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Ka. W ł a d y s ł a w Ko r n i ł o 
wi c z, Chrześcijańska odbudowa
świata w świetle nauki o Ciele mi
stycznym. Warszawa, nakł. Archid.
Inst. Akcji Katol. 1938. Str. 65.
Nauka teologiczna o Ciele mi
stycznym jest w ostatnich latach
aktualną i zyskała szereg wybitch pisarzy. A jednak praca Ks.
trnilowicza, choć szczupła w roz
miarach, stanowi cenny przyczy
nek, jeśli chodzi o praktyczne
wnioski płynące 2 teologicznych
tez o Ciele mistycznym. Pokazuje
ona, głęboko i wnikliwie, jak bo
gate wskazania kierownicze dla
duszpasterstwa i Akcji Katolickiej
zawiera teologia Ciała mistyczne
go. Snać, że autor czerpał z dłu
giego doświadczenia pasterskiego.
Całość składa się ze wstępu i
trzech części. W pierwszej mowa
jest o Królestwie Bożym w swym
podwójnym charakterze nadprzy
rodzonym; druga traktuje o mo
ralnych i społecznych konsekwen
cjach nauki o Ciele mistycznym,
uwzględniając szczególnie sprawie
dliwość społeczną i miłość; trzecia
wreszcie część zawiera szereg
praktycznych wniosków, podno
sząc zwłaszcza znaczenie probo
szcza jako ojca całej parafii.
Byłoby rzeczą wskazaną szerzej
rozwinąć poszczególne tezy tej
programowej pracy. Wszakże i w
obecnym ujęciu szkicowym budzi
ona dużo zbawiennych refleksji i
zachęca do czynu, poddawając
świeże, nadprzyrodzone pobudki.
Ka. A. Żychliński.

K

K ó s t e r s , L u d w i g S. J., Unser
Christusglaube. Das Heilandsbild
der katholischen Theologie. 8*.
Str. XIV + 340. Herder. Freiburg
i Br. 1937. Opr. 6.50 — 25»/. RM.
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Po doskonałym swym dziele o
Kościele pt. Die Kirche unseres
Glaubens (Herder, 1935) A. obda
rza nas dziełem nowym niemniej
doskonałym i pożytecznym o oso
bie Chrystusa Pana w świetle teo
logii.
Dzieło to dzieli A. na trzy głów
ne części, logicznie ze sobą powią
zane. W pierwszej, pt. Glaubensschau. przedstawiony jest fakt na
szej wiary w Chrystusa, przejętej
z wiekowej tradycji, przechowanej
przez Kościół mimo herezyj i prze
śladowań we wierze gminy pier
wotnej, męczenników, pierwszych
apologetów i teologów, w orze
czeniach dogmatycznych w pra
cach późniejszych teologów i wie
rze całego chrześcijaństwa, nie wy
łączając w wielkiej mierze tych,
którzy odłączyli się od Kościoła.
Tę wiarę Kościół bronił zawsze
skutecznie i broni do dziś przeciw
przesadnej krytyce racjonalizmu
protestanckiego i przeciw nowo
czesnemu pogaństwu. Charaktery
styka promieniującego pięknem
duchowym, prawdą i miłością czło
wieczeństwa Chrystusowego, któ
rego doskonałość wytłumaczyć
można tylko tym, że był Synem
Bożym, kończy pierwszą część
(1-89).
Część druga: Der Glaubensaufbau, zajmuje się uzasadnieniem
wiary w Chrystusa. A. przedsta
wia w krytycznym ujęciu źródła
pogańskie, żydowskie i chrześci
jańskie wiary w Jezusa; dalej wia
rę Kościoła pierwotnego, uzasad
nioną świadectwem samego Chry
stusa, zapisanym w Ewangeliach.
Wiarogodność tego świadectwa
potwierdza się przeciw krytyce li
beralnej doskonałością charakteru
P. Jezusa, jego cudami, zwłaszcza

I

zmartwychwstaniem, które A. uza
sadnia szczegółowo, podając zaw
sze wyniki ostatnich badań i kontrowersyj.
Ostatnia część: Das Glaubensgeheimnis, poświęcona jest mysterium Christi czyli tajemnicy Sy
nostwa bożego Chrystusa Pana w
■oświetleniu teologii. Słowo Boże
zrodzone z Ojca jest w Chrystu
sie Panu ontycznym źródłem całej
doskonałości jego i piękna, oraz
racją czci bożej Jemu oddawanej.
Końcowy rozdział przedstawia
nam wpływ wiary w Chrystusa na
życie religijne wszystkich czasów,
na myśl ludzką, etykę i sztukę, by
wkońcu wskazać na potrójną Jego
obecność (pneumatyczną, mistycz
ną i sakramentalną) w Kościele:
aby Bóg był we wszystkim przez
wiarę w Syna Jego Jezusa Chrystusa.
Wartość dzieła podnosi ta oko
liczność, że A. unika niepotrzeb
nych dygresji, podaje wszystko,
co tyczy osoby Pana Jezusa, w
sposób ścisły, naukowy, nie pomi
jając żadnego problemu, złączone
go z tematem, nawet najnowszych
spowodowanych tendencjami neopogańskimi. O sumienności nauko
wej A. świadczy to, że każde
twierdzenie jest bogato udoku
mentowane. Sama literatura, do
piski i wyjaśnienia, umieszczone
na końcu dzieła, obejmują niemal
100 stron (227—321). Indeks alfa
betyczny i chronologiczne zesta
wienie ksiąg Pisma św. .i dziel Oj
ców Kościoła zamyka to pod każ
dym względem polecenia godne
dzieło.
K*. Bernacki.
Ks. Dr W ł a d y s ł a w L e w a n d o w i c z , M. I. C., Instytut Wyż
szej Kultury Religijnej wobec po
trzeb umysłowych współczesnej in
teligencji polskiej.
Warszawa,
nakł. Archid. Instytutu Akcji Ka
tolickiej, 1938. Str. 256.
Z wielkim zadowoleniem stwier
dzamy. że w Polsce we wszyst
kich — prawie bez wyjątku —
miastach biskupich powstały w
ostatnim czasie Instytuty Wyższej
Kultury Religijnej i rwą się do
pracy z prawdziwie gorącym roz

machem. Zainteresowanie wśród
inteligencji jest wielkie, liczba słu
chaczów ustawicznie wzrasta; za
powiada się obfity plon duchowy.
Snać, jak potrzebne są Instytuty,
jak bardzo odpowiadają wymo
gom czasów obecnych. Podziwiać
trzeba, jak trafną hierarchia Ko
ścioła stawia diagnozę duszy
współczesnej, jak wyczuwa, czego
w danej chwili społeczeństwu po
trzeba.
Wszakże nie wolno zapominać,
że wszelka praca twórcza, zwła
szcza jeśli jest pomyślana na dal
szą metę, musi opierać się na grun
townym podłożu analitycznym.
Trzeba koniecznie przemyśleć i
sprecyzować cel dzieła, elementy
wchodzące w jego skład, środki
pracy, stronę organizacyjną. Tego
podstawowego zadania podjął się
Ks. L., dając nam do rąk poniekąd
podręcznik dla pracy w I. W. K R.
Omówiwszy dotychczasowe meto
dy studiów religijnych katolickiej
inteligencji w Polsce autor przed
stawia zadania i organizację
I. W. K. R. Naczelnym zadaniem
I. W. K. R. jest służyć inteligen
cji pomocą w pracy nad zdoby
ciem wykształcenia religijnego nie
zbędnego dla pracy na terenie
apostolstwa świeckiego. Zadanie
to jest trudne: z jednej strony
nie wolno poprzestawać na wia
domościach ogólnikowych, a z dru
giej strony nie trzeba wdawać się
w specjalizację.
Wskazania Ks. L. można przy
jąć bez zastrzeżeń; wszak I.W.K.R.
w Warszawie, na którego czele
autor stoi, służyć może jako wzór
rzetelnej pracy. Jedną tylko po
zwolę sobie wysunąć wątpliwość:
czy strona organizacyjna nie jest
zbyt rozbudowana? Dlaczego ty
le rodzajów słuchaczów: zwyczaj
nych, nadzwyczajnych, wolnych?
Ks. A. 2ychliński.
K s . F r a n c i s z e k S r o k a , „Służ
ba Boża“, Kraków 1938, nakładem
autora. Str. 222 w dużej ósemce.
Ks. Sroka, prefekt z Nowego
Targu, dał się już poznać ze swych
innych prac („O człowieku z pięk
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nym charakterem", „Praca najważ
niejsza” i i.) jako autor solidny
i oparty o sumienną obserwację
rzeczywistości.
„Służba Boża" jest podręczni
kiem dla uczących religii w klasie
czwartej szkól powszechnych. Dla
czego autor wybrał specjalnie kla
sę czwartą? Bo: 1) spora ilość
dzieci (zwłaszcza po wsiach mało
polskich 1) kończy swą naukę
szkolną właśnie na klasie czwar
tej, 2) w tej klasie daje się dzie
ciom całość nauki katechizmowej.
I słusznie.
W 61 katechezach daje autor
strawę przemyślaną i przejrzyście
rozplanowaną. I sądzi, że ten pod
ręcznik odda rzetelne usługi nie
tylko w szkole. Dałbym go i ro
dzicom do rękil
K a . H. WeryAaki.

sadniczo teksty z encyklik papie
skich i soborów partykularnych
(1—84). Jest to i zaletą książki
ale i brakiem. Z drugiej strony
podane są prawdy tylko dogma
tyczne, ale z drugiej brak orze
czeń Magisterium, które choć nie
są definicjami dogmatycznymi wy
jaśniają autentycznie i obowiązująco w sumieniu nie jedną naukę
ważną, która może i musi intere
sować katolika świeckiego.
Dziełko można polecić świeckim,
którzy nie mogą posługiwać się
Denzigerem i znają język nie
miecki.
Na marginesie: Wobec wzrostu
zainteresowania religijnego świec
kich przydałoby się podobny, mo
że nieco rozszerzony, przekład
Denzigera w języku polskim.
Ks. Bernacki.

Pei l . Dr R u d o l f , Dłe wlchtłgsten Glaubensentscheidungcn und
Glaubensbekenntnisse der katholiscben Kir che. Herder, Freiburg
i Br. 1938. 8*. Str. 122, kart. 1.80
RM. opr. płóc. 2.40 RM — 23»/..
Dziełko to zawierające najważ
niejsze rozstrzygnięcia i wyznania
wiary Kościoła katolickiego jest
tłumaczeniem i zarazem skrótem
znanego zbioru Enchiridion Symbolorum Denzingera. Pomyślane
pierwotnie jako pomoc naukowa
do większego dzieła p t Werkbuch
der Katholischen Religion, zawie
rającego wykład wiary katolickiej,
rozrosło się ono do samodzielnego
zbioru, który ma świeckim umoż
liwić łatwe i szybkie zapoznanie
się z decyzjami Kościoła, tyczący
mi najważniejszych prawd wiary.
Po wstępie (V—VI) i wskazów
kach (VII—VIII). w jaki sposób
posługiwać się najpraktyczniej
zbiorkiem, A. podaje pogląd sche
matyczny na źródła i czas powsta
nia poszczególnych orzeczeń dog
matycznych (IX—XI). Na końcu
indeks systematyczny i alfabetycz
ny.
Wypisując poszczególne orze
czenia Kościoła z Enchiridion Den
zingera ogranicza się A. tylko do
ścisłego dogmatu, opuszczając za

Bo ż e mój . T r ó j c o , k t ó r ą
u w i e l b i a m . Modlitwa Siostry
Elżbiety od Trójcy Sw., Karmeli
tanki, objaśniona przez O. Eug.
Vandeur Benedyktyna. Rozmyśla
nia z francuskiego przełożył O. D r
Andrzej Gmurowski O. P. Wy
dawnictwo OO. Dominikanów
Lwów. Str. 244.
Podstawowa prawda katechiz
mowa, że człowiek stworzony jest
nade wszystko na chwałę Trójcy
Przenajświętszej, posiada od cza
sów św. Ignacego Loyoli wybitne
znaczenie praktyczne wobec ego
centryzmu i antropocentyzmu reli
gijnego wyrosłego z pseudoreformacji 16 wieku. Toteż zarówno
modlitwa chwały jak i życie na
chwalę Boga posiada pierwszo
rzędne i podstawowe znaczenie w
dążeniu ao szczytów doskonałości
chrześcijańskiej.
Duszą, która wymienione codopiero prawdy głęboko przemedytowała, przepięknie wyraziła i po
bohatersku przeżyła była karmeli
tanka bosa Maria Elżbieta Catez,
w zakonie Siostra Elżbieta od
Trójcy Sw. (1889 — 1906). Głów
ną treść swego życia duchownego
określiła sama w modlitwie do
Przenajświętszej
Trójcy:
„O
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Ogniu trawiący. Duchu miłości,
stąp na mnie. aby w duszy mojej
dokonało się jakby wcielenie Sło
wa i abym Mu była jakby nowym
człowieczeństwem, w którym mógł
by ponowić swoją Tajemnicę“. —
W wieku wyczerpujących zajęć
kapłańskich, w cpoce rozrastają
cego się żywiołowo apostolstwa
świeckich, teologiczny komentarz
wewnętrznego życia tej zakonnicy,
która pragnęła stać się chwałą sła
wy Trzech boskich Osób. a z nie
ba zamierzała „pociągać dusze do
wewnętrznego skupienia, pomaga
jąc im wyjść ze siebie, a zjedno
czyć się z Bogiem w prostym akcie
miłości; strzec je w tym głębokim
milczeniu wewnętrznym, aby Bó’
mógł wyrazić na nich swoje podo
bieństwo i przeobrazić je w Sie
bie“. stanowi wysoce aktualny
wzór głębokiej a zdrowej poboż
ności, dla kapłanów i laików od
danych apostolstwu.
Poprawny i piękny przekład O.
Gmurowskiego udostępnił dzieło
O. Vandeur szerszym sferom wy
kształconych katolików w Polsce.
Toteż skorzysta z tej cennej
książki i kapłan i inteligent świec
ki, który będzie szczęśliwym, że
rozwinie w własnym życiu osobi
stym i apostolskim wzniosłą treść
duchownego życia Siostry Elżbie
ty.
Ks. Kazimierz Kowalski.
Zofia Lipkowska-Górska,
Rozważania dla Matek. Str. 120.
Księg. św. Wojciecha, Poznań.
Z szczerym zadowoleniem nale
ży przywitać fakt, że czołowi
członkowie polskiej Akcji Katolic
kiej uprawiają apostolstwo słowa
drukowanego. Z wielką znajomo
ścią codziennego życia niewiasty
zamężnej p. Górska skreśliła sze
reg rozważań osnutych na tekście
Modlitwy Pańskiej. Stosunki za
równo miejskie jak i wiejskie są
uwzględnione.
Każdy Ksiądz Asystent poleci
chętnie po przeczytaniu tych me
dytacji tomik członkiniom K. S. K.
oraz wszystkim matkom swej pa
rafii.
Ks. A. K.

O s k a r Ba u h o f c r , Die łieimholung der Welt. Von der sakra
mentalen Lebensordnung. Herder,
Freiburg i Br. 1939. Str. 271. Ce
na 4 RM — 25V».
Problem stosunku chrześcijań
stwa do świata, przez samego
Chrystusa rozwiązany, stanowi w
wieku laicyzmu przedmiot specjal
nych zainteresowań teologicznych
i pasterskich.
Autor wychodzi z założenia, że
napięcie zachodzące między chrystianizmem a światem wyładowu
je się na dwuch płaszczyznach,
mianowicie metafizycznie w sto
sunku natury do łaski i historycz
nie w ustosunkowaniu się chrześci
jaństwa do świata, sakramcntalności do świeckości. Każdy chrześci
janin ma tedy zadanie współpraco
wać w dziele poprowadzenia ludzi
i rzeczy do Boga celem uchrystianizowania istnienia ziemskiego.
Tajemnica Wcielenia stanowi
źródło mocy i siły tego odważnego
poczynania. Autor uważa, że sens
i zadanie zachodniej chrześcijań
skiej kultury polega na systema
tyzowaniu natury i nadnatury: św.
Augustyn, św. Tomasz z Akwinu,
św. Tomasz Morus są tego du
chowego porządku głównymi bu
downiczymi.

Prowadzenie świata

do Boga odbywa się mocą krzyża
świętego. Ograniczone przedmio
towo przez większą lub mniejszą
intensywność samego chrześcijań
stwa, podmiotowo zaś przez wolę
chrześcijan, budowanie tej syntezy
między naturą a nadnaturą pozo
stanie historycznie zawsze niedo
kończone. Pozostaje jednak powo
łanie każdego chrześcijanina do
obejmowania bliźniego i świata ta
ką miłością, która by im udzieliła
promieni prawdy i życia Bożego
i ich do stóp Boga złożyła.
Na tle takich zasadniczych zało
żeń autor opisuje piękne zadanie
katolika
nowoczesnego:
przez
urzeczywistnienie sakramentalnego
stylu życia swego ma on zacho
wując prymat ducha przygotować
się na ową godzinę, w której
Duch Święty wezwie Kościół św.
do ogólnego odnowienia oblicza i
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rzeczywistości świata w mocy
Chrystusa Ukrzyżowanego. W
książce przebija niezmożona ten
dencja do zwyciężenia świata na
wet wśród najcięższych warun
ków: milczenia i uciążliwego cier
pienia niezlamanego duchowo ka
tolika i to stanowi jej wielką war
tość oraz jej posłannictwo dla
współczesnych katolików niemiec
kich. Jest ona godna uwagi i uważnego studium ze strony zarów
no kapłana jak i katolika świec
kiego zainteresowanych obecnym
położeniem Kościoła św. Ks. J. P.

szyńska. Autoryzowany przekład
Anny Kicińskiej z oryginału nie
mieckiego. Cena 4 zł. — Piękne
opowiadanie o małej królewnie
węgierskiej, późniejszej świętej,
napisane żywo i interesująco. Po
leca się dzieciom zwłaszcza dziew
czynkom 8—12 lat.
Elżbieta Schmidt - Pauli:
„Ukochane Dziecię Świata“. Opo
wieść dla młodzieży o św. Teresie.
Ilustrowała Zofia Stanisławska.
Autoryzowany przekład Stelli Ko
złowskiej z oryginału niemieckie
go. Cena 3 zł. — Dziecinne lata św.
Teresy od Dzieciątka Jezus napi
sane żywo i interesująco. Książkę
polecić można przede wszystkim
dziewczynkom lat 8—12 tu.

DLA BIBLIOTEK MŁODZIEŻY.
W y d a w n . K s i ę g a r n i św. W o j 
ciecha.
L u d w i k a J e l e ń s k a , „O Jan
ku który umiat chcieć“. Dziecięc
two błogosławionego Jana Bosco.
Ilustrowała Maria Jaroszyńska.
Cena 3 zł. — Książka bardzo dobra.
Napisana żywo i interesująco, mo
że służyć za wzór pisania żywo
tów świętych dla dzieci. Nadaje
się przede wszystkim dla chłop
ców 8—12 lat, również do głośne
go czytania.

H e l e n a Pa g ć s . Siewca Radodoćci. Opowieść dla młodzieży
0 życiu św. Filipa Nereusza. Ilu
strowała Maria Jaroszyńska.— Bar
dzo żywo i interesująco napisany
życiorys świętego z szczególnym
uwzględnieniem jego lat dziecin
nych i młodzieńczych. Nadaje się
dla dzieci, zwłaszcza chłopców
8 -1 2 lat.

B a r b a r a Ż u l i ń s k a , C. R.:
„Hosanna“. Chrystus i Dzieci.
Opowiadania dla dzieci z czasów
Chrystusa Pana. Ilustrowała Zo
fia Stanisławska. Cena 3 zł. — Bar
dzo miłe i pouczające opowiadania
0 dzieciach żyjących za czasów
Chrystusa na podstawie Ewangelii
1 widzeń Katarzyny Emmerich.
Nadaje się do głośnego czytania:
dla dzieci lat ¿ —10 ciu.

A d a m Ko m p f , Nieśmiertelne
świeczniki Narodu Polskiego. 30
opowiadań z życia świętych Polski
1 Błogosławionych. Z 9 ilustracja
mi. Cena 4.— zł. — Życiorysy te,
aczkolwiek pełne szlachetnych
myśli, napisane są sucho, mało in
teresujące. Z tego powodu książ
ka ta łatwo może młodzież znu
żyć; nadaje się, natomiast, jako
materiał do pogadanek.

El żbie ta Sc hmidt - Pauli:
„Śladem Bohaterów“. Powieść dla
młodzieży o św. Tarsycjuszu. Ilu
strowała Maria Jaroszyńska. Au
toryzowany przekład Marii Różań
skiej z oryginału niemieckiego.
Cena 4 zł. — Książka bardzo dobra
szczególnie dla chłopców 10—14
lat, pobudzająca do bohaterstwa w
pojęciu katolickim. Napisana bar
dzo ciekawie i zajmująco.

Nakład Tow. Biblioteka Religijna.
— Lwów:
S. B a r b a r a Ż u l i ń s k a C. R-,
Nasza mała Przyjaciółka. Kartki
z życia polskiej dzieweczki. Ilu
stracje wykonała Szyrajewówna.
Cena 2.— zł. — Książka dobra, na
daje się przede wszystkim dla
dziewczynek lat 8—12-tu.

Elżbieta Schmidt - Pauli:
„Chleb i Róże. Opowieść o Św.
Elżbiecie. Ilustrowała Maria Jaro
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Wydawnictwo OO. Jezuitów —
Kraków:
Fr. W e i s e r , Tajemnica Alfre
da. Brosz. 3.— zł, opr. 4.— zł. — Są

to dzieje ucznia szkól średnich,
który walczy bohatersko o własne
/drowie moralne i swych kolegów.
Książkę poleca się przede wszyst
kim młodym sodalisom.
F r. W e i s e r. Światło gór. Tłum.
z niemieckiego Ks. Wojciech G aj
da. Brosz. 1.40 zł, opr. 220 zł. —
Ciekawe przeżycia chłopców w
szkole wiedeńskiej. Akcja toczy
się niesłychanie żywo i interesu
jąco. Książkę poleca się chłopcom
lat 13—16-tu.
Fr. W e i ser. Piętnastoletni Po
dróżnik. Tłum. z niem. A. P.
Bross. Cena 2.50 zł, opr. 3.50 zł.
Ciekawe przeżycia i spostrzeżenia
z samodzielnej podróży naokoło
świata młodego wiedeńczyka, któ
ry poznając różnych ludzi i różne
kraje wyrabia sobie przede wszyst
kim katolicki światopogląd. Bar
dzo dobra i interesująca książka
dla chłopców lat 12—16-tu. W tek
ście liczne fotografie z różnych
stron świata.
O. Fr. F i n n T. J , Gra w pitkę
nożną i co z niej wynikło. Z an
gielskiego przełożyła M. Pr. brosz.
2.50 zł, opr. 3.50 zł. — Autor rozu
mie doskonale zamiłowanie i za
interesowanie się sportem dzisiej
szej młodzieży, podkreślając wa
lory tak fizyczne jak i moralne
racjonalnie uprawianego sportu.
Akcja rozgrywająca się w środo
wisku amerykańskim, toczy się
żywym tempem i zainteresuje i za
bawi niewątpliwie chłopców lat
12—16-tu.
Wydawnictwa
Salezjań
skie i M ło d zieży M is yjnej
W a r s z a w a , są ze względu na
swą taniość każdemu dostępne.
Wadą u nich jest nie zawsze po
prawny język. Mimo to, biorąc
pod uwagę interesującą treść, pięk
ne myśli, jako też szlachetne uczu
cia jakie niewątpliwie wśród czy
telników wzbudzą, polecać je mo
żemy młodzieży, zwłaszcza chłop
com 12—15 lat.

Wydawnictwa Salezjańskie:
A. A u f f r a y , W głębi dżungli.
Dzieje Misji Salezjańskiej w Ka
tandze. Autoryzowany przekład
Marii Sosnkowskiej. Cena 0.90 zł,
ilustrowana. — Książka daje naj
pierw krótki zarys historyczny po
wstania kolonii belgijskiej Kongo, a
następnie opisuje w ciekawy spo
sób trudną i mozolną pracę wśród
murzynów. Polecić ją można tak
młodzieży od lat 14-tu, jak i doj
rzałym interesującym się misjami.
A n t o n i H u o n d c r T. J., Zem
sta Mercedysty. Opowiadanie ze
średniowiecza z niemieckiego tłum.
A. Zahorska, z ilustracjami. — Opo
wiadanie osnute na tle wykupywa
nia chrześcijan z niewoli Saracenów. Książka napisana interesują
co podkreśla chrześcijański hero
izm miłości wroga.
Wydawnictwo „MłodzieżMisyjna":
J ó z e f S p i l l m a n n T. J., Ksią
że z Kiu Siu. Opowiadanie histo
ryczne z dziejów Misyj japońskich
z 6 ilustracjami. Tłum. z niem.
A. B. — Prześliczna opowieść o mło
dym księciu Sikatorze, który wal
czy ze sobą zanim przyjmuje
chrześcijaństwo. Książka bardzo
ciekawa, żywo napisana, uczy jak
kochać Boga i Ojczyznę.
J ó z e f S p i l l m a n n T. J., Po
śród walk i zwycięstw. Opowia
dania z dziejów Misyj w Annamie, z 6-cioma ilustracjami. Tłum.
z niem. — Ciekawe i pouczające
opowiadanie historyczne z czasów
podboju Annamu przez Francu
zów. Na tym tle wybija się na
pierwszy plan miła postać pazia
Thuana, który jako katolik uwa
żany za zdrajcę, bohaterskim czy
nem daje świadectwo swemu przy
wiązaniu do ojczyzny.
A n t o n i H u o n d e r T. J., Cza
ra Białego Bonzy. Opowiadanie
z Japonii, ilustrowane. Przekład
z niem. — Ciekawe opowiadanie
o tajemnicy rodu Samuraja osnute
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na tle dziejów misji katolickich
w Japonii.

niale rozwinięty placówką misyjną wśród Indian kolo Santa Cruz.
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jące opowiadanie osnute na tle
walk pomiędzy dzikimi Irokezami, a częściowo już nawróconymi
Huronami w pierwszej połowie
17-go wieku.
Ostatni śpiew. Powieść misyjna,
ilustrowana. Z angielskiego opracowal A. Syski.— Ciekawe opowiadanie o pracy misyjnej O. Marcina Szmidta, który w 2 połowie
18 wieku założył i kierował wspa-
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Poaiew Misyjny. Czasopismo
nmyjne przeznaczone dla młodzieży szkól średnich. Wydawane
przez Komitet Propagandy Misyjnej przy P. D. R. W. Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22. Rocznie
4 zeszyty po 10 gr P. K. O. nr
204474. Piękna treść. Nadaje się
do masowego rozpowszechniania.
D. E.

ODEZWA P O L SK IE G O CZERW ONEGO KRZYŻA
Do Czcigodnego i Wielebnego Duchowieństwa.
Polski Czerwony Krzyż, jako instytucja wyższej użyteczności, od
lat dwudziestu rozwijająca swą działalność w duchu chrześcijańskich
zasad miłości bliźniego, cieszy się życzliwością i wysokim poparciem
najwyższych czynników w hierarchii kościelnej w Polsce, czego do
wodem były liczne odezwy i enuncjacje Ich Eminencji Ks. Ks. Kardy
nałów i Ich Ekscelencji Ks. Ks. Biskupów poszczególnych diecezji,
wzywające do popierania moralnego i materialnego instytucji P. C. K.
Jego Świątobliwość Papież Pius XI już w r. 1925 udzielił Polskiemu
Czerwonemu Krzyżowi Apostolskiego Błogosławieństwa.
Z racji przypadającego w roku bieżącym jubileuszu XX-lecia
pracy Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz LXXV-lecia założenia Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, pozwalamy sobie
zwrócić się do Czcigodnego i Wielebnego Duchowieństwa z najuprzej
miejszą prośbą o współudział w akcji popierania Polskiego Czerwonego
Krzyża, którego najgłówniejszym zadaniem w czasie pokoju jest przy
gotowanie pomocy sanitarnej, ratowniczej i pielęgniarskiej walczącemu
żołnierzowi i ludności cywilnej, narażonej na straszliwe skutki wojny
lotniczo-gazowej.
Niezależnie od tej akcji Polski Czerwony Krzyż prowadzi w całym
kraju ponad 300 różnych instytucji i zakładów humanitarao-leczniczych, które opierają swą egzystencję głównie na ofiarności społecznej.
Znając obywatelskie stanowisko Duchowieństwa wobec wszelkich
zagadnień społecznych, sądzimy, iż nie odmówi nam swego poparcia,
zarówno przez osobiste zapisywanie się w poczet członków P. C. K ,
jak również przez oddziaływanie w tym kierunku na swych parafian
i wiernych.
Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Główny.
Za zezwoleniem Władzy Duchownej.
Redaktor: K t. D r
Administracja: Ks.
i miejsce wydania,
Sp. z o. o..
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Kazimierz Kowaliki, Rektor Seta. Duch. Poznań. Wiciowa 1—4.
Sw. W . Aleje Marcinkowskiego 22. PKO. nr 200032. — Wydawca
zakład i miejsce odbicia: Drukarnia i Księgarnia iw. Wojciecha
Poznań. Tłoczono na papierze z własnej fabryki ..Malta” .

