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Kalendarz Kościelny 

dla parafji św. Józefa 

W Tczewie. 

Drukarnia i Księgarnia, T. z o. p, Tczew. 



Do czytelnika! 
» 

Po dwuletniej przerwie znowu ukazuje się Kalendarz Kościelny, 
który dla wahań walutowych musiał przestać wychodzić. Przystępując 
do wydania niniejszego 6 rocznika Kalendarza piszący żywi nadzieję, że 
kalendarzyk jak po inne lata tak i w tym roku dozna życzliwego przy
jęcia wśród parafjan. Wszak dla nich jest napisany, ich chce poinfor
mować o życiu kościelnem Nowego Miasta, im chce być przewodnikiem 
w sprawach religijnych. Tem więcej liczy na życzliwość tegoroczny kalen
darz, że i treść jego bogatsza i zastosowana do życzeń czytelników; to 
też do każdego domu naszej parafji powinien znaleść dostęp. 

Kiedy niniejszy kalendarzyk opuści prasę i znajdzie się w rękach 
parafjan, znowu będziemy stali u progu Nowego Roku. Jaki będzie 
ten rok 1926? 

Niezmiernie ciężkie przeżywamy teraz czasy Wszyscy odczuwamy 
skutki obecnego przesilenia gospodarczego i finansowego. Gdzie się 
ruszyć, słyszymy biadania i narzekania. Narzeka rolnik, że tanio musi 
sprzedawać a drogo zakupywać, robotnik, że nie ma pracy lub za mało 
zarabia, rzemieślnik czy kupiec, że nie ma kredytu na uruchomienie 
warsztatu czy interesu, urzędnik narzeka, że mu pensja nie wystarczy 
na wyżywienie i okrycie rodziny. Szukamy przyczyn obecnego przesi
lenia. Prawda, są przyczyny zewnętrzne. Jak djabeł nie śpi, tak nie 
śpią i nasi wrogowie. Ale czy jesteśmy bez winy? Powiedział jeden 
z myślicieli naszych, że umiemy kłaść życie za ojczyznę, ale nie umiemy 
żyć dla niej i pracować. Bądźmy szczerymi! I do nas się ten zarzut 
odnosi. Wszyscy musimy się bić w piersi i powiedzieć: moja wina. 
Napewno zawiniliśmy przez to, że za mało pracujemy, mało oszczędzamy, 
a więcej wydajemy niż mamy dochodów. Zawiniliśmy i dla tego, że 
ustawicznie narzekamy na wszystkich i wszystko i chwalimy dawne czasy, 
które złotymi wcale nie były. Wielu, bardzo wielu jest pośród nas 
takich, którym się zdawało, że gdy Polska powstanie, to wszystko gotowe 
z nieba spadać będzie, a pracować nie potrzeba. 95 % Polaków tak 



Polskę rozumiało, stwierdził niedawno jeden z naszych największych 
mężów stanu. O nie, nie wolno „marzyć o spoczynku na łonie wolnej 
ojczyzny", z tej drogi trzeba czemprędzej zawrócić! 

Ministrowie i politycy, ludzie o najlepszych chęciach i tęgich gło
wach, wysilają się, żeby złemu zaradzić i zaprowadzić w kraju ład i do
brobyt. Popierajmy ich w tych zamierzeniach, przynajmniej tern, że w 
Nowym Roku będziemy postępowali według hasła: „Módl s i ę i p r a 
c u j " ! Pracować szczerze i sumiennie, to wola Boża. Tyle się mówi 
0 tej pracy, że tylko praca nas podźwignie, uczyni silnymi i zamożnymi. 
Zabierzmy się więc naprawdę do pracy uczciwej, wytężonej i ofiarnej! 
1 jeśli Bóg pracy naszej pobłogosławi, gdy sobie łaskę i pomoc Jego 
wysłużymy przez modlitwę, zachowanie przykazań Jego, przez życie po 
Bożemu, to taką pracą nietylko przyczynimy się do przezwyciężenia 
obecnego przesilenia, ale utorujemy sobie też drogę do lepszych czasów 
i dojdziemy napewno do rozkwitu i potęgi naszej ojczyzny. Tego nas 
uczy doświadczenie i przykład narodów pracujących. A więc w Nowym 
Roku niech będzie naszem hasłem: „ M ó d l s i ę i p r a c u j ! " Modlitwa 
i praca, to droga do pomyślnego Nowego Roku 1926, to droga do lepszej 
przyszłości! 

Tczew, w listopadzie 1925 roku. 

Ks. Bączkowski. 

Za zezwoleniem Władzy Biskupiej. 

» 



S t y c z e ń 

Dnie Święta rzymsko-katolickie 

Ew. „Obrzezanie Pana Jezusa". (Łuk. 2. 21). 

1 P 
2 W 

Nowy Rok. Obrzezanie Pana 
Makarego Op. 

1 Tydz. Ew. „Ucieczka do Egiptu". (Mat. 2. 13—23). 
3 N 
4 P 
5. W 
6 S 
7 C 
8 P 
9 S 

po N. R. Genowefy p. 
Tytusa b. w. 
Telesfora pap. m. 
Objaw. Pańskie. (Trzech Króli.) 
Lucjana m. Walentyna b. 
Seweryna m. 
Juljana m. 

Kom. św. niewiast — Kolenda 

2 Tydz. Ew. „Dwunastoletni P. Jezus w kościele". (Łuk. 2. 42). 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

N 
P 
W 
ś 
c 
p 
s 

1 po 3 Król. Marjanna w. 
Hygina m. 
Arkadjusza m. 
Hilarjusza pap. 
Eufrozyny p. Feliksa m. 
Pawła I pust. Maura op. 
Marcelego op. 

10 Komunja św. dziewic. 

3 Tydz. Ew. „Gody w Kanie Galilejskiej". (Jan 2. 1—11). 
17 N 
18 P 
19 W 
20 Ś 
21 C 
22 P 
23 S 

2 po 3 Król. Antoniego pust. 
Kat. św. Piotra Ap. Pryski P. 
Henryka b. m. Kanuta kr. m. 
Fabjana i Sebastjana m. m. 
Agnieszki p. 
Wincentego i Anastazego m. m. 
Zaślub. P. M. Jana Jałmużnika 

Kom. św. mężczyzn i młodz. 

4 Tydz. Ew. „Uzdrowienie sługi setnika". (Mat. 8. 1 13). 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

N 
P 
W 
s 
c 
P s 

3 po 3 Król. Tymoteusza b. 
Nawrócenie św. Pawła 
Polykarpa b. m. 
Jana Złotoustego 
Ildefonsa b. 
Franciszka Salezego 
Martyny p. 

Kom. św. dzieci. 

5 Tydz. Ew. „O robotnikach we winnicy". (Mat. 20. 1—16). 

31 N | Starozapustna Piotra Nolasko w. 



L u t y 

Dnie Święta rzymsko-katolickie 

1 P 
2 W 
3 Ś 
4 C 
5 P 
6 S 

Ignacego m. 
Oczyszczenie N. M. P. (Gromn.) 
Błażeja b. m. 
Weroniki p. Andrzeja b. 
Agaty p. m. 
Doroty p. m. Teofila C 

2 Kom. św. niewiast. 

6 Tydz. Ew. „O nasieniu i roli". (Łuk. 8. 4—15). 

8 P 
9 W 

10 Ś 
11 C 
12 P 
13 S 

Mięsopus tna . Romualda op. 
Jana z Maty 
Apolonji p. i m. 
Scholastyki p. 
Objawienie N. M. P. w Lourdes 
Gaudentego m. Ludw. w. 
Juljana m. Marjusza m. 

12 Dzień koronacji Piusa XI. 

z. Ew. „Uzdrowienie ślepego". (Łuk. 18. 31—43). 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

N 
P 
W 
ś 
c 
p 
s 

Zapustna, Walentego m. 
Faustyna i Jowity mm. 
Juljanny p. 
Popielec. Konstancji p. 
Flawjana b. Sabina b. 
Konrada w. i pust. 
Nicefora m. Eleuterjusza b. m. 

14 Kom. św. dziewic. 

19 Droga krzyżowa i kazanie 
we wszystkie piątki postne. 

8 Z. Ew. „O kuszeniu P. Jezusa przez czarta". (Mat. 4. 1—11). 
21 N 
22 P 
23 W 
24 Ś 
25 C 
26 P 
27 S 

1 Postu. (Wstępna). Eleonory p. 
Katedry św. Piotra ap. w Antjoch. 
Fulgentego w Romany p. 
Suche dni. Macieja ap. 
Anastazji p. Flawiana m. 
Suche dni. Aleksandra b. m. 
Suche dni. Leandra b. m. Juli. < 

21 Kom. św. mężczyzn 
i młodzieńców. 

Kom. św. dzieci. 

Ew. „O przemienieniu Pana Jezusa". (Mat. 17. 1—9). 

28 N | 2 Postu. (Sucha). Romana w. 



M a r z e c 

Dnie Święta rzymsko-katolickie 
1 P 
2 W 
3 Ś 
4 C 
5 P 
6 S 

Albina b. w. 
Heleny ces. i Amelji p. 
Kunegundy ces. 
Kazimierza kr. Lucjana p. m. 
Teofila b. w. 
Wiktora m. Kolety 

10 Tydz. Ew. „Jezus wypędza djabła". (Łuk. 11. 14—28). 
7 N 
8 P 
9 W 

10 Ś 
11 C 
12 P 
13 S 

3 Postu. (Głucha). Tomasza z Ak. C 
Jana Bożego 
Franciszki Rzym. Cyryla i Metod. 
40-stu męczenników 
Konstantyna i Pelagji 
Grzegorza pap. 
Nicefora b. Patrycji 

7 Kom. św. niewiast. 

11 Tydz. Ew. „Cudowne nakarmienie 5000 ludzi". (Jan 6. 1 15). 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

N 
P 
W 
s 
c 
p 
s 

4 Postu. (Srodop.) Matyldy król. 
Longina 
Patrycjusza b. Tacjana m. 
Gertrudy p. 
Edwarda król. Gabrjela arch. 
Józefa Oblub. N. M. P. 
Joachima Ojca N. M. P. 

14 K o m. ś w. w i e l k a n o c n a 
trwa od 14 marca do 18 kwiet. 
Kościół życzy sobie, żeby każ
dy przyjął Kom. św. wielkan. 

w swoim kościele parafjal. 
19 Urocz, patrona naszego kość. 

12 Tydz. Ew. „Żydzi .chcą P. Jezusa ukamienować". (Jan 8. 46—59). 
21 N 
22 P 
23 W 
24 Ś 
25 C 
26 P 
27 S 

5 Postu. (Czarna). Benedykta op. ; 
Pawła b. Katarzyny szwedz. 
Wiktorjana m. 
Gabrjela arch. Marka m. 
Zwiastowanie N. M. P. 
7 boleści Matki Boskiej. Emanuela 
Jana Damasceńskiego w. d. k. 

13 Tydz. Ew. „Urocz, wjazd P. Jezusa do Jerozolimy". (Mat. 21. 1 9). 
28 N 
29 P 
30 W 
31 Ś 

6 Postu. (Palmowa). Sykstusa pap. 
.Cyryla djak, m. Eustazego 
Kwiryna m. Angeli wd. 
Kornelji i Balbiny p. i m. 



Dnie Święta rzymsko-katolickie 
1 C 
2 P 
3 S 

Wielki. Wiecz. P. Hugona, Teodory 
Wielki. Męka. P. Franciszka a P. 
Wielka. Ryszarda b. 

14 Tydz. Ew. „0 zmartwychwstaniu Pańskiem". (Marek 16. 1—7). 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

N 
P 
W 
ś 
c 
p 
s 

Wielkanoc. Zmartw. P. Izydora 
Wielkanocny. Wincentego Fer. 
Sykstusa, Celestyna pap. 
Epifanjusza b. Donata i Rufina 
Dionizego b. 
Marji Egipcjanki 
Ezechiela prop. 

15 Tydz. Ew. „O niewiernym Tomaszu". (Jan 20. 19—31). 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

N 
P 
W 
s 
c 
p 
s 

1 po Wielk. (Biała). Leona pap. 
Juljusza pap. 
Hermenegilda m. 
Tyburcego, Walerjana i Maksyma m. 
Anastazji m. 
Lamberta b. m. 
Rudolfa b. Aniceta pap. m. 

16 Tydz. Ew. „O dobrym Pasterzu". (Jan 10. 11—16). 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

N 
P 
W 
s 
c 
p 
s 

2 po Wielk. Apolonjusza w. 
Krescencji 
Sulpicjusza m. Wiktora m. Ang. p. 
Op. św. Józefa Anzelma b. 
Sotera i Kaja mm. 
Wojciecha b. i m. 
Jerzego m. Fidelisa m. 

18 koniec Kom. św. wielkan. 

17 Tydz. Ew. „Maluczko, a nie ujrzycie mnie". (Jan 16. 16—22). 
3 po Wielk. Marka Eruang. 
Kleta i Marcelina mm. 
Teofila b. Peregryna w. 
Witalisa m. 
Piotra m. 
Katarzyny Seneńskiej 

Kom. św. dzieci. 

Kwiecień 



— 9 — 

Dnie Święta rzymsko-katolickie 
1 S | Filipa i Jakóba ap. 
18 Tydz. Ew. „0 odejściu do Ojca". (Jan 16. 5 - 14). 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

N 
P 
W 
Ś 

C 

P 
s 

4 po Wielk. Atanazego Zygm. kr. 
N. M. P. Król Kor. P. Zn. św. K. 
Florjana m. Moniki wd. 
Piusa V pap. ® 
Jana w Oleju 
Domiceli p. 
Stanisława b. 

2 Kora. św. niewiast. 

Ew, „Proście, a otrzymacie". (Jan 16. 23 - 33). 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

N 
P 
W 
Ś 
c 
P 
s 

5 po Wielk, Grzegorza z Nazjanzu 
Tzydora or. Antonina b. 
Mamerta b. 
Pankracego b. 
Wniebowstąp. Pańskie Serwac. 
Bonifacego m. 
Zofji m. Jana de la Sale. 

9 Kom. św. dziewic. 
10,11,12 Dni krzyżowe, procesja 

14 Nowena do Ducha św. 

20 Tydz. Ew. „O Duchu św.". (Jan 15. 26—27). 
16 N 
17 
18 
19 
20 
21 

P 
W 
S 
c 
p 

22 S 

k. Jana Nep. m. 
Paschalisa w. 
Feliksa z Kant. Wenancjusza m. 
Piotra Celestyna p. w. Pudenc. p. 2) 
Bernarda Seneńskieiro 
Heleny Królowej 
Vuigiljó. Julji p. i m. 

16 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

21 Tydz. Ew. „O Duchu św. pocieszycielu". (Jan 14. 23—41). 

23 N 
24 P 
25 W 
26 Ś 
27 C 
28 P 
29 S 

Zielone Świątki Zesł. D. św. Dez. 
Świąteczny. Joanny wd. 
Grzegorza VII pap. Urbana pap. 
Suche dni. Filipa Nerjusza 
Jana pap. Benedykta 
Suche dni. Maksyma b. Teodozji wd. 
Suche dni. Augustyna b: w. 

Kom. św. dzieci 

22 Tydz. Ew. „Jezus każe apost. nauczać i chrzcić". (Mat. 28.16-20). 
30 N 
31 P 

ŚW. Feliksa pap. Ferd. król. 
Anieli p., Petroneli p. 



- 10 

Dnie Święta rzymsko-katolickie 

1 W 
2 Ś 
3 C 
4 P 
5 S 

Nikodema, Jakóba Strepy 
Marcelina i Piotra mm. Erazma 
Boże Ciało. Klotyldy i Pauli p.m. 
Franciszka Caraciolo, Kwiryna b. 
Bonifacego b. Bony i Walerii 

3 Kom. św. niewiast. 

23 Tydz. Ew. „O zaproszonych na wieczerzę wielką". (Łuk. 14.16 — 24). 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

N 
P 
W 
S 
c 
p 
s 

2 po Świąt. Norberta b. Betr. w. 
Roberta op. 
Medarda i Maksymiana 
Pryma i Felicjana mm. 
Małgorzaty król. 
Najśw. Serca Jezus. Barnaby ap. 
Onufrego pust. Jana w. 

6 Wielka procesja Bożego Ciała 

24 Tydz. Ew. „O zgubionej owcy i drachmie". (Łuk. 15. 1—10). 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

N 
P 
W 
Ś 
c 
p 
s 

3 po Świąt. Antoniego z Padwy 
Bazylego b. w. d. K. 
Wita i Modesta 
Benona b. Justyny p. 
Adolfa b. 
Marcelina i Marka mm. 
Gerwazego i Protazego, Juljanny p. 

13 Kom. św. dziewic. 

25 Tydz. Ew. „O cudownym połowie ryb". (Łuk. 5. 1—41). 

20 N 
21 P 
22 W 
23 Ś 
24 C 
25 P 
26 S 

4 po l w i ą t . Florent. p. Sylw. pap. 
Alojzego Gonzagi 
Paulina b. 
Wig. św. Jana. Agrypiny p. i wd. 
Narodz. św. Jana Chrzciciela 
Prospera b. Elogjusza 
Jana i Pawła mm. 

20 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

Kom. św. dzieci. 

26 Tydz. Ew. „O sprawiedliwości faryzeuszów". (Mat. 5. 20—24). 

27 N 
28 P 
29 W 
30 Ś 

5 po Świąt. Władysława Króla 
Leona II pap. 
Piotra i Pawła ap. 
Wsp. św. Pawła. Emilji i Lucyny pp. 

C z e r w i e c 



Dnie Święta rzymsko-katolickie 
1 C 
2 P 
3 S 

Teobalda i Juljusza m. 
Nawiedzenie N. M. P. Otona b. 
Heliodora b. 

27 Tydz. Ew. „O cudownem nakarmieniu 4000 ludzi". (Marek 8. 1—9). 

4 N 
5 P 
6 W 
7 Ś 
8 C 
9 P 

10 S 

S po Świąt. Józefa Kalasantego w. 
Karoliny i Prokopa 
Izajasza pr. Dominiki m. 
Cyryla i Metodego bb. i ww. 
Elżbiety król. i Kiljana 
Zenona m. i Weroniki p. 
7 braci śpiących d 

4 Kom. św. niewiast. 

28 Tydz. Ew. „O fałszywych prorokach". (Mat. 7. 15—21). 

11 N 
12 P 
13 W 
14 Ś 
15 C 
16 P 
17 S 

7 po Świąt. Piusa T pap. Pełagji p. 
Jana Gwalberta i Jana Dukli 
Małgorzaty p. 
Bonawentura b. w. d. K. 
N. M. P. Szkapl. Andrz. i Benedykta 
Rozesł. Apost. Henryka ces. 
Aleksego w. Botwida m. 

11 Kom. św. dziewic. 

29 Tydz. Ew. „O nieuczciwym włodarzu". (Łuk. 16. 1—9). 

18 M 
19 P 
20 W 
21 Ś 
22 C 
23 P 
24 S 

8 po Świąt. Szymona z Lipnicy 
Wincentego z Pauli 
Czesława, Eljasza, Emiijana 
Kunegundy kr. Praksedy p. 
Marji Magdaleny 
Apolinarego b. Liborjusza b. 
Krystyny p. m. 

18 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

30 Tydz. Ew. „Jezus płacze nad Jerozolimą". (Łuk. 19. 41—47). 

25 M 
26 P 
27 W 
28 Ś 
29 C 
30 P 
31 S 

9 po Świąt. Jakóba ap. 
Anny matki N. M. P. $ 
Pantaleona m. Natalji p. 
Inocentego p. Cełsa, Wiktora mm. 
Marty i Serafiny pp. Feliksa II pap. 
Abdona i Senena 
Ignacego Lojoli w. 

Kom. św. dzieci. 



12 

Dnie Święta rzymsko-katolickie 

31 Tydz-. Ew. „0 faryzeuszu i celniku". (Łuk. 18. 9-14) . 

1 N 
2 P 
3 W 
4 S 
5 C 
6 P 
7 S 

10 po Świąt. Piotra w okowach 
N. M. P. Anielskie] (Porcjunkula) 
Znalez. św. Szczepana 
Dominika w. 
N.-M. P. Śnieżnej 
Przemienienie Pańskie 
Kajetana w. Donata b. m. 

1 Kom. św. niewiast. 
* 

* 

32 Tydz. Ew. „0 uzdrowieniu głuchoniemego". (Marek 7. 31—37). 

8 N 
9 P 

10 W 
11 S 
12 C 
13 P 
1 4 . S 

11 po Świąt. Cyrjana i Larga mm. 
Komana m. 
Wawrzyńca m. 
Zuzanny, Tyburcego mm. 
Klary p. 
Hipolita i Kasjana mm. 
Wigilja, Euzebjusza w. 

8 Kom. św. dziewic. 

10 Uroczystość patrona diece
zji Chełmińskiej. 

33 Tydz. Ew. „0 miłosiernym Samarytanie". (Łuk. 10. 23—37). 

15 N 
16 P 
17 W 
18 Ś 
19 C 
20 P 
21 S 

12 po Świąt Wniebowzięcie N. M. P. 
Jacka i Rocha ww. 
Mirona m. Anastazego b. 
Heleny kr. Apapita m. 
Tymoteusza m. Benigny i Bronisł. 
Bernarda w. d. K. Stefana kr. 
Joanny Fremiot. 

15 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

-
i 

34 Tydz. Ew. „0 uzdrowieniu 10 trędowatych". (Łuk. 17. 11—19). 

22 N 
23 P 
24 W 
25 S 
26 C 
27 P 
28 S 

13 po Świąt. Symforjana m. . 
Filipa Ben. w. Zacheusza b. 
Bartłomieja ap. 
Ludwika kr. 
Zefiryna pap. m. 
Cezarjusza. Przenieś, św. Kaź. 
Augustyna b. w. d. K. Hermesa 

Kom. św. dzieci. 

35 Tydz. Ew. „Nikt nie może służyć dwom panom". (Mat. 6. 42—33). 

29 N 
30 P 
31 W 

14 po Świąt. Ścięcie św. J,, Sab. m. 
Róży p. Feliksa i Adaukta mm. 
Rajmunda i Rufiny p. i 

S i e r p i e ń 



Dnie Święta rzymsko-katolickie 
1 S ] Idziego op. 
2 C j Stefana król. węg. 
3 P| Bronisławy, Serapji p. m. Zenona 
4 S ! Rozalji z Pal. Róży z Witerbo 

36 Tydz. Ew. ,,O wskrzeszeniu młodzieńca w Naim". (Łuk. 7.11-—16). 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

N 
P 
W 
Ś 
c 
P 
s 

15 po Świąt. Wawrzyńca Just. b. w. 
Zachariasza pr. 
Reginy p. m. 
Narodzenie N M. P. Arajana m. 
Gorgonjusza m. 
Mikołaja z Tolentynu 
Prota i Jacka mm. Pulcherji p. 

5 Kom. św. niewiast. 

37 Tydz Ew. „O uzdrowieniu opuchłego w szabat". (Łuk. 14. 1—-11). 

12 N 
13 P 
14 W 
15 Ś 
16 C 
17 P 
18 S 

16 po Świąt. Im. N. M. P. Gwidona 
Eulogjusza b. Filipa męcz. 
Podwyższenie św. Krzyża 
Suche dni. Nikodema m. 
Korneljusza i Cyprj. mm. Eufemji p. 
Suche dni. Piętna św. Franc. Just. 
Suche dni. Józefa Kup. Tomasza W. 

12 Kom. św. dziewic. 

38 Tydz. Ew. „O przykazaniu miłości". (Mat. 22. 35—46). 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

N 
P 
W 
Ś 
c 
p 
s 

17 po Świąt, Januarego b. m. 
Eustachjusza m. 
Mateusza ap. ew. 
Maurycego m. 
Tekli p. m. Linusa pap, m. 
Matki Bos. Łaskawej. Gerarda b. m. 
Wład. z Gieln. Kleofasa. Aureli p. 

19 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

39 Tydz. Ew. „O uzdrowieniu sparaliżowanego". (Mat. 9. 1—8). 

26 
27 

N 
P 

28 W 
29 
30 

S 
c 

18 po Świąt. Cyprjana i Just. mm. 
Kosmy i Damiana, Przenieś, św. St. 
Wacława kr. i m. 
Michała arch. 
Hieronima w. d. K. 

Kom. św. dzieci. 



Październik 

Dnie Święta rzymsko-katolickie 

1 P 
2 S 

Remigjusza b. Jana z Dukli 
Aniołów Stróżów 

40 Tydz. Ew. „0 godach królewskich". (Mat. 22. 1—14). 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

N 
P 
W 
Ś. 
c 
p 
s 

19 po Świą t N. M. P. Różańcowej 
Franciszka Serafickiego 
Placydy i Ilawji p. m. 
Brunona w. 
Marka i Justyny 
Brigidy wd. 
Dionizego m. 

3 Kom. św. niewiast. 

41 Tydz. Ew. „O uzdrowieniu syna król. w Kafarnaum". (Jan 4. 46—53). 

10 N 
11 P 
12 W 
13 Ś 
14 C 
15 P 
16 S 

20 po Świąt. Franciszka Borg. 
Placydy p. Germana b. w. 
Maksymiljana b. Walfryda b. w. 
Edwarda kr. 
Kaliksta pap. m. 
Jadwigi wd. Teresy p. 
Gallusa op. 

10 Kom. św. dziewic. 

42 Tydz. Ew. „O nieuczciwym włodarzu". (Mat. 18. 23—35). 

17 N 
18 P 
19 W 
20 Ś 
21 C 
22 P 
23 S 

21 po Świąt. Wiktora b. 
Łukasza Ewang. 
Piotra i Alkantary 
Jana Kantego, Ireny, Przen. św. W, 
Urszuli p. Hilarjona op. <§ 
Korduli p. Alfonsa 
Jana Kapistrana 

17 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

43 Tydz. Ew. „O monecie czynszowej". (Mat. 22. 15—21). 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

N 
P 
W 
ś 
c 
p 
s 

22 po Świąt. Rafała arch. 
Kryspina i Kryspiana 
Ewarysta pap. m. 
Sabiny i Florencjusza mm. 
Szymona i Judy app. 
Narcyza b. w. Euzebji p. m. 
Zenobjusza b. Edmunda 

Kom. św. dzieci. 

44 Tydz. Ew. „O córeczce Jaira". (Mat. 9. 18—26). 

31 N 23 po Świąt. Nemezj. i Lucylji mm. 
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Listopad 

Dnie 

1 P 
2 W 
3 Ś 
4 C 
5 P 
6 S 

Święta rzymsko-katolickie 

Wszystkich Świętych 
Dzień zaduszny. Wiktoryna 
Huberta b. 
Karola Boromeusza 
Zacharjasza i Elżbiety, Emer. kr. 
Leonarda w. 

1 Kom. św. niewiast. 

45 Tydz. Ew. „O dobrem nasieniu". (Mat. 13. 24—30). 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

N 
P 
W 
Ś 
c 
p 
s 

24 po Świąt. Engelberta, Seweryna 
4 Koronatów, Bogdana pap. 
Teodora m. 
Andrzeja z Awelinu 
Marcina b. 
5 braci Polaków. Marcina pap. 
Stanisława Kostki. Dydaka w. 3 

7 Kom. św. dziewic. 

13 i 14 Wieczna Adoracja. 

46 Tydz. Ew. „O ziarnku gorczycznem". (Mat. 13. 31—35). 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

N 
P 
W 
ś 
c 
p 
s 

25 po Świąt. Józafata b. m. Seraf. m. 
Leopolda w. Gertrudy p. 
Edmunda b. w. 
Salomei p. Grzegorza b. w. 
Pośw. baz. św. Piotra w Rzymie 
Elżbiety wd. 
Feliksa Walerjusza 

14 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

47 Tydz. Ew. „O grozie spustoszenia". (Mat. 24. 15—35). 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

N 
P 
W 
Ś 
c 
p 
S 

26 po Świąt. Ofiarowanie N. M. P. 
Cecylji p. i m. 
Klemensa pap. 
Jana od Krzyża. Chryzogona 
Katarzyny p. i m. 
Konrada. Grzegorza cudotwórcy 
Waler jana b. Seweryna mnicha 

Kom. św. dzieci. 

48 Tydz. Ew. „O znakach dnia sądnego" (Mat. 21. 25—35). 
28 N 
29 P 
30 W 

1 Adwentu. Rufina m. 
Saturnina b. i m. 
Andrzeja ap. 

Roraty. 
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Dnie Święta rzymsko-katolickie 
1 S 
2 C 
3 P 
4 S 

Ełigjusza b. w. 
Bibjanny p 
Franciszka Ksawerego w, 
Barbary p. i m. 

4§ Tydz. Ew. „O Janie we więzieniu". (Mat. 11. 2—10). 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

P 
W 
s 
c 
p 
s 

2 Adwentu. Saby op. 
Mikołaja b. 
Ambrożego b. w. d. K. 
Niepokalane Pocz. N. M. P. 
Walerji i Leokadji pp. 
N. M. P. Loretańskiej, Eulalji p. 
Damazego pap. w. 

5 Kom. św. niewiast. 

Ew. „O.świadectwie Jana chrzciciela". (Jan 1. 19—28). 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

H 
P 

W 
Ś 
c 
p 
s 

3 Adwentu. Aleksandra 
Łucji p. Otylji 
Spirydjona b. 
Suche dni. Euzebjusza b. m. Ireny 
Albiny i Adelajdy 
Suche dni. Łazarza b. w. 
Suche dni. Oczekiwanie N. M. P. 

12 Kom. św. dziewic. 

Ew. „O posłannictwie Jana". (Łuk. 3. 1—6). 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

N 
P 

W 
ś 
c 
p 
s 

4 Adwenty . Nemezjusza m. 
Teofila, Pelagji pok. 
Tomasza ap. 
Zenona m. 
Wiktorji p. m. 
Wigilja. Adama i Ewy 
Boże Narodzenie 

19 Kom. św. mężczyzn i mło
dzieńców. 

52 Tydz. Ew. „O Symeonie i Annie". (Łuk. 2. 33—40). 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

N 
P 

W 
ś 
c 
p 

po Bot. Nar. św. Szczepana i m. 
Jana ap. i ew. 
Młodzianków 
Tomasza b. m. 
Eugenjusza b. 
Sylwestra pap. 

Kom. św. dzieci. 
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Daty godne zapamiętania. 
Bieżący rok 1926, który liczy się 

od narodzenia Chrystusa Pana, jest 
rokiem zwyczajnym mającym 365 dni. 

Nasze święta. 
Według prawa kościelnego dnia

mi świętemi, w których każdy chrze
ścijanin począwszy od 7 roku życia 
obowiązany jest wysłuchać mszy św., 
są wszystkie niedziele i następujące 
święta: Boże Narodzenie (25 grudnia), 
Nowy Rok (1 stycznia), Trzech Króli 
(6 stycznia), Wniebowstąpienie, Boże 
Ciało, św. Apostołów Piotra i Pawła 
(29 czerwca), Wniebowzięcie M. B. 
(15 sierpnia), Wszystkich Świętych 
(1 listopada), Niepokalane Poczęcie 
N. M. P. (8 grudnia). Oprócz wymie
nionych świąt są w Polsce prawnie 
obowiązującemi świętami: 2 święto 
Wielkiejnocy,2 święto Zielonych Świą
tek, św. Szczepan (26 grudnia), Mat
ka Boska Gromniczna (2 lutego), świę
to narodowe czyli święto Królowej 
Korony Polskiej (3 maja). 

Święta i dni ruchome. 
Niedziela Starozapustna 31 stycznia 
Popielec 17 lutego 
Wielkanoc 4 kwietnia 
Dni krzyżowe . 10, 11 i 12 maja 
Wniebowstąpienie 13 maja 
Zielone Świątki 3 czerwca 
Serca Jezusowego 11 czerwca 
Niedziela I adwentu 28 listopada. 

Parafialne dni święte. 
Dzień św. Józefa, patrona koś

cioła, 19 marca. 

Czterdziestogodzinne nabożeństwo 
przed Popielcem 14, 15, 16 lutego. 

Wieczna adoracja 13 i 14 listo
pada. 

Suche dni. 
1. środa 24 lutego, piątek, sobota 26 

i 27 lutego. 
2. środa 26 maja, piątek, sobota 28 

i 29 maja. 
3. środa 15 września, piątek, sobota 

17 i 18 września. 
4. środa 15 grudnia, piątek, sobota 

17 i 18 grudnia. 

Czas zakazany, 
w którym nie wolno urządzać za
baw i tańców publicznych, trwa od 
pierwszej niedzieli adwentowej do Bo
żego Narodzenia włącznie i od Po
pielcowej środy aż do niedzieli Wiel
kanocnej włącznie. Zapusty kończą 
się 16 lutego. 

Początek 4 pór roku. 
Wiosna 21 marca. 
Lato 22 czerwca. 
Jesień 23 września. 
Zima 22 grudnia. 

Jarmarki w Tczewie i okolicy. 
Tczew : 15 marca, 11 listopada 

kr., 19 marca, 11 czerwca, 17 wrze
śnia, 5 listopapa byd., kon. 

Godziszewo: 27 marca, 25 wrze
śnia św. 

Turza: 6 kwietnia i 5 paździer
nika kr., byd., kon. 
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Dziesięć lat duszpasterstwa na Nowem Mieście. 
1915 — 1925. 

W ubiegłym roku dnia 19 grud
nia upłynęło lat 10 od chwili urzą-
dzenia osobnego duszpasterstwa dla 
katolików nowomiejskich. Nie będzie 
zatem od rzeczy myślą przebie
gnąć czas miniony, a mianowicie 
uprzytomnić sobie, jak powstała na
sza stacja duszpasterska, jak się roz
wijała i w jakim teraz znajduje się 
stanie. 

Dekretem Władzy Biskupiej z dnia 
9 grudnia roku 1915 obecnie urzę
dujący kuratus został ustanowiony 
jako vicarius expositus czyli kuratus 
przy kościele parafjalnym w Tczewie 
z siedzibą na Nowem Mieście dla 
sprawowania tamże duszpasterstwa. 
W ostatnią niedzielę adwentową te
goż roku, dnia 19 grudnia odbyło się 
na wielkiej sali Domu św. Józef a przy 
licznym udziale wiernych pierwsze 
nabożeństwo. O godz. 10-ej była su
ma z kazaniem; słowo Boże głosił 
miejscowy proboszcz, śp. ks. prałat 
Sawicki, sumę odprawił nowoustano-
wiony kuratus, który po mszy świętej 
do zebranych przemówił po polsku 
i po niemiecku. Śpiewiem kierował 
p. Romanowski, nauczyciel szkoły no-
womiejskiej, a funkcje zakrystjana 
pełnił p. Józef Semrau, emeryto
wany urzędnik kolejowy. N i e d z i e 
la d n i a 19 g r u d n i a r. 1915 jest 
więc właściwie d n i e m n a r o d z i n 
n a s z e j s t a c j i d u s z p a s t e r s k i e j . 

Nad koniecznością urządzenia tej 
nowej placówki duszpasterskiej nie 
potrzeba się długo rozpisywać. Wy
starczy jeden rzut oka na rozwój pa-
rafji tczewskiej. Otóż według sche
matyzmu diecezji chełmińskiej liczy
ła paraf ja tczewska 1840 roku: 2151 
dusz, 1848 r.: 2575, 1867 r.: 4215, 
1904 r.: 9956, 1914 r.: 11543, 1916 r.: 
11716 dusz. Wzrost liczby parafjan 
z roku na rok jest więc widoczny. 
Po wojnie ta liczba rosła jeszcze z 
większą szybkością. Dzisiejsza filial

na gmina na Nowem Mieście, która 
przy utworzeniu miała 3221 dusz, we
dług statystyki kołendowej z roku 
1925 liczy już 6661 dusz, więc liczba 
dusz się podwoiła, a paraf ja św. Krzy
ża na Starem Mieście wykazuje w 
roku bieżącym 12011 parafjan. Prę
dzej czy później zatem musiał nastą
pić podział parafji tczewskiej, gdyż 
przy nadmiernie wielkiej liczbie dusz 
normalna pasteryzacja jest niemo
żliwa. Uznając to zapoczątkował śp. 
ks. prałat . Sawicki podział parafji 
i urządzenie osobnej placówki dusz-, 
pasterskiej na Nowem Mieście. 

Jak się przedstawia jej r o z w ó j ? 
Jeżeli się weźmie pod uwagę jej 

zewnętrzny ustrój czyli zewnętrzną 
formę jej organizacji, to można dzie
sięciolecie naszej gminy kościelnej 
podzielić na dwa okresy : p i e r 
w s z y o k r e s obejmuje czas od jej 
założenia w roku 1915 do r. 1920,— 
okres przygotowawczy do samodziel
ności, — a d r u g i o k r e s stanowią 
lata 1921 — 1925, czas samodzielnej 
gminy filjalnej. 

W pierwszym okresie nasz obwód 
duszpasterski miał wprawdzie swojego 
kapłana, ale nie miał własnej admi
nistracji majątkowej i praw korpora
cyjnych. Nowe Miasto było tylko 
cząstką parafji tczewskiej. Zależność 
ta w tern się szczególnie uwydatniało, 
że kapłan sprawujący duszpaster
stwo w tej części parafji we wszy-
stkiem podlegał miejscowemu pro
boszczowi, był jego wikarjuszem, 
wprawdzie ekspozytem, mającym ty-
tuł kuratusa. 

Najważniejszem zadaniem kura-
tusa w tym czasie było wybudowa
nie Domu Bożego. 

Kiedy urządzono osobną pastory-
zację Nowego Miasta, przeznaczono 
jako lokal na odprawienie nabożeń
stwa w niedziele i święta wielką salę 
Domu św. Józef.:, która równocze-
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śnie i nadal służyć miała do teatru 
i zabaw. Najśw. Sakrament prze
chowywano w kapliczce prowizory
cznie na miejscu wjazdowem zbu
dowanej. Wszyscy zdawali sobie spra
wę z tego, że takie wspólne używa
nie jednego i tego samego lokalu do 
celów kościelnych i świeckich nie 
jest wprawdzie odpowiednie, i nie 
może być korzystnem dla życia reli
gijnego, ale pocieszano się tą myślą, 
że ten stan jest tylko przejściowy 
i niedługo się skończy z wybudowa
niem nowego kościoła. Sprawa bu
dowy Domu Bożego dobrze się zapo
wiadała. Towarzystwo budowy koś
cioła, założone w lipcu r. 1916, zbie
rało fundusze, obiecano nam grunt 
pod świątynię, architekt Kunst z Ko-
lonji przygotował rysunki i plany. 
Z niecierpliwością oczekiwano końca 
wojny, aby módz rozpocząć budować. 
Tymczasem wojna się przedłużała, 
a widoki realizacji naszego planu 
przedstawiały się coraz niepomyśl-
niej. Skończyła się wojna, lecz wa
runki budowlane wskutek szalejącej 
drożyzny stawały się z każdym dniem 
trudniejszemi. W dodatku Towarzy
stwo budowy kościoła wskutek dewa
luacji poniosło ogromną stratę. W 
takich warunkach projekt budowania 
domu Bożego był oczywiście niewy
konalny. 

Co teraz? 
Jeżeli trudności wynikające ze 

wspólnego używania sali do nabo
żeństwa i tańca podczas wojny, gdzie 
ruch w towarzystwach prawie był 
zanikł, wielkie były i bardzo ujemny 
wpływ wywierały na życie religijne, 
cóż dopiero teraz będzie po wojnie, 
tak pytaliśmy się, kiedy praca w to
warzystwach znowu się ożywi. Z 
trwogą patrzeliśmy w przyszłość. 

Tymczasem czuwał nad nami św. 
Józef, którego Nowe Miasto obrało 
sobie za patrona. Otóż właśnie w tym 
krytycznym czasie Spółka domu św. 
Józefa przystąpiła do nas ofiarując 
nam swą własność na sprzedaż. Roz
poczęły się pertraktacje, które miały 

ten wynik, że Towarzystwo budowy 
kościoła nabyło wyżej wymienioną 
gospodę na własność. Zapłacono 
59.000.— mkp. Towarzystwo przejęło 
oczywiście też wszystkie długi spół
ki, a było ich nie mało. Przewłasz
czenie nastąpiło 2 czerwca 1920 r., 
w przeddzień Bożego Ciała. 

Nabycie domu św. Józefa nie było 
tak łatwe, jak to się może wydaje. 
Były do pokonania wielkie trudności, 
stawiane tak ze strony miejscowego 
proboszcza jak akcjonarjuszy spółki. 
Jeżeli jednak sprawa dla nas wzięła 
obrót pomyślny, to zawdzięczamy to 
poniekąd zręcznej interwencji ks. Stei
na, ówczesnego kierownika spółki. 

Po nabyciu gospody przystąpiono 
natychmiast do przebudowy całego 
domostwa według planu p. Schulza, 
budowniczego z Pruszcza. Przeróbkę 
wykonał p. Dysarz z Tczewa, wyma
lowanie kościoła jest dziełem p. Wła
dysława Drapiewskiego, malarza arty
sty z Pelplina. 

Kupno Domu św. Józefa miało 
dla nas znaczenie pierwszorzędne. 
Akcjonarjusze spółki, sprzedając nam 
swą własność za cenę niezbyt wyso
ką, stali się właściwie fundatorami 
kościoła i dzisiejszej gminy filjalnej 
Nowego Miasta, bo umożliwili przez 
to dalszy organiczny rozwój naszej 
stacji duszpasterskiej. Był kościół, 
więc nie było już żadnej przeszkody 
do jej usamodzielnienia. Głównie 
fakt nabycia Domu św. Józefa posu
nął sprawę odłączenia Nowego Mia
sta na właściwe tory i zakończył 
okres przygotowań stwarzających pod
waliny do założenia samodzielnej 
gminy filjalnej. 

Władza Biskupia urządzając oso
bną pasteryzację dla katolików nowo-
miejskich miała oczywiście zamiar 
później w danym czasie stworzyć 
tamże samodzielną gminę kościelną. 
Sprawą tą w marcu roku 1920 zaczęto 
się zajmować, kiedy proboszcz miej
scowy w zasadzie zgodził się na od
łączenie Nowego Miasta. Właściwe 
atoli rokowania odnośnych czynników, 
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a mianowicie Władzy Biskupiej, pro
boszcza miejscowego i dozoru koś
cielnego rozpoczęły się dopiero w 
październiku roku 1920. Po wysłu
chaniu wszystkich interesentów Bis
kupi Jeneralny Wikarjat ogłosił w 
Orędowniku Kościelnym w r.1921 „Do
kument o erekcji katolickiej samo
dzielnej gminy filjalnej na Nowem 
Mieście w Tczewie z własną admini
stracją majątkową i prawami kor-
poracyjnemi", określając zarazem 
granice naszego obwodu duszpaster
skiego i uważając erekcję nowej gmi
ny za dokonaną od 1 stycznia 1921. 
Po zatwierdzeniu tegoż dokumentu 
przez Władzę Państwową erekcja na
szej gminy filjalnej była definityw
nie dokonaną. Teraz mogły się od
być pierwsze wybory do dozoru koś
cielnego i do reprezentacji parafial
ne j, co nastąpiło w listopadzie 1922 
roku. 

Z dniem pierwszego stycznia 1921 
rozpoczyna się d r u g i o k r e s w 
dziesięcioleciu naszej placówki dusz
pasterskiej, okres samodzielnej gmi
ny filjalnej. Zdaje się, że ten okres 
zbliża się już ku końcowi. W ubie
głym roku stawił dozór kościelny do 
Władzy Biskupiej wniosek o wynie
sienie naszej filjalnej gminy do rzędu 
samodzielnej parafji, prosząc zarazem 
o przydzielenie odpowiedniej części 
majątku dotacyjnego należącego do 
parafji Staromiejskiej na utrzymanie 
księdza. Idą posłuchy, że Władza 
Biskupia odnosi się przychylnie do 
tego wniosku. Są zatem widoki, że 
w niedługim czasie nasza filja zosta
nie paraf ją, wtenczas o s t a t n i e t a p 
w jej organicznym rozwoju byłby 
osiągnięty. 

Taki jest zewnętrzny rozwój No
wego Miasta w ciągu 10 lat; jak się 
przedstawia jego w e w n ę t r z n e ży
c i e r e l i g i j n e w tym czasie? 

Od roku 1915 oblicze tutejszej 
ludności katolickiej prawie zupełnie 
się zmieniło. Po skończonej wojnie 
katolicy niemieckiej narodowości po 
największej części się wyprowadzili, 

a na ich miejsce i na miejsce od
chodzących niemców-lutrów wrócili 
katolicy Polacy z obczyzny. Miło 
stwierdzić, że dawniejsi i obecni pa
raf janie na ogół byli i są dobrymi 
katolikami odznaczającymi się głębo
ką wiarą i przywiązaniem do kościoła 
i okazującymi nadzwyczaj wielką ofiar
ność na cele kościelne. To też były 
wszelkie dane, że życie religijne w 
nowozałożonej stacji duszpasterskiej 
rozwijać się będzie prawidłowo; na
wet można było się spodziewać pew
nego rozkwitu tegoż życia religijnego. 
Niestety przyszło inaczej. Trudności 
wynikające ze wspólnego używania 
sali do nabożeństwa i do zabaw nie-
tylko ujemnie odziaływały na życie 
kościelne, ale zaraz na początku 
wprost tamowały jego rozwój. Para-
fjanie nie chcieli chodzić na nabożeń
stwo i przystępować do sakramentów 
św. tam, gdzie sami albo inni się 
bawili. To też u c z ę s z c z a n i e na 
n i e d z i e l n ą m s z ę św. i p r z y j 
m o w a n i e s a k r a m e n t ó w św. w 
pierwszych latach wiele pozostawiały 
do życzenia. Dopiero od roku 1921 
t. z. od chwili, kiedy ze sali urzą
dzono kościół, liczba uczestników w 
nabożeństwie i wydzielonych kom. 
św. poczyna znacznie wzrastać, jak 
to wynika ze załączonych na końcu 
liczb statystycznych (Dziesięciolecie 
duszpasterstwa w liczbach). Wzrost 
frekwencji w nabożeństwie niedziel-
nem był tak wielki, że musiano od 
1 marca 1924 r. jeszcze trzecie nabo
żeństwo urządzić. 

Jakkolwiek liczby rosły, jednak 
nie można powiedzieć, że udział w 
obowiązkowem nabożeństwie i przyj
mowanie sakramentów św. osiągnęły 
u nas już stan normalny. W kra
jach katolickich uważa się za stan 
normalny, jeżeli z parafji przynaj
mniej dwie trzecie katolików w nie
dziele i święta wysłuchają mszy św. 
Weźmy rok 1925! W ubiegłym roku 
liczyła nasza gmina filjalna 6661pa
raf jan, 2/3 wynosi 4440, a więc tylu 
powinno być na niedzielnej mszy św.; 



tarz Matki Boskiej podczas majowego nabożeństwa. 



to byłby stan normalny. Tymcza
sem liczba uczestników w nabożeń
stwie roku ubiegłego nie przekra
czała 2700, jak wykazuje załączona 
statystyka. Więc nam jeszcze daleko 
do normalnego stanu. Podane licz
by statystyczne w rzeczywistości są 
wprawdzie trochę wyższe, gdyż nie
którzy parafjanie spełniają swój obo
wiązek niedzielny na Starem Mieście, 
ale i to nie zmienia stanu rzeczy. 

Lepiej przedstawia się sprawa 
przyjmowania Kom. św. Liczba wy
dzielonych Kom. św. stale wzrasta; 
świadczy o tem najlepiej statystyka na 
stronie 24. Jeżeli się porówna liczby 
z roku 1916 i 1925, to trzeba stwierdzić 
nawet znaczny postęp. W roku 1916 
należało do Nowego Miasta 3221 
dusz, a wydzielono Kom. św. 9577; 
w r. 1925 wynosiła liczba dusz 6661, 
zaś liczba przyjętych Kom. św. 34674, 
a więc w dziesięciu latach liczba dusz 
się podwoiła, a liczba Kom. św. się 
potroiła. Szczególnie w ubiegłym 
roku postęp jest widoczny; na każ
dego parafjanina obowiązanego do 
przyjmowania Kom. św. przypada 
przeciętnie 7,6 Kom. św. 

Bądź co bądź, jeżeli miernikiem 
życia religijnego w parafji jest uczęsz
czanie na obowiązkowe nabożeństwo 
i przyjmowanie sakramentów św., to 
sprawiedliwość wymaga stwierdzić, że 
życie religijne na Nowem Mieście się 
podnosi. 

Złożyły się na to różne powody. 
Bez wątpienia w znacznej mierze 
przyczyniło się do rozwoju życia reli
gijnego nabycie gospody św. Józefa 
i oddanie wielkiej sali tejże gospody 
wyłącznie na cele kościelne. Uprzy-
tomniwszy sobie wszelkie niedomaga
nia i trudności lat minionych a wi
dząc, jak teraz spokojnie i swobodnie 
mogły się odbywać nabożeństwa, 
wszyscy byli zadowoleni z tego, że 
taka zmiana nastąpiła. Skutki tej 
zmiany dały się też wnet zauważyć. 
Parafjanie, którzy dotąd na uboczu 
stali, teraz zaczęli się skupiać około 
swego kościoła i w nim spełniać swe 

obowiązki religijne. 
Aby pozyskać parafjan jeszcze 

więcej dla swego kościoła a zwłasz
cza rozbudzić w nich ducha religij
nego, miała się po wojnie odbyć mi
sja. Niestety dla różnych przeszkód 
myśl ta nie mogła być urzeczywi
stniona. W miejsce misji odbyły się 
w roku 1922 n a u k i r e k o l e k c y j 
n e , które w języku polskim wygło
sił O. Helbich z klasztoru Filipinów 
w Gostyniu i ks. adm. Schutz ze 
Starego Szottlandu w języku nie
mieckim. Jednym ze skutków tych 
nauk rekolekcyjnych był ten, że pa
rafjanie więcej garnęli się do sakra
mentów św. 

Nauki rekolekcyjne stanowiły tyl
ko doraźny środek ku podniesieniu 
życia religijnego, stałym takim środ
kiem okazały się p a r a f j a l n e s t o 
w a r z y s z e n i a s t a n o w e . 

W roku 1916 zostało założone 
Stowarzyszenie matek, w roku 1920 
Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej i To
warzystwo Mężczyzn pod wezwaniem 
św. Józefa, r. 1923 Towarzystwo Mło
dzieży Męskiej i Liga Katolicka. To
warzystwa te ze swemi miesięcznemi 
zebraniami i swą miesięczną albo 
przynajmniej kwartalną Kom. św. na-
pewno dużo się przyczyniły do po
głębienia pojęć i zasad katolickich 
wśród parafjan i do gorliwego speł
niania obowiązków religijnych. 

Oprócz wymienionych stowarzy
szeń powstały jeszcze następujące: To
warzystwo Dzieciątka Jezus w roku 
1916, Towarzystwo św. Cecylji w r. 
1918, Chór dzieci r. 1922. Jakkol
wiek ostatnie towarzystwa nie mają 
takiego zadania jak wyżej wymie
nione stanowe, jednak ich istnienie 
świadczy o tern, że jest w naszej 
gminie też zrozumienie dla śpiewu 
kościelnego i dla idei misyjnej. 

Wszyscy wiemy, jak wielkie zna
czenie ma dzisiaj prasa wogóle, jak 
cenne usługi oddaje p r a s a k a t o-
t o l i c k a naszej sprawie. Gdzie się 
abonuje gazety i czasopisma katolic
kie, tam też jest uświadomienie kato-



lickie. Dlatego zaraz od początku sta
rano się o rozszerzenie pism kato
lickich wśród parafjan. W pierw
szych latach głównie członkinie Sto
warzyszenia matek abonowały dwu- ( 

tygodnik „Monika" i miesięcznik „Die 
Mutter" obok „Przewodnika Katolic
kiego". Po wojnie abonowanie cza
sopism niemieckich prawie zupełnie 
ustało, tem więcej prenumeratorów 
zyskał „Przewodnik Katolicki"; dzi
siaj liczy on 710 abonamentów. Oprócz 
„Przewodnika Kat." czytają parafjanie 
„Głosy Katolickie" (200 egz.), mie
sięcznik „Liga Katolicka" (400 egz.) 
i „Posłaniec Serca Jezusowego". 

P r a c ę d u s z p a s t e r s k ą n a 
Nowem Mieście prawie przez 7 lat 
wykonywał tylko jeden kapłan. Ko
nieczność ustanowienia drugiego księ
dza Władza Biskupia już długo była 
uznała, lecz dla braku księży, głów
nie zaś dla braku funduszów na 
utrzymanie drugiego kapłana, dopie
ro w roku 1923 przeznaczyła dla nas 
wikarego w osobie ks. Zygmunta 
Ryczakowicza. 

Ustanowienie wikarego możliwe 
było tylko dzięki nadzwyczajnej ofiar
ności parafjan. Ta o f i a r n o ś ć sta
nowi piękną kartę w dziesięcioleciu 
naszej stacji duszpasterskiej; warto 
jej poświęcić jeszcze kilka słów. 

Kiedy rzucono myśl urządzenia 
osobnej pastoryzacji Nowego Mia
sta, katolicy tutejsi nietylko przy-
klasnęli tej myśli, ale też zaraz hoj
ne na ten cel składali ofiary, tak że 
w krótkim czasie było można spra
wić najpotrzebniejsze sprzęty koś
cielne. Ofiarność parafjan w ciągu 
10 lat nie ustawała, owszem w miarę 
potrzeb rosła. Ciekawą byłoby rze
czą zestawić wszystkie te składki z 
ubiegłych 10 lat; niestety wskutek 
dewaluacji i zaprowadzenia nowych 
pieniędzy takie zestawienie jest nie
możliwe. Objawem tej ofiarności by
ły niedzielne kolekty, osobne kwesty, 
hojne dary niektórych parafjan jak 
pp. Krausów, pp. Władysława Lewan
dowskiego, Józefa Bielawskiego, i 

roczne bazary. Nie wolno na tem 
miejscu zapomnieć o znacznej pomo
cy, którą nam nieśli obywatele z oko
licy. Pośród nich odznaczali się 
szczególną życzliwością pp. Thiel Ma-
ksymiłjan z Subków, Trzęsiek z Ma
łej Słońcy i Chmielewki z Brzusca, 
którzy nietylko otwartą rękę mieli 
dla naszej sprawy, ale w znacznej 
mierze przyczyniali się do pomyśl
nego przeprowadzania kwest baza
rowych. 

Jak wielką musiała być ta ofiar
ność, wynika choćby już z tego, że; 
zapłacone zostały nietylko prawie 
wszystkie długi przejęte z dawniej 
szego Domu św. Józefa, ale też wszel-
kie koszta za przebudowanie sali, za; 
wymalowanie i kompletne wewnę-| 
trzne urządzenie kościoła, tak, że 
dzisiaj nasza gmina jest prawie bez| 
długów. 

. Dzięki tej ofiarności parafjan dozór 
kościelny w ubiegłym roku mógł też 
ustanowić osobnego organistę w oso 
bie p. Teodora Mikołajskiego, który 
już od roku 1922 pobocznie pełnił fun 
kcje organisty. Wyraźnie się jeszcze 
zaznacza, że subwencji żadnej nie ode 
braliśmy, ani od Władzy Biskupiej 
ani od Rządu Państwowego. 

Ofiarność parafjan odnosiła się 
nietylko do potrzeb kościoła; parnię 
tano też o ubogich. Skarbonka św. 
Antoniego dostarczała potrzebnych 
funduszów na akcję charytatywną 
Każdy miesiąc ubodzy otrzymywali 
wsparcie, rok rocznie urządzało sił 
dla nich gwiazdkę. Takich wspar 
w pieniądzach i naturaljach odebrało 
w ciągu 7 lat 1021 osób. 

Dla uzupełnienia powyższego opi-
su dziesięciolecia wymienia się jesz 
cze k i l k a w a ż n i e j s z y c h szcze
g ó ł ó w zwłaszcza z ostatnich lat. 

W roku 1920 odbyła się na Nowem 
Mieście pierwsza publiczna procesja 
Bożego Ciała, która odtąd rok rocz-
nie się powtarza. Rok 1923 przy-
niósł nam trzy ważne zdarzenia: w 
maju mogliśmy powitać zastępcę 



naszego sędziwego Arcypasterza, 
Księdza Biskupa Dr. Klundera, 
Sufragana Chełmińskiego, który w 
niedzielę 28 maja odprawił sumę pon-
tyfikalną, wybierzmował 896 osób 
i następnego dnia odwiedził ochron
kę i szkołę nowomiejską. Z pobytem 
Ks. Biskupa połączone było poświę
cenie naszego kościoła, którego do
konał ks. proboszcz Gruning z Brus. 
W czerwcu tegoż roku odbyły się 
na Nowem Mieście 2 prymicje, a 
mianowicie ks. Bernarda Szuty i ks. 
Antoniego Schutza. Wreszcie 16 sier
pnia nastąpiła pierwsza wizytacja na
szej gminy filjainej przez ks. dzieka
na Dr. Czaplę — Subkowy. W roku 
1924 spotkał nas niemały zaszczyt: 
otóż z okazji Zjazdu Katolickiego 
zwiedzili nasz kościół Apostoł. Admi
nistrator Śląska Ks. Dr. Hlond i Ks. 
Kardynał Prymas Dalbor, któremu 
Towarzystwo św. Cecylji i ochronka 
nowomiejską urządziły na salce para-

fjalnej owację. Tegoż roku 13 i 14 
listopada odbyła się u nas pierwszy 
raz „Wieczna Adoracja". 

Na zakończenie wypada jeszcze 
zwrócić uwagę n a z a d a n i e , j a k i e 
n a s c z e k a w n a j b l i ż s z e j p r z y 
s z ł o ś c i . Mamy wprawdzie dom 
Boży, którego nie potrzebujemy się 
wstydzić; ale jest to tylko kościół 
prowizoryczny, bo za słabo zbudo
wany i dla parafji szybko wrastają
cej już za mały. Prędzej czy później 
zatem musi stanąć nowy kościół do 
liczby parafjan zastosowany. Powoli 
trzeba już teraz o tern pomyśleć. 
Po spłaceniu długów hipotecznych 
wszystkie nasze wysiłki w przyszłości 
będą musiały iść w tym kierunkuj 
by zebrać potrzebne fundusze na bu
dowę nowego kościoła. Będzie to 
zadanie niełatwe zwłaszcza w obec
nych ciężkich czasach. Miejmy je
dnak nadzieję, że przy pomocy Bożej 
i ofiarności parafjan i to nam się uda 

„Przewodnik Katolicki" 
jest najlepszym tygodnikiem ilustrowanym w Polsce 

daje doskonałe artykuły religijne, poucza o sprawach społecznych, 
informuje dokładnie o polityce, ma piękne interesujące powieści, 

dołącza trzy bezpłatne powieści: 

„Opiekun Dziatek" — „Moja Bibljoteka" — „Gospodarstwo" 

Przedpłata kwartalna wynosi tylko 1.30 Zł. 
Zamawiać można każdego czasu u miejscowych księży 
albo u organisty p. Mikołajskiego ul. Sobieskiego nr. 8. 

Dziesięciolecie duszpasterstwa w liczbach. 
Na podstawie przeprowadzonej sta

tystyki przedstawia się w liczbach 
rozwój naszej stacji duszpasterskiej, 

uczęszczanie parafjan na nabożeń
stwo niedzielne i przyjmowanie Kom. 
św. jak następuje: 
Tabela statystyczna na str. 24-ej. 
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I. Rozwój 
L. p. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Liczba 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

W y 

dusz 
s z c z e g ó l n i e n i e 

małżeństw 
" 

" 

" 

" 

" 

dzieci 

katolickich 
mieszanych 

„ z mężem katolikiem 
„ z żoną katoliczką 

bezdzietnych 

„ do 7 lat 
od 7 — 14 lat 

młodzieńców (ponad 14 lat) 
dziewic 
dzieci z 

" 

" 

» 
ślubów 

" 

" 

/?• 
" 

chrztów 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

małżeństw katolickich 
„ mieszanych 
„ „ mąż kat. — żona lut. 
„ „ mąż lut. — żona kat. 

małżeńskich 
par katolickich 

,, mieszanych 
„ „ mąż kat. — żona lut. 
„ „ mąż lut. — żona kat. 

r 
dzieci z małżeństw katolickich 

„ „ mieszanych 
„ z małż. miesz. - ojciec kat. - matka lut. 
„ „ „ ojciec lut. - matka kat. 
„ nieprawego łoża 

zmarłych 
" 

" 

do lat 14 
dorosłych 

konwertytów 

1916 

3221 
-— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 
— 

-— 
— 

— 

6 
6 

. — 

-— 
— 

115 
109 

3 
1 
2 
3 

61 
30 
31 

1 

II. Przyjmowanie 
L. p. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 

Liczba 
" 

" 

" 

" 

" 

5> 

paraf jan wogóle 
„ obowiązanych do przyjmowania Kom. św. 
„ którzy przyjęli Kom. św. wielkanocną 
„ „ nie przyjęli Kom. św. wielkanocnej 
„ „ przyjęli Kom. św.wielk.na Now.Mieście 
„ „ „ „ „ wielk.na Star.Mieście 

wydzielonych Kom. św. 
Na 1 parafjan. obowiąz. do Kom. św. przypada przecięt. Kom. św. 
Liczba 

" 

" 

5? 

neokomunikantów (z gimnazjum nie liczono) 
„ chłopców 
„ dziewcząt 

chorych, którzy komunikowali 

1916 

3221 
2197 
2121 

76 
1471 

650 
9577 

4,4 
63 
30 
33 

125 



gminy filjalnej. 

1917 

3434 
643 
629 

14 
3 

11 
50 

2122 
729 
655 
356 
382 

2084 
38 

6 
32 
10 

8 
2 

— 

2 
86 
81 

1 
— 

1 
4 

75 
44 
31 

3 

1918 

3699 I 
723 
708 

15 
2 

13 
45 

2249 
748 
768 
302 
431 

2201 
48 

2 
46 
24 
24 
— 

— 

— 

103 
92 

5 
2 
3 
6 

90 
45 
45 

3 

1919 

3900 
779 
764 

15 
2 

13 
58 

2373 
755 
791 
414 
473 

2334 
39 

8 
31 
60 
55 

5 
— 

5 
133 
125 

2 
1 
1 
6 

63 
41 
22 

3 

1920 

4271 
.893 
877 

16 
4 

12 
105 

2501 
761 
867 
436 
437 

2457 
44 
10 
34 
50 
44 

6 
2 
4 

261 
242 

4 
2 
2 

15 
82-
60 
22 

4 

1921 

5297 
1189 
1182 

7 
2 
5 

147 
3027 
1060 
1043 

438 
486 

3011 
16 

1 
15 
48 
46 

2 
1 
1 

353 
332 

2 
1 
1 

19 
111 

81 
30 
— 

1S22 

5855 
1287 
1277 

10 
6 
4 

152 
3288 
1230 
1098 

462 
498 

3261 
27 
15 
12 
31 
30 

1 
• — 

1 
320 
309 

2 
1 
1 
9 

120 
89 
31 

2 

1923 

6013 
1317 
1312 

5 
2 
3 

132 
3403 
1337 
1229 

463 
474 

3393 
10 

4 
6 

41 
39 

2 
1 
1 

332 
322 

— • 

— 

• — 

10 
115 

82 
33 

1 

1924 

6518 
1403 
1397 

5 
2 
3 

136 
3702 
1496 
1122 

539 
545 

3692 
10 

4 
6 

25 
24 

1 
— • 

1 
320 
300 

1 
1 

—-

19 
104 

77 
27 

1 

1925 

6661 
1425 
1420 

5 
2 
3 

137 
3995 
1616 
1136 

601 
643 

3985 
10 

4 
6 

41 
41 

— 

— 

: 

276 
265 
— 
—-

— 

11 
106 

73 
33 

2 

Komunji św. 

1917 

3434 
2172 
2103 

69 
1751 

352 
12982 

6 
119 

59 
60 
97 

1918 

3699 
2290 
2211 

79 
1765 

446 
14037 

6, 1 
120 

56 
64 

166 

1919 

' 3900 
2689 
2581 

108 
1787 

794 
14492 

5,4 
144 

82 
62 
93 

1920 

4271 
2918 
2732 

186 
1946 

786 
15401 

5,3 
107 

55 
52 
91 

1921 

5297 
3472 
3355 

117 
2608 

747 
19161 

5,5 
141 

72 
69 

114 

1922 

5855 
3886 
3700 

186 
3209 

491 
20606 

5,3 
138 

66 
72 

117 

1923 

6013 
4094 
3967 

127 
3407 

560 
25261 

6,2 
139 

60 
79 

114 

1924 

6518 
4341 
4149 

192 
3653 

496 
27873 

6,4 
138 

62 
76 

139 

1925 

6661 
4565 
4403 

162 
3956 

447 
34674 

7,6 
169 

85 
-84 
153 
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we wojnie francuskiej 1870/71. Po 
skończonej wojnie 13 lipca 1871 objął 
parafję tczewską, której proboszczem 
był przez lat 54. W roku 1889 Wła
dza Biskupia powołała go na dzie
kana dekanatu tczewskiego, który to 
urząd piastował przeszło 33 lat. Ro
ku 1915 obchodził 50-letni jubileusz 
kapłaństwa; z okazji tego jubileuszu 
został wyniesiony do godności pra
łata. Dziesięć lat później mógł ob
chodzić rzadką uroczystość 60-ciole-
cia kapłaństwa. Niedługo po tym 
jubileuszu 17 maja 1925 zakończył 
swój żywot. 

Oto kilka dat z życia zgasłego 
proboszcza tczewskiego. Daty te sta
nowią jednak tylko ramy do obrazu 
jego w zasługi obfitego żywota, Nie 
może być zadaniem piszącego wy
czerpująco przedstawić w niniejszym 
kalendarzyku ten obraz jego życia. 
Na dwa tylko szczegóły zamierza się 
zwrócić uwagę czytelnika, na jeden, 
który odnosi się do Nowego Miasta, 
a drugi, który ma znaczenie dla szer
szego ogółu. 

Że dzisiaj katolicy nowomiejscy 
wygodnie mogą spełniać obowiązki 
religijne w swoim kościele, to zasłu
ga śp. ks. prałata Sawickiego. Nie
boszczyk znał doskonale potrzeby 
swojej parafji. Widząc, jak liczba 
dusz z roku na rok wzrasta, i jak 
obszerna fara nie mogła więcej po
mieścić wszystkich parafjan, już dłu
go przed wojną nosił .się z myślą 
podzielić parafję i drugi wystawić 
kościół w Tczewie na Nowem Mie
ście. Urzeczywistnienie tego planu 
nastąpiło w drugim roku wojny, 
wprawdzie nie zupełnie według jego 
życzeń. Osobne duszpasterstwo na 
Nowem Mieście zostało urządzone, 
nowy zaś. kościół niestety dla tru
dności finansowych stanąć nie mógł. 
Kiedy wtenczas staraliśmy się nabyć 
Dom św. Józefa, aby z niego urzą
dzić prowizoryczny dom Boży, nie
boszczyk z początku temu sie opie
rał. Może nam to się wydaje dziw-
nem, że on, inicjator tego dzieła, 

sprzeciwiał się sprzedaży gospody 
św. Józefa. Ale trzeba wiedzieć, że 
ten opór był podyktowany troską o 
dobro towarzystw katolickich i głów
nie naszej sprawy; bo nieboszczyk 
obawiał się, że przez takie załatwie
nie sprawy zupełnie zaniechaną zo
stanie budowa nowego kościoła. W 
rzeczy więc samej kierował się wobec 
nas tylko życzliwością. To też w 
końcu nie widząc narazie innego wyj
ścia, zgodził się na sprzedaż Domu 
św. Józefa. 

Teraz jedno pytanie. Co właści
wie spowodowało nieboszczyka do 
urządzenia tej nowej placówki dusz
pasterskiej w Tczewie? Wszak do
brze wiedział, że zysku przez to ża
dnego nie będzie miał, owszem na
razi się na pewien ubytek swoich 
dochodów i przysporzy sobie wiele 
nowych kłopotów. Otóż jedyną po
budką tych jego poczynań .było: do
bro dusz jego pieczy powierzonych 
i chwała Boża, jak to sam pięknie 
stwierdził, wypisując na pierwszej 
stronie aktów, założonych dla Nowe
go Miasta, słowa psalmisty Pańskie
go : „Non nobis Domine, non nobis, 
sed nomini Tuo da "gloriam", t. zn. 
nie nam Panie, nie nam, lecz Two
jemu imieniu niech będzie chwała!" 

Przechodząc do drugiej zasługi z 
życia nieboszczyka piszący z góry 
przeprasza, jeżeli uczyni pewną przy
krość osobie, o której poniżej wspo
mina. 

Jest to zasługą niemałą wykryć 
drzemiące talenta i doprowadzić je 
do rozkwitu dla dobra społeczeństwa. 
Tego dokonał nieboszczyk. Y/szyscy 
znają ks. Kanonika Sawickiego, ale 
nie wszyscy wiedzą, że ten głęboki 
myśliciel i niepospolity uczony, któ
rego dzieła ceni cały świat katolicki, 
odebrał wychowanie, zachętę do na
uki i kierunek życia w tczewskiej 
plebanji u swego stryja, męża nie
zwykłych zdolności. To też słusznie 
powiedzieć można, że śp. ks. prałat 
jest jego ojcem duchowym. 



Śp. ks. prałat Sawicki. 
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Szacunek i miłość, którą otacza
liśmy naszego prałata za życia, niech 
trwa nadal w sercach naszych; w 

dowód tego wzdychajmy często ;za 
niego do Boga: „Dobry Jezu a nasz 
Panie, daj mu wieczne spoczywanie!" 

Organizacja Kościoła katolickiego. 

I. Papież. 

Głową Widzialną całego kościoła, 
namiestnikiem Chrystusowym na zie
mi, 261 następcą św. Piotra jest 
O j c i e c św. P i u s XI, mający przed
tem imię i nazwisko Achilles Ratti, 
nr. 31 maja 1857 w Desio (archidie
cezja medjolańska), wyświęcony w 
Rzymie 20 grudnia 1879, od marca 
1907 prefekt Bibljoteki św. Ambroże
go w Medjolanie, od 1 września r. 
1914 prefekt Bibljoteki Watykańskiej 
w Rzymie, od 25 kwietnia r. 1918 
Apostolski Wizytator Polski, od 6 
czerwca 1919 Nuncjusz Stolicy Apo
stolskiej w Polsce, od 3 lipca r. 1919 
Arcybiskup Naupakteński, konsekro
wany w Warszawie w katedrze ŚWT. 
Jana 28 października r. 1919, od 13 
czerwca r. 1921 Kardynał i Arcybis
kup Medjolański, wybrany po śmierci 
Benedykta XV Papieżem 6 lutego r. 
1922, uroczyście ukoronowany 12 lu
tego r. 1922. 

II. Św. Kolegjum Kardynałów. 

Bezpośrednimi pomocnikami pa
pieża są kardynałowie, którzy two
rzą św. Kolegjum. Do tegoż św. Ko-
legjum należy obecnie 64 kardyna
łów; 3 są kreowani czyli wybrani 
przez Leona XIII, 24 przez Piusa X, 
23 przez Benedykta XV i 14 przez 
Piusa XI. Z kardynałów 30 ma swą 
rezydencję w Rzymie, drudzy miesz

kają poza Rzymem, Według naro
dowości jest w św. Kolegjum: 33 
Włochów, 6 Francuzów, 4 Hiszpa
nów, 4 Niemców, 4 Amerykanów, 2 
Polaków", 2 Anglików, 2 Austrjaków, 
1 Belgijczyk, 1 Brazylijczyk, 1 Ho
lender, 1 Kanadyjczyk, 1 Portugal
czyk, 1 Czech, 1 Węgier. Kardyna
łami polskimi są: Ks. Arcybiskup 
gnieźnieńsko-poznański Dalbor i Ks. 
Arcybiskup warszawski Kakowski. 

III. Kurja Rzymska. 
Kurję Rzymską tworzą wszystkie 

urzędy, któremi posługuje się Ojciec 
św. w rządzeniu całego kościoła, a 
mianowicie: Kongregacje czyli wy
działy dla poszczególnych spraw koś
cielnych, Oficja i Trybunały czyli 
urzędy i sądy, i Komisje papieskie. 
Kongregacyj jest 12, Oficyj i Trybu
nałów 7, Komisyj papieskich 3. Pre
fektem czyli przewodniczącym Kon
gregacji jest sam Ojciec św. albo 
jeden z kardynałów. 

IV. Przedstawiciele Stolicy 
Apostolskiej w Państwach. 

Stolica Apostolska utrzymuje obec
nie stosunki dyplomatyczne z 25 
państwami. Przedstawiciele Papieża, 
w tych państwach nazywają się nun
cjuszami. Nuncjuszem Apostolskim 
dla Polski jest Arcybiskup Wawrzy
niec Lauri, mieszkający w War
szawie. 

Rozpowszechniajcie „D Z I E N N I K T C Z E W S K I". 



- 30 

Kościół Katolicki w Polsce. 
Na podstawie Konkordatu zawar

tego pomiędzy Stolicą Apostolską a 
Rzeczypospolitą Polską w roku 1925, 
Kościół Katolicki w naszem Pań
stwie jest zorgarnizowany jak na
stępuje: 

Polska dzieli się na 5 p r o w i n -
c y j z 20 d i e c e z j a m i , a mianowi
cie: Na prowincję kościelną: 1. Gnieź-
nieńsko-Poznańską, 2. Warszawską, 
3. Wileńską, 4. Lwowską, 5. Kra
kowską. 

P r o w i n c j a k o ś c i e l n a G n i e ź 
n i e ń s k o - - P o z n a ń s k a obejmuje 
Archidiecezję Gnieźnieńsko-Poznań-
śką, Diecezję Chełmińską i Wło
cławską. 

P r o w i n c j a W a r s z a w s k a : 
Archidiecezję Warszawską, Diecezję 
Płocką,, Sandomierską, Lubelską, Pod
laską i Łódzką. 

P r o w i n c j a W i l e ń s k a : Archi
diecezję Wileńską, Diecezję Łomżyń
ską i Pińską. 

P r o w i n c j a L w o w s k a : Archi
diecezję Lwowską, Diecezję Przemy
ską i Łucką. 

P r o w i n c j a K r a k o w s k a : Archi
diecezję Krakowską, Diecezję Tarnow
ską, Kielecką, Częstochowską i Śląską. 

A r c y b i s k u p ó w i B i s k u p ó w 
ma Polska 36. Prymasem Polski jest 
Arcybiskup Gnieźnieńsko-Poznański, 
Ks. Kardynał Dalbor. Najstarszym 
z Biskupów jest Ks. Arcybiskup Hry
niewiecki, dawniejszy Biskup Wileń
ski, obecnie zamieszkały we Lwowie, 
starzec 84 letni; drugim z rzędu naj
starszym jest Biskup Chełmiński Au

gustyn Rosentreter, liczący lat 81. 
Najmłodszym Biskupem jest obecnie 
ks. Biskup Sokołowski, sufragan Die
cezji Podlaskiej. Po odebraniu sakry 
biskupiej najmłodszym Biskupem bę
dzie obecny Administrator Śląska Ks. 
Dr. Hlond mający lat 43. Biskupów 
mianuje Ojciec św. upewniwszy się 
poprzednio, że Prezydent Rzeczypo
spolitej Polskiej przeciw kandydatom 
niema nic do zarzucenia ze wzglę
dów politycznych. 

I l u j e s t k a p ł a n ó w w naszym 
kraju? Według schematyzmu Koś
cioła Rzymsko-Katolickiego w Polsce 
przy końcu roku 1924 liczono w ca
lem państwie 7977 księży świeckich, 
najwięcej w diecezji Przemyskiej 685, 
najmniej w Łódzkiej 133. Kleryków 
kształciło się ogółem 1481, najwięcej 
w seminarjach w Poznaniu i Gnieź
nie: 129. Oprócz księży świeckich 
są jeszcze kapłani zakonnicy. Do
kładnej ich liczby nie było można 
stwierdzić, w każdym razie jest ich 
przynajmniej 1000. Różnych zako
nów męskich w Polsce mamy 37. 
Więcej jest zakonów żeńskich bo 46. 
Dokładnej liczby zakonnic również 
niema, lecz będzie ich przeszło 6000. 
Najwięcej sióstr mają Kongregacje 
św. Wincent, czyli Siostry Miłosierdzia. 

L i c z b a k a t o l i k ó w w Polsce 
wynosi 17.946.922; są to tylko kato
licy obrządku łacińskiego, a mamy 
oprócz tego jeszcze katolików-unitów 
obrządku greckiego i katolików o-
brządku ormiańskiego: ich liczba wy
nosi około 3.003.000. 

Wiadomości diecezjalne, 
Biskup Chełmiński. 

Ks. Dr. A u g u s t y n R o s e n 
t r e t e r , ur. 10 stycznia r. 1844 
w Obrowie (pow. Chojnicki), wy

święcony na kapłana 12 marca r. 
1870, od r. 1871 profesor Semina-
rjum Duchownego w Pelplinie, po 
zamknięciu Seminarjum podczas wal-
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ki kulturnej udaje się do Rzymu 
i Ziemi św., od r. 1880 powoła
ny na dyrektora Seminarjum Nau
czycielskiego w Kościerzynie, od r. 
1887 mianowany regensem Semina
rjum Duchownego, wybrany Bisku
pem Chełmińskim przez kapitułę 22 
grudnia 1898, konsekrowany i intro-
nizowany 9 lipca r. 1899; 12 marca 
r. 1920 obchodził 50-cioletni jubile
usz kapłaństwa i 9 lipca r. 1924 dwu-
dziesto-pięcioletni jubileusz biskupi. 

Sufragan Chełmiński. 
Ks. Dr. J a k ó b K l u n d e r , ur. 

23 lipca r. 1849 w Roślince (pow. Tu
cholski), wyświęcony 15 kwietnia r. 
1876, nominowany Biskupem i konse
krowany 15 września r. 1907. 

Biskup Koadiutor. 
Ks. S t a n i s ł a w O k o n i e w s k i ? 

ur. r. 1870, wyświęcany na kapłana 
r. 1895, pracował jako profesor reli-
gji i penitencjarz katedralny w Po
znaniu, skąd przeniósł się jako pro
boszcz do Bnina, a stamtąd r. 1916 
do Kościelca pod Inowrocławiem, 27 
listopada r. 1925 mianowany Bisku
pem Koadjutorem. 

Kapituła Chełmińska, 
liczy obecnie 9 kanoników rze
czywistych i 3 kanoników honoro
wych. 

Kanonicy rzeczywiści. 
Ks. Prepozyt Rogacki, Ks. Biskup 

Klunder, ks. Treder, ks. Dr. Michal
ski, ks. Oficjał Bartkowski, ks. Rektor 
Dominik, ks. Dr. Sawicki, ks. Dr. Pan-
ske, ks. Kurowski. 

Kanonicy honorowi. 
Ks. Prałat Dąbrowski — Wejhero-

wo, ks. Dziekan Wegner — Tuchola, 
ks. Dziekan Dr. Włoszczyński — Lu
biewo. 

Seminarjum Duchowne. 
W Seminarjum duchownem kształci 

się obecnie 97 kleryków. Rektorem Se
minarjum jest ks. Kanonik Konstan
tyn Dominik. Profesorami są: ks. 
Kanonik Dr. Sawicki, ks. Kanonik 
Dr. Panske, ks. Dr. Różyński, ks. Dr. 
Bieszk, ks. Wiśniewski. Prokurato
rem jest ks. Wojewoda. 

Diecezja nasza liczy 856.980 dusz, 
262 parafyj i ekspozytur, 24 dekana
tów. Największą parafją jest gru
dziądzka, licząca 32.228 dusz. Ka
płanów mamy w diecezji 485; 364 
kapłanów pracuje w duszpasterstwie, 
41 w szkolnictwie, 21 przebywa poza 
diecezją. Najstarszym kapłanem jest 
ks. Schmidt, proboszsz we Fordonie, 
ur. w roku 1837, dawniejszy wikary 
tczewski. 

50-letni jubileusz kapłaństwa 
obchodzić będą w r. 1926: 

Ks. Biskup Dr. Klunder 15 kwiet
nia i ks. Dr. Maliński 16 lipca. 

25-ietni jubiieusz kapłaństwa 
obchodzić będą 13 marca: 

Ks. prób. Chyliński w Bzowie, ks. 
prób. Dekowski w Płużnicy, ks. prób. 
Dębiński w Pokrzydowie, ks. prób. 
Dorszyński w Lipuszu, ks. dziekan 
Dzionara w Jabłonowie, ks. prób. 
Mengel w Chylonji, ks. prób. Papę 
w Nowemieście, ks. prób. Piecho
wski w Komorsku, ks. prób. Połom
ski w Strzelinie, ks. Rogalski w Sre
brnikach, ks. prób. Stefański w Ja
starni, ks. dziekan Tyniecki w Grąża-
wach. 

Kościół Katolicki w Tczewie. 
Parafja św. Krzyża. 

Liczba dusz: 12.011. 
Administrator: ks. Paweł Prabu

cki, ur. 3 września r. 1893 w Pie

cach, wyświęsony 17 czerwca r. 1923, 
od lipca r. 1924 wikarjuszem w Tcze
wie, mianowany administratorem osie
roconej parafji 20 maja r. 1925. 
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Wikary: ks. Bernard Stein, ur. 20 
lipca r. 1894 w Osterodzie, wyświę
cony 11 lutego r. 1917, urzęduje ja
ko wikary w Tczewie od marca r. 
1917. 

Katecheci: przy gimnazjum mę-
skiem: ks. Franciszek Rydziewski, ur. 
26 listopada r. 1889 w Szombruku 
(Warmja), wyświęcony 9 marca r. 1913; 
urzędował jako wikary we Wygodzie, 
Kartuzach, Grudziądzu, Bysławiu, 
Chełmży, ustanowiowy jako katecheta 
1 września r. 1922. 

Przy gimnazjum żeńskiem: ks. An
toni Brocki, ur. 12 stycznia r. 1885 
w Łasinie, wyświęcony 13 marca r. 
1910; pracował jako wikary w Barłó-
żnie, Nowem, Pieniążkowie, Piasecz
nie, Lubiewie, Gniewie i w Tczewie; 
ustanowiony jako katecheta 1 wrze
śnia r. 1923. 

Funkcjonariusze kościelni: orga
nista: Rakowski Leon; zakrystjan: 
Sonntag Jan. 

Już dwadzieścia lat temu, jak 
ogłoszony został pamiętny dekret 
Piusa X w sprawie częstej Komunji 
świętej. A jednak dekret ten nie
stety tak mało jest znany i jeszcze 
mniej zastosowany! Dlatego poniżej 
podaje się dosłowne jego brzmienie. 

Św. Sobór trydencki, rozumiejąc 
dobrze, jak niewymowne skarby łask 
dostają się w udziale wiernym, przy
stępującym do Stołu Pańskiego, tak 
mówi o przyjmowaniu Najświętszego 
Sakramentu: „Byłoby życzeniem św. 
Soboru, aby przy każdej mszy św. 
wierni obecni przyjmowali Komunję 
świętą nietylko duchownym sposo
bem przez jej pragnienie, ale i rze
czywiście czyli sakramentalnie". (Sess. 
22, rozdz. 6). Ze słów powyższych 

Filjalna gmina św. Józefa 
na Nowem Mieście. 

Liczba dusz: 6661. 
K u r a t u s : ks. Bernard Bączko

wski ur. 9 sierpnia r. 1884 w Kartu
zach, wyświęcony 21 marca r. 1909, 
urzęduje na Nowem Mieście od 19 
marca r. 1915. 

Wikary: ks. Zygmunt Ryczakc-
wicz, ur. 25 lutego 1899 w Rado
szkach, wyświęcony 17 czerwca r. 
1923, wikarjuszem na Nowem Mieś
cie od sierpnia tegoż roku. 

Funkcjonarjusze kościelni: orga
nista: Mikołajski Teodor;.zakrystjan: 
Dubiński Wojciech. 

Zgromadzenie Sióstr Miłosier. 
Siostra Przełożona: wak. Sióstr 

jest 14, a mianowicie: Siostra Józefa 
(jubilatka), Anna (jubilatka), Aniela, 
Gabryela, Jadwiga, Agnieszka, Leo-
kadja, Rozalja, Kazimira, Marta, 
(ochroniarka na Nowem Mieście), Lu
dwika, Zofja (ochroniarka na Nowem 
Mieście), Bronisława, Marja. 

dość jasno przebija się pragnienie 
Kościoła, by wszyscy wierni codzien
nie szukali posiłku duszy w tej uczcie 
niebieskiej, odnosząc z niej coraz obfi-
tszy owoc swego uświęcenia. 

Życzenie to Kościoła świętego od
powiada w zupełności pragnieniom, 
jakie żywił Chrystus Pan, gdy Boski 
ten Sakrament ustanawiał. Nieraz 
bowiem i niedwuznacznie wspomniał 
nasz Zbawiciel o potrzebie częstego 
pożywania Ciała swego i picia Krwi 
swojej Najświętszej, przedewszystkiem 
zaś wyraził to słowy: „Tenci jest 
chleb, który z nieba zstąpił; ojcowie 
wasi jedli mannę na puszczy i po
marli: jeśliby kto pożywał tego chle
ba, żyć będzie na wieki". (Jan VI., 
59). Już samo porównanie a n i e 1-

Częsta Komunja święta 
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s k i e go pokarmu z c h l e b e m i man
ną, mogło dać łatwo uczniom do po
znania, że jak c o d z i e n n i e poży
wamy chleb dla wzmocnienia ciała, 
jak Izraelici na puszczy codziennie 
żywili się manną, tak dusza chrze
ścijańska c o d z i e n n i e może się 
karmić i zasilać c h l e b e m , który z 
n i e b a z s t ą p i ł . Ponadto, wszyscy 
prawie Ojcowie Kościoła zgodnie na
uczają, że prośba o chleb nasz po
wszedni, jaką Zbawca rozkazał w 
Modlitwie Pańskiej zanosić do Boga, 
tyczy się nie tyle chleba materjalne-
go, którym zasilamy ciało, ile raczej 
chleba niebieskiego, który codziennie 
przyjmować mamy w Sakramencie 
Ołtarza. 

Jeżeli zaś Chrystus i Kościół ży
czą sobie, by wszyscy wierni codzien
nie przystępowali do Stołu Pańskiego, 
to życzeniu temu na pierwszem miej
scu ta myśl przyświeca, by wierni, 
złączeni z Bogiem w Najświętszym 
Sakramencie, z niego czerpali siłę do 
z w y c i ę ż e n i a n a m i ę t n o ś c i , d o 
pozbycia się drobnych p o w s z e 
d n i c h przewinień, do ustrzeżenia 
się ciężkich upadków, na jakie wy
stawiona jest ludzka ułomność, — nie 
zaś myśl, aby Komunja święta była 
głównie środkiem uczczenia i uwiel
bienia naszego zbawienia, albo ro
dzajem zapłaty czy nagrody za cno
tliwie życie (Św. Aug. kaz. 57. na Ew. 
św. Mat. o Módl. Pańskiej rozdz. 7). 
Stąd św. Sobór trydencki nazywa 
eucharystję „1 e k a r s t w e m", które 
z grzechów p o w s z e d n i c h nas 
oczyszcza a od ś m i e r t e l n y c h 
broni" (Sess. 13, rozdz. 2). 

Pierwsi chrześcijanie, rozumiejąc 
dobrze wolę Bożą co do Komunji 
świętej, każdego dnia spieszyli do 
tego z'ródła życia i siły, jakiem jest Naj
świętszy Sakrament. „Trwali w na
uce Apostolskiej i w uczestnictwie 
łamania chleba". (Dziej. IŁ, 42). Ojco
wie święci i pisarze kościelni prze
kazali nam, że ten sam zwyczaj prze
trwał i wieki następne, niosąc bogate 
owoce doskonałości i uświęcenia. 

Dopiero, gdy z biegiem czasu po
bożność stygła, a przedewszystkiem 
gdy kacerska plaga Jansenistów sze
rokie zataczała kręgi, poczęto wiele 
rozprawiać o warunkach, rzekomo 
koniecznych do codziennego przyj
mowania Komunji św., i jedni drugich 
prześcigali w stawianiu coraz wię
kszych i coraz trudniejszych wyma
gań. Skutkiem tych rozpraw było, 
że niezmiernie szczupłą liczbę chrze-
ścian uznano za godnych codziennej Ko
munji świętej i sposobnych do pełniej
szego korzystania z łask, jakie się 
mieszczą w tym błogosławionym Sa
kramencie; inni mieli się ograniczyć 
do przyjmowania anielskiego chleba 
raz do roku, albo co miesiąc tylko, 
a najwyżej raz na tydzień. Owszem 
posunięto się do tak wielkiej suro
wości, że całe stany i zawody ludzi, 
np. kupców lub osób żyjących w 
małżeństwie wykluczono z rzędu tych, 
którym wolno do Stołu Pańskiego 
częściej przystępować. 

Inni na odwrót popadli w drugą 
ostateczność. Ci, sądząc, że codzien
na Komunja święta nakazana jest 
prawem Bożem, by wiernym ani je
den dzień bez Komunji świętej nie 
minął, naruszyli zwyczaje kościelne, 
a tak rozdawali Komunję świętą nawet 
w piątek Wielkiego tygodnia, w mnie
maniu, że i wtedy opuszczać jej nie 
wolno. 

Wobec tych przeciwnych sobie 
zdań i zwyczajów, Stolica św. nie za
niedbała swoich obowiązków. Uchwa
łą zaczynającą się od słów: „Cum 
ad aures" z dnia 12 lutego 1679 ro
ku, potwierdzoną przez Innocentego 
XI, św. Kongregacja Soboru potępi
ła wspomniane błędy i powściągnęła 
nadużycia, oświadczając przytem, że 
w miarę pobożności i według zdania 
własnego spowiednika, każdemu, do 
jakiegokolwiekby należał stanu czy 
zawodu, nie wyjmując kupców, ani 
ludzi żyjących w małżeństwie, do 
c z ę s t e j Komunji św. przystępować 
wolno. Dnia 7 grudnia 1690 roku 
uchwałą zaczynającą się od słów: 
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„Sanctissimus Dominus noster" Ale
ksander VIII potępił twierdzenie 
Michała du Bay, że usposobieniem 
duszy, koniecznem do godnego przy
jęcia Komunji świętej, jest czysta 
miłość Boża, wolna od przymieszki 
wszelkiej niedoskonałości. 

Jednakowoż przewrotne zasady 
Jansenistów, które zdołały się wśli
zgnąć do dusz zresztą dobrych i cno
tliwych, w zupełności nie zniknęły 
z widowni; owszem pod pozorem 
gorliwości o cześć i uszanowanie 
eucharystji przynależne, mimo po
wyższego orzeczenia Stolicy świętej, 
rozprawiano dalej o warunkach po
trzebnych do częstego a godnego 
przyjmowania Komunji świętej, przy-
czem niejeden skądinąd dobry teolog 
przychodził do wniosku, że na co
dzienną Komunję świętą pozwalać 
można jedynie rzadko i to pod wa
runkiem spełnienia rozlicznych wy
magań. 

Z drugiej wszakże strony nie bra
kło mężów nauką i pobożnością wy
bitnych, którzy zbawiennemu i Bogu 
tak miłemu zwyczajowi przystępowa
nia do Komunji świętej codziennie, 
daleko mniej stawiali trudności, u-
cząc za zdaniem Ojców świętych, że 
żaden przepis kościelny nie wymaga 
doskonalszego przysposobienia duszy 
od tych, co codziennie, niż od tych, 
co raz na tydzień lub miesiąc do 
Stołu Pańskiego przystępują; nato
miast Komunja święta codzienna da
leko większe przyniesie owoce, niż 
tygodniowa albo miesięczna. 

Ostatniemi zwłaszcza czasy żywe 
i ostre spory w tym przedmiocie pro
wadzone, zaniepokoiły umysły spo
wiedników i sumienia wiernych z 
niemałą szkodą dla gorliwego postę
pu w pobożności chrześcijańskiej. 
Stąd zastęp mężów bardzo wybitnych, 
pasterski urząd piastujących, przed
stawił Ojcu św. Piusowi X usilne 
swe prośby, by raczył najwyższą powa
gą rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości 
dotyczące usposobienia duszy, jakiego 
wymaga codzienna Komunja święta, 

tak, aby w naszych czasach, gdy mi
łość Boża i prawdziwa pobożność 
znacznie ostygły, a wiara katolicka 
zewsząd doznaje ucisku, nietylko nie 
zmniejszał się, ale rozpowszechniał 
i wzrastał wpośród wiernych tyle 
zbawienny a Bogu tak bardzo miły 
zwyczaj przystępowania codziennie 
do Stołu Pańskiego. Ojciec święty, 
zawsze pełen troski i starania o zba
wienie dusz sobie poruczonych, pra
gnąc gorąco, by wierny lud chrze
ścijański jak najczęściej, owszem co
dziennie uczestniczył w uczcie nie
bieskiej i najobfitsze owoce z niej 
odnosił, sprawę w powyższej prośbie 
przedłożoną, nakazał św. Kongregacji 
Soboru Trydenckiego zbadać i roz
strzygnąć. 

Ta tedy św. Kongregacja na peł-
nem posiedzeniu, zwołanem dnia 16 
grudnia 1905 roku rzecz całą jak naj-
sumienniej roztrząsnęła i zważywszy 
z wielką pilnością i rozwagą wszyst
kie powody, które mogły przemawiać 
za sprawą w prośbie wyrażoną lub 
przeciwko niej, postanowiła i orzekła 
co następuje: 

1. C z ę s t a , a nawet c o d z i e n 
na Komunja św., jako odpowiada
jąca gorącym życzeniom Chrystusa 
Pana i Kościoła katolickiego, ma być 
d o z w o l o n a wszystkim wiernym 
każdego stanu i zawodu tak dalece, 
żeby uczestnictwo Stołu Pańskiego 
nie było wzbronione nikomu, który 
jest w s t a n i e ł a s k i i do Komunji 
św. przystępuje z sercem prostem 
i pobożnem, czyli w dobrej intencji. 

2. Dobrą intencję, jako warunek 
do Komunji świętej wymaganą, tak 
pojmować należy, aby chęć przystą
pienia do Stołu Pańskiego nie wy
pływała z n a b y t e g o zwyczaju, z 
próżności albo z innych w z g l ę d ó w 
l u d z k i c h , lecz ze szczerego pra
gnienia podobania się Bogu, ściślej
szego zjednoczenia się z Bogiem wię
zami miłości, zaczerpnięcia w Naj
świętszym Sakramencie lekarstwa na 
uleczenie swych niemocy i błędów. 

3. Wypada wprawdzie i jest ze 
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wszech miar pożądanem, by dusza 
często lub codziennie pożywająca 
Ciało Pańskie, wolną była od grze
chów powszednich, przynajmniej cał
kiem dobrowolnych, i wyzutą z przy
wiązania do tych swoich drobnych 
upadków; jednakowoż, jeśli chodzi o 
pytanie, jakie usposobienie do częstej 
Komunji świętej wystarcza, odpowie
dzieć należy, iż wystarcza być wol
nym od g r z e c h ó w ś m i e r t e l 
n y c h i mieć silne przedsięwzięcie 
n i g d y ich nie popełniać. Jeśli to 
szczere postanowienie będzie w ser
cu, wówczas dusza przez codzienną 
Komnnję świętą z wszelką pewno
ścią pozbędzie się zwolna i grze
chów p o w s z e d n i c h oraz przywią
zania do nich. 

4. Ponieważ sakramenta św. no
wego zakonu, — lubo skutek swój 
wywierają własną swą dzielnością 
i siłą przez Chrystusa Pana sobie 
udzieloną — tern większą dają łaskę, 
im lepiej osoba przyjmująca sakra-
krament jest doń przysposobiona, za
tem starać się trzeba, by Komunję 
świętą poprzedziło p i l n e przygoto
wanie, a po niej nastąpiło s t o s o 
w n e do godności tego sakramentu 
dziękczynienie, w miarę sił, stanu 
i warunków przyjmującej osoby. 

5. Ażeby do częstej i codziennej 
Komunji św. przystępować z większą 
roztropnością i obfitszą zasługą, po
winno się w tej mierze iść za radą 
własnego spowiednika. Spowiednicy 
jednak ze swej strony niech się 
strzegą, by częstej czy codziennej 
nawet Komunji św. nie zabraniali, 
jeśli osoba prosząca-jest w stanie ła
ski i ma dobrą intencję. 

6. Ponieważ przez częstą i co
dzienną Komunję św. najoczywiściej 
wzrasta zjednoczenie duszy z Chry
stusem, wzmacnia się życie wewnę
trzne, dusza wzbogaca się w skarby 
cnót i pewniejszą otrzymuje rękojmię 

"wiecznego zbawienia, obowiązkiem 
jest proboszczów, spowiedników, ka
znodziei, w myśl nauki zawartej w 
katechizmie (cz. II. n. 60), często 

i usilnie zachęcać lud wierny do te
go pobożnego i zbawiennego zwy
czaju. 

7. Po ogłoszeniu wreszcie tej u-
chwały, mają wszyscy pisarze kościel
ni w s t r z y m a ć się nadal od spor
nych r o z p r a w w przedmiocie uspo
sobienia duszy, jakiego wymaga c z ę 
s t a lub c o d z i e n n a nawet Komu-
nja święta. 

Gdy postanowienia te przez niżej 
podpisanego sekretarza św. Kongre
gacji Soboru przedłożone zostały Oj
cu św. na posłuchaniu dnia 18 gru
dnia 1905 roku, Jego Świątobliwość 
uchwałę niniejszą przyjął i potwier
dził, oraz polecił wydać ją bez wzglę
du na wszystko, co mogłoby się jej 
sprzeciwiać. Prócz tego nakazał roz
porządzenia te przesłać wszystkim 
ordynarjuszom (biskupom) i przełożo
nym zakonnym, by ci ze swej strony 
uwiadomili o nich swoje seminarja, 
proboszczów, zgromadzenia zakonne 
i poddanych sobie kapłanów, nastę
pnie zaś w sprawozdaniach, czynio
nych Stolicy świętej o stanie diecezji, 
względnie zgromadzenia, zdali także 
sprawę i z tego, jak w czyn zamie
niono treść niniejszej uchwały. 

Dan w Rzymie oln. 20 grudnia 1905 r» 

Wincenty 
Kard. Bisk. Palestryny, Prefekt. 

C. de Lai, 
sekretarz. 

Po przytoczeniu powyższego de
kretu przypomina się jeszcze krótko 
treść nauk o częstej Komunji świę
tej, ubiegłego roku w naszym ko
ściele wygłoszonych: 

Częsta Komunja święta — życze
niem samego Chrystusa Pana. 

Częsta Komunja święta — życzy-
niem Kościoła. 

Częsta Komunja święta — po
trzebna grzesznikom do poprawy. 

Częsta Komunja święta —- po-
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trzebna sprawiedliwym do większego 
uświęcenia. 

Częsta Komunja święta potrze
bna w starości. 

Częsta Komunja święta — potrze
bna szczególnie młodzieży. 

Częsta Komunja święta — łatwa 
dla wielu. 

Czego żąda Kościół do częstej 
Komunji świętej, i czego nie żąda. 

Niech zwyczaj częstej i codzien
nej Komunji świętej przyjmie się w 
naszej parafji coraz bardziej! Niech 
będzie jaknajwięcej takich parafjan, 
którzy, powiedziawszy sobie stanow
czo: „Kościół chce, więc Bóg chce" na 
to wezwanie Kościoła odpowiedzą 
czynem! 

Kapłan u chorego. 
(co trzeba przygotować) 

Powiedz kapłanowi, kiedy go zamawiasz: 
1. Czy chory ma przytomność, 
2. Czy chory może jeszcze połykać. 

Przygotuj taki stół! 

Ustaw ten stół ile możności tak, 
żeby chory mógł nań wygodnie pa
trzeć. 

Zanim kapłan do domu wejdzie: 
zapalić świece! 

Gdy kapłan wstępuje w dom: 
uklęknąć! 

Gdy kapłan słucha spowiedzi cho
rego: wyjść z pokoju! 

Po spowiedzi: wrócić i uklęknąć, 
bo następuje Komunja święta. 

Przy udzielaniu św. namaszczenia 
jeden z obecnych trzyma kapłanowi 
talerz z watą i odkrywa trochę nogi 
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chorego, wszyscy inni klęczą dalej 
odmawiając 5 Ojcze nasz i Zdrowaś 
Marja^ 

Po zaopatrzeniu: 
Chorego dla odprawienia modlitw 

dziękczynnych przez jakiś czas po
zostawić s a m e g o ! Potem dopiero 
stół sprzątnąć i wszystko, co się 
znajduje na talerzu, spalić. 

T c z e w , „urbs fortis et nobilis", 
miasto waleczne i sławne, jak mówi 
nasz historyk Długosz, sięga odległej 
starożytności, czego dowodzą liczne 
wykopaliska, mianowicie z epoki bron-
zowej. Dokładnej daty, kiedy po
wstało nasze miasto, nie można po
dać, ale to jest rzecz pewna, że 
Tczew należy do najstarszych miast 
na Pomorzu. 

Pierwszą wzmiankę o Tczewie znaj
dujemy w przywileju księcia Grzy-
misława z roku 1198, gdzie przy opi
saniu granic włości Joanitów w Sta
rogardzie zachodzi i Tczew. Dzisiej
szy kościół parafjalny podobno już 
w roku 1226 był poświęcony. W ro
ku 1252 książę Sambor przeniósł 
swoją rezydencję z pobliskiego Lubi
szewa do Tczewa i wybudował tutaj 
zamek warowny, a 8 lat później na
dał osadzie tczewskiej miejskie pra
wo lubeckie. Ponieważ na tym przy
wileju widać gryfa, dlatego też gryf 
stanowi dziś jeszcze herb miasta. Ro
ku 1266 zajęli Tczew na krótki czas 
Krzyżacy. Przy końcu trzynastego 
stulecia w roku 1289 fundował ksią
żę Mestwin II kościół Dominikanów. 
W roku 1306 zaszła pod miastem 
potyczka wojsk króla Władysława 
Łokietka i Brandenburczyków. Kie
dy Krzyżacy w roku 1308 zdobyli 
Gdańsk, zajęli też Tczew, gdyż ten 

Co więc zawsze powinno być w 
każdym domu w pogotowiu do zao
patrzenia chorego? 

1. krzyż, 
2. dwa świeczniki z świecami, 
3. święcona woda, 
4. wata 
Jeżeli chory niema przyjąć sakra

mentu oleju św., wtedy nie stawia 
się talerza z watą. 

gród miał im zapewnić połączenie 
Gdańska z Malborgiem. Mieszkańcy 
Tczewa bronili się wtenczas do upa
dłego, lecz widząc niemożność obro
ny miasta, podpalili je, tak, że Krzy
żacy znaleźli tylko zgliszcza i ruiny. 
To ich tak rozjątrzyło, że za karę 
wypędzili mieszkańców miasta i spro
wadzili nowych kolonistów z Niemiec 
nadając im prawo chełmińskie. Wo
bec zniszczenia dawnego zamku ksią
żąt pomorskich zbudowali Krzyżacy 
nowy zamek, który był siedzibą ich 
wójtów. Po bitwie grunwaldzkiej w 
roku 1410. Tczew przejściowo najęli 
Polacy, lecz już w następnym roku 
miasto wróciło pod władzę Krzyża
ków. Nie będzie od rzeczy nadmie
nić, że w bitwie pod Grunwaldem 
walczyli także Tczewianie; poległ w 
tej bitwie wójt tczewski Maciej Be-
bern. Długosz, który opisuje chorą
gwie i sztandary zdobyte pod Grun
waldem, wspomina też chorągiew 
tczewską „Chorągiew wójtostwa i mia
sta Trzow", pod którą stali żołdacy 
Zakonu i tubylcy onej okolicy i mie
szkańcy Tczewa, jako też niektórzy 
zamiejscowi żołdacy i zaciężnicy. 

Ciężkie czasy przyszły na Tczew, 
kiedy Husyci, zrabowawszy klasztor 
pelpliński, 29 sierpnia r. 1433 stanęli 
pod murami miasta. Ludność Tcze
wa była na oblężenie przygotowana, 

Nieco z dziejów Tczewa. 
(Według Hs. Dr. Frydrychomicza „Krótki npis historyczny miasta Tczewa". Dr, Orłowicza 
„Przewodnik poWojewództwie Pomorskiem"! Dr. Schultza „Geschichte des Hreises Dirschau"). 
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ale nieprzyjaciel wcale nie przystąpił 
do oblężenia, lecz natychmiast pod
paliwszy miasto wyciął mieszkańców 
i ruszył dalej; część załogi krzyżac
kiej składającej się z Czechów, zosta
ła na stosie spalona. Kiedy w roku 
1440 miasta pomorskie zawarły zwią
zek przeciwko Krzyżakom, wysłał 
Tczew deputowanych do Gdańska, 
aby także przystąpić do tego związku 
i się poddać pod zwierzchnictwo pol
skie; atoli już po kilku miesiącach, 
po bitwie pod Chojnicami (18 wrześ
nia r. 1454), w której Polacy ponieśli 
klęskę, zostało miasto nasze znowu 
zajęte przez Zakon Krzyżacki, aż 
wróciło w roku 1457 pod panowanie 
polskie, pod którem pozostało do 
pierwszego rozbioru Polski 1772. 

W Polsce był Tczew stolicą je
dnego z powiatów Województwa Po
morskiego i siedzibą starostów nie-
grodowych. Czasami starostwo tczew
skie było samodzielne, często jednak
że, w szczególności od roku 1582 do 
1626, oraz od 1729 do rozbioru Pol
ski, wchodziło w skład ekonomji mal-
borskiej. 

Pod panowaniem polskiem nastały 
dla Tczewa czasy spokojniejsze, któ
re trwały do roku 1557. W tym ro
ku nawiedziło miasto nowe wielkie 
nieszczęście. Otóż kiedy król Stefan Ba
tory prowadził wojnę z zbuntowanym 
Gdańskiem niechcącym go uznać kró
lem, spaliło się prawie całe miasto. 
Rzecz miała się tak. Niedaleko Tcze
wa, nad jeziorem Lubiszewskiem, roz
łożyły się wojska polskie. Tutaj 
Gdańszczanie, napadłszy Polaków, po
nieśli klęskę 17 kwietnia roku 1577, 
przyczem poległo trupem 4500 Niem
ców; Polacy wzięli do niewoli 1000 
jeńców i zabrali wszystkie wozy i wiel
ką chorągiew gdańską z napisem: 
„aurea libertas"(złota wolność). Gdań
szczanie nareszcie prosili o pokój. 
•Przybyli do Malborga z Niemiec po
słowie, by pośredniczyć w rokowa
niach pokojowych. Właśnie ten przy
jazd posłów niemieckich, a raczej ich 

tprzejazd przez Tczew, stał się dla 

miasta przyczyną pożaru. Kiedy po
słowie przejeżdżali przez miasto, żoł
nierze stojący obozem pod Tczewem 
pospieszyli razem z mieszkańcami 
miasta tłumnie na spotkanie ciekawe
go orszaku. Tymczasem ogień obo
zowy bez nadzoru pozostawiony roz
niósł się wskutek gwałtownego wi
chru na pobliskie stodoły i stamtąd 
przerzucił się na samo miasto, które 
w trzech godzinach stało się pastwą 
płomieni; było to 4 października ro
ku 1577. 

Ledwo miasto zdołało się podnieść 
z gruzów, wybuchły długie wojny 
szwedzkie, które sprowadziły na Tczew 
nowe nieszczęścia. Polem walk w 
pierwszej wojnie szwedzkiej (1617 — 
1629) najpierw były Inflanty, potem 
Prusy Królewskie czyli Pomorze. W 
roku 1626 król szwedzki Gustaw 
Adolf zdobywszy prawie całe Pomo
rze, zajął bez oporu też Tczew, któ
ry przez 9 lat pozostał w ręku Szwe
dów. Obóz pod miastem służył za 
główną kwaterę. Król zamieszkał w 
zamku w mieście. Będąc sam wy
znania luterskiego, sprzyjał też lu
trom, którym zaraz wydał parafjalny 
kościół katolicki. 

Katolicka ludność miasta nie była 
oczywiście zadowolona z okupacji 
szwedzkiej, bo Szwedzi jako zwolen
nicy Marcina Lutra uciskali katolików. 
O tern niezadowoleniu świadczy mię
dzy innemi jeszcze dzisiaj łaciński 
napis na obrazie Matki Boskiej znaj
dującym się w kościele parafjalnym 
w kaplicy brackiej po prawej stronie. 
Napis ten w tłumaczeniu mniejwię-
cej tak brzmi: „Śmiało i odważnie 
przybył Gustaw Adolf, zajął całe 
Prusy Królewskie, zbezcześcił w 
Tczewie kościoły, kielichy i obrusy, 
któremi przykryte były święte ołta
rze, za co go- karząca ręka Pańska 
dosięgnęła". 

Wypada nadmienić, że podczas 
pierwszego pobytu swego w Tczewie 
w roku 1626 król wybrał się 4 sier
pnia do Pelplina. Oprowadzono go 
po całym klasztorze. Gustaw Adolf 



Tczew w roku 1650. 



obejrzał wszystkie ołtarze kościoła. 
Gdy przyszedł do wielkiego ołtarza, 
podziwiał obraz w nim umieszczony 
i pytał się, jaki z monarchów tamże 
przedstawionych jest jego stryj, król 
polski Zygmunt. Gdy mu go wska
zano, podziwiał król sztukę malarza 
w oddaniu twarzy Zygmunta mówiąc: 
„Tak mój stryj rzeczywiście wyglą
dał, znałem go bowiem". Nakoniec 
odwrócił się do swego orszaku i su
rowo zakazał zabrać z klasztoru ja
kąkolwiek rzecz. Niestety nie prze
strzegano zakazu króla. Jako przy
czynę, dla czego Gustaw Adolf wy
brał się do klasztoru pelplińskiego, 
podaje kronikarz, że w Tczewie kró
lowi powiedziano, jakoby w Pelplinie 
był ołtarz szczero złoty, warty wiele 
tysięcy. 

Szwedzi pozostali w Tczewie aż 
do roku 1635, kiedy zawarto w Starej-
wsi niedaleko Sztumu rozejm na 26 
lat. Lecz jeszcze przed Upływem te
go czasu wybuchła druga wojna 
szwedzka 1655 - 60, podczas której 
Tczew znowu ciężko został dotknięty. 
Cztery razy miasto musiało zmienić 
pana swego. Można sobie wystawić, 
jak bardzo Tczew wtenczas ucierpiał. 

Nie mniejsze klęski spadły na 
miasto w polskiej wojnie sukcesyjnej 
1733 —1738, która wszczęła się wsku
tek rozbieżnej elekcji pomiędzy Sta
nisławem Leszczyńskim i Augustem 
III. Rosjanie stojąc po stronie Augu
sta ruszyli na Gdańsk, dokąd schro
nił się Stanisław. Droga do Gdań
ska prowadziła przez Tczew. Naj
przód przesuwały się przez miasto 
wojska polskie i szwedzkie. 14 lutego 
roku 1733 wkroczyli do Tczewa Ro
sjanie; stąd ruszyli na Gdańsk. Pod
czas oblężenia Gdańska odsyłali swych 
rannych do naszego miasta. Roku 
1772 dostał się Tczew przy pierw
szym rozbiorze Polski pod panowanie 
pruskie. 

W czasie wojen napoleońskich 
oblegali Tczew Francuzi i Polacy, a 
23 lutego 1807 zdobyły go legiony 
generała Dąbrowskiego. Ponieważ 

przy wjeździe do miasta jeden z miesz
czan strzelił 2 razy do Dąbrowskiego 
raniąc go w nogę, rozjątrzeni żołnie-
zre splądrowali wiele domów, przy-
czem 14 mieszczan postradało życie. 
Napoleon sam był w Tczewie 3 razy. 
Pierwszy raz dnia 23 kwietnia 1807, 
aby oglądać prace około szańców 
mających bronić mostu nad Wisłą; 
wjechał konno dawniejszą ulicą 
Berlińską i zatrzymał się krótki czas 
na rynku, gdzie przez mieszkańców 
owacyjnie był witany. Wieczorem 
tegoż dnia wrócił do Malborga; tam 
bowiem znajdowała się jego główna 
kwatera. Drugi raz przybył tu tego 
samego roku dnia 31 maja, aby się u-
dać do Gdańska, zajętego krótko przed
tem przez Francuzów. Trzeci raz 
przejeżdżał przez Tczew w czerwcu 
roku 1812 w drodze na Moskwę. Za 
cesarzem ciągnęły niezliczone hufce; 
jednego dnia widziano 400 armat za
toczonych nad Wisłą. W roku 1813 
wracały tędy niedobitki wielkiej ar-
mji napoleońskiej pod wodzą Murata, 
króla neapolitańskiego. 

W nowszych czasach decydującem 
zdarzeniem dla rozwoju Tczewa było 
otwarcie kolei w roku 1852 i budo
wa mostów na Wiśle. Mosty zostały 
zbudowane w trzech etapach, a mia
nowicie w latach 1850 — 57 pierwszy 
most obecnie używany do ruchu ko-, 
łowego i pieszego, w latach 1888 — 
1890 drugi most kolejowy, i w la
tach 1912 — 1913 przybudówka po
dwójna przy prawym brzegu Wi
sły z bramą łączącą oba mosty ze 
sobą. Długość mostów wynosi około 
1000 metrów. Koszta budowy pier
wszego mostu, który był wówczas 
jednym z największych w ca
łej Europie, wynosiły około 10 mi-
ljonów mk. Pobudowanie mostów 
miało dla Tczewa ogromne znaczenie, 
gdyż przez pominięcie Gdańska 
Tczew został największym węzłem 
kolejowym przy morzu. W roku 1884 
sprowadzone zostały Siostry Miło-
sierdza, które zajmują się pielęgno
waniem chorych. 
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Wydarzenia z najnowszych cza
sów jeszcze są w świeżej pamięci. 
Na początku roku 1920 wkroczyło do 
Tczewa wojko polskie, witane z wiel
kim entuzjazmem przez ludność pol
ską. Przy końcu kwietnia roku 1923 
zwiedził nasze miasto Prezydent Rze
czypospolitej Polskiej Stanisław Woj
ciechowski, a w roku następnym od
był się u nas imponujący pierwszy 
Zjazd Katolicki dla Diecezji Chełmiń
skiej przy udziale Ks, Kardynała-
Prymasa, naszego sędziwego Arcypa-
sterza, 4 innych biskupów i wielkiej 
rzeszy katolików. 

W ostatnich dziesiątkach lat stary 
gród Sambora ogromnie się rozwinął 
i to od chwili, kiedy zniesiono oka
lające go okopy. Powstały różne 
fabryki i przedsiębiorstwa przemysło
we. Założono port zimowy a nie
dawno temu jedyną w Polsce Szkołę 
morską. Zdaje się, że ten rozwój 
jeszcze nie jest do końca. Jeżeli 
zrealizuje się plan wybudowania 
portu morskiego w Tczewie, to 
czeka nasze miasto wielka przy
szłość. 

Z życia naszych towarzystw parafjalnych. 
Stowarzyszenie matek. 

Sprawozdanie z ubiegłego roku 
tak się przedstawia: zebrań było 12. 
Zebrania zwykle się odbywały w 
pierwszą niedzielę miesiąca w koście
le a od czasu do czasu w salce para-
fjalnej, żeby członkinie mogły wy
powiedzieć swe życzenia i uwagi. 
Na tych dwunastu zebraniach liczono 
2231 członkiń więc przeciętnie 203, 
co na liczbę członkiń wynoszącą 413 
na ogół zadawalnia. Najwięcej ze
brało się w lutym bo 243, najmniej 
w sierpniu bo 153. Treść wygłoszo-
szonych nauk była następująca: 1. 
Nasza praca w nowym roku. 2. Re
ligijny wpływ matki na dorastające 
dzieci. 3. W sprawie grzesznej mo
dy. 4. Przygotowanie do pierwszej 
spowiedzi i Komunji św. 5. Troska 
matki o dziecko zbłąkane. 6. Wy
chowanie dzieci do ofiarności. 7. Św. 
Anna, patronka naszego towarzystwa. 
8. Wrażenia z podróży do Rzymu (ks. 
Ryczakowicz). 9. Wychowanie do 
posłuszeństwa. 10. Dom rodzicielski 
a szkoła (ks. prof. Rydziewski). 11. 
Rodzina chrześcijańska w adwencie. 

Każde zebranie poprzedzało po
siedzenie asystentek głównie celem 
omówienia akcji charytatywnej. 

Co miesiąc odbyła się wspólna 
Komunja św. Czy udział był dosta
teczny, trudno osądzić, bo nie było 
ścisłej kontroli. Zdaje się jednak, że 
niektóre członkinie fpod tym wzglę
dem za mało okazują poczucia obo
wiązkowości. W każdym miesiącu 
odprawiała się msza św. na intencję 
stowarzyszenia albo za zmarłe człon
kinie. 

Asystentkami w roku ubiegłym 
były: Bara Anna, Bilicka Bronisława, 
Ciechanowska Regina, Grzywaczowa 
Marjanna, Jankowa Marjanna, Jan
kowska Scholastyka, Langwaldowa 
Emilja, Miodowska Monika, Rutko
wska Anna, Sehlertowa Franciszka, 
Szymańska Łucja. 

Jako ważną nowość w naszem to
warzystwie zaprowadzono w ubie
głym roku Kasę Pośmiertną, której 
sprawozdanie znajduje się poniżej na 
stronie 41. 

W roku 1926 przypada 10 roczni
ca założenia naszego stowarzyszenia. 
Aby tę rocznicę należycie uczcić, ma 
się odbyć 29 czerwca poświęcenie 
chorągwi, którą według planów arty
sty malarza Władysława Drapie wskie-
go wykonują Siostry miłosierdza w 



Boże Ciało 1925 r. Ks. kanonik Dominik w otoczeniu degegacy] 
naszych towarzystw parafialnych. 

Bierzmowanie na Nowem Mieście. Ks. Biskup Klunder pośród 
członków dozoru kościelnego i reprezentacji parafialnej. 
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Pelplinie. Najlepiej jednak uczczą tę 
rocznicę członkinie, jeżeli w nowym 
roku nietylko same będą gorliwie 
spełniały swoje obowiązki wobec to
warzystwa, ale jeszcze pozyskają jak 
najwięcej nowych członkiń. Setki 
matek trzymają się jeszcze zdała od 
naszego towarzystwa; z 1420 matek 
naszej parafji tylko 413 należy do 
nas; a więc niech każda członkini 
pozyska w nowym roku przynajmniej 
jedną nową, tak żeby rok 1926 przy 
końcu wykazał przynajmniej podwój
ną liczbę członkiń. 

Sprawozdanie kasowe 
Stowarzyszenia matek. 

Pochód. 
1. Stan Kasy 1. 1. 1925. 114.17 zł. 
2. Składki roczne 297.30 „ 
3. Kolekty 146.35 „ 
4. Wstępne 28.55 „ 
5. Składki na chorągiew 696.85 „ 

Razem 1.283.22 zł. 
Rozchód. 
1. Funkcjon. kościelnym 55.— zł. 
2. Na odprawienie nabożeń. 190.— „ 
3. Na chorągiew 700.50 „ 
4. Różne wydatki 276.92 „ 

Razem 1222.42 zł. 

W listopadzie roku ubiegłego upły
nęło 5 lat od założenia naszego to
warzystwa. W ciągu tych pięciu lat 
towarzystwo na zewnątrz pomyślnie 
się rozwijało. Od roku 1920, kiedy 
liczba członków wynosiła 74, przy
było 333 nowych członków, tak że 
przy końcu roku 1925 było ich 407. 
Ale czy też wszyscy członkowie są 
świadomi swych obowiązków, czy je 
spełniają należycie? Na to pytanie 
niech odpowie statystyka. 

Celem naszego towarzystwa jest 
pielęgnowanie zasad katolickich, ich 
pogłębienie i praktyczne zastosowa
nie. Jednym z środków ku osiągnię
ciu tegoż celu mają być miesięczne 
zebrania z odpowiedniemi wykłada
mi. Takich zebrań w ciągu 5 lat 

Zestawienie. 
Dochód 1.283.22 zł. 
Rozchód 1.222.42 „ 

Pozostaje 60.80 zł. 

Sprawozdanie Kasy Pośmiertnej 
za rok 1925. 

Liczba członkiń: 349: 
Dochód. 

1. Wstępne 352.—zł. 
2. Składki 1.253.70 „ 

Razem 1.605.70 zł. 

Rozchód. 
1. Pośmiertne w 3 wypad. 350.— zł. 
2. Różne wydatki 85.65 „ 

Razem 435.65 zł. 

Zestawienie; 
Dochód 1.605.70 zł* 
Rozchód 435.65 „ 

Stan kasy 1.170.05 zł. 

Powyższa suma 1.170.05 zł. zło
żona jest w Polskim Banku Handlo
wym i Miejskiej Kasie Oszczędności. 

było 62. Jaki był udział w tych ze
braniach? Weźmy liczby z dwóch 
ostatnich lat. Otóż liczono członków 
na zebraniu: 

w styczniu 
w lutym 
w marcu 
w kwietniu 
w maju 
w czerwcu 
w lipcu 
w sierpniu 
w wrześniu 
w październiku 
w listopadzie 
w grudniu 

1S24 
92 

110 
106 
130 
84 

- 70 
85 
69 
93 

104 
108 
132 

i 5§Ai9 

135 
128 
131 
80 

109 
74 
78 

106 
133 
130 
135 
167 

razem 1183 11496 

Tow. mężczyzn pod wezwaniem św. Józefa. 



a więc przeciętnie było obecnych 
1924 r. — 98 członków od 324, a 1925 
roku — 122 od 407. To jest stano
wczo za mało! Prawda, nie wszyscy 
członkowie dla nieregularnej służby 
mogą zawsze udział brać w zebra
niach, ale od 324 i 407 powinno być 
daleko więcej. Dzisiaj potrzeba nam 
mężów katolickich w całym calu, 
mężów stałych zasad i obowiązko
wości, na brak której w Polsce tak 
często narzekamy. 

Dalszem środkiem ku przeprowa
dzeniu zadań naszego towarzystwa, 
to wspólne praktyki religijne, a szcze
gólnie wspólna kwartalna Komunja 
św. Pod tym względem sprawa lepiej 
się przedstawia. Niech znowu prze
mówią liczby. Otóż brało udział w 
wspólnej Komunji św.: 

w roku 1924 

w I kwartale od 274 członków 244 
„ II „ „ 293 „ 237 
„ III „ „ 305 „ 259 
„ IV „ „ 315 „ 257 

w roku 1925 

w I kwartale od 374 członków 310 
„ II „ „ 394 „ 294 
„ III „ „ 398 „ 321 

Stwierdza się z szczerem uzna
niem, że w tym punkcie przeważa
jąca większość członków spełnia swój 
obowiązek. Ale jest jeszcze jednak 
wielu obojętnych. Oby i ci, czytając 
niniejsze sprawozdanie, przypomnieli 
sobie swój obowiązek! Może przy
czynią się do tego nauki rekolekcyjne, 
które dla naszego towarzystwa wy
głosić ma w adwencie Ks. Piechocki, 
kapłan z Towarzystwa Jezusowego 
w Poznaniu. 

Zarząd stanowili w ubiegłym roku 
następujący panowie: Krajnik Alojzy 
(przewodniczący), Zimnoch Paweł (za
stępca przewodniczącego), Prochowski 
Antoni (sekretarz), Mikołajski Teodor 
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(zastępca sekretarza), Ćwikliński Fran
ciszek (skarbnik). Mężami zaufania 
byli: Bielecki Bernard, Gajdus Bole
sław, Kierski Bolesław, Kłejna Ksa
wery, Korda Jan, Kowalewski Stani
sław, Krzemiński Franciszek, Milczew-
ski Antoni, Skłodowski Jan, Stacho
wiak Adam, Szlagowski Antoni. Wy
mienieni panowie obok swoich obo
wiązków jako mężowie zaufania speł
niali też gorliwie apostolstwo prasy; 
jest i ich zasługą, że „Przewodnik 
Katolicki" w naszej parafji ma tak 
licznych abonentów. 

Jeszcze jeden szczegół trzeba po
ruszyć w niniejszera sprawozdaniu. 
Wiadomo, że pomiędzy naszem towa
rzystwem i Towarzystwem Robotni
ków przez długi czas istniało pewne 
naprężenie. Z szczerą radością stwier
dza się, że ustały wszelkie tarcia, że 
znowu zgoda zapanowała. Jest to 
głównie zasługą patrona Tow. Robo
tników, ks. prof. Brockiego, który 
taktem swoim umiał usunąć istnieją
ce nieporozumienia i utorować drogę 
do zgodnego współżycia obu towa
rzystw. Po załatwieniu tej sprawy 
można żywić nadzieję, że czcigodne
mu ks. patronowi uda się też prze
prowadzić podział Towarzystwa Ro
botników. Wobec nadmiernej liczby 
członków tegoż towarzystwa i istnie
jących dwu gmin kościelnych w na
szem mieście, taki podział byłby bar
dzo pożyteczny tak dla sprawy robo
tniczej jak dla obu parafyj. 

Sprawozdanie kasowe 

Dochód. 

Stan kasy 1. 1. 25. 183.90 zł. 
Składki miesięczne i wstęp. 1.550.— „ 

„ do kasy pośmiert. 2.067.50 „ 
Wpływy nadzwycz. (rekol.) 387.— „ 
Zwrot pożyczki i procent 581.10 „ 

Razem 4.709.50 zł 
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Dochód 
Rozchód 

Zestawienie. 

4.709.50 zł. 
3419.50 „ 

Przechodzi na rok 1926: 1.290.— zł. 

Z powyższej sumy złożono w 
Polskim Banku Handlowym 

600 zł. 

Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. 
Patrząc wstecz na ubiegły rok z 

zadowoleniem stwierdzić można, że 
towarzystwo nasze pomyślnie się 
rozwija. Liczba druhen podniosła 
sie do 120. 

Celem Stowarzyszenia Młodzieży 
Żeńskiej jest jednoczyć młodzież żeń
ską, aby wspólną pracą wyrabiać ją 
na światłych i dzielnych członków 
kościoła i narodu. Cel ten starano 
się urzeczywistnić przez miesięczną 
wspólną Komunię św., dwutygodnio
we zebrania i pogadanki z ¥/ykłada-
mi treści religijnej, wychowawczej 
i historycznej i przez obowiązkowy 
abonament miesięcznika „Młodej Pol
ki". Oprócz zebrań odbywały się 
lekcje śpiewu i ćwiczenia gimnastycz
ne. Udział w miesięcznej Komunji 
św. i zebraniach mógł być lepszy. 
W lecie urządzono 4 wycieczki, w 
zimowem półroczu wieczornicę na 
cześć nowostępujących druhen i ob
chód gwiazdkowy. 

Zarząd stanowią: p. Nierzwicka, 
nauczycielka szkoły nowomiejskiej, 

przewodnicząca, drh. Zwolińska za
stępczyni przewodniczącej, drh. Szy
mańska skarbniczka, drh. Szczodrow-
ska sekretarka. Do patronatu na
leżą: pp. Sobotówna, Faraliszówna, 
Piotrzkowska, nauczycielki szkoły no
womiejskiej. Wymienionym paniom 
jako też przewodniczącej za ich nie
strudzoną pracę składa się tutaj ser
deczne „Bóg zapłać". 

Kończąc to sprawozdanie wyraża 
podpisany życzenie, żeby Stowarzy
szenie Młodzieży Żeńskiej w nowym 
roku doznało większego niż dotąd 
poparcia i zrozumienia ze strony ro
dziców. Druchny zaś niech poko
chają swoje towarzystwo, niech gor
liwie spełniają obowiązki wobec nie
go, żeby dla życia wyniosły jaknaj-
większe korzyści. 

Młodość jest rzeźbiarką, 
Co wykuwa żywot cały, 
Chociaż sama przejdzie szparko, 
Cios jej dłuta wiecznie trwały. 

(Krasiński.) 

Ks. Ryczakowicz. 

Rozpowszechniajcie „Dziennik Tczewski". 

Rozchód. 
Wypłata pośmiert. w 5 wyp. 1.000.— zł. 
Ogłoszenie śmierci i trag. 230.— „ 
Według mszy św.naint.Tow. 30.— „ 
Na Katoi. Uniwers. Lubelski 50.— „ 
„ Towarz. Moniuszko 20.— „ 
„ 4 gwoźdz, do sztandarów 80.— „ 
„ ozdobę ołtarza M. B. 300.-- „ 
„ ubogich nasze] parafji 200.— „ 

10 stołów do salki paraf jaln. 220.— „ 
Pożyczka dla Tow. Mł. męsk. 450. „ 
Różne wydat. 839.50 „ 

Razem 3.419.50 zł. 
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Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. 
Długo już odczuwano w nasze] pa-

rafji potrzebę organizacji dla młodzie
ży męskiej. Dla braku jednak kie
rowników dopiero w roku 1924 mo
gło się zawiązać takie towarzystwo. 
Zaczątki tego towarzystwa sięgają 
połowy marca, kiedy młodzież poza
szkolna zaczęła się zbierać w salce 
parafjalnej na pogawędki, gry towa
rzyskie i śpiewy. Udział był coraz 
liczniejszy tak, że 7 maja przystąpio
no do założenia Stowarzyszenia Mło
dzieży Męskiej. Zapisało się 36 człon
ków. Na prezesa wybrano drh. Mi-
nikowskiego, na sekretarza drh. Szy
mańskiego, na skarbnika drh. Bor
kowskiego. Najpilniejszą sprawą no
wo założonego towarzystwa było przy
gotowanie wieczornicy na cześć de
legatów młodzieży męskiej z okazji 
Zjazdu Katolickiego. 

Program naszego towarzystwa 
obejmuje także musztrę wojskową, 
którą zajmował się początkowo in
struktor wojskowy ze Starogardu. Już 
w ciągu roku 1924 zawiązały się w 
towarzystwie dwa oddziały piłki no-
nej. Zakupiono koszulki sportowe 
i czapki związkowe. Drużyny odby
wały kilkakrotnie zawody ze „Soko
łem", z drużyną gimnazjalną „Gryf" 

Rok ubiegły dobrze się zapisał w 
kronice naszego towarzystwa. Przy 
końcu roku 1924 mieliśmy 25 człon
ków, liczba ta podniosła się w ciągu 
przeszłego roku do 35. Lekcje śpie
wu odbywały się regularnie dwa ra
zy tygodniowo z większą przerwą 
podczas dużych wakacyj. Ze śpie
wem w kościele wystąpiło towarzy
stwo 14 razy. W dzień św. Cecylji 
była wspólna Komunja św. członków. 
W skład zarządu wchodzą: miejsco
wy duszpasterz (przewodniczący), pp. 
Dziewiętkowski (zastępca przewodni
czącego), Bieszk (sekretarz), Mikołaj-

i ze Stowarzyszeniem Młodzieży Kat. 
ze Starogardu i Czerska. 

"W lecie druhowie brali udział w 
uroczystości poświęcenia sztandaru 
bratniego towarzystwa w Pelplinie 
(15 czerwca) i w Starogardzie (w lip
cu). Na zlot młodzieży odbywający 
się przy końcu maja w Częstochowie 
wysłano delegację składającą się z 
drh. Minikowskiego i Szymańskiego. 

W sierpniu roku 1924 urządzili 
druhowie z Czerska w tutejszej Strzel
nicy koncert, którego czysty zysk 
przeznaczono na zakup' instrumen
tów dętych dla naszego towarzystwa. 
Na ten cel otrzymaliśmy oprócz tego 
od Towarzystwa św. Józefa pożyczkę 
450.— zł.; z dobrowolnych składek 
zebrano 993.— zł., tak że mogliśmy 
zakupić 10 instrumentów. Druhowie 
ćwiczą dotąd aż do założenia wła
snej orkiestry w towarzystwie „Mo
niuszko". 

Przy końcu roku ubiegłego opuś
cił nas prezes drh. Minikowski, aby 
wstąpić do Zakładu 0 0 . Misjonarzy 
od Rodziny św. 

Zebrania odbywały się co miesiąc, 
Komunja św. co kwartał. Liczba 
członków wynosi obecnie 62. 

Ks. Ryczakowicz. 

ski (skarbnik), Farałiszówna, Borkow
ski, Ruszkowski, (ławnicy). Dyry
gentem jest p. Bartsch, nauczyciel 
szkoły nowomiejskiej. 

Towarzystwo nasze w latach po
przednich wiodło żywot prawie su-
chotniczy. Dopiero nowy dyrygent 
p. Bartsch umiał znowu ruch i życie 
wprowadzić do towarzystwa, za co 
mu się należy cześć i uznanie. Oby 
pod jego sprężystem kierownictwem 
Towarzystwo św. Cecylji dalej po
myślnie się rozwijało! 

Towarzystwo św. Cecylji. 



Wnętrze naszego kościoła. 

Chór dzieci, wycieczka nad morze. 



• * • • 

Wycieczka Tow. Dziec. Jezus, pochód do Strzelnicy. 

Wycieczka Tow. Dziec. Jezus do Strzelnicy, grupa królowej Róży. 
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Chór dzieci. 
Oprócz Towarzystwa św. Cecyłji 

istnieje w naszej parafji jeszcze dru
gie towarzystwo śpiewu, a mianowi
cie: „Chór dzieci", założony w roku 
1922. Dyrygentem Chóru jest orga
nista p. Mikołajski, pod którego umie-
jętnem kierownictwem Chór dobrze 
się rozwija i pracuje. Dzieci Chóru 
w ubiegłym roku wykonywały nie-
tytko pieśni w języku ojczystym ale 
nawet msze łacińskie i to wcale nie
źle. Parafjanie chętnie słuchają tego 
śpiewu i wobec piszącego nieraz wy
razili swe uznanie. Do gustu przy
padł ten śpiew nawet znawcom jak ks. 
prof.Brockiemu. W ubiegłym roku na
leżało do Chóru 45 dziewcząt; lekcyj 
śpiewu odbyło się 85. W lecie urzą
dzono wycieczkę w lasy swarożyń-
skie. 

Obok pielęgnowania śpiewu speł
nia Chór jeszcze apostolstwo prasy. 
Jeżeli dzisiaj „Przewodnik Katolicki" 
na Nowem Mieście ma 710 abonen-

Kochane dzieci! Z pewnością bę
dziecie ciekawe, jak wygląda spra
wozdanie naszego Towarzystwa Dzie
ciątka Jezus za rok ubiegły. Otóż 
zaraz z góry zaznaczam, że to spra
wozdanie przedstawia się bardzo po
myślnie. Uważajcie! Powiem wam 
najpierw, ile dzieci należało do na
szego towarzystwa. Na początku ro
ku 1925 zapisanych było 1347 dzieci, 
w ciągu roku zgłosiło się 86, tak że 
przy końcu zeszłego roku mieliśmy 
1433 członków. Nieprawda, piękna 
liczba! Teraz drugie pytanie. Ile 
dzieci te złożyły na misje? Kwota 
złożonych składek wynosi 2.549.43 
zł.; w roku 1924 było tych składek 
1.152.95 zł., więc razem 3.702.38 zł. 

tów, zawdzięczamy to w niemałej 
mierze sprawnemu i punktualnemu 
roznaszaniu" gazet przez dziewczęta 
Chóru. Otóż nazwiska tych małych 
apostołów prasy: Ćwiklińska Klara, 
Chyłówna Genowefa, Cyrsonówna 
Franciszka, Ciechanowska Emeren-
cjana, Domachowska Barbara, Jędra-
szewska Wanda, Klonderówna Zofja, 
Lamkówna Gertruda, Makiełówna 
Marta, Miillerówna Agnieszka, Różyń-
ska Helena, Stańkiewiczówna Małgo
rzata, Weissbrodtówna Marja, Zwoliń
ska Marjanna. Oprócz wymienionych 
dziewcząt dostarczali parafjanom 
„Przewodnik Katolicki" też niektórzy 
chłopcy; i oni zasłużyli na to, aby 
tutaj stały ich nazwiska: Kowalski 
Brunon, Mikołajski Teodor, Słomiński 
Jan, Wojtakowski Edmund. 

W Nowym Roku niech Chór da
lej pilnie śpiewa na chwałę Bożą 
i gorliwie spełnia zaszczytne apostol
stwo prasy! 

To jest już ładna sumka! Muszę was 
dlatego pochwalić. Składając tak 
hojne ofiary na misje złożyłyście do
wód należytego zrozumienia waszych 
obowiązków wobec dzieci pogańskich. 
Ale też waszym kochanym rodzicom 
należy się szczere uznanie. Wszak 
wiecie, że oni w obecnych ciężkich 
czasach, gdzie wszystko jest tak dro
gie, muszą się liczyć z każdym gro
szem, a pomimo to chętnie ofiarują 
datki na misje. To też o ich i wa
szej gorliwości wyraził się pochle
bnie dyrektor Diecezalnego Towa
rzystwa Misjnego, przewielebny Ks. 
Kanonik Dominik z Pelplina: „Żadna 
parafja w całej diecezji tyle na cele 
Towarzystwa Misyjnego nie przysłała 

Dział dla dzieci. 
Nasze Towarzystwo Dzieciątka Jezus. 
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jak Wasze towarzystwo'4. Kochane 
dzieci, możecie być dumne z tego 
uznania. 

Ale jeszcze osobno muszę niektó
re z was pochwalić; chyba nie bę
dziecie zazdrosne! Domyślacie się? 
To są nasze gorliwe kolektorki, któ
re zbierając wasze datki bardzo się 
zasłużyły około sprawy misyjnej. 
W uznaniu ich zabiegliwości wymie
nia się ich nazwiska: Grosówna Gertru
da, Gapówna Mar ja, Janko wna Anna, 

Jędraszewska 
Wanda, Kapi-
cówna Jadwiga, 

Kapichówna 
Małgorzata, Ko
walska Eryka, 
Makiełówna Ka
tarzyna, Nowa-
kówna Józefa, 

Richterówna 
Gertruda, Sobo

lewska Zyta, 
Szarmachówna 

Gertruda, Szy
mańska Łucja, 
Uklejówna Łu

cja, Górska 
Łucja, Zwoliń
ski Zygmunt. 

A teraz jesz
cze słówko o na
szych uroczysto
ściach, które ob
chodziliśmy w 

przeszłym roku. 
Piękne one były, 
te uroczystości 
kościelne! Pa-
miętaciejeszcze? 
W zimie odpra -

wił nam uroczy" 
ste nabożeństwo 

Wdzięczne dzieci murzyńskie 
pozdrawiają ofiarne dzieci Tczewskie. 

wielebny ks. prof. Rydziewski, a w le
cie czcigodny ks. prof. Brocki. Szcze
gólnie to ostatnie nabożeństwo będzie 
wam z pewnością w świeżej pamięci, 
bo z niem połączona była wycieczka 
do Strzelnicy. Ach tak, ta wycieczka, 
wspaniała ona była! Co to był za 
cudny pochód posuwający się z No
wego Miasta do Strzelnicy! Ile to 

było tych chorągiewek i tych łuków 
fantastycznych! A dopiero w Strzel
nicy samej, Jak tam się ubawiłyście! 
Nieprawda, dobrze smakowały te kieł
baski, ciastka i karmelki w różnych 
zawodach wygrane! Piękna była też 
sztuczka teatralna i korowody, które 
tam widziałyście. A kiedyśmy wresz
cie wieczorem przy dźwiękach mu
zyki wracali do domu z lampionami, 
z balonikami, ile to było okrzyków 
radości i podziwu! 

Moje dzieci! 
Udała się ta 
waszą wyciecz
ka do'Strzelnicy. 

Wdzięczność 
wymaga, żebyś
my też tutaj 
wspomnieli o 
tych, co ją przy
gotowali. To byli 
wasi nauczycie
le. Wiecie jed
nak jeszcze, jak 
oni wszyscy z 
p. rekt. Tkaczy
kiem na czele 
udział brali w 
tej wycieczce; 
nawet inspektor 
szkolny p. Binek 
zaszczycił. wa
szą wycieczkę 
swoją obecnoś
cią. Najwięcej 
jednak zasłużyły 
się około tej wy
cieczki pp. Fara-
liszówna, Nierz-
wicka, Piotrz-
kowska i So-
botówna; im się 
zato należy osob

ne podziękowanie. Dlatego zawołaj
cie teraz, kochane dzieci, wszystkie 
razem: „Bóg zapłać" Wam, szanow
ne Panie, za Wasze prace i fatygi! 

Przypuszczam, że ta wycieczka 
pozostanie nam wszystkim jeszcze 
długo w miłej pamięci, którą utrwa
lić mają załączone zdjęcia fotogra
ficzne. 
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Na końcu mam do was małą 
prośbę. Jak z nauk wiecie, poganie 
nie mogą się doprosić misjonarzy, bo 
ich jest za mało. A więc co czynić 
wobec tego? Jeżeli niema dosyć 
wielkich misjonarzy, to przychodzi 
kolej na małych misjonarzy, a tymi 
wy być macie przez wasze modlitwy 
i waszą jałmużnę. W ubiegłym roku 
spełniałyście gorliwie obowiązki ta
kich małych misjonarzy, niech będzie 
tak i w nowym roku! Wszystkie 

dzieci niech postanowią sobie teraz: 
każdy dzień nowego roku odmówię 
jedno „Zdrowaś Marja" z dodatkiem: 
„Najświętsza Marjo Panno, módl się 
za nami i za biednemi dziećmi po-
gańskiemi", a każdy miesiąc poproszę 
swoich rodziców o datek dla tych 
biedaków pogańskich. Tak w roku 
1926 będziemy rzeczywiście tymi ma
łymi misjonarzami! 

Wasz duszpasterz. 

Ile złożyło Dzieło Dzieciątka Jezus w r, 1924 
(Z roczników Dzieła Dzieciątka Jezus). 

Dyrekcja generalna Dzieła Dzie
ciątka Jezus w Paryżu ogłosiła spra
wozdanie za rok 1924, w którem to 
sprawozdaniu podaje, że dzieci towa
rzystw Dzieciątka Jezus złożyły w 
owym roku 13,755,457 franków. 0-
gromna to suma! Ile to nieszczęśli
wych dzieci pogańskich było można 
przez to uratować dla życia i dla 
nieba! Ciekawą jest rzeczą, ile też 
dzieci poszczególnych krajów na Dzie
ło Dzieciątka Jezus zebrały. Otóż 
złożyły: 
dzieci francuskie 

niemieckie 
włoskie 
holenderskie 
belgijskie 
szwajcarskie 
irlandzkie 

11 

11 

r> 
11 

11 

11 

11 hiszpańskie 
angielskie 
polskie 
szkockie 
księstwa Luxemb 
portugalskie 

wogóle dzieci euro
pejskie złożyły 5.668.000. 

u 

a 

ii 

2.313.000.—fr 
2.093.000.— 
1.200.000.— 
1.172.000.— 

940.000.— 
568.000.— 
470.000.— 
416.000.— 
266.000.— 
112.000.— 
63.000.— 
60.000.— 
34.000.— 

fr. 
Aby zaś nikt nie myślał, że tylko 

dzieci europejskie składają ofiary na 

misje, trzeba jeszcze dodać, że także 
dzieci amerykańskie wysyłają pienią
dze na Dzieło Dzieciątka Jezas, a 
mianowicie wysłały: 

dzieci Stanów Zjedn. 
Ameryki półn. 

„ meksykańskie 
„ kanadyjskie 
„ argentyńskie 
„ kraju Peru 
„ urugwajskie 
„ brazylijskie 
„ wyspy Kuba 

Dzieci innych krajów 
ameryk, razem z tymi 

2.930.000.-
40.000.-

461.000.-
325.000.-

38.000.-
26.000.-
22.000.-
13.000.-

3.910.000,-

-fr 
~ a 
~ ii 

~ a 
?:> 

~ ii 

„ 
~~ ii 

-fr 

Przesłały swoje skromne składki 
nawet dzieci Azji, Afryki, Australji 
i Wysp Oceanu Spokojnego z wdzięcz
ności za to, że przyjęły wiarę ka
tolicką. 

Z powyższego zestawienia wynika, 
że polskie dzieci składają jeszcze bar
dzo mało na misje; skąd to pocho
dzi? To pochodzi stąd, że Dzieło 
Dzieciątka Jezus w naszym kraju nie 
jest jeszcze we wszystkich parafjach 
zaprowadzone. Życzyć należałoby, 
żeby u nas w Polsce Towarzystwo 
Dzieciątka Jezus coraz więcej się roz
szerzało. 
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Prośba murzynów 
Od czarnych Afryki dzieci, 
Co mrą w pogaństwa ćmie, 
Błaganie rzewne leci, 
Europo! zlituj się! 

0 wiarę Chrystusową, 
0 misjonarski trud, 
O dusz szatę godową, 
Błaga murzyński lud! 

Oczernił nasze ciała 
Słońca straszliwy żar, 
I dusza nam zczerniała, 
W ogniu fałszywych wiar. 

Żyjemy patrząc w ziemię, 
Nakształt zwierzęcych hord, 
Murzyńskie tępi. plemię 
Niewola, bezwstyd, mord! 

Europo! spójrz łaskawie 
Na braci czarnych los, 

Poświęć się naszej sprawie, 
Usłysz błagalny głos. 

Ty zwłaszcza dziatwo droga, 
Pomna doznanych łask, 
Murzynków wiedź do Boga, 
Roznieć im krzyża blask! 

Jak krople dżdżu i rosy 
Łączą się w bezmiar mórz, 
Tak modłów twoich głosy 
Łask morzem są dla dusz. 

Twoje drobne ofiary 
Wesprą kapłanów znój, 
Nam dadzą światło wiary, 
A tobie pociech zdrój! 

Niech na kraj świata leci 
Murzyńskiej dziatwy głos: 
Wy chrześcijańskie dzieci 
Osłódźcie nam nasz los! 

Ks. Mateusz Jeż. 

f i Tarcyzjusz umiera, ale się nie poddaje 
(z Dornera „Godzina dziecka"). 

Na jednym z cmentarzy paryskich 
znajduje się zwyczajny grób pewne
go chłopca, który w sam dzień pier
wszej Komunji św. umarł jako mę
czennik odzyskanej niewinności i świę
tych postanowień. Na jego grobowcu 
nic więcej nie stoi jak imię i nazwi
sko jego i dzień śmierci, a pod tym 
napisem w złotych literach widnieją 
te słowa: „Tarcyzjusz umiera, ale się 
nie poddaje". 

Co znaczą te słowa ? 
Działo się w Paryżu, w jednym 

z kościołów tamtejszych, i to w dzień 
pierwszej Komunji św. Gorliwy ka
płan, chcąc uchronić dziatwę przed 
niebezpieczeństwami wielkiego miasta, 
przedstawił znaną historję Tarcyzju-
sza, trzynastoletniego męczennika. 
W czasie bowiem krwawych prześla
dowań chrześcijan, więzienia były 
przepełnione wyznawcami Chrystuso

wymi. Nie mogli już więcej do nich 
dotrzeć kapłani. Wtenczas przesy
łano skazańcom Komunję świętą 
przez gorliwych i niewinnych chłop
ców. Takim wybrańcem był też 
Tarcyzjusz. Pewnego razu niosąc na 
sercu znowu Hostję Przenajświętszą 
owiniętą w białą chusteczkę płócien
ną, spotkał grono swawolnych chłop
ców zapraszających go do zabawy. 
Gdy się wymawiał, jeden odszcze-
pieniec spostrzegł go i zdradził zwra
cając uwagę, że niesie Boga chrze
ścijan na sercu. Natychmiast rzucili 
się nań pogańscy chłopcy, aby mu 
wydrzeć tego Boga. Ale nasz mały 
bohater, trzymając mocno ręce na 
piersiach, powtarzał raz po raz: „Nie 
mogę, nie wolno mi, nie dam Go". 
Chłopcy szarpali go, bili niemiłosier
nie, aż padł nieżywy pod ich razami, 
ale Boga swego nie wydał. 



Wycieczka Tow. Dziec. Jezus, grupa żniwiarska. 

: " , , : • • . ' S i i / f - O : ' 

Wycieczka Tow. Dziec. Jezus w ogrodzie Strzetnicy. 



Wycieczka Tow. Dziec. Jezus, grupa korowodu z łukami. 

i 

Wycieczka Tow. Dziec, Jezus, grupa kwestarek. 
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Kapłan przedstawiwszy przykład 
młodocianego męczennika napomi
nał dzieci, żeby w pokusach i niebez
pieczeństwach nigdy nie zezwoliły na 
grzech i powiedziały jak Tarcyzjusz: 
„Nie mogę, nie zezwolę, wszak Boga 
mojego noszę w sercu". 

Nadeszła najważniejsza chwila, 
kiedy dzieci miały przystąpić do Stołu 
Pańskiego. Z świętą radością poda
wał im kapłan Komunję świętą. Ale 
gdy stanął przed ostatniem dzie-
kiem, ręka jego zadrżała; trzęsąc 
się cały i modląc się, podał i temu 
ostatniemu chłopcu Hostję św. Dla
czego to kapłan zadrżał? Otóż ten 
ostatni chłopiec był synem znanego 
zbrodniarza. Głód i nędza patrzały 
z oczu jego, ale też i grzech wy
cisnął już wyraźnie swe piętno na 
twarzy tegoż chłopca. Występny 
jego ojciec dopiero przed kilku dnia
mi wrócił z więzienia; dobra matka 
jego z zgryzoty już dawno była 
umarła. 

Msza św. się skończyła. Dzieci 
opuszczają kościół; uradowani ro
dzice oczekują je przed kościołem. 
Na ostatniego chłopca nikt nie cze
ka. Wszyscy już wyszli, on sam 
pozostał w kąciku bocznej kaplicy. 
Słowa kapłana jak ogień spadły 
na duszę jego, tak był wzruszony, 
że aż zanosił się od płaczu. Długo 
tam stał, aż nareszcie i on opuścił 
kościół. Wolnym krokiem powlókł 
się do domu. Tam zastał ojca, który 
go powitał — szyderczo, miotając 
bluźnierstwa na Najświętszy Sakra
ment. I nie dosyć na tem. Żądał 
od niego strasznej rzeczy: pomocny 
miał być w nocy przy rabunku. „Spra
wa nie będzie łatwa", powiada ojciec 

Podczas gdy w latach poprzednich 
liczba dzieci uczęszczających do o-
chronki nowomiejskiej nie przekra
czała 150, to ubiegłego roku ta liczba 
podniosła się do 250. W półroczu 

do syna, „może nawet krew się po
leje; ty się położysz na schody, jak
byś tam spał i dasz znak, gdyby ktoś 
chciał nam przeszkodzić. Dawniej 
rzecz swoją dobrze zrobiłeś, dzisiaj 
szczególnie na ciebie liczę". Ale jak 
zdumiony był ojciec, gdy chłopiec 
stanowczo oświadczył: „Nie mogę, 
ojcze, nie wolno, wszak Boga moje
go w sercu noszę". Wtedy ojciec 
przeklinając księży, wiarę św., kościół 
rzucił się na bezbronnego chłopca, a 
chłopiec zawsze tylko powtarzał: „nie 
mogę, nie wolno, i choćbyś mnie, 
ojcze, na miejscu zabił; przecież Bo-

, ga mojego noszę w sercu". Ogar
nęła tedy zwyrodniałego ojca taka 
złość i wściekłość, że zaczął dziecko 
swoje bić i kopać, aż chłopiec krwią 
zalany upadł na ziemię. Dopiero 
kiedy sąsiedzi, słysząc hałas, płacz 
i krzyk, przybiegli do pokoju, ojciec 
puścił swą ofiarę i uciekł. Prędko 
zawołano kapłana, bo chłopiec bli
ski był śmierci. I kiedy przybył ka-

- płan, dobry chłopiec jeszcze raz 
otworzywszy oczy powiedział: „Pro
szę księdza proboszcza, wszystko jest 
w porządku, nie wydałem Go". Nie
długo potem umarł; pochowano go. 
Rzadko kiedy Paryż widział tak wiel
ki pogrzeb. Mieszkańcy owej dziel
nicy miasta, składający się z ubogich 
robotników, wystawili małemu boha
terowi nagrobek, na którym wyryto: 
„Tarcyzjusz umiera, ale się nie pod
daje". 

Niech wszystkie nasze dzieci bę
dą takimi Tarcyzjuszami, niech w 
czasie pokusy zawsze stanowczo po
wiedzą: „Nie mogę, nie wolno, wszak 
Boga mojego w sercu noszę"! 

latowem uczyło się w ochronce 214 
dzieci (101 chłopców i 113 dziewcząt), 
w półroczu zimowem 252 (117 chłop
ców i 135 dziewcząt). Wobec tak 
wielkiej liczby dzieci urządzano w 

Ochronka na Nowem Mieście. 
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przeszłym roku osobne oddziały dla 
chłopców i dziewcząt; oddziałem 
chłopców kieruje Sr. Marta, oddzia
łem dziewcząt Sr. Zofja. Dni szkol
nych było 228. W marcu odbyła się 
rewizja ochronki przez miejscowego 
inspektora szkolnego p. Binnka; wy
nik rewizji był dodatni. Przy końcu 
listopada zwiedził ochronkę redaktor 
Dziennika Tczewskiego p. Tarczyński, 
aby czytelników gazety poinformo
wać o naszych ochronkach. Wystę
py dzieci wzbudziły zachwyt p. re
daktora nietylko dla dzieci samych, 
lecz i dla Sióstr, które umiały złożyć 
dowód nadzwyczajnej pracowitości i 
pomysłowości. Publicznie wystąpiła 
ochronka w ubiegłym roku jeden 
raz i to w dzień Nowego Roku urzą
dzając dla Stowarzyszenia matek w 

Domu Miejskim przedstawienie gwiazd
kowe. Dzieci jak zwykle znakomicie 
wywiązały się ze swego zadania. W 
wielkich wakcjach gmach ochronki 
został gruntownie odnowiony. Na 
pokrycie kosztów, które wynoszą 
694,86 zł, złożyli rodzice 400 zł. 

Zdaje się, że parafjanie coraz 
więcej zaczynają zrozumieć donio
słość pracy wychowawczej naszych 
ochronek, czego dowodzi m. i. wię
ksza liczba dzieci uczęszczających do 
ochronki. Oby wszyscy rodzice zro
zumieli, jak ważne zadanie spełnia 
ochronka! Naszym czcigodnym ochro-
niarkom, Sr. Marcie i Sr. Zofji, które 
wykonują tę pracę wychowawczą z 
tak wielkiem poświęceniem, należy 
się szczere uznanie i gorące podzię
kowanie całej parafji. 

W. MIKOŁAJCZYK 
Skład Bławatów 

TCZEW, ul. Dworcowa 34 
poleca po cenach bardzo niskich 

płaszcze, ubrania, materjaiy męskie i 
damskie, trykotaże, towary krótkie, 

kołdry i t d. 
Przed kupnem powyższych rzeczy przekonaj się 

o cenach i t o w a r z e 
w Składzie Bławatów 

u W . M i k o ł a j c z y k a . 
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Spis rzeczy 
Do czytelnika 

Kałendarjum . . . . . 

Daty godne zapamiętania 

Dziesięć lat duszpasterstwa na Nowem Mieść 

Dziesięciolecie duszpasterstwa w liczbach 

Rok 1925 w naszej kronice parafjalnej 

Śp. ks. prałat Sawicki 

Organizacja Kościoła Katolickiego 

Kościół Katolicki w Polsce 

Wiadomości diecezalne 

Kościół Katolicki w Tczewie 

Częsta Komunja św. . . . . 

Kapłan u chorego . . . . 

Nieco z dziejów Tczewa . . 

Z życia naszych towarzystw parafjalnych 

Stowarzyszenie matek 

Towarzystwo mężczyzn pod wezwaniem św 

Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 

Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 

Towarzystwo św. Cecylji 

Chór dzieci . . . . . 

Dział dla dzieci . . . . 

Nasze Towarzystwo Dzieciątka Jezus 

Ile złożyło Dzieło Dzieciątka Jezus w r, 1924 

Prośba murzynów . . . . 

„Tarcyzjusz umiera, ale się nie poddaje" 

Ochronka na Nowem Mieście 

Józefa 



Paweł Richter 
Telefon nr. 269 ulica G d a ń s k a Telefon, nr. 263 

Towary kolonjalne 
Wyprząg Restauracja 

H. Kiedrowski i S-ka 
Mickiewicza 18 T C Z E W Telefon nr. 10 

Skład żelaza, sprzętów domowych 
kuchennych 

Bracia Chmielewscy 
ui. Kościuszki 15 Telefon nr. 3 

Centrala samochodów stawia samochody 
o każdej porze. :-: Ceny sol idne. 

Apteka pod Złotym Lwem 
Kazimierz Nadolski, T C Z E W . 

Wykonywa 

recepty prywatne, kasowe oraz dostarcza wszelkich 
artykułów aptecznych i specyfików tutej, i zagranicznych 



Tczew ul. Sobieskiego 15 

SKŁAD TOWARÓW KOLONJALNYCH 
TABAKI i CYGAR :-: RESTAURACJA. 

Centralna Drogerja 
M. Cieślińskl 

Poleca wszelkie perfumerie, mydła, rzeczy drogeryjne, pokost, 
farby, oleje maszynowe, artykuły skórzane. 

Jan Przybyłowski 
Tczew ul. Kościuszki 13-14. 

Skład wódek, likierów i wina, :-: Piwo 
Piwo :*; Fabrykacja wód mineralnych. 

A N I E L A ~ B I E L S K A 
ul. Dworcowa TCZEW ul. Dworcowa 

— — p o l e c a —- — 

karmelki, czekolady i pierniki. 

Franciszek Słomka 
ul. Dworcowa 38. Dpogerja Telefon nr. 17. 

Poleca: wszelkie towary apteczno-drogeryjne, perfumy, 
mydło toaletowe. — Tapety, farby, lakiery, pokost, pędzle, 

benzynę, oleje i tłuszcz do maszyn. 



WŁADYSŁAW KOBYLIŃSKI 
ul. Dworcowa 36 T C Z E W Telefon nr 226 

Bławaty, bielizna, towary krótkie, konfekcja 

J. WIS NIC KI, Tczew — Mickiewicza nr. 8 
Polecam mój bogato zaopatrzony skład w najlepsze obuwie 

dla pań, panów i dzieci. 
Ceny umiarkowane Ceny umiarkowane 

Najstarszy i największy dom wszelkiego obuwia i skór na miejscu. 

Bernard Sobecki 
zegarmistrz i złotnik, ul. Dworcowa 5 

Wielki wybór w zegarach i artyk. złotniczych 
i i im \'§ -^T*~&a*i*3. H B M S E K I 

Józef Słomion 
ul. Dworcowa 19 Telefon nr. 164 

Towary kolonjalne, Restauracja, Wyszynk, Zajaz 

HOTEL CENTRALNy 
właściciel Stanisław Klarowski 

TCZEW - Tel. 16. 

H o t e l - R e s t a u r a c j a 

Apteka pod Orłem 
Telefon 45. :-: właść.: Walter Hoosmann :-: Telefon 45. 

Dostarcza wszelkich środków leczniczych i w 
zakres drogeryjny wchodzących. Wielki za
pas instrumentów chirurgicznych i bandaży. 



mistrz malarski 
ul. Podgórna 9. :-: Tel. 148. :-: ul. Pocztowa 2. 

Zakład malarsko-dekoracyjny. Malowanie szyldów. 
Skład artystyczny. Wielki wybór w obrazach arty
stycznych. Ramy do obrazów. Tapety, farby, 
laki i pędzle. Szklarnia i oprawianie obrazów. 

Ceny niskie. Ceny niskie. 

PAWEŁ SAMP 
Pocztowa 20. Skład zegarmistrzowski i złotniczy. Pocztowa 20. 

Wielki wybór w zegarach i zegarkach. 
Biżuterie. Obrączki ślubne. 

Własny warsztat dla wyrobów bursztynowych. 

GRAND-HOTEL 
ul. Pocztowa 13/14. TCZEW Telefon nr. 7. 

Znany z dobroci potraw. Zajazd, Garaże. 
Salka do posied. i zabaw. Cent. ogrzewanie. 




