Gdy juz zaraza zaczęła ustadostojeństwo, które go czeka jako nam Bóg; coś nakazuje, winniśde Belzunce,
w
przyszłą głowę i sternika nawy my być posłuszni ł ufać, że do wać, Biskup
kadzień
nam
udzieli
Wszystkich
Świętych,
potrzebKościoła. Jak wtedy z łódki Pio- wykonania
zaś zał wystawić ołtarz na środki
łaski
i
tak
i
Pan
siły.
Pomyś
l
nego
nej
Jetrowej,
dzisiaj uczy
placu, a wyszedłszy zc swegc
zus w Kościele, którego zwierzch- skutku usiłowań naszych nie malecz
biskupiego
pałacu boso, z powronikiem jest następca Piotra, pa- my przypisywać sobie,
jak
Ewangelia ćw. Lukaeza rołdz. 9,
zem
na
szyi, jak niegdyś Święty
pież rzymski. Tylko Kościół Piotr klęknąć w pokorze, dać
11.
wiersz 1
Karol,
uznać
i
przez Kapoprzedzany
się niegodrzymsko katolicki jest Kościo- chwałę Bogu
Onego czasu, gjdy rzesze nalezakonników,
łaski
płanów
którzy oca
i wiernym nymi darów
Jego.
łem Chrystusowym
słuchały
gały na Jezusa, aby
na
kolana
leli, padł
przed Bostróżem nauki Jezusowej.
Słowa Bożego, a On stał podle
i
I
przebaczają
gićm, karzącym
Zdziaławszy cud obfitego ryb
jeziora Genezaret i ujrzał dwie
i
zaintonował:
„Parce, Do
cym,
chciał Pan Jezus Piotra
łodzie stojące przy jeziorze, a ry- połowu,
tuo
1 „Przemine parce populo
i towarzyszów jego utwierdzić w
i
sieci,
byli
g>łókali
wyszli
bacy
bacz Panie
ludów
przebacz
wierze w Swe Bóstwo i pragnął
która
wiaedłszy w jednę łódź,
Twemu!"
modlą
c
się gorąco za
ich ściślej do Siebie przywiązać.
była Symonowa, .prosił go, aby
Któż
trzodę swoję.
wypowiedzieć
bowiem towarzyszy(Dokończenie.)
maluczko odjechał od ziemi. A Dotychczas
wzruszenie
zdoła
w
Ś
iętego Pali Mu często, ale jeszcze nie byli
siadłszy, ticzył rzesze z łodzi. A
sterza i rozczulenie ludu, w czapoW roku 1722, w miesiącu Maju
do porzucili wszystkiego, aby
przestał mó\»ić, rzekł
sie tego obrzędu!
Suplikacyc
służ- zaraza która
Jego
się
wyłą
c
znie
w
ś
ię
c
ić
jak zdawało się da15
6ymom: Zajedź ne głębie, a za- bie.
dnia
listopada,
Dopiero po tym cudzie u- wno już ustała, z nową gwałto- trwały ciągle;
Belaunce
puśćcie sieci wasze na połów. A
de
udzielił błoczynili to. „Wszystko opuściw- wnością wybuchła i szerzyła prze Biskup
rzekł
Symon odpowiedziawszy,
gosław ieństwo całemu miastu z
szy, szli za Nim ', aby odtąd pos- strach w całej Marsylii, śmierć
Mu: „Nauczycielu przez całą noc
wysokości wieży, przy odgłosie
iNim pracować w sprawie ta
się dzwonów i huku
„władczyni trwogi", jak
ułowili; połu z
pracując, niceśmy nie
dział, wzywając
zbawienia.
rłsmo

chowieństwa

Czwarta Niedziela po

Świnkach.

,

-

Uroczystość Serca
Jezusowego.

sieć ich. I

skinęli na towarzysze,w
co byli
drugiej łodzi, aby przybyli i ratowali ich. I przybyli i
napełnili obie łódki,«tak iź się mało nie zanurzaj. Co widząc Symon Piotr, upadł tr kolan Jezusowych, mówiąc: WJynijdź odemnie* bom jest człowiek grzeszny,
Panie! Albowiem .go było zdumienie ogarnęło i wszystkich, co
któpray nim byli, z połowu ryb,
i
ry pojmali. Takie tjeż Jakóba
Zeb*?deuszowych.
Jana,, synów
którzy byli towarzjtsze Symonowi, I rzekł Jezus do Symona:
'Nie bój się odtąd jnł ludzi łowić
będziesz. A wyciągnąwszy łodzie
na ziemię, wszystko^ opuściwszy,

wyraża

Nadto przez ten obfity połów ła panowanie
pragnął im dać obraz tego, d.· stem,tak

powołał. Jak dotych-

czego ich

łowili ryby

czas

odtąd

w

sieciach, tak

mieli łowi ludzi dla Króle-

Bożego. „Siecią", mówi św,
Ambroży, „są słowa prawdy, któstwa

tworzą jakby tkankę kazań ewangelicznych, które wydobywają
re

dusze ludzkie z łona ciemności
na światło dzienne prawdy i wiodą ludzi do nieba."

chciał ich
zachęcić
przyszłego ich po- czem Święty Karol Boromeusz w
wołania ,i okazać im, że starania Medyolani. Tam znowu widziaich, zmierzające do pozyskania no szczytną walkę, godną oczu aniebu lucjzi, będą uwieńczone niołów i ludzi, walkę pomiędzy
Zbawiciel

{również

do

pomyślnym skutkiem, jak

Objaśnienia.

sowego

|
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1434 W. Chicago Avenue

Publiczności źe po roku eg-zystenPodaje do wiadomości Szanownej
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my maszynę
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inkorzyść moralna i materyalna popierając polaki
wo
itd.
szkła,
tapet,
(Yarnishu),
pę
d
zli,
teres. Mamy duży wybór farb,
Przyjmujemy malowanie domów, tapetowanie* dekoraeye,
nader
i wszystko co w zakresie malarstwa. Wykonujemy po
umiarkowanych cenach.

zrozumiecie* jaka

1434 W. CHICAGO AVE.
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Leczy cboroby luoioxyrn,

Koszt jest
bardzo mały.
$1 sa leczenie

s
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ajim
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Zwraem tp«cr*lną aw«|f » WM*lkl«

Odwiedza pa
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w

nocy

Każdego cza-

gdy zażąd.

Dogmata wiary napastowane,

za-

przeczane, fałszowane, przez rozliczne herezye, świętokradzkiej filozofii ostatniego wieku;
Bóg
cała
cnota,
iNiebo,
Religia
diisza,

tylko
miały stać się dla wielu
przedmiotem powątpiewania, albo pogardy, abstrakcyą lub marżeniem bez

wpływu
nem

twór

na

rzeczywistości, bez
postępowanie; jed-.-

słowem, miał zrodzić się po-

obojętności religijnej

tów krwi i

ze

zwalisk

z nur-

,i rzucić

być wystawione na naj-straszliwszą męczarnię, a społeczność na gwałtowne wstrząśnienia, bez ustanku się odnawiające.
W tej-to stanowczej chwili, JeBoskie
zus Chrystus
okazuje
i
człowiekowi
społeSwoje Serce
czeństwu. Jak ojciec, który wyczerpawszy wszystko -co słowa
najtkliwsze nieść mogą, używszy
mu
wszystkich środków, jakie
miało

aivicvj
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ZUKŁNIE

i

czniejszych środków
wania

DARMO
DLA MK1CZYZM
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praco-

korzyścią nad wielkiem
dziełem zbawienia dusz? Należaz

żeby pierwsze najroz-

zatem,

0

Czy wypadają, wam włosy?
Czy moae siwieją, za wcześnie?
Czy włoey wasze blednieją lub st lepki·*
Czy ir-aele łupież na głowie lub cay
swędzi was głowa?
Czy jesteście łysym lub czy za czy naci·
łysieć?
Jeżeli wam coś podobnego dolega, ni·
zwlekajcie, ale postarajcie się temu za·
pobiedz natychmiast.
Poślijcie natychmiast po naszą ilustre·
waną książeczkę pod tyt.
"JAK PIBLQNOWA WŁOSY"
(Napisana przez europ, specyalistę)
Zawiera ona następująco rozdziały:
Pouczenie o włosu i czaszce.—Przyceyny
wypadania włosów i łysienia. Jak starać
się o zdrowe włosy.—Sposób leczenia przy
kuracyi w sześciu tygodniach.-

leglejsze bractwo Serca Jezusowego miało swoje siedlisko w stoicy chrześcijaństwa. Tu wznosi

>ię, jakby na szczycie góry wielca Bazylika, około której
jest
: nnóstwo skupionych kaplic,
to
est wielkich i małych Kościołów,
znajdujących się we wszystkich
Stąd,
:zęściach kuli ziemskiej.
akby z pałającego nieustannie o- Soraocy
iwe
włosy.—Brodu.—Poświadczenia od
używających tego spoeobu leczenia.
i jniska ma tryskać ów piękny oLekarstwo Darmo
Postaramy się przekonać was zupełnie
J *ień miłości który Jezus Chry- bezpłatnie na nasz koszt, że CALVACURA
odek na włosy jest nader pomocnym W
: stus
przyszedł zapalić na ziemi, śrrazie
braku włosów. Wyśłemy każdemu
CALVACURA No. 1. waroścl $1.09.
ctóry zaczerpnął w sercu swojem darmo
wraz ze wspomnianą książeczkę po tyt,
"Jak pielęgnować włosy", gdy nadeślecl·
; t którym pragnie aby wszystkie
nam Imię. nazwisko 1 adres 1 10c. srebrem
,

<

lub an&czkarnl na pokrycie kosztów opłaty
1 przesyłki.
Wytnijcie nonlższy
pocztowej
kupon 1 prześlijcie go natychmiast do
LABORATORT Box 8S8 Union,
. Y.
KUPON NA BEZPŁATNE LECZENIE

: »erca

J veligii i

ale też

społeczeństwa,
prawami świata moi alnego. Wszystkie istoty od Boj ,ra początek biorące powinny wra
1

WARTOŚCI $1.00

Union Laboratory Box 88*
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(

Niego,

za

Serca
Jezusa
( Chrystusa. A zatem, nabożeństwo
c lo Serca Jezusowego jest środ-

l! Najświętszego

] cowym
( to

.
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poczty i proszę o natychmiastowe wysłanie mi CALVACURA No. 1 wartości $1.00
oraz waszą książeczkę pod tyt "Jak pie-

z

pośrednictwem

Union, . Y.

Załączam równocześnie 10ę.

,viclkiemi

lęgnować włosy."
(Dołączcie ten kupon do waszego llstu.J!
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Caiy
(Wierzchy

nebo

wartości V3c
V%c

«

Wirtoédi

|

zjednoczenia,

punktem

którego wszjystkie

inne nabo-

zmierzają ,i niejako w
r tim zlewają się, jak rzeki, które
s ię z sobą łączą, i pogrążają ra;

żeństwa

riinoi

Niego, za pośrednitwem Najświętszego Serca Je:usa Chrystusa. A ztem, nabo—
:eństwo do Serca
Jezusowego
est środkowym punktem zjedno*

i vracac

do

in·
i nie-

którego jvszystkie

:zenia, do

Kupon I wierrck pudelka
Można

I ctóre

j

się
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cierpiących aa ruplurf

Próbujcie Plapao

Naarodioao xlutyui uitdalein i dyplomem \

pogrąża-

pon.id wszystkich współzawodników. Dai )\
w
Ra.vmie.
(
trłó woa naprodę

wystawie
międzynarodowejw Paryż
u.

wodach niezmierzo-

Oceanu. Wszystkie święte

wymień14

aa

(T« oferta kotoy atf M rrotala 1919).*
f. Loclllard Co.. Inc., Ktr Yorfc Zal. 1760

nabożeństwa zmierzają,
w nim zlewają się, jak rzeki,
ako
j
»e

Stuart'a Plapao Pad* są snakomitym spow ta- 'i
sobem leczenia najgoraych wypadków
jemnlcy w domu. be* odrywaniu się od ro· \
i za bardao małym kosztem.
) boty
i

wszystkie ^akony, posobą miłością czystą ! Ruptura Wyleczona
I sa pomocą Stuart'» Plapan Pads znaczy,
.v sercu Jezusa, uznają, że choże możecie nucić na bok wszystkie pasy i
bandaże. ponieważ Plapao-Pad* tą robtooe
narozmaitemi
:iaż pod
istnieją
nie tylko na tnyna wylecaenWr ruptury
mani? )ej: ponieważ że sa uk robione, w
to
: zwiskami, wszystkie z niego,
I same przylegają, a przylanąvuv <slile do
eiała. osunąć się nie mogit. prxeto sa wyest z jednego i wspólnego wy- i bornym dodjtkfem w podtrayraaniu rup·
Uwa
tury. której pasy utrzymać nie mooąipnuNh albo aprężyn. Mfęk·
izły źródła, i do niego powrócić- rzemieni.
ktwo
przyłoż
yćkie jak aksamit, dadzą się
/Wo pracujących męż·
nają; albo raczej, nie opuszczą- Wielkai ulga dia ciękobiet.
csyżu cierpiących
od niego
Biork 1·1 St.
Ubenloriu.
ią go nigdy, chociaż
| Pl»pM>
LuaiK, Mo., wraykają Piapao darmo na prónie
w
ś
iatło
tak
jak
wypływają,
bf wszystkim, której do oich napiszą.
które
tworzy
je
słoń
c
a,
opuszcza
•

»

«

a

•

a

1

.

1
1
1
1

1

1

rozszerza.

ponieważ potrzebujemy ser:a, któżby się wahał w wyborze,
:o mówię? w przyjęciu serca Jenam je
zusa Chrystusa, gdy sam
ofiaruje. *1 czegóż on nawzajem
A

wymaga od nas?
—

—
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PRAWDZIWK
LEKARSTWO

swojej winnicy, .stał się
śroęlkowym składem wszelkich
narzędzi najdzielniejszych, i żróJłem zawsze otwartem najskutepola

miłość rodzicielska podaje, aoy i nstytucye,
z
zatrzymać stojącego nad przepa- łączone

ft
^

WAM WŁOSY

jedynego i :em w wodach niezmierzonego
I serce < 3ceanu. Wszystkie istoty
od
11!
bożyszcza, Pieniędzy
człowieka stworzone dla miłości, ] 3oga początek biorące powinny

>
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"WYHODUJEMY

którym przebywa Namiestnik
Syna Bożego na ziemi, i skąd

człowieka pod stopy

•

-·-

gród uprzywilejowany,

ludzkie gorzały.
Ten wielki obraz ukazuje nam
łą harmonią, jaką Bóg utrzymuje nabożeństwo do Serca Jezuso-«
1
pomiędzy rozwojem Religii, a do· vego, nie tylko w zupełnej harczesnemi
potrzebami świata, i nonii z potrzebami tegoczesnemi

•

|

u--

ś ią ukochanego syna, przywołuc
je nagłe to niewdzięczne dziecię,
swoję.
a odkrywając mu pierś
serce moje, je!
oto
Patrz
:
mówi
wali cudów gorliwości i miłości można."
cię
żeli znasz inne, kochające
hlivniporr» Icłartar żvcie «woie za
Przejęty wdzięcznością za tę
mu
cu- czulszą miłością, idź, oddaj
współbraci. Ze wszystkich tutej- drugą łaskę, jeszcze prawie
twoje, a zrań serce własnego ojszych Jezuitów tylko trzech lub downiejszą i rychlejszą od pierca.
a mnóstwo wszej, Biskup de Belzunce posczterech pozostało,
sweGdy yn Jtsozy taie przemawiał,
ich przybiegło z daleka aby tu pieszył z dopełnieniem śhibu
duch rozpalał
zawziętość
poświęcić się na śmierć. Trzy- go i ustanowił na wieczne ćfcasy zły
tworzyły
w dzień uro- swoich podwładnych ;
dziestu trzech Kapucynów padło publiczny ptocesyę,
w
towarzystwa,
Jezusowego się potajemne
trupem. Ojciec de La Gare, po- czystości Serca
Człowiekowi
celu
wydarcia Bogu
mimo podeszłego wieku, ocalał, Wszystkie te wypadki stwierdzoserca człowieka, & społeczeństwu
listami
ne
pasterskiem
zostały
jak gdyby Bóg chciał, by jeden
i aktami Zarządu
jego dziatwy, jego szlachetnej
zakonnik
(Biskupa
tego
.Ś
w
ię
t
ego
przynajmniej
1
zdobyczy. Godzina ciemności naMarsylii.
Krzyża przeżył innych. Dwu- miasta
>t
Tin
XTaVe
wielką
deszła, szał opanował
dziestu Reformatów i tyluż Franku
wlókł
i
przedc
naboż
e
s
ń
two
część umysłów
ciszkanów, poubierało na usłudze święcającym
w tej
i
ale
chorych, również wielu Karme- Serca Jezusowego, połączył się paści występne ludy, nie
mógł
i jako nieomylne jego echo, głos śmiertelnej walce, Bóg
litów bosych, .Bernardynów
Serce
I
oto,
JePo
zwy- być zwyciężony.
i Karmelitów trzewikowych. Mam- Kościoła Katolickiego.
naokoło
siebie,
zusa zgromadza
ie jeszcze mówić o duchownych, kłych w podobnym razie informa
co jest nieskalanego na
wiadome
i
badaniach,
wszystko
(a
mnie otaczających? Jestem jako cyach
i modły, jak woń
a
wódz, który stracił czoło swego jak są długie i ścisłe takie infor ziemi, prośby
ku Niemacye dworu ^Rzymskiego) Pa- przyjemna, wznoszą się
wojska."
boska
wy—
W istocie, dwustu pięćdzie- pież Klemens XIII, 'potwierdzi i bu. Sprawiedliwość
zana
i
karę
dc
naboż
e
s
ń
two
mierzy wprawdzie
sięciu księży Marsylsikiej i in- uroczystość i
ale
\ twardziałych grzeszników,
nych sąsiednich dyecezyi wygi- "Serca Jezusowego dla Polski.
szali
na
bożej i
gdy kilka lat później, taż Sama łaski przewaga będzie
nęło podówczas; a nawet
ustała zaraza, codziennie udzieloną została królestwu Por- wiara nie zaginie.
już
Bractwo Serca Jezusowego.
przybywali nowi, którzy zazdro- tugalskiemu na jego prośby. Jui
Za czasów Piusa VII. utwona pamiętnem zgromadzeniu du
ścili losu poprzedników.
łł

DA

zaiste

wielbiąc należy Opatrzność, czuwającą nad Kościołem i wspania-

—

vna

żeństwu.

stosowniejszego

w

ze

»

NOWOŚĆ!

nad to, że

po wszy-

strony Wiernych jące na celu uczczenie NajświętBóg nie usuwał karzącej prawicy, szego Serca iZbawiciela. Jedna z
tych kongregacyj, opowiada Ea zaraza szerzyła swoje spusto
szenia. Serou-to dopiero Jezusa wangelią' na obszernych archipezostawiona była chwała wytępie- lagach Oceanu ; druga złożona z
gorlinia jej do szczętu. Jakoż do tego niewiast, podzielających
woś
ć
Apo
,która
Jezusa
Chrystusa
raz
odSerca
drugi
świętego
po
swoich
stołów
zapalał, wyprawiwołał się Święty Pasterz. Zachęceni przez niego członkowie urzę- ła kilka kolonij do rozległej dyeiż cezyi Luizyany, aby pomagać midu miejskiego, uczynili ślub
światła
corocznie, w imieniu miasta, ca- syonarzom w niesieniu
łem gronem, pójdą do
kosciato wiary dzikim z nad brzegów Misv<
sipi i Missuri. I odtąd często naa
Nawiedzenia Panny Maryi,
dzień uroczystości Serca Jezuso- tą ostatnią rzeką, słyszeć można
wego, aby tam oddać cześć temu młodego Indyanina, śpiewającetak godnemu przedmiotowi miło- go chwałę Boskiego Serca, które
ści naszej, przyjąć świętą Komu- znieważają na brzegach Sekwa—
!
jarzącą, ny!
nią, ofiarować świecę
Skądże to zadziwiające upowważącą cztery funty, ozdobioną
herbem miasta, i być obecnymi na szechnienie tej czci; dlaczego ob·
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