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moltAawlkb mowbw llK BbokAoaYkÓt 

t ŚtfbTib wACeltAkYCe holkfh horCgATY 
 
 
 mapież mius u wielokrotnie apelował do dzieci i młodzieżó o częste 
przójmowanie homunii śwKI adorację gezusa ukrótego w kajświętJ
szóm pakramencie oraz oparcie swojego żócia na fundamencie buchaJ
róstiiK Chociaż te wezwania spotkałó się z pozótównóm odzewem 
młodóch to jednak aktówność ta miała charakter nieusóstematózowanóK 
modczas jiędzónarodowego hongresu bucharóstócznegoI któró odJ
bół się w iourdesI w lipcu NVN4 rKI zrodziła się idea pewnej formalizaJ
cji tego zrówuK postanowiono założyć ogólnoświatową organizacjęI 
w której młodzi chrześcijanie poprzez stałó kontakt z gezusem buchaJ
róstócznóm moglibó wzrastać i doskonalić się duchowoK lficjalne eróJ
gowanie hrucjató bucharóstócznejI bo taką nazwę wóbrano dla noJ
wego ruchuI nastąpiło w _ordeauxI w listopadzie NVNR rokuK aokonał 
tego miejscowó arcóbiskupI kardónał mierreJmaulin AndrieuK lpiekę 
duchową nad hrucjatą objęli jezuiciK mierwszóm zwierzchnikiem zoJ
stał Albert _esseres pgI zarazem dórektor Apostolstwa jodlitwóK 
hrucjata bucharóstóczna oparła więc swą działalność na strukturach 
organizacójnóch tego stowarzószeniaK kowe dzieło zaczęło bardzo 
szóbko rozprzestrzeniać sięI początkowo w buropieI a od lat PMJtóch 
uu wK również na innóch kontónentachK 
 t NVPM rK do organizacji należało już okK O mln osóbI z czego najJ
więcej  we  crancji  EORM  tósKF  i  _elgii  EOMM  tósKFK  ao  NVPV  rK  liczba  ta  
podwoiła sięK t NVSM rK hrucjatę bucharóstóczna przekształcono 
w bucharóstócznó ouch jłodóchK lbecnie ouch liczó okK P mln 
członków na całóm świecieNK 

———— 
N _K  q o p i j J p t e m p i ń s k aI  aziałalność edukacójna hrucjató bucharóstócznej 
w molsce międzówojennejI hraków OMMVI sK 4SJ4VK 
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 ka polski grunt idee hrucjató przeszczepiła rrszula iedóchowskaK 
modczas pobótu w ozómie w NVOM rK spotkała się mK inK z Albertem 
_esseresemI któró przedstawił gej główne założenia organizacjiK mięć 
lat późniejI dzięki zabiegom przószłej świętejI powstało pierwsze 
w molsce koło hrucjató w iubocześnicó pod mniewamiK ao organizacji 
zostało wówczas przójętóch NT chłopcówI uczniów jałego holegium 
prowadzonego przez siostró rrszulanki od perca gezusa honającego 
Ezgromadzenie założone przez rK iedóchowskąFOK 
 t ciągu kolejnóch kilku lat powstałó kolejne jednostki hrucjató 
mKinK w hatowicachI hrakowieI iwowieI ŁodziI _rześciu nad _ugiemK 
t NVPP rK hrucjata liczóła okK 4MM placówekI a pod koniec NVPT rK dziaJ
łałó już ONVO placówki gromadząc NUR 4RM członkówK kajwięcej kół 
założono w diecezjachW wileńskiej EOU4F i przemóskiej EOPUFK wakładano 
też koła wśród molonii npK w palauminas EcrancjaF i _uffalo ErpAFPK 
 t ramach oócerstwa gezusowego Einna nazwa hrucjatóF wódawano 
też czasopismaW „eostia”I „lrędowniczek bucharóstócznó” a także 
„jłodó las”K moczątkowo placówki powstawałó przó parafiachK Całó czas 
dążono jednakI abó tę działalność rozszerzóć również na teren szkółK 
azięki usilnóm staraniom zwierzchników organizacji wspieranóch przez 
prómasa elondaI władze oświatowe wódałó zgodę na działalność hrucjaJ
tó na terenie placówek szkolnóchK 
 oócerstwu gezusowemu przewodniczół sam papieżK ao niego naleJ
żało wóznaczanie intencji miesięcznóch i misójnóchK ka poziomie 
diecezji funkcje zwierzchnika pełnił dórektor diecezjalnóI któró jako 
jedónó mógł erógować nowe koła i mianować dórektorów lokalnóch 
czóli księżó opiekunówK Ci ostatni mieli do pomocó kierowników koła 
hrucjatóK ld kierowników wómagano nie tólko wzorowej postawó 
etócznejI ale też kreatówności potrzebnej do organizacji zarówno 
zgromadzeń modlitewnóch npK adoracji jak i spotkań o charakterze 
rozrówkowóm npK przedstawień czó zabawK Co roku powołówano 
zarząd koła hrucjató złożonó z samóch dzieci i młodzieżóK wamósł bół 
takiI abó hrucjaci uczóli się odpowiedzialności za samóch siebie i za 

———— 
O qamżeI sK RMK 
P pprawozdaniaI xwWz „eostia” I dwumiesięcznik poświęconó szerzeniu hrucjató 
bucharóstócznej wśród młodzieżó szkolnejI rK RENVOVFI nr NI sK OTJPMX „eostia” 
rK RENVOVFI nr OI sK RSJRVX „eostia” rK NMENVP4FInr PI sK UNX „eostia” rK NPENVPTFI nr OI 
sK TRX lgólne zestawienie kół hrucjató w molsceI xwWz „eostia” rK NPENVPTFI nr SI sK ONMK 
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innóch i samodzielności w podejmowaniu decózjiK Członkami oócerJ
stwa gezusowego mogłó bóć osobó w wieku szkolnóm ETJNRFK mo 
ukończeniu NR lat należało opuścić organizację i zasilić grono innego 
stowarzószenia katolickiego npK podalicji jariańskiej4K 
 cundamentem formacji religijnej i duchowej bóła bucharóstiaK hrzóJ
żowców zachęcano do częstej homunii świętej Ew przópadku przeszkoJ
dóI do komunii duchowejFK Członkowie hrucjató brali udział w comieJ
sięcznóch adoracjach kajświętszego pakramentuK aroga do gezusa buJ
charóstócznego wiodła poprzez kult gego _oskiego percaK t czerwcu 
młodzi hrucjaci uczęszczali na nabożeństwa czerwcoweK mrzó modlitwie 
porannej zobowiązani bóli do odmawiania modlitwó l Boskie serce geJ
zusaK tażnó element formacji religijnej stanowiłI przóbierającó wieloraJ
ką postaćI kult marójnóK w jednej stronó miał on charakter biernóK jłoJ
dzież uczestniczóła w przedstawieniachI akademiach czó projekcjach 
filmów poświęconóch żóciu _ogarodzicóK modczas spotkań uczono wierJ
szó i pieśni opiewającóch chwałę jaróiK moza uczestnictwem w nabożeńJ
stwach majowóch i październikowóch zachęcano krzóżowców do coJ
dziennej refleksji nad świętością kajświętszej mannóK mrzede wszóstkim 
jednak młodzi ludzie mieli w żóciu codziennóm naśladować cnotó jatki 
wbawiciela i bóć gej świadkami w swoim otoczeniuRK 
 Ciekawó element formacji duchowej stanowił „pkarbiec ofiarek 
dla perca mana gezusa”K _ół to rodzaj formularza do którego dzieci 
i młodzież wpisówałó wópełnione praktóki religijne Eszczególnie te 
nadobowiązkoweFI dobre uczónki lub też drobne umartwieniaK cormuJ
larze te wósółano do „lrędowniczka bucharóstócznegoI a finalnie 
przekazówano je papieżowiK fnicjatówa ta pomagała uczestnikom 
w sóstematócznej pracó nad sobąI uczóła pokoró i uświadamiała właJ
sną grzeszność i ograniczonośćK 
 t polskiej rzeczówistości doszedł jeszcze jeden aspekt formacjiK 
Chodziło o wóchowanie obówatelskie i patriotóczneK mo odzóskaniu 
niepodległości w sótuacji rodzącej się państwowości zrodziła się poJ
trzeba wókształcenia przószłóch elit zarówno katolickoJspołecznóch 
jak i politócznóchK _ardzo ważną rzeczą bóło poznanie dziejów właJ
snego naroduK eistoria molski stała się więc tematem pogadanekI odJ
czótów Ew trakcie zebrańFI czó przedstawień czó akademiiK t ramach 

———— 
4 _K q o p i j J p t e m p i ń s k aI sK TUJUMX „dłos bucharóstócznó” rK NP ENVPUF nr SK 
R _K qo p i j J p t e m p i ń s k aI sK NOVJNPMI NPPJNP4I N4MK 
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powóższóch przedstawiano sólwetki wóbitnóch postaci takich jakW 
Władósław gagiełłoI gan fff pobieskiI fgnacó maderewski i gózef miłJ
sudskiK mrzówołówano wielkie wódarzenia historóczneW _itwa pod 
drunwaldemI tiktoria tiedeńska czó honstótucja P majaK cormacja 
patriotóczna nie ograniczała się jednak tólko do eksponowania minioJ
nóch wódarzeńK ptarano się uczulać uczestników hrucjató na aktualną 
sótuację w krajuK hrucjaci brali udział we jszach za ljczóznęI poJ
wierzali _ogu losó ozeczpospolitej w zbiorowóch adoracjach i próJ
watnóch modlitwachK 
 t „lrędowniczku” i „eostii” ukazówano piękno polskiego krajoJ
brazu oraz zachęcano do pielęgnowania polskiej tradócji związanej 
szczególnie ze świętami religijnómi E_oże karodzenieI tielkanocI 
wielone ŚwiętaFSK 
 wachowane kroniki i inne archiwalia nie pozwalają na pełną ocenę 
duchowóch skutków omawianego dzieła natomiast stanowią ciekawó 
obraz działalności hół hrucjató bucharóstócznejK t przejrzóstó spoJ
sób pokazują ich genezę oraz kwestie organizacójneK 
 _ezpośrednim asumptem do założenia hrucjató bucharóstócznej 
w miotrkowie qróbunalskim bół list pasterski biskupa łódzkiego tincenJ
tego qómienieckiego z dnK ON stócznia NVPN rokuK eierarcha skierował 
w nim do miejscowóch duszpasterzó następujące słowaW aopuście dziaJ
teczkom przójść do mnie oto gorące pragnienie ukochanego wbawicielaK 
oozumiejąc jego znaczenie i doniosłó wpłów na urobienie młodociaJ
nóch serduszek oraz pragnąc całóm sercem wóchować młode pokoleJ
nie na dobróch obówateli hościoła Świętego i ljczóznó ukochanej 
już od młodocianego wieku winniśmó rozpocząć kształcenie katoliJ
ków czónuK hrucjata bucharóstóczna czóli oócerstwo ChróstusoweI 
tak pięknie i głęboko zapuszczają swe korzenie organizacójne na zieJ
miach polskichI przez szczególniejsza cześć i miłość do kajświętszego 
pakramentu pragnie spełnić wolę wbawiciela oraz obowiązek naroJ
dowóK mragnie ona podać i ułatwić dzieciom sposób duchowego urobieJ
nia swego serca na tle eucharóstócznóm przó pomocó nabożeństwa do 
kajświętszego  perca  gezusaI  a  przez  to  jak  głosi  jej  statutI  przógotoJ
wać i otworzóć młodociane zastępó do katolickich związków starszej 
młodzieżóKE…F dorąco pragnę abó w każdej parafii istniała organizaJ
cja hrucjató bucharóstócznejK kiechaj nauczającó zasad wiaró świętej 
———— 
S qamżeI sK NRSJNRVK 
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zaprowadzą ją już w szkołach powszechnóchI a w ścisłóm porozumieJ
niu z hsiędzem mroboszczem parafiiI do której szkoła należóI niechaj 
rozwijają pracę zbawienną nad tómiI któróch _óg ich pieczó powieJ
rzółK kiechaj także hsięża mrefekci zaprowadzą hrucjatę bucharóJ
stóczną w niższóch klasach szkół średnich jako przógotowanie młodJ
szóch uczniów i uczennic do żócia sodalicójnegoK Żówię głęboką naJ
dziejęI e wszóscó Iktórzó doceniają znaczenie wóchowania dziatwóI 
dołożą też swą rękę do tego zbożnego dzieła EKKKFTK 
 t ramach aiecezjalnego pekretariatu Akcji hatolickiej wódzieloJ
no pekcję Akcji hatolickiej zajmującą się młodzieżą szkolnąK ka czele 
sekcji stanął ksK Antoni huczóńskiK wostał on zarazem aórektorem 
aiecezjalnóm hrucjató bucharóstócznejI natomiast na sekretarza wóJ
brano ksK oocha ŁaskiegoK 
 aokładnie miesiąc po opublikowanie listu pasterskiego łódzkiego 
ordónariuszaI w kościele llK _ernardónów w miotrkowie qróbunalJ
skim dokonano uroczóstej inauguracji hrucjató bucharóstócznej przó 
szkole powszechnej nr P imK śwK hazimierzaK rroczóstość rozpoczęła 
się o godzK NTK ao licznie zgromadzonej młodzieżó przemówił prefekt 
szkół powszechnóch w miotrkowieI a zarazem opiekun hrucjató oK cranJ
ciszek palezó jajewski lcjK kastępnie odbóło się uroczóste śluboJ
wanieI a po nim nabożeństwo do kajświętszego perca mana gezusaK 
matronem tejże hrucjató został śwK Antoni madewskiUK 
 modczas pierwszego zebraniaI które odbóło się prawdopodobnie 
we wrześniu NVPN wóbrano prezesaJsekretarza hrucjatóI któróm został 
gózef mawlikowski a także zelatorów w osobachW ptanisław tściubiak 
– klK sfI gózef hrzóżanowski – klK sI wdzisław jakowski – klK sbI 
Antoni oajkiewicz – klK fsK 
 t roku szkolnóm NVPOLNVPP odbóło się osiem zebrań zarząduK 
ptanisław tściubiak został mianowanó prezesemI a funkcję zelatorów 
objęliW  eenrók  iareckin  –  klK  fffI  Czesław  hulbat  –  klK  fsI  qadeusz  
pidowski – klK sI _onifacó hluska – klK sbK 

———— 
T Archiwum mrowincji llK _ernardónów w hrakowie EdalejW Am_hFI rkps sfffJOOW 
hronika hrucjató bucharóstócznej przó pzkole mowszechnej imK ŚwK hazimierza 
królewicza NVPNJNVPSX Am_hI rkps odmJfJNOW Akta rrzędu mrowincjalskiego _erJ
nardónów NUMSJNV4VI sK SURJSUSK 
U Am_hI rkps sfffJOOW hronika hrucjató bucharóstócznejI sK TK 
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 N października NVPP kolejne zebranie wóborcze zaszczócili swą 
obecnościąW oK cranciszek jajewski oraz katechetka oK kowakowskaK 
gózef mawlikowski ponownie otrzómał funkcje prezesaI a jego zastępcą 
został wdzisław jakowskiK cunkcję sekretarza objął _onifacó hluskaI 
zaś skarbnika qadeusz jisztelaK webrania miesięczne odbówałó się 
w f niedzielę miesiącaVK 
 t NVPP rI staraniem oK jajewskiegoI wókonano i poświęcono 
sztandar hrucjatóK modczas zebrania wóborczego PM fu NVP4 funkcję 
prezesa powierzono Czesławowi hasprzóckiemuI a stanowisko sekretaJ
rza jieczósławowi iutceK holejnóm prezesem wóbranóm S u NVPR 
roku został hazimierz _iernatK 
 lstatnieI odnotowane w kronikachI zebranie wóborcze miało miejJ
sce  S  fu  NVPS  rKNMK ka prezesa nominowano gerzó ChmielewskiegoI 
a funkcję sekretarza powierzono tęglewskiemuK 
 moniższa tabelka przedstawia stan osobowó oócerstwa gezusowego 
w kolejnóch latachW 
 
qabK N  ptan osobowó oócerstwa gezusowego w latach NVPNJNVPR 
 

ook handódaci oócerze 
NVPN NOU O 
NVPO  PP 
NVPR VN  
NVPS PM  
NVPT O4  
NVPU TM PU 

 
ŹródłoW Am_hI rkps sfffJRTW włota hsięga oócerstwa gezusowego czóli hrucjató buchaJ

róstócznej pod wezwaniem śwK hazimierza w miotrkowie qróbunalskim NVPNJNVPUK 
 
 pzczątkowe informacje dotóczące praktók religijnóch wskazują na 
udział członków oócerstwa gezusowego w comiesięcznóch adoracjach 
w kościele mmK aominikanekNNK jożna jednak przópuszczaćI że zgodnie 
z założeniami tej organizacji udział dzieci i młodzieżó w bucharóstii 
jak i w indówidualnóch adoracjach bół dość częstóK 

———— 
V qamżeI sK NOJNPK 
NM qamżeI sK NSK 
NN qamżeI sK NRK 



hlŁA horCgAqv brCeAovpqvCwkbg   
 

OPT

 kieco więcej informacjiI znajdującóch się w kronice hrucjatóI dotóJ
czó działalności kulturalnoJspołecznej na przókład OM uf NVPO rK rócerze 
zorganizowali akademię ku czci śwK ptanisława hostkiI a OT u NVPR rKI 
na terenie szkołó imK ŚwK hazimierzaI odbóła się akademia ku czci 
Chróstusa hrólaK t programie akademii znalazłó sięW przemówienie 
ksK prefektaI uroczóste pieśni i wiersze ku czci Chróstusa hrólaK 
 t okresie świąt wóstawiano jasełka z któróch dochód przeznaczaJ
no na cele charótatówneK ka początku NVPS rKI z inicjatówó oK jajewJ
skiegoI przó szkole im śwK hazimierza otwarto bibliotekę hrucjatóK 
hsięgozbiór obejmował wówczas OT pozócjiK 
 ON grudnia NVPP założono hrucjatę przó szkole powszechnej nr 4 
imK śwK hingiNOK _óła to placówka przeznaczona dla dziewczątK rroJ
czóstość inauguracójna miała podobnó przebieg jak w przópadkuI 
powstałego dwa lata wcześniejI koła przó szkole imK śwK hazimierzaNPK 
iiczebność koła hrucjató przedstawiono w tabeli nr OK 
 
qabK O  iiczba członków koła hrucjató 
 

ook przójęcia Aspirantki oócerki 

NVPP RV  

NVP4 U  

NVPS NVR NMT 

NVPU NM4 SM 
 
ŹródłoW Am_hI rkps sfffJRUW włota hsięga hrucjató bucharóstócznej przó pzkole 

powszechnej imK śwK hingi w miotrkowie qróbunalskim NVPPJNVPUK 

———— 
NO AK  c e l c h n e rI  gK  j a j c h r z ó k J j i k u ł aI  qK  j a t u s z a kI  AK  m i a s t aI  
w dziejów piotrkowskiej oświató Eod czasów hsięstwa tarszawskiego do wóbuchu 
ff wojnó światowej)K tóbór dokumentów z zasobu Archiwum maństwowego w miotrJ
kowie TróbunalskimI miotrków qróbunalski OMNNI sK 4ONX AK ta r c h u l s k aI miotrJ
ków Tróbunalski Jmiędzó wojnamiK lpowieść o żóciu miasta N9N8JN9P9I ŁódźJ
miotrków qróbunalski OMNOI sK RRK 
NP Am_hI rkps sfffJRVW hronika hrucjató bucharóstócznej pzkołó mowszechnej 
imK śwK hingi NVPPJNVPVI sK PJRK 
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 hoło podzielone bóło na U zastępów liczącóch od kilkunastu do 
dwudziestu kilku członkińN4K webrania zastępów odbówałó się kilka 
razó w tógodniuK Czótano wtedó lrędowniczek bucharóstócznó oraz 
żówotó świętóchI analizowano hasła i hómn hrucjatóI młodsze dzieci 
uczono wierszó i pieśni religijnóchK moza tóm raz w miesiącu miało 
miejsce zebranie ogólne na któróm mK inK omawiano program pracó 
duchowej na kolejnó miesiącK mrzókładowo w roku szkolnóm NVPTLPU 
kładziono nacisk na następujące zagadnieniaW  
· wrzesień – nie opuszczaj porannej i wieczornej modlitwóI 
· październik – zachowaj się pobożnie w kościeleI 
· listopad – czóstość móśliI słów i lekturóI 
· grudzień – uczónnośćI 
· stóczeń – posłuszeństwo rodzicom i przełożonómI 
· lutó – pilność w nauce i obowiązkach szkolnóchI 
· marzec – sprawiaj radość rodzicom i przełożonómI 
· kwiecień – kochaj prawdomównośćI 
· maj – popieraj prasę katolickąI 
· czerwiec – kajświętsze perce gezusaK 

 
 t kolejnóm roku szkolnóm zachęcano do ofiarności i poświęceniaW  
· wrzesień – bądź ofiarnó dla mana gezusaI 
· październik – bądź ofiarnó na wzór jatki BożejI 
· listopad – bądź ofiarnó dla dusz czóścowóchI 
· grudzień – bądź ofiarnó dla azieciątka gezusI 
· stóczeń – bądź ofiarnó dla rodzicówI 
· lutó – bądź ofiarnó dla hościoła 
· marzec – bądź ofiarnó dla grzesznikówI 
· kwiecień – bądź ofiarnó dla kolegówI 
· maj – bądź ofiarnó dla ljczóznóI 
· czerwiec – bądź ofiarnó dla perca gezusowegoNRK 

 

———— 
N4 qamżeI sK VJNNK 
NR qamżeI sK NTK 
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 t powóższóch programach widać wóraźnie wieloaspektowość forJ
macji prowadzonej w ramach hrucjatóK ptawia się tu nacisk na częste 
praktóki religijneI ale również na miłość bliźniegoI szczególnie rodziców 
i przełożonóchI a także konieczność pracó i poświęcenia dla ljczóznóK 
 jłodzież wókazówała się aktównością również na niwie kulturalJ
nejK mrzókładem może tu bóć moranek zorganizowanó NP ff NVPU 
z okazji NSJlecia pontófikatu miusa ufK ka jego program złożyłó sięW 
przemówienie oK palezego jajewskiegoI okolicznościowe wiersze 
oraz wóstęp chóru dziecięcego pKtK „ozómskie azwonó”K 
 jiesiąc wcześniejI na terenie szkołó imK ŚwK hingi wóstawiono trzó 
komedie dla dzieciW „gak się mietrek dostał do nieba”I „w igłó widłó”I 
„aefilada bajek”K aochód z tóch przedstawień został przeznaczonó na 
bibliotekę krucjackąNSK 
 t marcu NVPT rK podczas rekolekcji w szkole imK śwK wofii 
we iwowieI oK cidelis hędzierski ogłosił powstanie hoła hrucjató buJ
charóstócznej przó tamtejszóm kościele ooK _ernardónówK mierwsze zeJ
branie odbóło się T marca NVPS r w rozmównicó klasztornejK tzięło 
w nim udział sześć dziewczątW ganina Chomieniec – klK sfI gózefa gurczóJ
szón – klK sfI hrzósztofa oóżańskaI wofia ptruczakK cunkcję kierowniczJ
ki hoła powierzono ptanisławie ŁukaszewskiejK gej następczónią 
w stóczniu NVPU rK została eelena gakubsche – uczennica klasó f licealnej 
zakładu pacre CoerK ka patronkę hrucjató wóbrano śwK qeresę od azieJ
ciątka gezusNTK 
 NU maja NVPT rK ksK ptanisław Cisek pg dórektor diecezjalnó hruJ
cjató bucharóstócznej wódał dekret założenia tejże organizacji przó 
kościele śwK Andrzeja we iwowieK 
 t kwietniu NVPV rK nastąpiło uroczóste poświęcenie sztandaru 
oócerstwa gezusowegoI w któróm wzięli licznó udział przedstawiciele 
innóch organizacji katolickich mK inK podalicji jariańskiejI Akcji haJ
tolickiej czó fff wakonu śwK cranciszkaK wwracając się do zebranóch 
bp _aziak zachęcał do wcielania w żócie codzienne 4 zasad hrucjatóW 
jódl sięI przójmuj homunię świętąI bądź ofiarnóm bądź ApostołemN8K 
 
———— 
NS qamżeI sKNRK 
NT Am_hI rkps uuffJhJNOW hronika bucharóstócznej hrucjató azieci Emłodzieżó 
żeńskiej czK rócerekF przó parafii llK _ernardónów we iwowie NVPTJNV4OI sK NMK 
NU bucharóstóczna hrucjata azieci przó kościele llK Bernardónów we iwowieI 
xwWz „azwonek fff wakonu”I rK R4 ENVPVFI nr SI sK NU4JNUSK 



mflqo hAjfŃphf  
 

O4M

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flustracja NK hoło hrucjató bucharóstócznej aziewcząt  
przó kościele śwK Andrzeja we iwowie wraz ze swóm opiekunem  

oK cidelisem hędzierskim Eok NVPU rKF 
 
 kie zachowała się włota hsięgaI więc nie można podać pełnego 
stanu osobowego lwowskiej organizacji w poszczególnóch latachK 
aostępne informacje pozwalają w przóbliżeniu określić ilość uczestJ
ników hrucjatóK t marcu NVPU rK liczóła ona 4S dziewczónek EprawJ
dopodobnie większość z nich bóła aspirantkamiFK t związku z tóm 
utworzono dwa hufceW starszó i młodszó Ehufce podzielono również na 
4 zastępóFNVK t październiku i grudniu tegoż roku NO aspirantek 
Ef stopień wtajemniczeniaF zostało pasowanóch na kandódatki Eff stoJ
pień wtajemniczeniaFK 
 t NV4M rK grono kandódatów U chłopców i S dziewczónekI zaś 
P dziewczęta i N chłopiec zostało pasowanóch na rócerzó Efff stopień 
wtajemniczeniaFK kie jest znana liczba wszóstkich chłopcówI którzó 
należeli do omawianej organizacjiK kależó również nadmienićI że 
oK hędzierski nie notował osóbI które odeszłó z hrucjatóK lK cidelis 
Kędzierski założył również peniorat oócerek dla dziewczątI które 
ukończółó już NR latI a więc zgodnie z regulaminem hrucjató musiałó 

———— 
NV Am_hI rkps uuffJhJNOW hronika bucharóstócznej hrucjató azieciI sK NUK 
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opuścić jej szeregiK t ramach senioratu dziewczęta przógotowówałó 
się do działalności w podalicji jariańskiejOMK 
 oótm żócia religijnego uczestników oócerstwa gezusowego wóJ
znaczałó comiesięczne adoracje kajświętszego pakramentu w kościeJ
le śwK Andrzeja Epierwsza sobota miesiącaFI adoracje podczas qriduum 
maschalnegoI nabożeństwa majoweI czerwcowe i październikoweK 
t stóczniu NVPV rK zawiązano Żówó oóżaniec wśród hrucjató buchaJ
róstócznej chłopcówK t maju tegoż roku dzieci odpowiedziałó na apel 
papieża miusa uff o modlitwę o pokój biorąc udział w majówkach 
i codziennie przójmując homunię świętąK tóbuch wojnó nie przerwał 
działalności hrucjatóI zintensófikowano natomiast modlitwó i ofiaró 
w intencji wolności molskiK wnakiem czasu bół opłatek zorganizowanó 
w NV4N rK w zawalonej zakróstii kościoła śwK AndrzejaK 
 oócerstwo prowadziło również formację duchowąK Co miesiąc 
wóznaczano temat pracó nad własnóm charakterem npK w kwietniu 
i maju NVPU rK młodzież miała skupić się na wórabianiu w sobie prawJ
domównościI cierpliwości oraz dobrociK t maju NV4M rK pracowano 
nad unikaniem kłótniK ljciec hędzierski wprowadził również w marJ
cu NV4M dodzinę dobrego wóchowaniaK _ółó to spotkaniaI na któróch 
uczono dzieci i młodzież odpowiednich manier zarówno w domu roJ
dzinnómI szkole jak i na ulicó czó w kościeleK tóróżniono sześć zasad 
dobrego wóchowaniaW uprzejmośćI skromnośćI dóskrecjaI słownośćI 
opanowanieI prostotaONK 
 hrucjata podejmowała również działalność kulturalnoJspołecznąK 
t okresie _ożego karodzenia wóstawiano jasełkaI z któróch dochód 
przeznaczano na cele charótatówneK lrganizowano również inne spekJ
takleK t grudniu NVPS w auli wakładu kauk llgi cilippiJŻóchowiczowej 
odbółó się dwa przedstawieniaW „śwK derman” raz „motęga jatki _oJ
skiej Częstochowskiej”K t kwietniu NVPT roku w sali _raci pzkolnóch 
przó ul K ielewela V powtórzono obódwa spektakleK t grudniu NVPT rK 
zorganizowano widowisko „pieroce serca”K jłodzież urządzała też 
okoliczne akademie npK ku czci jarói hrólowej horonó molski jarói 
oraz jarói kiepokalanie moczętejK 
 mroces formacójnó we lwowskiej organizacji napotókał pewne 
trudnościK ljciec hędzierski zwracał uwagę w kronice oócerstwa na  

———— 
OM qamżeI sK SSJSTK 
ON qamżeI sK S4K 
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flustracja OK hoło hrucjató bucharóstócznej Chłopców 

przó kościele śwK Andrzeja we iwowie ENV4N rKF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
flustracja PK hoło krucjató bucharóstócznej przó kościele śwK Andrzeja 

we iwowie Epaździernik NV4NF 
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„brak ducha krucjackiego”K Część uczestników cechowała jedónie 
zewnętrzna pobożnośćK Chętnie uczestniczóli w uroczóstóch mszachI 
nabożeństwachI procesjachK kiewiele osób uczestniczóło we wspólJ
nóch homuniach świętóch oraz adoracjachK wdarzałó się przópadkiI że 
nikt nie pojawiał się na comiesięcznóch zebraniachK aużą frekwencją 
cieszółó się przedstawieniaI a także spotkania o charakterze rozrówJ
kowómOOK kie bół to problem dotóczącó tólko lwowskiego koła hruJ
cjatóK t podobnóm duchu wópowiadała się sK _arbara ŻulińskaJ
polska zmartwóchwstankaI pedagogI wielki przójaciel oócerstwa geJ
zusowegoOPK pótuacja o wiele lepiej wóglądała w starszóch hufcach 
zarówno pod względem duchowóm jak i frekwencójnómK 
 t marcu NV4S oK cidelis hędzierski został przeniesionó do klasztoru 
krakowskiegoK mostanowił kontónuować dzieło rozpoczęte we iwoJ
wieK jiesiąc później powołał hrucjatę bucharóstóczną przó kościele 
śwK _ernardónaK oócerstwo zostało erógowane dekretem biskupa poJ
mocniczego krakowskiegoI a zarazem dórektora diecezjalnego tejże 
organizacjiI ptanisława oospondaO4K aużó udział w jej rozwoju miałó 
przóbółe ze iwowa dwie kierowniczkiW jaria jalinowska i ealina 
hlimczókK ealina hlimczók przówiozła sztandar tamtejszego rócerJ
stwaK hrakowskie hoło zasiliła też spora grupa dzieci i młodzieżó 
żeńskiej przóbółej z miasta nad mełtwiąK alatego zdecódowanie lepiej 
Eprzónajmniej pod względem frekwencójnómI w hrakowieI funkcjoJ
nowała hrucjata dziewczątK modstawowóm problemem wśród chłopJ
cówI podobnie jak we iwowieI bóła pobożność zewnętrzna i okazjoJ
nalnaK _rakowało sóstematócznego uczestnictwa w praktókach reliJ
gijnóch oraz wótrwałej pracó nad sobąK qo spowodowałoI że hoło 
chłopców nie zdołało się odpowiednio rozwinąćORK 
 webrania oócerstwa odbówałó się w rótmie comiesięcznóm EzarządF 
oraz cotógodniowóm Eogół uczestnikówFK mierwsze wóboró nowego zaJ
rządu dziewczónek przeprowadzono N4 fff NV4U rK mrezesem została hróJ
———— 
OO qamżeI sK OOJOPK 
OP _K  Ż u l i ń s k aI  hilka uwag o prowadzeniu hrucjató bucharóstócznejI xwWz „dłos 
bucharóstócznó”I rK NR ENVPOFI nr UI sK N4TJNRMK 
O4 Am_hI rkps fJfJO4W hronika hoła oócerek hrucjató bucharóstócznej przó kościele 
llK _ernardónów w hrakowie NV4SLNV4TI sK RX Am_hI rkps fJaJSW hronika klasztoru 
llK _ernardónów w hrakowie NV4NJNVRVI sK RTK 
OR Am_hI rkps fJfJOPW hronika hrucjató bucharóstócznej azieci Emłodzieżó męskiejF 
przó kościele llK _ernardónów w hrakowie NV4SJNV4TI sK UJVK 
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stóna hociubanI sekretarką Alicja ArabskaI a funkcję skarbniczki powieJ
rzono drażónie _aratowiczK lstatnie ogólne zebranie NN fu NV4V rK 
ljciec hędzierski przewodniczół oócerstwu do kwietnia NV4VOSK gego 
następcą został oK honrad haniukaK lstatnim akcentem działalności 
podwawelskiej hrucjató bóło uroczóste przójęcie T rócerek do grona 
jałóch ApostołekI czóli najwóższego stopnia w tej organizacjiK waJ
szczótu tego dostąpiłóW _andurska jariaI _andurska frenaI Czubin 
hróstónaI hociuban AlicjaI hrzósiek tładósławaI jotóka jaria 
i pónowiec guliaK aokonało się to OR fu NV4V przed głównóm ołtaJ
rzem kościoła śwK _ernardóna w hrakowieOTK 
 hrucjata gromadziła się w każdą drugą niedzielę miesiąca na 
wspólnej jszó śwKI zaś w pierwszą sobotę odprawiano dodzinę świętąK 
mewne novum stanowiło nabożeństwo do błK pzómona odprawiane 
w każdó czwartekK t każdą niedzielę stócznia wóstawiano jasełkaI 
a dochód przeznaczano na cele charótatówneOUK t tabeli nr P przedJ
stawiono stan personalnó krakowskiej krucjató w ciągu trzech lat jej 
działalnościK 
 
qabK P  ptan personalnó hrucjató bucharóstócznej w hrakowie  
  w latach NV4TJNV4V 
 

ook kowe przójęcia rbótek 
 Chłopcó aziewczónki Chłopcó aziewczónki 

NV4T J N4 J N 
NV4U O R J O 
NV4V N J N J 

 
ŹródłoW Am_hI rkps fJfJORW hoło hrucjató bucharóstócznej przó kościele llK _erJ

nardónów w hrakowieK 
 
 kiewiele informacji zachowało się na temat hoła hrucjató buchaJ
róstócznej działającego przó kościele llK _ernardónów w pkępemK 
wachowane dane obrazuje poniższa tabelaK 

———— 
OS Am_hI rkps fJfJORW hoło hrucjató bucharóstócznej przó kościele llK _ernardóJ
nów w hrakowie NV4SJNV4VI sK NK 
OT Am_hI rkps fJfJO4W hronika hoła oócerek hrucjató bucharóstócznejI sK SOJSPK 
OU qamżeI sK NRI OMK 
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qabK 4  ptan personalnó hrucjató bucharóstócznej w pkępem  
  w latach NVPRJNVPU 

 
ook Członkowie webrania 

NVPR TT S 

NVPS N4R O4 

NVPT NPS O4 

NVPU NRU O4 

 
ŹródłoW Am_hI rkps ufffJVW Akta różne klasztoru _ernardónów w pkępem NTROJNV4RK 
 
t jednóm z numerów „eostii” znajduje się wzmianka o oddziałach 
hrucjató w pokalu i hróstónopoluI ale nie znaleziono żadnóch dokuJ
mentów archiwalnóch opisującóch wspomniane placówkiOVK 
 modsumowując należałobó stwierdzićI że powóższe omówienie ma 
charakter pewnego zarósu działalności hół hrucjató bucharóstócznej 
prowadzonóch przez _ernardónówK pkupiono się w nim na kwestiach 
programowóch zarówno od stronó organizacójnej jak i formacójnejK 
mokrótce zostałó przedstawione problemó naturó duchowej EwóchoJ
wawczejF z jakimi borókali się opiekunowie tego ruchuK t oparciu 
o zachowane archiwalia trudno przeprowadzić dogłębną analizę omaJ
wianego tematuK hronikiI po częściI bółó pisane przez dzieciI czego 
efektem jest pewna infantólizacja czó może idealizacja wspomnianego 
tematuK tskazanóm bółobó kontónuowanie badań w tóm kierunkuI 
ale już nie pod kątem formalnómI ale duchowómK Chodziłobó o pokaJ
zanieI jakie efektó przóniosła formacja prowadzona w ramach krucjaJ
tó w dalszóch losach jej członkówI szczególnie w dorosłóm żóciu 
Etakże w sótuacjach ekstremalnóch npK w doświadczeniach wojenJ
nóchFK w racji upłówu lat oraz pewnej delikatności materii takich baJ
dań nie obółobó się bez pewnóch trudnościK gednak nawet jakieś przóJ
bliżone dane dotóczące wspomnianego zagadnienia stałó bó się cieJ
kawóm przóczónkiem do ocenó jakości formacji prowadzonej w raJ
mach organizacji katolickichK 

_________ 

———— 
OV „eostia”I rK NP ENVPTF nr 4I sK TUK 
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brCeAofpTfC CorpAab CfoCibp iba BY BbokAoafkb cATebop  
fk Teb ifdeT lc Teb objAfkfkd CeolkfCibp lc Teb CorpAab 

 
Abstract 

 
 qhe present article is devoted to the activitó of the bucharistic Crusade circles led 
bó the _ernardine cathers in the NVPMs and the NV4Ms in miotrków qróbunalskiI ivovI 
CracowI pkępeI hróstónopol and pokalK qhe organisationI brought to moland bó rrJ
szula iedóchowska in NVORI had the aim of spreading the bucharistic cult among 
children and óoung people and – on the basis of this cult – conducting a comprehenJ
sive religious and social formationK qhe Crusade enjoóed a great popularitó in interJ
war molandK puffice it to mention that in NVPP there existed in moland 4MM circlesI 
while onló 4 óears later there were alreadó ONVO with NUR4RM membersK oespective 
circles came into existence first at schools and later also at parishesK 
 qhe first circles to be taken into spiritual care bó the _ernardine cathers wereW the 
Crusade Circle at pt Casimir elementaró school in miotrków qróbunalski established 
in NVPN and the Circle at pt hinga elementaró schoolI thereinI established two óears 
laterK fts duardian was cr cranciszek palezó jajewski lcjK A great propagator 
of the hnighthood of gesus – another name of the organisation – was cr cidelis 
KędzierskiI the founder of the circles in ivov ENVPSF and Cracow ENV4SFK qhe other 
circles have not been adequateló documentedK 
 qhe remaining chronicles are a rich source material as far as the organisational 
structure of the circles is  concernedI  especialló the activities and the composition of 
the management or the number of candidates in respective óearsK eoweverI the lack or 
a small number of attempts at evaluating the attitudes of the participants of the CruJ
sade bó their superiors poses a certain problem and does not allow for a full evaluaJ
tion of the formation’s effectsK  
 

Translated bó eanna oóbkowska 
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