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W Y K A Z .
Zaprowadzając w kalendarzu naszym rubrykę pod tytułem  (jakby na podo

bieństwo miinsterskiego Handweisera), chcemy ją  prostować, poprawiać, uzupełniać 
w rocznikach dalszych, pragnąc, aby była zarówno informacyją jak  obrazem piśmiennic
twa katolickiego u nas, i wykazem sił, jakiémi ten kierunek rozporządza.

Jeśli łatwo odpowiedziećby przyszło na pytanie: kogo nazwać autorem, pisarzem, 
wydawcą katolickim; to trudniej określić kogo nie umieszczać w tym wykazie. Są bo
wiem pracownicy w naukach i umiejętnościach, którzy, acz w duchu katolickim piszący, 
przecież nié mają powodu, aby tendencyjnie zasady swoje propagow ać potrzebowali. 
Między poetami, a nawet między powieściopisarzami i belletrystami naszymi takich 
wielu. Będzie naprzykład archeolog, studyjujący zabytki kościelne, sam wierzący, ale 
zajmując się starożytnościami, nie rozważa ani uczy praw d w iary ;— będzie nawet filozof 
w duchu Chrystusowym, ale nie poczytuje za swoje zadanie studyjowania religii. Są 
więc pisarze znamienici, naw et iście katoliccy, których w wykazie naszym nie umieścimy; 
natomiast pragniem y usilnie, aby z autorów kościelnych nie opuścić nikogo. Upraszamy 
więc uprzejmie, o poparcie intencyj i zamiaru naszego, a nadsyłanie łaskawe uzupełnień 
i poprawek, z których do następnych wydań tego wykazu korzystać będziemy.

Księgarnia katolicka
D ra W ładysława Miłkowskiego w Krakowie.

Baczyński Teofil, 0 . T. J. Urodzony na Rusi 
r. 1816; po skończonem gimnazyjum wstąpił 1837 
do Jezuitów; był potem od r. 1850—1861 misy- 
jonarzem w Księstwie poznańskióm i w Prusach, 
od r. 1861— 1881 misyjonarzem w Galicyi. Napisał: 
Żywy różaniec. Poznań 1854. Żłobek, kolend. dla dzieci.

Barański Karol, 0 . T. J. Urodzony r. 1802, 
po skończonej filozofii wstąpił do Jezuitów r. 1830} 
był kaznodzieją niemieckim we Lwowie, prefektem 
szkół w Nowym-Sączu. Od r. 1850 rektorem ma
łego Seminaryjum we Lwowie. Od r. 1862 zostaje 
w Nowym-Sączu jako kaznodzieja i spowiednik. 
Napisał: O 'poruszaniu się stolików. Lwów. Baczność 
Polacy. Lwów 1861.

Borawski Edward, ksiądz. Urodził się 29 listo
pada 1849 w Nowym-Sączu, ukończył gimnazyjum

w r. 1869 w Tarnowie, i tamże studyja teologiczne 
wyświęcony w r. 1873. Od r. 1877— 1879 był 
współpracownikiem i redaktorem pisma ludowego 
„Chaty“, a od r. 1879 jest redaktorem „ Wiado
mości kościelnychu i „Pastor bonus“.

Bojarski Jan, ksiądz proboszcz obrządku grec. 
kat. obecnie w Husiatynie. Urodzony 18 Stycznia 
1822 r. we wsi Zabłociu w Podlaskiem. Napisał:

Recenzyja rozporządzenia ks. Popiela o wpro
wadzeniu języka rosyjskiego do obrzędów religii 
katolickiej.

Czasy Nerona w X IX  wieku pod rządem mos
kiewskim czyli ostatnie chwile Unii. Lwów. 1878.

Brandowski Aleksander, ks. proboszcz w Borku. 
Urodzony w r. 1838 w Wilkowćj pod Jarocinem 
w powiecie Pleszewskim, skończył gimnazyum
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Leśniowska Ludwika z Zielińskich. Urodzona 
w r. 1814, w Żabowie.

Pisała i wydawała broszurki i powiastki lu
dowe treści religijno-moralnój p. n.

Wojak jakich mało, Kogo Bóg zasmuci tego 
i  pocieszy, D w aj mleczni bracia, L ist Claudyi Pro- 
kitli, żony P iłata, Knlendki, Hist omyją polską dla 
ludu i wiele innych, które były drukowane w„ Czasie“.

Wydawała Gazetę ludowa p. n. „Nowiny ze 
św iata*.

Magnuski Władysław, ksiądz. Urodzony 1833 
skończył gimnazyjum w Płocku, był w semina- 
ryjum duchownćm w Pułtusku, ukończył akade- 
rniją duchowną w Warszawie r. 1856 ze stopniem 
kandydata św. teologii. Obecnie jest vice-probosz- 
czem w parafii św. Krzyża w Warszawie. Prze 
łożył z francuskiego:

Debreyne’a : O stosunku teologii moralnej do 
jizyjologii. Warszawa. 1870.

Tegoż: Semiotykę czyli naukę o chorobach etc. 
Warszawa 1872.

Gaume'a: Życie nie je s t życiem. Warszawa. 1872.
Tegoż: Woda święcona w X IX  wieku. War

szawa. 1872.
Tegoż: Cmentarz w X IX  wieku. Warszawa. 1878.
Ody. Spowiednik dzieci. Warszawa. 1872.
Zycie po śmierci.
Przetłumaczył także z francuskiego:
Ostatnie chwile rewolucyjonisty. Kraków. 1871.
Matuszewski, ks. w Warszawie pisuje od lat 

wielu artykuły do „Przeglądu katolickiego“ i do 
„Encyklopedyi kościelnej“. Napisał:

W ykład obrzędów jako dodatek do katechizmu 
ks. Żukowskiego (Warszawa 1880 r.) i Najkrótsze 
przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi.

Mazurkiewicz Józef, ksiądz, doktór św. teolo
gii, proboszcz w Oleśnie. Urodził się w Tucho
wie, ukończył gimnazyjum w Tarnowie, kursa teo
logiczne i filozoficzne we Lwowie, otrzymał sto
pień doktora teologii św. w Wiedniu.

Napisał i wydał:
De pelagianismo. Tarnów. 1873.
Theologiae moralis compendium. 2 tomy. Tar

nów, 1875.
Prócz tego kilka jego rozpraw drukował „Czas“ 

i „Przegląd lwowski.“
Morawski Adam napisał: Kilka książek do 

nabożeństwa i wspomnienia p. n.: Po za krajem.

Morawski Maryjan O. T. J. Urodzony w Opo- 
rówce w W. Księs. Poznańskiem 1845, po skoń
czeniu liceum w konwikcie Jezuickim w Metz, 
wstąpił do Jezuitów 1863, był profesorem filozofii 
przez lat 5. Od roku 1880 jest rektorem kon
wiktu w Tarnopolu. Napisał:

Krótka nauka o rozmyślaniu i odprawianiu ra 
chunku sumienia. Kraków. 1876.

Filozofia i  je j  zadanie. Lwów. 1881. wyd. 2-gie.
Mrowiński Waleryjan O. T. J. Wielkopolanin. 

Urodzony w r. 1832. Po skończeniu praw na uni
wersytecie berlińskim wstąpił do Jezuitów 1867. 
Był jako kaznodzieja we Lwowie. Napisał:

Miesiąc czerwiec ku czci najsłodszego Serca Je
zusa. Kraków. 1877— 1881. 4te wyd.

Mycielski Michał O. T. J. Wielkopolanin. Uro
dzony w Poniecu 1826. Ukończył prawo w uni
wersytecie berlińskiem, r. 1856 wstąpił do Jezui
tów. Po ukończeniu nauk teologicznych w Insbru- 
ku i Rzymie był przez lat kilka superyjorem misyi 
w W. Księs. Poznańskiem. Od r. 1875 dyrektorem 
Apostolstwa serca Jezusowego, a przytem od r. 
1876-80 prowincyjałem. Obecnie jest superyjorem 
domu św. Barbary w Krakowie. Napisał:

Przewodnik Apostolstwa. Krótka nauka o apo
stolstwie.

Zbiorek modlitw dla członków do Serca Pana 
Jezusa wydane w Krakowie 1877 r. i wiele innych 
drobniejszych pism, które w wielu tysiącach egzem
plarzach w licznych edycyjach rozchodzą się za 
pośrednictwem apostolstwa N. Serca Jezusowego.

Narkiewicz Jan, ksiądz, kandydat św. Teologii, 
dziekan i proboszcz z dyjecezyi wileńskiej, wy
wieziony wgłąb’ Rosyi. Po kilku latach wygnania 
przybył do Krakowa i tu jest kapelanem na cmen
tarzu. Napisał i drukiem ogłosił:

1. W ykład paciórza, składu apostolskiego, p rzy 
kazań bożych, kościelnych, św. Sakramentów, warun
ków do spowiedzi i  dalszych przepisów religii św. 
W 2 tomach (wydanie drugie). Kraków. 1882.

2. Pamiętnik księdza wygnańca. Lwów. 1876.
3 .0  religii i głównych je j  zasadach. Kraków. 1881.
Nowakowski Jakób, proboszcz w Kamionce

Strumiłowej.
Napisał:
Droga do szczęścia prawdziwego. Książka do 

nabożeństwa i czytania duchownego. Lwów. (od 
roku 1855 wyszła ta książka w kilku wydaniach.)
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