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W obliczu tego, co wydarzyło się 19 grudnia 2016 r. w kra-
kowskich Łagiewnikach, a w dniu następnym zostało pono-

wione w całej Polsce, można by wydać radosny okrzyk natchnio-
nymi słowami Pisma Świętego: „Błogosławiony lud, którego Pan 
jest Bogiem – Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie” 
(Ps 33, 12). Otóż Polacy w uroczystym akcie płynącym z wiary 
przyjęli Jezusa Chrystusa za swojego Króla i Pana. Oddali Mu 
pokłon jako Panu i Królowi, wypowiadając błaganie i jednocześnie 
pełne ufności życzenie: króluj nam Chryste!

Jeśli mowa o królu, to od razu przychodzi na myśl królestwo, 
w którym panuje król. Nietrudno zauważyć, że skojarzenie to 
można odnieść także do rzeczywistości religijnej. Łączy się z pod-
stawami chrześcijańskiej wiary, w której najważniejsza modlitwa, 
tzw. Modlitwa Pańska, zawiera prośbę zanoszoną do Ojca Niebie-
skiego: „Przyjdź królestwo Twoje!”. Skoro Polacy, w zdecydo-
wanej większości katolicy, przyjęli Jezusa Chrystusa za swego 
Pana i Króla, to w oczywisty sposób zaznaczyli, że pragną stać 
się uczestnikami tajemnicy Jego królestwa. W świetle Ewangelii 
jest to powszechne i wieczne królestwo: królestwo prawdy i życia, 
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości 
i pokoju (por. Prefacja o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, w: 
Mszał rzymski dla diecezji polskich, Pallottinum, Poznań 1986, s. 66*).
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Królestwo Boże, wedle Objawienia chrześcijańskiego toż-
same z królestwem Chrystusa, nie jest wprawdzie z tego świata 
(por. J 18, 36), ale zarazem jest już obecne „pośród nas”, „w nas” 
(por. Łk 17, 21), a więc w duszach ludzkich, w narodach, które 
wybrał sobie Bóg na dziedzictwo dla siebie. Owo królestwo Boga 
nieustannie przywoływane jest w Modlitwie Pańskiej („Przyjdź 
królestwo Twoje!”), czyli tej, której nauczył swoich uczniów 
sam Jezus Chrystus (Mt 6, 1).

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana stanowi jakby 
wielką modlitwę Polaków, aby przyszło królestwo Boga i za-
panowała sprawiedliwość w całym Narodzie, w którym urze-
czywistnia się Kościół. W pewnym sensie akt ten jest wspaniałą 
realizacją słów Chrystusa: „Starajcie się naprzód o królestwo 
[Boże] i o Jego sprawiedliwość” (Mt 6, 33). Wpisuje się bowiem 
w ewangeliczną obietnicę. Naród szukając najpierw królestwa 
Bożego, ma szansę zobaczyć wszelkie starania o sprawy doczesne 
w nadprzyrodzonej perspektywie; właśnie w świetle ewangelii 
Jezusa Chrystusa. Tego rodzaju perspektywa pozwala z opty-
mizmem patrzeć na rozwój wydarzeń w dziedzinie społecznej, 
politycznej czy gospodarczej, wszak błogosławiony Naród, któ-
rego Panem i Królem jest sam Bóg.

O tej niezwykłej modlitwie Kościoła w Polsce będzie mowa 
w niniejszej książce. Naród oddając pokłon Jezusowi Chrystusowi 
jako swemu Królowi, deklarując wolę uznania Jego woli, zobo-
wiązuje się także do świadectwa wiary wobec innych narodów. 
Jubileuszowy Akt jest zatem darem i zadaniem. Wyraża pragnienie 
i usilną prośbę o to, by przybliżyło się królestwo Boże w Ojczyź-
nie, której na imię Polska, a następnie, by ono promieniowało, 
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rozszerzało się na cały świat, na wszystkie ludy i narody. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że w królestwie tym najważ-
niejszą postacią jest sam Jezus Chrystus, „który z Bogiem Ojcem 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie 
wieki wieków” (por. Zakończenie kolekty w Mszale rzymskim).

W Polsce świadomość prawdy o Jezusie Chrystusie jako Królu 
całego stworzenia, a więc Władcy, któremu wszystko zostało 
poddane, nie powinna budzić zdziwienia. Właśnie w Polsce Jego 
królowanie zdaje się być czymś oczywistym, gdyż znajduje bez-
pośrednie uzasadnienie w królowaniu Maryi, Jego Matki. Maryja 
jest Królową Polski od wieków. Nie byłaby Nią, gdyby nie kró-
lewskość Jej Syna. Można bez cienia wątpliwości skonstatować, 
że Maryja o tyle jest Królową Polski, o ile Jej Syn uznawany jest 
za Króla, którego władza konkretyzuje się nie tylko w sferze 
duchowej, nadprzyrodzonej, ale także znajduje swoje przełożenie 
w doczesności. W szczególności chodzi o duchowy i moralny 
aspekt porządku państwowego, politycznego, gospodarczego, 
społecznego, rodzinnego.

W świecie nie ustaje walka o panowanie Jezusa Chrystusa. 
Jakkolwiek jest On Królem niezależnie od przekonania czy woli 
ludzi, to jednak szanuje on wolność człowieka i niejako uzależnia 
błogosławione skutki swej królewskości od jego wolnych decyzji. 
Mówiąc obrazowo, puka do naszych serc, do naszych domów, 
do bram naszych miast, do drzwi naszej Ojczyzny, byśmy Go za-
prosili i przyjęli, wołając z wiarą, nadzieją i miłością: króluj nam 
Chryste! Oby przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z okazji 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (Roku Miłosierdzia) 
i jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski stało się aktem doprawdy 



opatrznościowym, do czego nie bez pomocy łaski Bożej mogą 
w szczególności przyczynić się Czytelnicy tej książki! Albowiem, 
wedle słów św. Pawła z Tarsu, trzeba, ażeby Chrystus królował 
(por. 1 Kor 15, 25).
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Okazuje się, że biblijna prawda o królewskiej godności Jezusa 
Chrystusa pozostaje w uderzającej zbieżności z przesła-

niem, jakie wyłania się z lektury pism polskiej mistyczki Rozalii 
Celakówny (1901–1944). Na jej temat ukazało się wiele publikacji 
w formie drukowanej i elektronicznej. W tym miejscu wystarczy 
nadmienić, że służebnica Boża Rozalia urodziła się i wychowała 
w Jachówce – wsi położonej w pobliżu Suchej Beskidzkiej. Jej 
rodzice, Tomasz i Joanna z domu Kachnic, mieli ośmioro dzieci, 
z których Rozalia była najstarszą. Pomimo, że rodzina nie należała 
do zamożnych, jej brat Stanisław został pilotem, zaś najmłodszy 
Rafał wstąpił do salwatorianów. W kościele parafialnym w pobli-
skiej Bieńkówce została ochrzczona i przyjęła Pierwszą Komu-
nię św. W 1924 roku zamieszkała na stałe w Krakowie, podejmu-
jąc niebawem pracę w Szpitalu św. Łazarza. W dniu 15 grudnia 
1927 roku wstąpiła do krakowskiego klasztoru Klarysek, który 
jednak musiała wkrótce opuścić z powodu złego stanu zdrowia. 
W tej sytuacji wróciła do pracy w szpitalu, najpierw na oddziale 
okulistycznym, a następnie na oddziale chorób wenerycznych.

Rozalia będąc osobą głęboko wierzącą, przeżywała wizje mi-
styczne, dzięki którym powstała idea poświęcenia się Sercu Jezusa 
oraz Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególne 
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więzy duchowe łączyły ją ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Dzięki 
radom swoich kolejnych spowiedników i kierowników ducho-
wych: ojca Henryka Jakubca (dominikanina), ojca Władysława 
Całki (redemptorysty) a zwłaszcza księdza Kazimierza Dobrzyc-
kiego (z czasem ojca Zygmunta, paulina), Rozalia spisała swoje 
wewnętrzne przeżycia.

Celakówna odeszła do wieczności w Krakowie na skutek 
powikłań spowodowanych anginą. Została pochowana na Cmen-
tarzu Rakowickim. Jeszcze w 1938 roku, a więc sześć lat przed 
jej śmiercią, prymas August Hlond wyznaczył specjalną komisję, 
która potwierdziła zgodność jej prywatnych objawień z doktryną 
katolicką. Ponadto zalecił, by Rozalia została zbadana przez 
neurologa, co nastąpiło w dniach 17 i 21 września 1938 roku. 
Świadectwo lekarskie wystawione przez doktora Józefa Horo-
delskiego ze Szpitala św. Łazarza nie stwierdza choroby.

Warto więc spojrzeć, przynajmniej w ogólnym zarysie, na 
doświadczenia mistyczne Rozalii Celakówny. Otóż pierwsze 
duchowe próby przyszły na nią w wieku 16 lat. W jej duszy roz-
pętała się walka oraz pojawiły się cierpienia fizyczne. Nagle zapadła 
na bardzo ciężką chorobę, której lekarze nie potrafili rozpoznać. 
Przez cały miesiąc pozostawała w łóżku, nie mogąc się podnieść 
o własnych siłach. Wiedziona intuicją z wiary płynącą, odprawiła 
Nowennę do Boleści Najświętszej Maryi Panny. W dziewiątym dniu no-
wenny Rozalia nagle ku ogólnemu zdumieniu odzyskała zdrowie...

Cierpienie spowodowane chorobą stało się momentem prze-
łomowym w jej życiu duchowym. Rozalia zrozumiała, że cier-
pienie prowadzi do świętości, zaś prawdziwa świętość polega 
na miłości. Doświadczenie to było jakby przygotowaniem jej 
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na kolejne cierpienie duchowe. Albowiem Rozalia, jako 19-latka, 
weszła w tak zwaną noc duchową, która trwała sześć lat. W jej 
zapiskach znalazły się na ten temat choćby takie stwierdzenia: 

„Cierpienia tej nocy były tysiąc razy gorsze od samej śmierci […]. 
Gdy dusza moja doznawała zewsząd udręczenia, wówczas powoli 
z jej pola widzenia usunął się Pan Bóg. Zanurzyłam się w takich 
ciemnościach, gdzie rozum ludzki czuje się całkowicie bezradny 
[…]. Zdawało mi się, że z każdą godziną staczam się w prze-
paść piekielną” (cyt. za: A. B., Służebnica Boża Rozalia Celakówna  
1901–1944, w: Stowarzyszenie Róża, http://intronizacja.pl/, 
odczyt: 31 xii 2016 r.).

Szczególnie bolesny był ostatni rok tych cierpień, które za-
kończyły się w 1925 roku. Apogeum nastąpiło podczas jednej 
z wizji piekła. Wtedy wydawało się jej, że przebywa w czelu-
ściach piekielnych. Oblał ją pot, oczy zaszły krwią i zaczęła jakby 
konać. Czuła, jak ogień pali jej ciało. Otoczyła ją straszna ciem-
ność. Wokół niej wirowali szatani, którzy ze śmiechem i wyciem 
powtarzali: „Wybiła godzina zatracenia. Dzisiaj wszystko dla 
ciebie się zakończy” (cyt. za: tamże). W pewnym momencie 
Rozalia zemdlała. Kiedy odzyskała przytomność poczuła, że jest 
przeniesiona z piekła do nieba. Od tej pory owa straszna ciem-
ność ustąpiła i nigdy już nie była w stanie zniweczyć poczucia 
nieustannej obecność Boga w sercu.

Duchowa przyjaźń Rozalii z Jezusem przemieniała się w nie-
ustanny akt adoracji Jego obecności w Eucharystii. Wszystkie 
swoje sprawy załatwiała przed Najświętszym Sakramentem. 
Szpital, w którym pracowała, znajdował się w pobliżu bazyliki 
Serca Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika. W niej przez wiele 
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lat wcześnie rano, przed pójściem do pracy, uczestniczyła we 
Mszy św. Po pracy wiele czasu poświęcała na adorację i żarliwą 
modlitwę. W przeżyciach mistycznych Jezus Chrystus odsłaniał 
przed nią rzeczywistość normalnie niedostępną dla ludzkiego 
poznania i doświadczenia. Widzenia Jezusa w różnych okolicz-
nościach jej życia spowodowały, że w końcu jej serce upodobniło 
się do Jego Serca. Zapalony w duszy ogień Bożej miłości coraz 
bardziej ją przenikał. Doszła do takiej jedności z Jezusem, że 
mogła stać się powiernicą Jego tajemnic.

Upodabniając serce Rozalii do swego Serca, Jezus Chrystus 
odsłonił przed nią swój plan ratunku dla świata – upadłego moralnie 
i pełnego okrucieństwa. Ukazał jakby ostatnią szansę ocalenia, którą 
Rozalia wyraziła w słowach, usłyszanych 4 lipca 1938 roku w domu 
rodzinnym w Jachówce, gdzie przebywała na wypoczynku:

„Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę 
zupełnie podobną do globu, lecz bardzo dużą. Z wielkim zainte-
resowaniem oglądałam ją. […] Rozpoznałam części świata i po-
szczególne państwa. Wtem staje przede mną postać męża, pełna 
powagi i majestatu. Kto to był, nie wiem. Owa postać zbliżyła się 
do mnie, nawiązując rozmowę. Mówi do mnie: «[…] Za grzechy 
i zbrodnie (wymieniając zabójstwa i rozpustę), popełniane przez 
ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawie-
dliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się 
tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie 
ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego 
Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym 
świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek […]. Intronizacja w Polsce 
musi być przeprowadzona […]. Polska nie zginie, o ile przyjmie 
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Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się podpo-
rządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej nie ostoi 
się […]. Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu 
Sercu przez Intronizację, które go uznają swym Królem i Panem»”  
(cyt. za: Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego. Rozalia 
Celakówna i jej misja, Wydawnictwo wam, Kraków 1995, s. 76–77).

Służebnica Boża całym sercem zaangażowała się w krzewienie 
tej idei, zgadzając się na to, aby stać się starannie oczyszczonym 
i bezgranicznie pokornym narzędziem łaski w ręku Boga. W jej 
wyobrażeniu akt intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego 
w Polsce był równoznaczny z intronizacją samego Chrystusa. 
Jego królewskość dotyczy bowiem całej osoby Syna Bożego. Jeśli 
Rozalia akcentowała intronizację Jego Serca, to oczywiście miała 
na myśli to, co serce w tej intronizacji symbolizuje, stanowi jej 
najistotniejszy element, mianowicie motyw bezgranicznej mi-
łości Boga do ludzi. Motyw Serca Jezusowego był w tym czasie 
bardzo rozpowszechnioną formułą pobożności, krzewioną wedle 
objawień św. Marii Małgorzaty Alacoque (1647–1690) z Paray-le-

-Monial. Formuła ta z czasem, za sprawą św. Faustyny Kowalskiej 
(1905–1938), została jakby zastąpiona przez kult miłosierdzia 
Bożego. Zarówno przymiot Serca Jezusowego jak przymiot 
Miłosierdzia stanowią wszakże potężne symbole wskazujące na 
osobę Jezusa Chrystusa, obecnego i zbawiającego w Kościele; 
Syna Bożego, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Nie bez 
głębokich racji można więc skonstatować, że intronizacja „serca” 
oznacza intronizację tego, kto w tym sercu wyraża istotę swojej 
osoby. Zatem intronizacja Serca Jezusowego jest intronizacją 



– 36 –

osoby Pana Jezusa. Akcent pada na to, co w tym akcie najistot-
niejsze, czyli na zbawczą miłość Chrystusa, którą symbolizuje 
właśnie Jego Serce.

Spoglądając na objawienia prywatne Rozalii, można na ich 
podstawie niejako zrekonstruować ideę Intronizacji. Wedle jej 
relacji, Pan Jezus domagał się, by Polska przyjęła Go za swego 
Króla. Wyjaśniał Rozalii, że jest to sprawa wielkiej wagi i że 
wymaga ona ogromnego wysiłku. Samodzielnie nie była w sta-
nie go podjąć, gdyż przekraczał jej możliwości, więc zwróciła 
się z prośbą o pomoc do ojca Kazimierza Dobrzyckiego, swego 
kierownika duchowego. Z nim omawiała całą sprawę Introni-
zacji, wyjaśniając mu jej znaczenie. Przesłanie Rozalii można by 
streścić następująco:

Pan Jezus życzy sobie, aby Polska czciła Go jako swego Króla 
i Pana. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić 
Go swym Królem przez Intronizację, która jest nie tylko formą 
ofiarowania się, ale przede wszystkim polega na odrodzeniu serc, 
poddaniu ich pod słodkie panowanie Miłości. W gruncie rzeczy 
uznanie Jezusa za Króla i Pana przez akt Intronizacji „ma być 
potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem 
do Boga” (tamże, s. 78).

Jednocześnie w widzeniach Rozalii pojawia się obraz mo-
ralny Polaków. We wrześniu 1937 roku otrzymała wizję kary 
Bożej, która miała dotknąć Polskę za to, że odwróciła się od Pana 
Boga na skutek popełnianych grzechów. „Naród polski popełnia 
straszne grzechy i zbrodnie, a najstraszniejsze z nich są: grzechy 
nieczyste, morderstwa [głównie zabijanie dzieci nienarodzonych] 
i wiele innych grzechów” (tamże, s. 74).
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W grudniu 1938 roku Rozalia miała wizję piekła. W jej za-
piskach widnieją zdania: „Grozy [piekła] nie potrafię opisać. 
Olbrzymia ilość szatanów wtrącała dusze do tej otchłani z iście 
szatańską radością. Jeden drugiemu robił jakby konkurencję, 
wprowadzając coraz więcej dusz. Męczarnie zadawali im po-
dług grzechów. Najwięcej było potępionych za grzechy prze-
ciw szóstemu i dziesiątemu przykazaniu, następnie za zbrodnie 
i nienawiść” (tamże, s. 78).

W lutym 1939 roku Rozalia usłyszała w duszy głos Pana Jezusa, 
który zapowiadał: „Będzie straszna wojna, która spowoduje 
[ogromne] zniszczenie. Niemcy upadną […]. Wielkie i straszne 
są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać 
ten Naród [polski] za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, 
morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli 
Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Introni-
zację” (tamże).

W maju 1939 roku Rozalia zobaczyła w swej duszy wyobraże-
nie Chrystusa wedle postaci Ecce Homo. Powiedział jej, że wielki 
ból zadają Mu ludzie przez grzechy zmysłowe, pychę, zarozumia-
łość, wzgardę, bunt przeciw Bogu (por. tamże, s. 80). Natomiast 
w październiku 1939 roku, a więc już podczas ii wojny światowej, 
Rozalia ponownie zanotowała pełne bolesnego wyrzutu słowa 
Jezusa: „Straszną zniewagę i ból zadają Mi grzechy nieczyste, 
morderstwa i straszna nienawiść, która nie wie, co to jest miłość 
bliźniego” (tamże, s. 82).

W tym miejscu warto uświadomić sobie, że grzech określany 
jako „morderstwo”, który wedle Rozalii jest jednym z głównych 
powodów strasznej kary Bożej, oznacza aborcję, czyli umyślne 
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poronienie, zabicie dziecka w łonie matki. W okresie między-
wojennym przeciętna liczba umyślnych poronień w skali jednego 
roku wynosiła: w Niemczech – ok. 500 tys., we Francji w samym 
tylko Paryżu – od 80 tys. do 100 tys., w Belgii – od 150 tys. do 
200 tys., w usa – ok. 2500 tys., zaś w Polsce od 100 tys. do 130 tys. 
(cyt. za: tamże, s. 83).

W kontekście owej sytuacji moralnej łatwiej zrozumieć de-
terminację, z jaką w przeżyciach mistycznych Rozalii powraca 
idea Intronizacji. Od września 1937 roku otrzymuje ona szereg 
wizji, w których żądania Jezusa wobec Polski i świata zostały 
wyraźnie sprecyzowane. Od spełnienia tych żądań Bóg uzależniał 
los naszej Ojczyzny i innych narodów. Przykładowo w maju 1939 
roku Rozalia zanotowała: „Jezus poucza moją najnędzniejszą 
duszę: Żeby dzieło Intronizacji było rychło przeprowadzone, 
potrzeba ofiary. […] Przyjście Królestwa Chrystusowego do 
Polski w pierwszym rzędzie, a potem do innych narodów, musi 
być odkupione wyjątkowymi cierpieniami” (tamże, s. 79–80). 
Kiedy w listopadzie 1940 roku modliła się o przyjście królestwa 
Chrystusowego, usłyszała słowa: „Ja chcę niepodzielnie pano-
wać w ludzkich sercach. Proś o przyspieszenie Mego panowania 
w duszach przez Intronizację” (tamże, s. 82).

Wedle Rozalii, idea Intronizacji była czymś naglącym. Jeśli 
Polska chce uniknąć nieszczęść wojennych, ocalić swoją pań-
stwowość i swój Naród, musi uznać Jezusa Chrystusa za swego 
Króla poprzez akt Intronizacji. Ma być on dokonany w sposób 
uroczysty przez cały Naród, a więc w szczególności także przez 
władze państwowe i kościelne. Nie jest to jakieś zawłaszczenie 
królewskości Jezusa przez Polskę, lecz przeciwnie, za przykładem 
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Polski mają pójść inne narody i także one winny dokonać tego 
rodzaju aktu. Ponieważ Intronizacja daleko wykraczała poza 
ludzkie możliwości Rozalii, z konieczności musiały być w nią 
wtajemniczone osoby, które mogły przyczynić się do realizacji 
tej idei. Znamiennym był głos, jaki Rozalia usłyszała w swojej 
duszy w dniu 1 kwietnia 1938 roku:

„Powiedz ojcu [Zygmuntowi Dobrzyckiemu, paulinowi], 
by napisał do prymasa Polski przez ojca generała [Piusa Przeź-
dzieckiego], by wszystko uczynił dla przyśpieszenia Intronizacji. 
Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, 
by zbawić świat, i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie 
dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska 
będzie przedmurzem chrześcijaństwa: silna i potężna, o którą się 
rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie” (tamże, s. 79). 

Ojciec Zygmunt [Kazimierz] Dobrzycki (1900–1976), wielki 
czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa, od 1937 roku kierownik 
sumienia Rozalii, był głęboko przekonany, że ma do czynienia 
z duszą specjalnie przez Boga wybraną. Dlatego od 1938 roku stale 
informował o sprawie swojego kierownika sumienia na Jasnej 
Górze, ojca Piusa [ Józefa] Przeździeckiego (1865–1942), gene-
rała paulinów. Pozostając pod wpływem tych relacji, ojciec Pius 
parokrotnie rozmawiał na temat idei Intronizacji z kardynałem 
Augustem Hlondem, prymasem Polski. Skierował na jego ręce 
dwa memoriały. Jeden wręczył prymasowi w 1938 roku podczas 
Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, drugi zaś wysłał 
z datą 20 kwietnia 1939 roku jako pismo wręcz bijące na alarm, 
zważywszy na straszliwe widno nadciągającej wojny.


