narodowej Spójni kasy chorych.

Zaopiekować się członkami, którzy w razie kalectwa, lub starości, 
pozostaną bez środków do życia, zapewniając im przytułek w Domu Star
ców i Kalek.

G ŁÓ W N Y  ZA R ZĄ D  PO LSK O  N A R O D O W E J SP Ó JN I, W  A M E R Y C E .
Od strony lew e j do p raw ej: T. F. Zenker, Zastępca K on tro lera ; A. B. Pikulski. Stan. 

Zarychta, Józef Roman, D yrek to rzy ; W ojciech Szpajer, K asyer ; Michał Roman, S ekr. 
J en .; W ikto r Kosiorek, Prezes ; Bron. W ysocki, W ice-P rezes ; Jan Gazda, Stan. Mrozek, 
D yrek to rzy ; Stan. Kinowska i W al. Nowak, D yrek tork i; Ks. Jan Gritenas. D yrektor.

Szerzyć oświatą przez zakładanie czytelni, udzielanie stypendyów ucz
niom i uczennicom wyższych i średnich zakładów naukowych.

Upamiętniać obchodami rocznice najważniejszych wypadków histo
rycznych z przeszłości Polski, oraz rozbudzać i utrzymywać wszelkimi ho
norowymi i legalnymi sposobami ducha polskiego wśród naszego ludu.



W  pracy religijno-społecznej i narodowej ma Polsko Narodowa Spój
nia współdziałać z Kościołem Polsko Narodowym Katolickim w  Ameryce. 
Ma Kościołowi pomagać i wspólnemi siłami dźwigać naród polski do 
szczęścia, światła i doskonałości.

 Pomimo, iż Polsko Narodowa Spójnia na wielu polach swej działal
ności będzie się spotykać z Kościołem Narodowym, nie będzie jednak or
ganizacyą zależną, podległą, ale wolną, samodzielną organizacyą świecką. 
Polsko Narodowa Spójnia tylko duchowo i ideowo będzie związana z Ko
ściołem Narodowym, bo z niego wzięła swój początek i do tej samej zdą
ża mety, chociaż innemi drogami.

Polsko Narodowa Spójnia w Ameryce zatem będzie pomagała Kościo
łowi do osiągnięcia takiego idealnego zrzeszenia polskiego narodu na 
wychodźtwie i w starym kraju, w którem mają panować:

a) Braterstwo, równość i miłość wzajemna,
b) w którem nie będzie tamowany rozwój sił narodu,
c) w  którem nauka Chrystusowa nie będzie pustym dźwiękiem, po

krywką tylko dla możnych tęgo świata do zbogacenia się i opanowania 
przez religię mas narodu, do wyzysku słabych i nieuświadomionych, ale 
będzie żywą siłą, zdolną odrodzić nasz naród pod względem duchowym i 
moralnym i pchnąć go do czynów wielkich i szlachetnych i doprowadzić 
do takiego stanu doskonałości, który Boski Nauczyciel nazwał panowaniem 
Królestwa Bożego na ziemi.

Wszystkie te zadania nakreślone przez konstytucyę powoli zamie
niano w czyn tak, że na następnym Sejmie, który się odbył w Plymouth, 
Pa., przekonano się, że Polsko Narodowa Spójnia, aczkolwiek jako młoda 
organizacya nie liczy dziesiątek tysięcy członków, jest organizacyą dzielną, 
stojącą na wysokości zadania, przezorną i przynoszącą polskiemu społe
czeństwu korzyść pod każdym względem.

Kiedy nad Europą rozszalała straszna burza wojenna, a na ziemiach 
Polski, na których się zmagały potężne armie naszych ciemięzców, zapano
wał głód i nędza, Polsko Narodowa Spójnia z własnej kasy wykładała pie
niądze na ratunek głodnych i nieszczęśliwych.

Kiedy znacznie później zorganizowano tak zwany Wydział Narodo
wy, który wziął na się zadanie ratowania głodnych i wszelką humanitarną
i narodową pracę, Spójnia agitowała za zbieraniem funduszów, a i z włas
nej kasy składała datki do Wydziału.

Straciwszy zaś zaufanie w  uczciwość humanitarnej akcyi, prowadzo
nej przez Wydział Narodowy, Spójnia wysyła do Kraju własnego przed
stawiciela, który zakłada na miejscu w  Polsce komitety ratunkowe i roz
daje pieniądze Spójni pomiędzy najbardziej potrzebujących.



Oprócz pieniędzy podejmowanych z kasy Spójni, organizacya nasza 
przez specyalne apele zbiera dobrowolne datki pomiędzy członkami, a na
wet ubrania, mydło, artykuły spożywcze i szle to na ręce swego przed
stawiciela do Polski.

Gdy się zorganizował w  Scranton Komitet Ratunkowy, Spójnia bie
rze udział w tym Komitecie i zasila kasę tegoż znacznemi sumami.

Pobieżne obliczenie, jakie nam doręczył Sekretarz Jeneralny, Polsko 
Narodowej Spójni wykazuje, że na różne humanitarne i ideowe cele Pol
sko Narodowa Spójnia do stycznia 1923 r. wypłaciła z kasy $37.046.45.

Musimy tu zaznaczyć, że oprócz powyższej sumy, którą członkowie zło
żyli na cele humanitarne do kasy Spójni, każdy z nich składał daniny do 
tak zwanych komitetów obywatelskich wydziałowych, a więc z tego wyni
ka, że Spójniacy opłacali podwójnie daniny: do swej organizacyi i do ko
mitetów obywatelskich.

Kiedy rząd polski rozpoczął sprzedaż bondów pożyczkowych i wezwał 
do pracy całe wychodźtwo, Polsko Narodowa Spójnia zastosowała się wier
nie do apelu polskiego rządu. Urządzała agitacyjne zgromadzenia, często 
koszta rozrzutek i wynajęcia hali płaciła z własnej kieszeni. Główny Za
rząd P. N. Spójni zakupił polskich bondów za $30.000.00, które częściowo 
rozprzedał między członków, a resztę utrzymał na rachunek Spójni.

Tak więc z pracy patryotycznej, polskiej i obywatelskiej, jak też z 
każdego zakresu pracy, nakreślonej przez konstytucyę, Spójnia zdała
chlubnie egzamin. 

Ze zdumieniem więc patrzą dziś Spójniacy na Polskę, którą tak u
kochali i dla której ponieśli tyle ofiar; na Polskę w której się aresztuje ka
płanów Kościoła Narodowego za to, że ci odprawiają nabożeństwa w  języ
ku ojczystym; na Polskę, w której się lży tych Spójniaków, jako burzycieli 
sprzymierzeńców masoneryi o tendencyach bolszewickich.

Jest to do pewnego stopnia rozczarowanie; jest to jak gdyby kubeł 
zimnej wody na chłodzenie patryotycznego zapału, ale mimo wszystko 
Spójniacy to dzielni pracownicy narodowi, zahartowani w szkole Kościoła 
Narodowego. Ich nie zniechęci nikczemna, niepolska i niechrześciańska
nagonka ludzi przewrotnych, ludzi małych. 

Spójniacy przysięgli sumienną służbę Bogu i Polsce i tej przysięgi
dotrzymają.



U

„POLSKO NARODOW A SPÓJNIA W  AMERYCE powstała z Pol-
 skiego ludu, przez lud i dla ludu!”
 Początek swój wzięła ona w Scranton, w Stanie Pennsylwania, a

 powstała na to, by być ludu polskiego szafarką w chorobie czy kalec- 
 twie, podporą na wypadek śmierci w rodzinie, a także po to, aby mu po- 

magać w  zdobyciu oświaty, uznania w świecie i lepszego stanowiska 
w konkurencji życia.

 N A R O D O W A  S P Ó J N IA  |
HUMANITARNO-ASEKURACYJNA SPOŁECZNA ORGANIZACYA

W  AMERYCE

1) Na wypadek śmierci, wiek od 18 do 55 lat,
 na sumę od $100 do $1.500.00;

 U B E Z P IE C Z A 2) Na wypadek choroby czy kalectwa, wiek od 18
 do 40 lat, wsparcie wypłacane tygodniowo;
3) Na wypadek śmierci dziatwę i młodzież, wiek

od 1 roku do 18 lat, na sumę od $100 do $500.
  

W ZR O ST POLSKO NARODOW EJ SPÓJNI W  CYFRACH:
Rok Fundusz Pośmiertny Liczba członk. Suma ubezp.

1908 $191.22 134 $53,600

1910 $11,198.80 1,548 $792,000

1912 $ 2 8 ,6 2 8 .1 3 2,025 $ 947,200
1914 $44 ,812.20 2,427 $1,196,800
1916 $61,061.28 3,442 $1,734,200
1918 $8 2 ,278.35 3,870 $1,966,100

1920 $109,531.98 5,041 $2 ,715,800
1922 $169,438.81 5.657 $3,317,000

Z dniem 1ym stycznia, 1923 roku stan Polsko Narodowej Spójni
był następujący:

Og. maj. Działu Dorosłych $169,438.81; czł. 5,657; ubezp. $3,317.000  
Og. maj. Działu Młodzieży $ 29,199.70; czł. 4,726; ubezp. $1,207,000 
Og. maj. Dz. Kasy Wsparć $ 3,654.97; czł. 450; ubezp.$ 22,000

RAZEM $202,293.48; czł. 10,833; ubezp.$4,546.000

Od swego założenia w roku 1908ym do 1go stycznia 1923 roku 
Polsko Narodowa Spójnia W YPŁAC IŁA  

POŚMIERTNEGO $216,451.28  
NA CELE H U M AN ITARNE, O Ś W IA TO W E  I IDEO W E $37,046.45 ■

s■



Jakeśmy zaznaczyli w opisie miasta Scranton, tutejsza Międzynarodo
wa Szkoła Korespondencyjna (M. S. K .) t. z. INTERNATIONAL CORRES- 
PONDENCE SCHOOLS, jest największą tego rodzaju uczelnią na świecie. 
Stąd za pomocą korespondencyi setki tysięcy ludzi, rozrzuconych po całym 
świecie, nabywają wiedzy w warunkach, w jakich za dawnych czasów coś 
podobnego było zupełnie niemożliwem. Wówczas, gdy ktokolwiek nie miał 
okazyi nabycia wiedzy w dziecinnych latach i był zmuszonym w młodym je 
szcze wieku iść do pracy za chlebem powszednim, ten jedynie zdolnościa
mi swemi mógł się wybić, o ile zdolności takie posiadał, i był to wypadek 
bardzo rzadki; tymczasem obecnie, przy pomocy nader przystępnie układa
nej korespondencyi każdy ma sposobność powiększyć swoją wiedzę w do
wolnym i dogodnym dla siebie kierunku, i, wybijając się szybciej na wyższe 
stanowisko, zapewnić sobie byt niezależny.

Main Building of the International Correspondence Schools, Scranton, Pa.

CZYNNOŚCI JEDNEGO DNIA. Codziennie:

2.500 osób urzędu je w  b iurach G łów nego Zarządu M . S . K . ;

K s ią żk i M . S. K .  są, u żyw ane za naukowe podręczn ik i w  258 uczeln iach w  Am eryce ;

W yd z ia ł In s tru kcy jn y  M . S . K .  egzam inu je  i popraw ia  637 p ły t rysunkow ych  oraz 
3.100 o ryg in a łów  różnych  lekcy j;

P rze z  W yd z ia ł P oc z to w y  M . S .K .  przechodzi 45.000 sztuk poczty ;

M . S . K .  w yp łaca  poczcie  $900.00 za  m ark i i p rzesy łk i pocztow e;

P rzesz ło  2.500 spec. lis tów  z radam i i z zachętą  w yp isu je  się do studentów  M . S . K . ;

R óżn i urzędn icy 279ciu kole i że laznych  są p rzygotow an i do awansu p rzez odb ieran ie 
s tudyów  na kursach M . S . K .;

O głoszen ia M . S . K .  kursu ją po św iec ie  w  stu rozm aitego  rodzaju  wydan iach  
peryodyczn ych ;

85.000 illustrow anych  ogłoszen iow ych  broszur są rozdaw ane po dom ach i różnych  in 
teresach  przez p rzedstaw ic ie li M . S . K . ;

Od 300 do 500 nowych  studentów  zap isu je  się na listę  M . S . K .  —  przeciętn ie  jeden 
student na każde 1 i pół m inuty.



Ja nie jestem gorszy od Jana.”
,Jednakowoż zrobili go dzisiaj zarządzającym, ze znacznie podwyż

szoną pensyą. Od stycznia tego roku, to już czwarty urzędnik, co tak się 
wjbija. I wszyscy czterej awansowali z tej samej przyczyny —  w wol
nym od pracy czasie jako studenci I. C. S., nabywali więcej wiedzy od 
nas i dlatego nas wyprzedzili. I ja  to zdobędę! Widzisz ten kupon u dołu ? 
On oznacza mój początek ku lepszemu stanowisku i jeszcze dzisiaj ode- 
szlę go do Scranton!”

T E A R O UT  H E R E

Tysiące ludzi odczuwają powodzenie INTERNATIONAL CORRESPONDENCE S CHOOLS
gdyż powierzyli I . C. S. w  Scranton," BOX 1706 SCRANTON PA.
przygotowanie ich do wykonania więcej j whichTmlS'*"31̂  f°" the P°s,‘
produktywnej pracy o lepszem wyna- R l o c o m o t i v e  e n g .  

grodzeniu. Zn a jdziec ie  ich  w  b iurach, 
fabrykach, warsztatach , m agazynach, 
młynach, kopalniach, na kole jach   
wszędzie! 

W yb ie rz  sob ie stanow isko, jak ieb yś  
chciał za jąć  w  n a jbard zie j upodobanej 
dla sieb ie pracy, a I. C . S . p rzygo tu je
C iebie do tegoż, w  tw o jem  w łasnem  
mieszkaniu, w  tw o im  w o ln ym  czasie —  
nie potrzebu jesz trac i ć an i jednego  dn ia  
ani te ż  jednego  centa z  obecnego s w e -  
go za jęc ia . 

Tak, T y  m ożesz to zrob ić ! W ię c e j jak  
m ilion  ludzi uczyniło to  w  ostatn ich
29iu latach . W ię c e j n iż 180,000 ludzi, Name
rob i to  w  obecnej c h w ili . P rzy łą c z  s ię do

 l o c o m o t i v e  e n g .
Locom otive Fireman 
Traveling  Engineer 
Traveling Fireman 
Air Brake Inspector 
A ir Brake Repairman 
Round House Foreman 
Trainmen and Carmen 
Railw ay Conductor 
M E C H A N IC A L  ENG. 
Mechanical Draftsman 
Machine Shop Practice 
Toolm aker
Boiler Maker or Designer 
Gas Engine Operating 
C IV IL  E N G IN EER  
Surveying and Mapping 
R. R. Conatructing 
Bridge Engineer 
A R C H IT E C T  
Architectural Draftsman 
Ship Draftsman 
Contractor and Builder 
Structural Engineer 
Concrete Builder 
CH EM IST

Pharmacy
TR A F F IC  M A N A G E R
BO O KKEEPER
R. R. Agency Accounting
R R. Gen’I O ffice  A cc ’ting
Higher Accounting
BUSINESS MANAGEMENT
Private Secretary
Business Correspondent
Stenographer and Typist
SALE SM AN SH IP
A D V E R T IS IN G
Railw ay Mail C lerk
C IV IL  SERVICE
ELECTRIC AL ENGINEER
Electrician
Electric W iring
Elec. L ighting & Railways
Telegraph Engineer
Telephone W ork
MINE FOREMAN OR ENG’R
Stationary Engineer
AUTOMOBILES
Good English  Spanlsh
AGRICULTURE Math' ca
Ponltry Ra ising  Banking

nich, n ie tracąc w ięce j c zasu . Oznacz 
na kuponie pożądaną dla sieb ie specyal- 
ność, i w yś lij go pocztą  jeszcze  d z is ia j!

Business 
—Address__

 and No.- 

C ity____
Canadians may send this coupon to Intern ational 

Correspondent Schoola Canadian, Lim ited, M ontrea l, Canada



HANDEL I PRZEMS Ł

W  pierwotnych czasach, z tworzeniem się różnych narodowości, gdy 
jeszcze przemysł był prawie zupełnie nieznanym, narody te zadawalniały się 
przeważnie swymi własnymi wyrobami, żyjąc w  sobie i dla siebie. Pomału 
jednak z nadmiaru wyrobów poszczególnych artykułów rozpoczął się pomię
dzy narodami handel tz. zamienny, to znaczy, że narody zamieniały pomię
dzy sobą nadprodukcyę swych artykułów, co też dało początek rozwojowi 
przemysłu, podług którego szacują dzisiaj wielkość i siłę państw i narodów.

Z postępem cywilizacyi i z nią ułatwiania komunikacyi, a tem samem 
zbliżenia łączności pomiędzy narodami, taki handel zamienny przybierał co 
raz to większe rozmiary. Przemysł danych narodów począł się bardziej roz
wijać, aż w końcu dla ułatwienia tak miejscowego jak i zagranicznego han- 
lu, wprowadzono tak zwane „pieniądze” , które z początku miały bardzo pry
mitywny wygląd. Z biegiem czasu i odnajdywaniem coraz cenniejszych 
materyałów, pieniądze te zaczęły przyjmować coraz to praktyczniejszą for
mę, nadającą się już do praktycznego, ogólnego użytku.

Narody rozpoczęły wyrób takich pieniędzy według własnego określenia 
i wzorów, ukształtowując ich wygląd i wartość w stosunku do rozwoju i 
przemysłowego stanowiska danych narodów, wyprowadzając stopniowo wa
lutę srebrną, z rozkwitem wyższej cywilizacyi i postępu, rozpoczęto bić pie
niądze złote. Na podstawie złota opiera się dzisiaj handel i przemysł świata.

Gdy pieniądze zostały wprowadzane coraz to bardziej w użycie, z roz
wojem wiedzy i nauki, rozpoczęto szukać określenia i wytłómaczenia, co 
właściwie oznacza sobą „pieniądz’ i jak go określić naukowo? Nad roz
wiązaniem tych zagadnień wielu mądrych ludzi łamało sobie głowy, aż do
piero pod koniec 19go wieku jeden z najsłynniejszych profesorów Ekono
mii Politycznej, BUECHER, na Uniwersytecie Lipskim, określił pieniądz ja
ko zwykły towar, co też zostało powszechnie przyjęte i tego określenia nau
ka trzyma się po dzień dzisiejszy. Tłómacząc to określenie metodą poglą
dową, można dojść do słuszności twierdzenia: zamiast stolarz ma nieść 
krzesło, stół, lub szafę do szewca dla zamiany na parę butów, a szewc ma 
znowu dźwigać wyrób ten stolarski do rzeźnika dla dalszej zamiany na mię
so itd. —  stolarz zamienia wartość swego wyrobu na określoną wartość 
danego pieniądza, za który wzamian otrzymuje u szewca buty, ten znowu



B O SA K STATE B A N K
SCRANTON, PA .

Poleca Szan. Rodakom swe usługi, zawsze jak najrzetelniej i su
miennie spełniane:
W YSYŁAM Y pieniądze do Polski i innych krajów szybko, tanio i pod 

pełną gwarancyą —  na żądanie w  amerykańskich dolarach.
SPRZEDAJEMY karty okrętowe do kraju na najlepsze linie.
SPROW ADZAM Y krewnych i znajomych do Ameryki i wyrabiamy 

dla nich potrzebne dokumenty podróży.
ZA ŁA TW IA M Y  wszelkie sprawy starokrajowe: kontrakty kupna—   

sprzedaży, pełnomocnictwa, spadki, spłaty gruntowe oraz 
sprawy notaryalne.

PRZYJM UJEM Y OSZCZĘDNOŚCI NA OPROCENTOWANIE. —  
Miliony polskiego grosza ulokowane są bezpiecznie i pewnie 
na procencie w naszym stanowym banku —  pod kontrolą 
władz Stanu Pennsylvania.

W  każdej potrzebie, z zaufaniem udawajcie się lub piszcie do:

BOSAK STATE BANK, SCRANTON, PA.

FIRST N A TIO N A L B A N K
SCRANTON, PA.

Kapitał $1,500.000 Nadwyżka $1,500.000

Stan majątku przewyższa $35,000.000.00

Wysyła pieniądze do kraju, jak i do każdej części świata po 
najniższym dziennym kursie, lub w amerykańskich dolarach.

Sprzedaje szyfkarty do kraju na najlepsze okręty, sprowadza 
krewnych z kraju i wyrabia potrzebne dokumenty.

Załatwia krajowe prawne i notaryalne sprawy, wyrabia kon
trakty kupna i sprzedaży, dzierżawy, wymiany, pełnomocnictwa itd.

Wszelkich potrzebnych wyjaśnień, informacyj i porad udziela 
się darmo w zagranicznym departamencie banku.

GODZINY URZĘDOWE:
Od 9tej do 6 tej. W  sobotę od  9tej  do 8:30



mięso itd., czyli, że ten pieniądz jest oczywiście towarem zamiennym, tylko 
w innej formie. Z czasem, przy coraz szerszem zaprowadzaniu w naro
dach tego systemu monetarnego, rządy przestały wyrabiać same tylko mo
nety z metali, lecz też, wzamian surowych tych kruszców, nagromadza
nych i zachowywanych w skarbcach państwowych, poczęły wypuszczać t. z. 
weksle, czyli noty państwowe, gwarantowane skarbcem państwa, tak dzi
siaj rozpowszechnione pieniądze papierowe, których praktyczność jest po
wszechnie uznaną i przyjętą w zastosowaniu.

Z wzrostem przemysłu narodów i handlu świata obrót monetarny przy
jął kolosalne rozmiary, rezultatem czego było wprowadzenie specyalnych 
instytucyi finansowych, tak zwanych BANKÓW , które odrazu znacznie uła
twiły przeprowadzanie różnych tranzakcyj pieniężnych tak dla pojedynczych 
jednostek, jak i dla całych narodów.

Przy sile i dzisiejszem znaczeniu tego pieniądza, przeciętnie każdy 
człowiek, jeżeli się nie stara, to stanowczo POW INIEN się starać zabez
pieczyć swoją i swej rodziny przyszłość przez zaprowadzenie pewnych osz
czędności w codziennych wydatkach w stosunku do otrzymywanego wyna
grodzenia za swoją pracę. A że i tutaj człowiek zamienia wartość wydanej 
przez siebie pracy na wartość otrzymywanego za nią pieniądza, zatem za
oszczędzony taki pieniądz jest częścią jego własnych sił żywotnych, i dlate
go powinien być w odpowiedni sposób zachowany, bo siły człowieka przy 
każdej pracy się wyczerpują i, zamieniając je na pieniądz, równoważy w 
ten sposób utratę sił własnych.

W  tym kierunku, najpewniejszą ochroną dla takiej zamienionej na 
pieniądz zaoszczędzonej wydajności sił naszych, są właśnie takie BANKI, 
które przez skupianie oszczędności poszczególnych jednostek tworzą ol
brzymie kapitały, zdolne do wielkich obrotów finansowych, przynoszących 
korzyść dla całego społeczeństwa, jednocześnie zapewniając całość tych 
oszczędności poszczególnym depozytaryuszom. Daje się słyszeć nie rzadko, 
tu i ówdzie, że oszczędności całego życia spaliły się komuś podczas pożaru 
w „domowej kasie" —  sienniku, czy też przez zapomnienie poszły z dymem 
razem z pierwszym ogniem, zrobionym z nadchodzącą zimą w  piecu —  czy
li w innego rodzaju „najpewniejszej kasie domowej” , to znowu sub-loka- 
tor (tz. boarder) wyciągnął swoim gospodarzom pieniądze z kufra i ulotnił 
się. W iele takich i innych podobnych wypadków, zmartwień i nieszczęść 
można łatwo uniknąć przez ulokowanie swych oszczędności w odpowiednim 
BANKU, gdzie nie tylko pieniądze są zupełnie pewne, ale też przynoszą pe
wien roczny procent. To znaczy, że nie leżą tam martwe, lecz jeszcze pra
cują na korzyść swego właściciela, rosnąc stale z roku na rok.

Oszczędność zatem jest pierwszym warunkiem naszego życia, lecz u
miejmy też odpowiednio lokować te nasze oszczędności, bo

przez oszczędność —  najbliższa droga do dobrobytu.



o ' DOCHODU —  1 0 0 %  GW ARANCYI.

Płacimy 41/2 %  rocznie od gwarantowanych Certyfikatów Hipo
tecznych. Mogą być nabywane w działach po $100. $200, $500, 
$ 1 . 0 0 0  i w  każdej wyższej sumie ponadto.

Przyjdźcie do nas i omówcię tę propozycyę.

Płacimy 3 %  od depozytów oszczędnościowych.

Atrthrarite Trust Co.
Cor. Washington Ave., and Spruce St., Scranton, Pa.

Kapitał $350.000.00 Nadwyżżka $110,000.00

OSZCZĘDZAJCIE  W A S Z E  ZAROBKI
KUPCIE SOBIE DOM.

MY W AM  POMOŻEMY.

OTWÓRZCIE SOBIE U NAS KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE.

PŁACIMY TRZY PROCENT ROCZNIE.

130 W YO M IN G  A VENUE, SCRANTON, PA.

Nikt jeszcze 
nie żałował, że oszczędzał p ien iądze, lecz tys iące  ju ż  ża łow ali, że  ich 

nie oszczędza li. D o la r zaoszczędzony znaczy w ięce j n iż 
dolar zarobiony, gd yż  oszczędność, a  n ie zarobek określa W a s z  postęp.

Zaoszczędźcie  cośkolw iek  w  każdym  m iesiącu i zadeponu jcie  w

Thtrit National Bank
„N O W O C Z E S N Y  B A N K ”

118-120-122 W YO M IN G  AVE., SCRANTON, PA.
U pow ażn iony do pełn ien ia fun kcy i Pow iern ików , E gzeku torów , Z a 

rządców , R e jes tra tu ry  A k cy j i O b ligacyi, Opiekunów M a ją tków  itd . 
K apita ł $400,000,00 N adw yżka (Oszczędzona) $1,200,000,00

Bank o tw arty  codziennie od 9ej rano do 3 po poł. W  S O B O T Y  za m 
kn ięty o 12ej w  południe i  o tw arty  w ieczorem  od 7ej d o  8:30.
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W  razie zamiaru lokowania swych oszczędności w udziałach różnych 
przedsiębiorstw, zawsze dobrze jest pierwej poradzić się ludzi, co się na 
tem znają, co tylko w tym kierunku pracują, a taką właśnie jest firma ni
żej podana, która chętnie ofiaruje Polakom swoje usługi zupełnie bez
płatnie we wszelkich poradach i objaśnieniach.

FIRMA ZAŁOŻONA W  ROKU 1905.
Handlujemy miejscowemi i obcokrajowemi obligacyami.

PROW ADZIMY ODDZIAŁ W YW IADOW CZY.

Udzielamy wszelkich informacyi, dotyczących wartości już nabytych 
akcyi i obligacyi, oraz instrukcyi w nabywaniu 

nowych udziałów BEZPŁATNIE.
Wysyłamy pieniądze do Polski przekazami, czekami i telegraficznie.

Pytajcie o nasz kurs pieniężny.

||. H. B ro oks & Co.
Członkowie Giełdy w New Yorku.

BROOKS B LD G , SCRANTON, PA.

Polskie przysłowie powiada: „Wypadki chodzą po ludziach” . To też 
dobrze być zabezpieczonym od każdego takiego wypadku. Asekuracya 
na życie jest pierwszym obowiązkiem każdego śmiertelnika, ale to nie 
wszystko. Pożary często niszczą cały dobytek ludzki, w czasie nawet 
małego pożaru, jeżeli nie ogień, to woda lub siekiera strażacka dokona 
reszty zniszczenia. Dobrze być mądrym za wczasu —  asekurować się 
na różne ewentualności.

„DLA DOBREGO UBEZPIECZENIA MIEJCIE NASZE POLISY.”

Charles H. Genter & Co.
Biura No. 305— 307.

CONNELL B LD G , 3 Piętro. SCRANTON, PA.

ASEKURACYA
OD OGNIA, POKALECZEŃ I OD W YPADK Ó W .

Kompania o nieskazitelnej reputacyi, silnem finansowem 
stanowisku i rekordowanej wypłacalności.

GDY ZAŁATW IACIE ASEKURACYĘ —  RÓBCIE INTERES Z NAMI.



M YER K A B A T C H N IK
A D W O K A T

1012-13 M EARS BLDG., W A SH . A V E „  & SPR U C E  ST.

 Pomyślnego rozwoju życzy Członkom Pol. Nar. Kat. Kościoła |

 1117 PITTSTO N AVENUE, SCRANTON, PA. |

B ell T e le fo n : 7-7077-M

D r .  J .  R a t a j s k t ,

Specyalista od chorób: 
ócz, nosa, gardła, uszów itd.

Godziny przyjęć: 
od 9— 1 2  i od 2 — 6  wieczorem

314 Farr Bldg., 139 Adams Ave.

B ell Tele fon  
B iu row y 3611 P ry w a tn y  8566

Z y g m u n t  G r a b o w s k i

ADW OKAT

DORADCA PR AW N Y 

Godziny biurowe: od 9 r. do 6  w. 

416-17 Connell Bldg.,Scranton, Pa.

B ell T e le fon : 7-0881-W

Do k t ó r  M .  S a l m o n

Specyalista 
od chorób dziecięcych

W iek dzieci od 1 tygodnia do 16 lat

Coal Exchange Bldg.,
130 Wyoming Ave., Scranton, Pa.

B ell T e le fon : 7-6469-R

MAGDALENA FABROW ICZ
AKUSZERKA 

1107 Pittston Ave., Scranton Pa.

HYDE PARK PHARMACY
POLSKA APTEKA

 O R A Z  

Skład Apteczny 
317 So. Main Ave., Scranton, Pa.



CHYROPRAKTYKA jest to specyalna metoda leczenia różnych do
legliwości bez lekarstw, a tylko za pomocą odpowiedniego naciskania i 
masowania kręgosłupa, jako głównej podstawy całego ustroju ludzkiej 
budowy. Metoda ta jest bardzo popularną i ma wielu zwolenników pod
dających się je j teoryi.

SKRENTOŃSCY CHYROPRAKTYCY.

A N N A  COLBIN FRANKLIN
UNIV ERSAL GRADUATE 

704 Connell Building, Scranton, Pa.

Godziny przyjęć: 10— 12 i 2— 5; Poniedz. i Czwartki 7— 8  wieczorem

J a s .  M u l g r e w P a t r i c k  J .  B o y l a n

Republican Bldg. 448 W . Market St.
Obok Poczty.

s c r a n t o n ,  p e n n ’a. Providence Scranton, Pa.

M a r y  P r e s t o n E liz a b e th  B .  H a r n e r

311-2 M iller Bldg., Scranton, Pa. 304 M iller Bldg., Scranton, Pa.

Godziny: 10— 12; Godziny: 10— 12 i 2— 5
Pon. środy i Piątki 2— 5 i7— 8 w. Filia:

Filia: 2062 Main Ave., Providence.
18 N. Main St., Pittston, Pa. Godziny od 7— 8 wieczorem

C h a s .  i .  F e e l e y N i c o l a s  M a r x

307 Republican Bldg.

Scranton, Pa. 1113 So. W ebster Avenue

Godziny: Scranton, Pa.

Pon., środa i Piątek: 10— 12 i 2— 7
Wtor. Czw. i Sob. 10— 12 i 2— 5. Godziny: 10— 12; 2— 5 i 7— 8



Tele fon  B e ll: 7-1055-J

Gdy chcesz kupić, sprzedać lub wy
nająć farmę lub zamiejską po

siadłość zgłoś się do 
Polskiego Biura Realnościowego

Jan Maday
Farmy —  nasza specyalność. 

206 Farr Bldg.,
137 Adams Ave., Scranton, Pa.

Antoni Krupski

MALARZ
TAPICER

DEKORATOR

101 S. 7th Ave., Scranton, Pa.

Telefon  B e ll: 7-1270

2Ia filar, ^arsans & flterce
Cedar Avenue, Scranton, Pa.

Najlepszego gatunku 
wszelkiego rodzaju 

Ogniotrwałe 
Materyały Budowlane 
Filia w W ilkes-Barre:

606 —  2nd National Bank Bldg.

Telefon  B e ll;  4497 N o w y  158J

Andrew Muir

„P R Z O D U J Ą C Y  K W IA C IA R Z ”

430 Spruce St., Scranton, Pa.

„P O W IE D Z  K W IA T A M I”

PRZEZIĘBIENIE JEST NIEBEZPIECZNE
DLA W STRZĄŚNIĘTYCH N ER W A M I LU D ZI!

BOSAK ’ S  HORKE VINO, ,,Tonik Natu
ry” , w użyciu od 1894 roku, i w 
przeciągu tych 28iu lat przyniosło 

nieocenioną ulgę wielu tysiącom ludzi, któ
rych osłabione nerwy, przygnębienie i o
gólne wyczerpanie sil zdawały się już nie 
do poprawy.

Lecznicza jakość tego „Naturalnego To- 
niku” , BOSAKS HORKE V INO, jest wy
soce odżywiającą dla krwi i całego orga
nizmu człowieka.

BOSAK MANUFACTURING CO.
S C R A N T O N   P A .



W . H. SZNYTER

P R Z E D S IĘ B IO R C A  
P O G R Z E B O W Y

SCRANTON, P E N N A .

L e o n  S . G o r g o l

PRZEDSIĘBIORCA
POGRZEBOWY

1506 Prospect Avenue., 

Stary Tel. 2566J Scranton, Pa.

Wynajmuje automobile na chrzty, 

śluby i pogrzeby.

Pamiętajcie:

SWÓJ DO SWEGO!

N ATIO N AL C ASK ET C O M PA N Y
F A B R Y K A N C I  N A J L E P S Z E G O  G A T U N K U  D O S T A W  P O G R Z E B O W Y C H . 

F IL IE  W Y S T A W O W E  W  G ŁÓ W N Y C H  M IA S T A C H  A M E R Y K I



POZWÓLCIE NAM OSZACOWAĆ WASZE PRZYSZŁE 
ILLUSTRACYE ORAZ GRA W IROW ANIA.

Klisze do niniejszej Książki zostały wykonane przez

 

8

Furnished Plates for this Book.

Let us estimate on your future illustrating and engraving.

 SCRANTON, PA. B iu ro -O ffice 1138-44 Capouse Avenue  410 Pauli Building
 

8

T e l . B e ll: 3924

W SZELKĄ 

Gustowną oprawę książek

WYKONUJE

Bchuieitkcr & Ca*
PRINTERS, PAPER RULERS
& GENERAL BOOKBINDERS

LO O SE  L E A F  S P E C IA L T IE S  O P 
EV E R Y  D E S C R IP T IO N  F O R  

B A N K S  & C O R P O R A T IO N S

J. HENRY SCHWENKER 
Manager.

226 W Y O M I NG AVENUE, 
SCRANTON, -  -  PA.

V I C T O  R I A
PHOTO STUDIO

429 L A C K A W A N N A  A V E „  
SCRANTO N . P A .

FOTOGRAF

f il ia :

Prautirettce phata Stnbta

1915 N. MAIN A V E „  
PROVIDENCE SQUARE
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Tel. Bell 7-9691-W

POLSKI SKŁAD

Towarów spożywczych 
i mięsa.

EDWARD KROLL
Właściciel.

1322 Prospect Av., Scranton, Pa.

Tel. Bell 5347-M

WEST SIDE 
BOTTLING WORKS

J. J. TERESZKIEWICZ
Właściciel.

1304 Bryn M awr St., Scranton

Tel. Bell 7-6469-R

M. Fabrowicz.
Skład artykułów spożywczych 

1107 Pittston Ave., Scranton, Pa.

Tel. Bell 7-5191-R

H. F. Kaczmarek
Dostawca węgla.

714 Brook St., Scranton, Pa.

Tel. Bell 7-5191-R

Bracia Kaczmarek
Polski sklep spożywczy  

1301 So. Webster Ave., Scranton

Tel. Bell 7-5640-R

Ed. Skibiński
Skład węgli i drzewa 

1501 S. Irving Ave. Scranton, Pa

Przyczyszczająca czysta czekola
da, dobra dla całej rodziny.

TR U -LA X  MFG. CO. 
Newark -  -  -  -  N. J.

Tel. Bell 7-5191 -J

Mrs. John Wullert
Skład wędlin i mięsa.

1219 S. W ebster Ave., Scranton

DURYEA. PA.
M. and M.

Świątkowski and Co. 
326 Main St., Duryea, Pa.

Sklep spożywczy 
oraz skład mięsa 

Poleca Szan. Publiczności towa
ry najlepszej jakości, oraz naj

świeższe artykuły żywno
ściowe po cenach umiar

kowanych.



MERCHANTS  
NATIO NAL BANK
Second National Bank Bldg.
Broadway and Eastern Ave. 

BALTIMORE, MD.

Kapitał $4,000.000  
Zasoby Przeszło 50 Milionów.

„Swój do Swego!”

Polski Zakład Fotograficzny

Pierwszorzędne fotografie po 
umiarkowanych cenach. Do na
bycia fotografie Ks. Bp. Hodura.

„M ARKIEW ICZ"
1706 Eastern Av., Baltimore, Md.

PRZEDSIĘBIORCY POGRZEBOWI
 ORAZ 

Hertfrell Utppel &  Son |
MARTIN W . E. DIPPEL.

BALSAM OW ANIE CIAŁ

:
 &  Lombard St. 
 330 S. Bond St. „ North & Harford Av. 
   Tel. 1313 W olfe    T el. 4388-J W olfe  Te l_ 4 1 9 3  W olfe  Tel. 2130 Homew’d 

 BALTIM ORE  MARYLAND 

M ARYLAND  
STONE COM PANY

Kontraktorzy— Kamieniarze

J. F. WOJCIECHOWSKI, 
Właściciel.

2305-11 Essex St. Baltimore, Md

Buffalo Farm Exchange
Farmy, Domy i Loty.

1056 Broadway Buffalo, N. Y.

BRACIA KMIEĆ
Zakład Fotograficzny 

1096 Broadway, Buffalo, N. Y.



K. L. ADAM CZAK
POLSKI 

PRZEDSIĘBIORCA

Tel. Jeff. 4122.

H. M ARKIEL  
ELECTR IC  
488 Sycamore Street, 

Buffalo, N. Y.

Zakładamy elektrykę, lampy różnego 
rodzaju. Maszyny elektryczne do 

prania i czyszczenia dywanów.

BARDZO DOGODNE W A R U N K I 
NA W Y P ŁA TY .

POGRZEBOW Y

WYNAJMUJE AUTOMOBILE
N A

CHRZCINY I WESELA

173 SOBIESKI STREET, BUFFALO, N. Y.
Telefon: Oxford 3920



Electrical Chine Ringing Appa- 

ratus, Angelus and Clock 

Striking Automatics.

U. S. and Foreign Patents.

Herman A . iHettite

27 BOEHM PLACE, 

BUFFALO, -  N EW  YORK.

Tel. Haymarket 6783

Hr* A, K  IttghanouitCH
D. C. Ph. C.

CHIROPRAKTOR

 oraz 

LECZENIE

HYDRO -TERAPIĄ

906 M ILW A U K E E  AVENUE  
Róg Cornell ul. —  2gie piętro. 

CHICAGO -  -  ILL IN O IS .
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ŻYCZENIA

POMYŚLNEGO ROZWOJU

ZAŁĄCZA 

P R Z Y J A C I E L

CHICAGO, ILL.



Radość
DLA W SZYSTKICH CIERPIĄCYCH NA

REUMATYZM
G W ARANTO W ANA MEDYCYNA  

NA USUNIĘCIE REUM ATYZM U

V
Józef Sorokowski

M I Z A R
Król zniszczenia R EUM ATYZM U. Gwarantowana medycyna 

na zaziębienie, ból w rękach, nogach, krzyżach, w plecach, pier
siach, zimno w nogach i po ciele, to wzystko zostanie usunięte 
po trzy razowem użyciu medycyny M IZAR.

ZAŚW IADCZENIA I PO DZIĘKO W ANIA  OD W YLECZONYCH:
Dziękuję, panie Sorokowski 

za tak dobrą medycynę, że mi 
pomogła i mogę już dobrze cho 
dzić i życzę wszystkim cierpią
cym tej medycyny. G. Kapsia, 

Burgestan, Pa.

Panie Sorokowski, bolała 
mnie noga bardzo, ale gdym po
smarował Pańską maścią, to ból 
nie wiem gdzie się podział i te
raz jestem zdrów i życzę wszy
stkim cierpiącym używać tej 
maści. Dziękuję Panu serdecz
ne. St. Skrzypczak,

1408 N. Paulina St. Chicago.

Bolała mnie noga 2 lata, by
łem w szpitalu i nic mi nie po
mogło, a gdy użyłem Pańskiej 
maści, to już trzeci rok nic nie 
odczuwam, dziękuję Panu ser
decznie. Harry Zahakajło.

917 N. W inch’r Av. Chicago.

Drogi Panie:— Zasyłam Pa
nu jak najserdeczniejsze podzię 
kowanie za Pańskie lekarstwo, 
że przyszedłem do zdrowia i je 
stem zadowolony i życzę wszy
stkim cierpiącym tego lekar
stwa. Stan. Buszała,

28 Townsend St., Buffalo.

Niema różnicy jak dawno ta choroba jest, to zostanie usunię
ta. W ielki słoik kosztuje $6.00, mały 84.00.

 Do nabycia tylko u wynalazcy. Należytość proszę przysłać 
wraz z zamówieniem. Jeżeli moja medycyna nie usunie Reumaty
zmu to zwracam pieniądze.

G. JOSEPH SOROKOWSKI,
2424 W . SUPERIOR STREET, CHICAGO, ILL.



Wyrabia tanio i gustownie: ołtarze, ławki, ambony, 
koufesyonały, baryery i t. p.

Wszystko to wykonuje w krótkim czasie i dostawia 
na miejsce.

M ICHAŁ JARONCZYK
1910 W . CHICAGO AVE., CHICAGO, ILL.

Bez. Pieniędzy, Zdrowia i HUMORU nie będziesz SZCZĘŚLIWYM 

Czytaj „Figlarza lllustrowanego” roczna prenumerata $1.20. Nu
mer okazowy 15c.

FIGLARZ PUI3LISHING CO., 953 IM. Ashland Ave., Chicago, III.

Tel. Monroe 3161

Polonia Studio
1029 Milwaukee Ave., Chicago.

Księgarnia Polska
Adam Kamionko 

1421 W . Chicago Ave., Chicago.

Roman Kosiński
JUBILER

1039 Milwaukee 
Ave.,

Chicago. III.

Zygmunt Różański
Zakład Fotograficzny 

1073 Milwaukee Ave., Chicago.

Fabryka Warszawskich Harmonii 

i wszelkich instrumentów mu

zycznych oraz reperacye wszel

kich instrumentów.

P. PETELCZYC CO.
938 M ILW A U K E E  A VENUE, 

CHICAGO, ILL.
Tel. Monroe 3258

POLSKA FABRYKA KOŚCIELNYCH RZECZY



212 CARNEGIE— PHILADELPHIA

Telefon: 109-J

VIC TO R  LOUISA
Jeneralny Kontraktor i Budowniczy

DOSTAWCA W SZYSTKICH RODZAI SUROWEGO BUDULCA. 
DOSTAW Y DO KOPALŃ JAKO SPECYALNOŚĆ.

523 Railroad Street, Bridgeville, Pa;

Phillip Hanna & Brom.
Hurtowni Dostawcy Materyałów 

Bławatnych 
133-35 W . Main St. Carnegie.

Guth Valley Pharmacy
Geo. Anderson, właśc. 

Corner Fund and Main Sts. 
Carnegie, Pa.

Wirsing Drug Company
Skład Apteczny 

Wypełnianie recept.

Hary & Main St. Carnegie, Pa.

W Y S Z Ł Y  
Z  DRUKU  

DW IE M SZE
na cztery głosy mieszane z tow. 
organu. Tekst polski.

CENA EGZ. 40c.
Na składzie duży wybór nut 

polskich do śpiewu, na fortepian 
i kapele.

Piszcie po ilustrowany kata
log, załączając lOc na przesyłkę.

W YD AW NICTW O  
M UZYCZNE

3132 Richmond Street, 
Philadelphia, Penn’a.

RED SEAL LYE
M IA ŁK I W  S ITKO W YCH PUSZKACH

Najbardziej dezynfekcyjny i oczyszczający proszek.

Dla zapewnienia zdrowia i hygieny, utrzymuj
cie wasze zlewki, rury odchodowe itd., wolne od nie
czystości, za pomocą tego niezrównanego ekonomicz
nego środka, lepszego od Domowej Amonii, Karbolu, 
Wapna itd. Jedna puszka wyczyści tyle co 1 0  fun
tów mydła lub proszku mydłowego.

Na sprzedaż we wszystkich składach spożywczych.
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CZECHO-SŁOW ACKI I POLSKI LEKARZ

DR. J. F. KRASNYE
LECZY CHOROBY KO BIET, MĘŻCZYZN I DZIECI

S P E C Y A L IS T A  chorób nerw ow ych  i um ysłow ych . Jest p ro feso- 

BOSTOIMSKIE BIURO:
Pokój 305 -  W arren Chambers Building —  419 Boylston S trre t, Boston,

prawo do poczekalni numer 306 G ^ t in y  p rz y ję ć  T-f ?nP'C 2 *
do 19 w  południe, w  środę i piątek 2 T i  gSR & to fS fS IŻ lU S S i

BIURO I K L IN IK A  W  LO W ELL:
. . .  3 K eith ’s Theatre Bldg , ‘>9 Bridnn i , i
Wejście do K lin ik i i Biura, 2 29 Bridge St., po schodach' - M " ! : ’
n j  ■ ..............na lew° do poczekalni numer 3
Godziny przyjęć: W  poniedziałek, wtorek, czw artek i sobotę 2 do 4 po 
południu . od 5 do 7 w.eczorem. Po dalsze informacye pisz po ilustrow a

na 2gie piętro,

ną ksiązeczkę.

I

n

u 
n ♦♦ a

©tganji 
ittaellcr’a

Ameryki przodujący Instru
ment Muzyczny. W  3,600 ko
ściołach. Każde Organy wykań
czane stosownie do kościoła i u
żytku, bez różnicy rozmiaru z jed 
nakową starannością i w zupeł
ności gwarantowane. Na żąda
nie wysyłamy chętnie katalogi z 
wszelkimi szczegółami.

M. P. MOELLER,
HAGERSTOWIM, MARYLAND.

Rekomendacje: Organy w 500 
Katolickich Kościołach.

Polska Spółka Akcyj na
57 Lakeview Ave., Lowell, Mass. 

Skład towarów spożywczych
zaopatrzony w najlepszy towar. 
Geny nizkie. Grzeczna obsługa. 

Dochód dla siebie 
„Swój do Swego” . 

Zarządca: Jan Stefan

Dr. J. J. Dziura
Biuro 23 Bridge St.Lowell, Mass.
Pokój No. 210 Godz. 6 — 8  w. 
Tel Biuro 2499-R Rez. 5587-J

Polska Apteka
189 Lakeview Ave. Lowell, Mass.

W  Domu Polskim 
J. Dąbrowski, właśc. 

Telefon 5748



Kmątt JJoIskf
ety-------------j f »

Siedzi Józef w gronie dużem 
I rozprawia głosem śmiałym,
Ktoś się pyta „Skąd wiesz wszystko?”
—  „ W  Kuryerze wyczytałem” .

Mówi Józef o zdarzeniach 
I wypadkach co są świeże,
Ktoś znów pyta gdzie to czytał 
Odpowiada —  w Kuryerze.

Polityka jest mu znana,
Opowiada o niej szczerze 
Gdy ktoś przeczy on powiada—
„Tak pisano w Kuryerze.”

Józef mówi też o wszystkiem 
Co się tyiko w świecie zjawia,
I o każdej rzeczy mądrze 
Z sąsiadami wciąż rozprawia.

Kum go pyta ze zdziwieniem  
Gdzię tę mądrość Józef zbiera,
On mu na to odpowiada 
„Czytaj człeku Kuryera.”

-ilf»

Kuryer Polski jest najstarszem pismem polskiem w Ame
ryce. Kuryer Polski jest niezależnym od żadnej partyi. Kuryer 
Polski wydawany dla dobra ludu polskiego i dlatego lud polski 
jest z Kuryerem, a Kuryer z ludem.

Prenumerata rocznie: za codzienny i niedzielny $6.00.
Za sam codzienny $5.00 
A za sam niedzielny $2.50.

PISZCIE PO OKAZOW E NUM ERY.

KURYER POLSKI
436 BROADW AY, M ILW A U K EE, W IS -
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Mikołaj Chojnowski R. W. Puławski
Jedyny Polski Sklep Galanteryi Lekarstwa i Towary Łokciowe

332-38 Main St. New London. 531 Main St. New London, Conn.

BAŁTYCKO-AMERYKAŃSKA
LIN IA .

Jeśli macie zamiar powrócić do 
Polski lub sprowadzić krewnych 

to pamiętajcie, że tylko B. A. L. o
kręty: „Polonia”, „Lituania” , „E 
stonia”  i „Latvia” kursują regular
nie z New Yorku do Gdańska bez 
żadnego przesiadania.'
Agent wam da wszelkie informacye

Okręt „Polonia.”

Wybierzcie Najlepszą Herbatę
Spróbujcie tylko puszkę „Cwietocznyj”  herbaty, która 

opakowana jest w sławnych puszkach w kształcie małych, 
czerwonych kuferków. Rozpoznacie natychmiast różnicę w 
jej przyjemnym aromacie, w kolorze i gatunku.

3Nie dajcie się oszukać imitacyom. Zważajcie na 
markę ochronną, żądajcie tylko „Cwietocznyj,,.

Sprzedawana we wszystkich dobrych groserniach w 
Stanach Zjednoczonych.

CONSOLIDATED TEA COM PANY.
185 D IV I SI O IM STR EET, -  •  .  N EW  YORK.

Polski Sklep Spożywczy
ŚW IEŻE  SEZONOW E W A R ZYW A .

SKŁAD M ATERYAŁÓ W  BŁAW ATNYCH

S. Mrówczyński
W ŁAŚCICIEL.

258 East Main Street, Plymouth, Pa.



n

U
HH

2
£

•N

<
2

Czyli najnowsza metoda leczenia Niestrawności, Kataru Żołądka, 
Zastoju W ątroby, Nieżyt Kiszek, żółtaczki i Galstons.

Choroby te objawiają się jak następuje: Zapalenie żołądka, brzuch 
twardy i gorący, bolenie i parcie na dołyszku, ból krzyża, osobliwie w 
zgięcinie, niesmak i wstręt do jadła, odbijanie się z żołądka, palenie 
zgagi, czyli Piekota, wzdęcie brzucha i ociężałość. Nieregularność stol
cu, czerwony i nader gorący mocz, ból głowy, kolki, w ymity. Język po
kryty brudno-żółtą powłoką, słabość i mdłości. Leki te starczą na 2 tyg.

CENA $5.00 —  Z PRZESYŁKĄ $5.25.
A lb e r t  G. G ro b le w s k i &  C o .,  P ly m o u th ,  P a . ,  U .S .A .

Jedną z najpewniejszych i naj
lepszych instytucyi finansowych 
w Plymouth jest bezwątpienia

Tel.: 345-J

B„ CZARNECKI

T h e

F ir s t  N a t io n a l  B a n k  

o f  P ly m o u th , P a .

POLSKA PIEKARNIA
Doborowe Pieczywo, 

Ciasta, Torty.

215 EAST MAIN STREET, 
PLYM OUTH, -  -  PA.

ZORGANIZOWANY W  1864

Tel. Bell: 7060

KAPITAŁ $100.000.00 W. J. PISZCZYK
NADW YŻKA $300,000.00 PRZEDSIĘBIORCA

POGRZEBOW Y

HENRY LEES, Prezydent, 
A. K. D eW ITT, zast. i kasyer

70 EAST MAIN STREET, 
PLYM OUTH, -  -  PA.
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THE PLYM OUTH  NATIO NAL BANK, 
P ly m o u th ,  P a .

J. J. MOORE, prez.; C. KUSGHKE. zast.; W . K. HAYWOOD, kasyer

Płacimy trzy procent od wkładek oszczędnościowych 
DO W YNAJĘCIA OGNIOTRWAŁE DZIAŁKI.

Niema ilości az małej bez życzliwego przyjęcia.
Niema ilości za wielkej bez gwarancyi bezpieczeństwa.

M .  L .  F a in b e r g  &  S o n ,
Meble, Piece, Dywany.

Wasz kredyt dobry jak złoto. 
56 E. Main St. Plymouth, Pa.

Tel. Bell Main 3032-W

S . E . G ro s z e w s k i 

KRAW IEC

W . W o j t c z a k Męzkich i Dziecinnych Ubrań

Wypieka najlepsze
1030 Hudson Av. Rochester, NY.

i najzdrowsze pieczywo
Tel. Main 1966

990 Hudson Av. Rochester, N. Y. K a z im ie r z  B o n u s

Sklep Spożywczy POGRZEBOW Y

B ia łe g o  O r ła

własność par. św. Kazimierza 
Artykuły spożywcze zawsze świe
że —  w wielkiej ilości.

974 Hudson Ave., Tel. Main 3658 
Rochester, N. Y.

899 Hudson Avenue, 
Rochester, -  -  New York.

Tel. Main 779 K. Mrzywka

Id e a ł  S h o e  S to r ę

<SfTRADESiytcS?)GÓUNCIL i
Pierwszorzędny Skład Obuwia, 

1008 Hudson Av., Rochester, NY.



FABRYKA KALENDARZY ŚCIENNYCH 
ORAZ POLSKA KSIĘGARNIA I DRUKARNIA

F. C ZE C H  &  ©
2859-61 LAGRAIMGE ST., Dept. K. TOLEDO, OHIO.

Katalogi darmo na żądanie.
Potrzebujemy agentów we wszystkich osadach polskich.

DR. C. B. HAM CO.
Jesteśmy za dobrze znani 

po całej Ameryce, aby po
trzeba było wiele rozpisy
wać się o naszej praktyce. 
Leczymy wszystkie uleczal
ne choroby zarówno męż
czyzn, kobiet i dzieci. Bez 
względu jakie są wasze nie
domagania piszcie do nas z 
jąłem zaufaniem, załączając
2 c markę na odpowiedź.

BR. C. B. HAM CO.
209 W .W oodru ff Av. Dep.B 

TOLEDO, OHIO. DR. C. B. HAM, założyciel firm y.

j HOTEL TERMINAL '
Przy Stacyi Kolejowej i Laurel Line 

| ULICA EAST M ARKET W ILK ES-B A R R E, PA. !
Doborowa kuchnia: table d’hote i a la carte.

Czyste i widne pokoje. Ceny przystępne.



CZYTAJ!

U W AG A ! U W AG A !
Słynny Dr. Mendelsohn z W il

kes-Barre, Pa., który przeszło 40 
lat jest obywatelem tego miasta,
i któremu tysiące dawniej ciężko 
chorych ludzi zawdzięczają dzi
siaj swe trwałe zdrowie, powró
cił ze swej podróży z Europy, do
kąd jeździł w celach naukowych, 
zwiedzając najprzedniejsze szpi
tale. Lecznica Dra Mendelsohna 
w Wilkes-Barre, Pa., jest otwar
tą codziennie od 9 r. do 8  wiecz.

Nie leczę zapomocą poczty, 
lecz tylko OSOBIŚCIE. ”

Dla kobiet jest specyalna do- 
zorczyni. Nie mam studentów. 

CZYTAJ! CZYTAJi CZYTAJ!
Uznanie od Księdza dla Doktora 

Mendolsohna
Wilkes-Barre, Pa.

Prawdziwą przyjemnością dla 
mnie jest zwrócić się do zacnych 
Rodaków z oznajmieniem, że 
znam Dra. Mendelsohna, jako 
zdolnego, lekarza i uczciwego 
człowieka, który zasługuje jako 
człowiek na szacunek, a jako le
karz na pełne zaufanie. Człowiek 
na tego rodzaju stanowisku, wła 
dający kilku językami jest poży
tecznym w naszem społeczeń
stwie.Wypowiadam to moje zda
nie na podstawie kilkoletniej zna 
jomości Dra Mendelsohna, na ży
czenie jednego z moich przyja
ciół. Rev. Stan. Sobieniowski.

Pamiętajcie aores:

M ENDELSOHN
W ILKES-BARRE, PA.12 EAST MARKET ST.



SPIS RZECZY:
Słowo Wstępne gtr ___p age
PIERW SZA POL. NAR. KAT. PARAFIA NA Ś W IE C IE :

Miasto Scranton, Pa.......................................................................................  7
Powstanie Pierwszej Parafii Pol. Nar. Kat. Kościoła............................  12
Kościół im. św. Stanisława B. i M. w  Scranton jako Pierwsza

Pol. Nar. Kat. Parafia na świecie................................................... 23
Cztery Sobory i Cztery Synody ....................................... ..................... 3 7

Jedenaście Wielkich Zasad.........................................................................  4 4

Przebłyski Chrześciaństwa .........................................................................  5 3

Dwu Księży (Kartka z Polsko-Amerykańskiego życia) ........................  65
Trzy rzeczy....................................................................................................  7 0

Symbol Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła................................  71
166 Wyznań w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.................. 72
Uwagi i Zdarzenia................................................................................ '......  7 9

żagiew Miłości i Ofiary ...........................................................................  8 4

W  czem się zgadza, a w czem się różni...................................................... 1 1 2

Z Za Morza (Udramatyzowane Kazanie)................................................... 1 1 4

Konsekracya Ks. Biskupa Franciszka Hodura ........................................... 135
Najważniejsze Momenty z Historyi Pierwotnego Chrześciaństwa............ 144
USTA W Y, czyli Konstytucya Pol. Nar. Kat. Kościoła...............................161
Hymn Polsko Narodowego Kat. Kościoła: Słowa..................................... 170

. Nuty ..................................... 171
Wyznanie W iary Pol. Nar. Kat. Kościoła .................................................. 1 7 2

Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Pol. Wychodźtwa w Ameryce 211 
Początki Misyi Pol. Nar. Kat. Kościoła w Polsce 225
KRO NIKI POL. NAR. KAT. PARAFIJ:

Dickson City, Duryea, Dupont, Pa...............................................  9 7 — 1 1 1

Wilkes-Barre, Plymouth, Pa.; Bayonne, N. J..............................124— 134
Rochester, N. Y . ; Baltimore, Md.; St. Louis, Mo....................... 136— 143
Carnegie, Pa.; Detroit, Mich.; E. Chicago, Ind.; Milwaukee,

W is.; Scranton (Tripps Park), Pa.; Chicopee, Mass......... 146— 160
So. M.lwaukee, W is.; Lowell, Mass.; Camden, N. J.; Webster,

Mass.; Plantsyille, Conn.; Westfield, Mass.; Duluth,
Minn.; Trenton, N, J,; Cleveland, O.; Buffalo, N. Y.; 
Washington, Pa.; Wallingford, New London. Conn.;
New Castle, Boswell, Erie, Pa.; Foley, Minn.......................174— 210

Canonsburg, Pa.; Bridgeport, Conn. Central Falls, R. I.;
Norwich, Conn........................................................................ 219— 224

Chicago (p. w. Zbawiciela), 111.; Shenandoah, Pa.; Brooklyn 
(Greenpoint), N. Y . ; Frackville, Pa.; Hamtramck, Mich.;
N. Y. Mills, N. Y.; Fali River, Mass.; Winnipeg, KANADA 231— 246

Kronika Litewskiej Nar. Kat. Parafii, Scranton, Pa............................. 181
Kościół, a Naród Polski................................................................................247
Polsko Narodowa Spójnia w  Ameryce......................................................... 249
DZIAŁ OGŁOSZENIOWY: Polsko Narodowa Spójn ia.......................... 253

Międzyn. Szkoła Koresp. (I. C. S.)....254— 255
HANDEL I PRZEMYSŁ: Milwaukee, W is .......................... 274

Scranton, Pa....................... 256— 266 Newark, N. J................................ 266
Baltimore, Md............................... 267 New London, Conn......................275
Buffalo, N. Y .......................267— 269 New York, N. Y ............................275
Carnegie, Pa................................272 Philadelphia, Pa............................272
Chicago, 111..........................269— 271 Plymouth, Pa..................... 275— 277
Duryea, Pa.................................... 266 Rochester, N. Y ............................277
Hagerstown, Md..........................273 Toledo, Ohio 278
Lowell, Mass. ............................273 Wilkes-Barre, Pa................278— 279
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