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13. w, 31 — 35. 
Inne podobieństwo powiedział 

ludowi Jezus mówiąc: Podobne; 

jest Królestwo niebieskie ziarnu! 

gore z y cne mu, które wziąwszy, 
człowiek wsiał do roli swojej. 
Które ńajmniejszeć jest ze wsze-' 

go nasienia: ale kiedy urośnie, 
wieksze jest od wszech jarzyn : 

stawa się drzewem, tak, iż przy- 
chodzą ptacy niebiescy i mies 

kają na gałązkach jego. Insze po- 
dobieństwo powiedział im: Podo- 
bne jest Królestwo niebieskie 

kwasowi, który wziąwszy niewia- 
sta zakryła w trzy .miary m^ki, ; 
łi wszystka ̂ kwaśniała. To wszy- ! 

st-ko mówił Jezus w podobień- 
stwach do rzeszy, a krom podo- 
bieństwa nie mówił im. aby si; 

wypełniło to, co jest rzec zono 

przez proroka mówircego: Otwo- 

rzę usta moic w przypowieściach, 
b^'d wypowiadał skryte rzeczy 

od założenia świata. 

OBJAŚNIENIE. 

poprzedniej niedzieli słyszeliś-j 
my z Ewangelii Św., jak Chry- 
stus Pan Kościół Swój Św. czvli ] 

KrńUstwo Swoje niebieskie, 4u> 

wśród ludzi istniejące, przyrów- 
nał do j>ola zasianemu pszenicą, j 
wśród której wzrósł także i ką~ j 

kcl, zasiany ręku wro.^a. Dziś! 

zaś czytani), jak Pan Jezus Koś- 

ciół Swój św. przyrównaj? do 

Ziarnka gorczycznego i <ło Kwa- 

fM. który ni niewiasty zakwaszają 
c':<to na chleb. Przyrównania te,| 
i ; krótkie i proste, jednak peł-j 

. : «q znaczenia, pełne siły, pełne; 
dobitności i wyraziłoś:i. 
Tem Samkiem gurezyczncm. oj 

ktorem ran Jezus powiada, że ; 

jest - aj mniejsze ni ze wszego na-j 
sienią, a, że mimo to wyrasta po·: 

nad wszystkie jarzyny i staje s«ę | 

drzewem, tak. że ptaki przylatują! 
i mieszkają na gałązkach je?o 

— | 

tym Kwasem, które niewiasta 

( zaczyniła we trzy miary mąki,! 

ażhy wszystka skwaśniała. są po-j 

[ czątki Kościoła św. tego Króle- 

[ siwa Jezusowego, niebieskiego 
na 

ziemi. Początki te były tak nikle 

1 tak niepozorne, że nikt wów- 

czas nie przypuszczał, aby Ko- 

ściół sw. w krótkim czasie rci- 

rósł się tak potężnie i tak wielki 

wpływ na świat cały. r.a całą 

ludzkość wywarł, jak to się stało 
! dzieje dotąd. Początki te napra-1 

można nrzvrwnaé (io małe- 

go. niepozornego, ziarnka gorczy- 
czne«*o i do tej tr^-chy. do tej jrar- 

stki kwa>u czyli dr· -id/y. kto-emi 
niewiasta zaczynia ciasto. Począ- 

tki Kościoła św. to Sam Pan 'e- 

zus pokorny a wzgardzony przez 
ludzi pysznych, początki Kościo- 

ła św.. to ci nie po siadaj 5 :y nau- 
ki światowe- Apostołowie i ucz- 

niowie. to ci wierni, ćo nie zwa- 

I żaii na prześladowania a poszli 

za Jezusem. 

Faryzeusze gardzili Jezusem. 
Sk;»ie jemu u. ;a wiedza, wola·;, 

Przecież to jest syn cieśli, prze- 

j eież rodziców jgo znamy! Cóż 

[dobrego może wyj:v z Nazaretu? 
On nas wszystkich "lu·*·· prze- 

wyższyć. on chce być naszym na- 

| czycifclem, on chce nas po swo- 
l' mu przerobić. On rzesze za ;>>- 

|4»a wodzi. 011 Kruiestwo jakieś 
li h ce założyć, 0:1 królem sic mia- 

giłuje, lud zwodzi, kraj niepokoi, 
ojczyzn na niebezpieczeństwo 
i naraża ze strony Rzymian. Kim- 

1 U 011 jest. kim się on mianuje, 

«zego on chce. Jeśli tak dalej 

h pójdzie, on wszystko pociągnie 

[M sob.'i, a Rzymianie przyjdą 
i 

Wtbiorą nas. czyż bowiem potęż- 

rpiejszy on będzie od Rzymian? 
Królestwo jego to śmieszność, 

fcjebezpieczna zabawka. przez 

Wór.] utracimy i to. co jeszcze z 

iski Rzymian ze swobów iu- 

Ddowych posiadamy. Cuda jego 

|d gusła, to zabobony i czary. 

Jfc * 

Nauka jego nic nie warta. Ratuj- 
my iud pr<:eJ nim. Nic dopusz- 
czajmy luda i dzieci n.szych do 

niego. I zabili Jezusa z obawy o 

swą ojczyznę i z troski o lud. 

Aby Go zaś w mniemaniu ludu 

jak najbardziej poniżyć i moralnie 

wpływ Jego cały zabić, wymyślili 
dla Niego śmierć najhaniebniej- 
szą. W obec luda ogłosili Go za 

bluiuiercę. że się Synem Bożym 

czynił i pckfonu Boskiego 
* dla 

Siebie wymagał, a w obec Piłat 
i rzedli Rzymskiego oskarżyli Go 

jako buntownika, mianującego się 
królem a sprzeciwiającego sie 

władzy cesarskiej. 
A potem zakazywali Aposto- 

łom mówić o Jezusie i w imię Je- 

go cuda czynić, a gdy Apostoło- 
wie nie słuchali, słuchając raczej 

Jezusa, karali ich rozmaicie a w 

końcu pozabijali. I pozabijali u- 

czniów Jezusa i zabijali wiernych 
Chrystusowych przez całe trzy 

wieki. I zabijali tysiące tysięcy J 
dla Chrystusa, a zwłaszcza tych, 
co o Chrystusie uczyli i w imiy 

Jego cuda działali. 

Otóż te:i Jezus tak poniżony, | 
tak oczerniony, len Jezus do. 

Krzyża przybity, ten Jezus wy-j 
śmiany i wyszydzany, tiad któ- 

rym chciano przejść do porządku ! 

dziennego, stał się Bożcm ziarn-, 
kiem gorczyczncm. z którego wy-j 

• » · '« » t 1. · t A I 
rosio ivruiv>lwu iJUit, ;\iuiiiw j 

wyższe nad inne dor*cs:ic, Kr·!»-; 
estwo silne silą niebieską, J.V»?ą. 
ukrytą w Jezusie. Ten Jezus >ta 

się Kwasem, który zakwasza caią 
ludzkość. gdzie tylko Kościół fe- 

. 

go s w. pracuje. 
Tem ziarnkiem gorczycznem i 

Kwasem ciastu zakwaszającym, 
była i jest następnie nauka Jezu- 
sowa, byli Apostołowie i ucznio- 
wie Jezusa i są dotychczas icli 

prani następcy, byli i są wierni 

chrześcijanie, co się nic starają 
jedynie o wielkości doc/.csne i 

światowe, ae przedewszystkiem 
w pokorze i wyrzeczenia sic służą 
Jesusowi, strzegąc mowy Jezuso- 
wej i dźwigają krzyż s w oj i za 

Nim idą. W szystko tu chociaż 
świata nic wielkie, może nawet 

niegodne, by zwracało jego uwa- 

gę, wszystko to. co świat pomi- 
jał przechodząc mimo w pysze i 

zarozumiałości s\v-2j, lun co nie!i- 
tościwie i wściekle zabijał i risz- 

czył. stało sie zaczątktiem i je*t 

ciągłym zasobem Siły dziwnej 
niepozornej a!e niespożytej, dzia- 
łającej na przekór, usiłowaniom 
ludzkim, przemieniającej świat 

cały i opanowującej wszelkie 

dziedziny życia ludzkiego. I pa- 

trzą się na to wrogowie Kościoła 
św. i wrogowie Jezusa i nie rozu- 

mieją. skąd to się wszystko bie- 
rze. I przypisują to czarom , 

i 
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skryty, Bóg ukrywający 
przed okiem pysznych i sercem 

zaślepionych namiętnością. u 

dziuia prawdziwie Bóg ukryty i 

palec Boży, a oni o tern nie wie- 

dzQ, prawdziwie to Siła przewyż- 
szająca wszystko, co światowe i 

zwyciężająca. „Ufajcie, wołał 

Chrystus do Apostołów, Jani 
zwyciężył świat." (Jan 16. 33). A 

ja tobie powiadam, iżeś ty jest 
Piotr, czyli opoka, a na tej opoce 
zhaduję Kościół mój, a bramy pie- 
kielne nie zwyciężą go. (Mat. 16. 
18), tak rzekł Chrystus do św. 
Piotra. Tc słowa świadczą, że si- 

ia świata i nawet siła piekła nic 

przeszkodzi, nie zniszczy siły Je- 
zusowej i .siły Kolcioła św. w 

którym moc Jezusa działa. 

Jak w ziomku gorczycznem i 

w drożdżach, czyli zakwasie spo- 

czywa :iła ukryta naturalna, tak 
w Jeznsic i w Kościeie św. jest 
v. kryta moc Boża. Jak ziarno gor- 
czyczne najmniejsze ze wszego 

nasienia, co w języku wschodnim 

znaczy, jedno z nasion najmniej- 
szych, przerasta wszelkie inne ja 
rzyny i wyrasta w krajach połud- 
niowych do wielkości maleli 

drzewa figowego, i tężeje jakohv 
drzewem było, tak, że piski mie 
szkaią na gałązkach jego gt.:cż- 
dżą fi· tam i karmią, ulubionym 
przez -'ebie owocem, tak se mc. z 

pokornych \ niepozornych począt- 
ków wyrosi Kościół św. przerósł 

i ;r ;.v 

wszelkie jnitytucye ludzkie i 

/.Iwińskie j'; siły u krv t.; 
· Do- 

żą, rozrósł -'e ;) cały świ *-t po< 

"ci^a I*u Mibie dusze dobici w o i 

za wszy.·?»V;' h stron, <iu-z·; nic 

przywi^zujcc* się do zisnn, aie 

wziat ••jąa· .t·. knota i pngnie- 
niem i mysią ku wyżynom nie- 

bieskim, dusze pragnące ciszy i 

pokoju i pokarmu Bożego, szuka- 

jące schronienia przed gwarem i 

szałem świata, przed upałem na- 

miętności w łonie Kościoła św. 
• Jak trochę drożdży przemieni·-» 
powoli i stopniowo, ale koniecz- 

nie wszystko, ciasto które niewia- 
sta rozczynia, tak Jezus, Jego na- 

uka, Jego Sakrament a Św., Jego 
Kościół św., gdzie tylko rzeczy- 
wiście działać zaczną, koniecznie 

choć stopniowo, wpływ swój na 

społeczność ludzką wywierają, 
podno^.ąe ją do szczytnych wy- 
żyn nauk i wzorów Jezusowych. 
Wywierają wpływ na pojedyn- 
czego człowieka i na społeczne 
warstwy i na ogół cały społecz- 
ny. Wywierają wpływ na pojęcia, 
na uczucia i pragnienia, na wolę i 

postanowienia. Pojęcia, o Bogu, o 
człowieku, o stworzeniach, jakie 
nam Jezus podał, są najwyższe i 

najszczytniejsze i już z koniecz- 

nosci, ja Ko wyższe aeaimejszc 

a przytem rzeczvwistsze muszą 

pokonać, pobić i poddać sobie 

pojęcia niższe, podlejsze, rojone, 
z prawdą niezgodne. T: k samo ma 

się rzecz z uczuciami, pożądania- 
mi i uciechami człowieka. Chry- 
stus Pan uszlachetnia uczucia 

człowieka, upodabnia ic do uczuć 

swoich, podwyższa pragnienia i 

pożądania człuwicka do celów i 

ideałów człowiekowi poganino- 
wi nie znanych, uciechy oczysz- 
cza, uświęca, dając im światło 

wyższe, idcaluiejsze, niebieskie 

podnosi upodobanie człowieka ku 

pięknu i szc/ęściu prawdziwemu 
wiecznemu. Chrystus przemienia, 

prostuje, naprawia i wzmacni.i 

woh; człowieka, z przewrotnej, 
czyni prostą : z pysznej, niepod- 
clauej, gwałtownej czyni pokorną, 
rozumną, łagodną. 7. wilka prze- 

mienia człowieka w owcę; czło- 

wieka - owce przemienia w anioła 

ludzkości, anioła prawdy i poko- 

ju. Chrystus tworzy typ rozumne- 

go i szlachetnego chrześcijanina 
który o wiele w każdej dziedzinie 

przewyższa typ rozumnego poga- 
nina. tak Chrystus i tak Jego 
Kościół św., pracuje nad przerobie 
niem całej masy społecznej, 
nad wprowadzeniem pojęć i za- 

sad i dążności chrześcijańskiej w 

każdą dziedzinę życia ludzkiego, 
w życie prywatne i społeczne. I 

przemieniają się powoli bez gwał- 
tu i przymusu zewnętrznego, ale 

1 

konieczną siłą Bożą wewnętrzną 

ludy i narody i społeczności i 

wszystko coraz bardziej chrześci- 

janieje. Ud nas. od naszej dobrej 
| woli, od naszego posłuszeństwa 

' 

I spieszyć ten proces pożyteczny 
ren ferment zbawienny, aby ten 

kwas jak najszybciej zakwasił ca- 

le ciasto społeczności ludzkiej. 
Xie chciejmy należeć do tych, 

co temu fermentowi, tej przemia- 
nie niebieskiej przeszkodę stawia- 

ją, co ten postęp chrześcijański 
wszc'kiini siłami wstrzymują. Xi€ 

należmy do tych, co kwas faryze- 
uszowski wszczepiają w człowie- 
ka i w społeczeństwo, kwas 

kłamstwa nieustannego i prze- 

wrotności, w miejsce prawdy i 

spra w iedli wośc i Ch ry stu so we j 

Przejmijmy się kwasem zdrowym 
jaki nam podał Jezus Chrystus i 

Kościół św. Katolicki. Strzcżm> 
sie te?o, co nam podają, fałszywi 
reformatorzy: „Strzeżcie sie pil- 
nie fałszywych proroków, którzy 
do was przychodzą w odzieniu 

owczem, a wewnątrz są w cv 

drapieżni. V. owoców ich pozna- 

cie ich," woła Pan Jezus. (Mat. 7 
'L owoców kłamstwa nieu- 

stannego i przewrotności niepo- 
prawnej. „Strzeżcie się kwasu fa- 

ryzeuszowskiego, który jest obln- 

dność, woła dalej Pan Jezus. (Łu- 
kasz 12"). „Strzeżcie się kwasu 

Faryzeuszów i Saduceuszów 

(Mat. 16. 6.) „Chrońcie się kwa- 

su faryzejskiego i kwasu Hero- 

dowego (t. j. sposobu post-powa 
nia ich), (Mat. 8. 15). Tak 11a 

przestrzegavJezus, a upomina na 

abyśmy szli za Nim i uczyli si 

od Niego i od Kościoła Św., ja 
Bogu i ludziom służyć, jak siebi 
przeistaczać. 
Kwasem prawdziwie zdrowy 11 

i dobroczynnym, przemieniajacyr 
jest dalej ten Chrystus co daj 
sic nam w'Komunii Św., aby 11 

nas działał powoli, ale stateczni 

J według swej mocy Ra 

I skiej, póki nas zupełnie na wzo 
Swój nie przemieni. Tak mał 

iluś.tyjka, ale w niej jest Bó<; 
Tam On Sam i «noc jego Bożą u 

kryta. Prawdziwe to ziarnko gov 

j czyczne i prawdziwie kwas za- 

! kwasTający wszystko. Korzystaj 
my z tego kwasu pójmy się o 

gniem miłości Bożej, który jest v 

tym chlebie Bożym, siejmy t< 

ziarno gorczyczne w sobie, któr 

choć mae i niepozorne zdolne v 

nas przeróść wszelkie oczek iwa 
•nia. 

0 treści i porzątku v 

Ewangeliach św. 

Nauki, które Pan Jezus częst< 
powtarzai są w Ewangeliach św 

tylko raz wspominane, a zdarzeni) 

które się wydarzyło przy nauc 

pierwszy raz m:-ancj, umieszczo 
ne jest często tam, gdzie ta nau 
ka ponownie powtórzoną została 
wzmianka zaś o pierwszej naua 

pominiętą została. Często leż nau 

ki, które Pan Jezus w różnycl 
miejscach i w różnych czasacl 

miewał n. prz. ostre nauki prze 

cwko Faryzeuszom i różne zaj 
!.. . 

. 

j scia z nimi podczas uczt, na kton 

| Pana Jezusa zapraszali, wspom 
! niane są jakoby się były zdarzył; 
| przy jednej uczcie, jeśli te uczt; 
następowały krótko po sobie 

Także i te najostrzejsze wy stępi 
Pana Jezusa, spowodowane za- 

rzutami Faryzeuszów, które zaw 
sze te same były, powtarzały mi 

czecto. Pan Tczus uczył, jak chi 

jeszcze uczy nas Kościół św. v 

sposób katechetyczny, po naj- 

większej części temi samem i sło 

Mami i mniej więcej to samo i po 

dobnie jak przedtem, jeśli był; 
te same okoliczności. Czynił to n. 

to. aby uczniów swych prostycl 
w nauce dobrze oświecić i utrwa 

lic. Pan Jezus trwał, jak Prawd; 

zawsze czyni, zawsze przy ni o 

wic Swojej. 
Wszystkie tedy powtarzane na 

uki i powtarzane cuda są w 

wangeliach Św.. które są tylk< 
! krótkim wyciągiem wszystkiego 
ściągnięte w jedno i dla tego ni 

możliwą wprost jest rzeczy, wszy 
stkie w Ewangelii św. opowiada 

j ne wydarzenia ustawić, tak, ja! 

J one rzeczywiście po sobie nastę 
j powały. 

Nieraz całe miesiące 
; wielkie odległości zachodzą mię 
dzy wydarzeniami obok siebie ze 

stawionemi. Św. Łukasz, który 
wangeli św. swoją spisał wedłuj 

opowiadania Apostołów, główni 
Pawła Św., najmniej trzyma si' 

porządku i następstwa czasowe 

go Św. Jan Ewangelista ma wi 
le w porządku, ale z wielkieni 

wypuszczeniami. Jeśli w Ewan 
srelti św. nieraz czytamy: — „O 

uego czasu, gdy to się stało, sta 

ło się i to, — nie zawsze to zna 

czy, że to drugie nastąpiło \ 

porządku chronologicznym 
wydarzeniu pierwszem, znacz; 

tylko: w tym czasie, okoio tegi 

czasu i t. d 

Wogóle, ponieważ Pismo św 

jest nadzwyczaj krótkiem stresz 
czenietn życia, nauk i cudów Pa 

na Jezusa, dla tego wiele rzecz; 

jest opuszczonych całkowici* 

wiele niedopowiedzianych, wie) 

w jedno ściągniętych. Niemożli- 
wą było wprost rzeczą, jak t 

Sam ś\v. Jan Ewangelista zazna 

cza. spisać wszystko, co Pan Je 
zus przez trzy lata uczył i działa 

A nawet nie było to rzeczą ściśl 

konieczną. W piśmie Św., za nat 
chnieniem Ducha św. napisancrr 
zostało umieszczone tylko to, c 

najkonieczniejsze i to co pożyte 
czne jest dla wszystkich czasó\ 
i wszystkich warstw ypołecznyc! 
a pominięte zostało 10, co w da 

nym wieku byłoby przez prze- 

wrotnych ludzi przekręcone i 

złe obrócone, choć i to, co zosta 

ło napisane wiele ludzi przekręć 
na własna swoją zagubę. Już św 
Piotr o tem wspomina w liści 

swoim do chrześcijan mówiąc, 
listy św. Pawła „niektórzy nicu 
czeni i niestateczni wykręcają 
jako i inne pisma, ku swemu wła 
snemu zatraceniu (II. Piotr 3) 

-j Pan Jezus tedy w Bożej m4dro- 
s ; ści Swej dobrze uczynił, że nie 
s ! biblię, ale Kościół Swój iw. zo- 

t*1 stawił do nauczania Prawdy Je- 
< I zusowej. 

I —„— 

, 
Ks. Semeneńko Kwa- 

> sie ewangelicznym. 
Kwas to miłość. 

Niewiasta: to naprzód Synago- 
" 

jja, a potem Kościół św. 

Mąka : to natura ludzka. Ona 
1 
sama w sobie tego kwasu niemu. 

Miarki trzy: (zata tria) : to trzy 

dziedziny tej natury ludzkiej i u- 

czucie, rozum i wola. 

„Aż wszystka skwaśniala". Tak 
Duch Boży — Miłość przemienia 
naturę ludzką. 
W pehiem znaczeniu tym kwa* 

sem jest Chrystus Sam. ten sam 

który jest i ziarnkiem gorczycz- 

nem. 

Chrystus działa jako kwas roz- 

ęzyniający i przemieniający: 
W rozumie: przez wiarę Swo- 

r ją. _ 

W uczuciu : przez nadzieję, 
(którą nam dał). 
W woli: przez miłość, (której 

> stał sie przedmiotem najszczyt- 
. niejszym). 
i Działa w nas. póki nie przemie- 
: nimy się zupełnie w Chrystusa. 

Patrzmy na siebie, czyśmy tak 
- przemienieni w Chrystusa? Taka 
» nasza wiara? Jaka nadzieja? Ja- 
: ka miłość? Czy Chrystus w nas 

wszystkiem? Skruszmy się i prze- 
• prośmy. Dajmy Chrystusowi 
» wejść w nas i przemienić nas. Ja- 
• ka to będzie pociecha dla Niego! 
• Jakie szczęście dla nas! Amen. 

BAJKA. 

Przemawiał wilk do owcy: Dla- 

czego słuchasz pasterza twego, 

dlaczego trzymasz się gromady, 
dlaczego dajesz się zamykać w 

zagrodzie? Wyjdź, wyjdź ze za- 

grody w którą cię wprowadzono, 
ona ogranicza wolność twoją, ona 

poniża godność twoją. Czyż ci nie 

wstyd trzymać się tak razem i nie 

być więcej samodzielną? Wyjdź, 
a zawrzyj przyjaźń ze mną. Prze- 
cież ja nie taki zły, jak twój pa- 

j 
sterz obgaciał mnie przed tobą. I 

ja przecież stworzenie Boże i ja 

t 
przecież wierzę w Boga. Teraz 

już nastają czasy inne, teraz już 
nie będziecie potrzebowały mieć 

zagrody, ani nie będziecie potrze- 
bowały mieć pasterza. Teraz na- 

stanie wolność, równość i brater- 

stwo z nami. I posłuchała owca. 

Pomyślała sobie: Pasterz bajdu- 

rzy, a wilk mądrze mówi, i ja 
także taką mądrą chce być. I 

poszło. wilk nie tylko ją o- 

w 

strzygł, ale ją zjadł całą. Takie ta 

. przyjacielstwo, wolność i rów- 

ność z bratem wilkiem. DyabcJ 
zawsze więcej kosztuje, aniżeli 

Pan Bóg. 

V 

Co Pismo św. mówi o 

; kłamstwie i o kłamcach? 
) 

L L 

i Zelżywość bardzo zła w czlo- 
. wieku kłamstwo, a w ustach nie- 

. powściągliwych będzie ustawicz- 
ne. 

Lepszy złodziej, mz mąz usta· 

. wicznie kłamiący : a oba odziedzi- 

-, czą zatracenie. 

Obyczaje ludzi kłamliwych są 

j 
bezecne a sromota ich jest z nimi 

bez przestanku. (Ekkl. 28). 
Słodki jest człowiekowi chlel: 

kłamstwa: a potem napełnią si^ 

piaskiem usta jego. (Prov. 20).' 
Kto zbiera skarby językiem 

kłamliwym, nikczemny i szalon} 
, jest i w.padnie w sidła śmierci 

(Prov. 21). 
Nie pożądaj pokarmów tego, w 

którym jest chleb kłamstwa 

(Prov. 23). 
Pan, który rad słucha słów 

, kłamliwych, wszystkie sługi ma 
niezbożne. (Prov. 29). 

Jeżyka kłamliwego, świadka 

fałszywego, ktary mówi kłamstwc 

i tego, który sieje rozterki międzj 

bracią, nienawidzi Pan. (Prov. 6) 
Kto sie wspi-era na kłamstwacli 

ten pasie wiatry i ściga latające 
ptaki. (Prov. 10). 

. Lepszy jest ubogi, niż mąi 

kłamliwy. (Prov. 19). 
Słowem kłamliwem będzie sie 

brzydził sprawiedliwy (Prov. 13) 

c Brzydkością są Panu wargi 
, 

kłamliwe. (Prov. 12). 
Złośnik posłuszny jest języko 

wi złośliwemu, a zdradliwy słu- 

cha warg kłamliwych. 
Nie przystoją księiżęciu usi;i 

kłamliwe. (Prov. i;,). 

Dyabeł gdy mówi kłamstwo, z 

własnego mówi, iż jest kłamcą i 

ojcem jego. (Jaii. 8.). 
Nie wnijdzie'tlo niego (t. j. do 

nieba), nic nieczystego, albo czy- 

niącego obrzydłość i kłamstwo. 

(Obj. źi). 
Precz (od nieba) każdy, który 

m iłuje i czyfli kłamstwo. (Obj. 
22). J , x..\, 

' 

: « 

KLERY KALI. 

Rewęlucya bije najpierw w kler 
zakonny, potem w kler świecki, a 

potem w klerykałów. Cóż to są ci 

klerykali? Klery kałami nazywają 
wrogowie Kościoła św. tych, co 

dążą razem z Uerem do celi: 

wskazanego przez Jezusa. Cel i 

dążenie kleru streszczają się w o- 

statecznym wyrazie swym: 

Chrystus. Kler dąży do tego, aby 
nauka Chrystusa Pana została 

przyjęta» przez całą ludzkość, 

kler dąży do tego, aby sakramen- 
ta św. stały się skarbem całej 

' 

ludzkości i godnie były przyjmo-! 
wane, kler w końcu dąży do tego, 

r.by Organizacya Chrystusowa o- 

garnęła cały świat. Potrójny tedy 
• 

* | 
cel kleru: nauka Chrystusa Pana, 
sakramenta Chrystusa Pana i Or- 

ganizacja Chrystusa Pana, czyli J 

jednem słowem: Chrystus i Jego 
Królestwo. Kler stara się rozsze- 

rzać Królestwo Jezusowe, jak je 
Sam Chrystus ustanowił, oświatę 

Chrystusową i miłosierdzie, jakie 

Chrystus polecił i nakazał. Chwała 
Boża chrześcijańska, oświata 

chrześcijańska, miłosierdzie chrze 

ścijańskie, oto cel i dążenia kleru. 

A szazerzy Katolicy miłujący 

Chrystusa, dążą wraz z klerem 

cLo tych samych celów i .popierają 
kler, piątego przez wrogów Chry- 
stusa i Kościcoła Jego, nazywani 
są klerykałami. .Lecz klerykał to 
nic innego, jak szczery i prawdzi- 
wy katolik. Klerykali to katolicy, 
a nic innego. I «est to tytuł zasz- 

czytny a nie ujemny,, Wszyscy 

katolicy muszą sprawę Chrystu- 
sa popierać a nic tylko księża. 

Wiązanki Myśli. 
Gdzie Komunia św. często a 

godnie przyjmowana, tam wszy- 
stko chrześcijanie je, szlachetnieje 

podnosi się. 

Gdzie Komunia Św., godnie i 

często jest przyjmowana tam całe 

społeczeństwa się podnoszą, na- 

rody prawdziwie cywilizują, spo- 
łeczeństwa wzrastają w prawdzi- 
wym postępie. 

+ + * 

Gdzie Komunia św. często a 

godnie jest przyjmowana, tam 

wzrasta miłość Chrystusa i Koś- 

cioła Jego św. Tam szerzy się 

prawdziwa oświata, umysł in- 

teligentnieje, uczucia szlachetnie- 

ją, charaktery łagodnieją, wszy- 
stko się przemienia. Postęp zdro- 

wy, ferment zdrowy, zapał zdro- 

wy opanowuję wszystko. 

Gdzie Komunia św. często a 

I godnie jest przyjmowana, tam 

I prawdziwie z ziarna gorczyczne- 

go rozrasta się Królestwo Boże, 
mocne i silne ponad spodziewanie 
ludzkie. Tam prawdziwie działa 

kwas Boży, zakwaszający wszy- 
stko ku pożytkowi i szczęściu 
wiecznemu. 

·« ... ** 

Gdzie Komunia św. często a 

godnie jest przyjmowana, tam 

umysł staje sie potężniejszy, ser- 
ce szlachetnieje, wola ku dobre- 

mu się zapala. Tam wszystko pro- 

mienieje miłością do Chrystusa i 

do Kościoła św. Jednej Owczarni 
i Jednego Pasterza, do wszyst- 

kiego, co z Chrystusem ma łącz- 
ność. 

*!- *1* 

Nie darmo Chrystus Pan po- 
wiada: „Kto mnie pożywa, żyć 
będzie dla mnie." (Jan 6. 58.), t. 

j. dla Chrystusa i dla tego wszy- 

stkiego, dla czego żył i działał 

Chrystus Pan. A czyż lo nie , 

wzniosłe? 

ikiamoi 

DĄBNOi 
Ukeyi muryH nitzym Motecie teraz kupić elaw. 
ne«/m llirim ifiti- a Klmbal organ wpro-t 
nun. Jtfli HtfISZECIE od fabrykantów, po cen 
00 NAS NATrCNMlitT. ibrycznej. Doet»wiamy 

Je waząd/.ie ludziom godn>iu aaufanla, o* 

l'ardzb łatwych warunkącli gplaty —f » mie· 
atecinie i u>>/fj.jik kto obi* ły:ty. 
Prowadzimy największą fabryką orgioO*» 

w rfw.ecle; wioiywsay w nią najwiefcezy kapi·. 
tal. kupują ·it'rowy materrał w najwiąke/.ycb 
IMciaęb *» gotówką — Kimbail'a eyete n fa- 
brykowani* i sprzedaży stanowczo *aoazczą- 
dx; vr m do aga » każdym pierw. 

sz-J klftay fortepUule. 
«/•li juz konie iznto chcecie mieć orjęm, to 

btd/.irciechcieli mieć dobry, Piąkny nihy na 
zewnątrz or<aa. bez dobrego tona, na t le sią 
nio/.da. Kupcie zaraz dobry Kiinbail <ir»au 

po e*nłt fabryczny spltcsjoie dogod iemi 
ratami. 

Uimball'a znamienne ceeby 
Od p6ł wieku KimbjJl'a organy cieozą eiQ 

popularność a. Są slawtie z Icb ślicznego tona 
trwał lici. Kimoal! zaprowadził aiele ule· 

p *eń w wyrobie organów. 1 Dla ego wydają 
on· nietylko o •jaiod·/,· tony, Ucz cieszą si«j 
jaszcze największą powagą * świeci# handlo- 
wym. Sprbijde na naaz koszt. 
tFftn diisiajpo biiplatny piani katalog. 
Nie kupujcie, «ni nie próoujsie kupić organu, 
ni d ostaniec · naszą pruuotycyę. 
Kas/.« doSwialez^nie f^brrtv.n» i ailna pod. 

etawa flnanaowa, «nacią bard/.o wieledla wa«. 

Nawitt Dledośwladezouy, tysiąc- mil od nae, 
mnte pobić z nami loteries tik. jak znawca 
albo jak gdyby był m osooiśc e, pon ew»z 

kaZdy organ W wia wvbiera ekspert. Ławka 

1 książka z nuta wt ilłrm » r. kaftdyin organem. 

P.ilil 9mmdm ! W. W. RtMIUI.Ł CO. 
Mpw . 475 Klmball Hall, t!»lę»CO. 

Dsiiiaj HĘf ! prkyałaC mi darmo 
i kaulrtg lWlfł. wasz pittilądu 

n?on*t«r/ i : plan. ezcz-gó- propdzycyi 1 ; . 

n du udłje| f.kcyi muzyki 
Kiliłk) I airo- ! i kMąt.ke z nar id. «plewami, 
tfsviai il·»"· * 

kial 0 A R 0. : »**., 
w· w.>· j ..... 
bali Co., 

CfllC^UO. Count; . 

' SlAtf,,», 

Podafcm? do w'adomoioi. *· 
waielkie taandwlenle na oboragwle 

narodowe, o* odanakl dl* Tow.. na orna- 

ty! stuły. itd. Motna »it zgłoeHUetowole lab 
csoblśole na ppdaoy adre·: 

łiectry Fraadwkaaki, 2649 N. Hiailia Ara., 

CHICAQO, . J-. 

Malec foorastający 
Chociaż wygląda silny, często nie 
ma dośó żywotności ażeby prze- 
żył niebezpieczny czae dorastania. 

MALT 
MARROW 

Jeet rekomendowane prze* do- 
ktorów dla dorastających i ełabo- 
wityoh dzieci, gdyż wzmacnia ko- 
ści i muszkuły 1 napełnia żjtfr bo- 
gatą czerwoną krwią. Malt Mar- 
row jest idealnym tonikiecn dla 
matek i przepracowanego "by- 
zneeisty", który potrzebuje wzma 
eaiajcc-g tonlku. Pl«cle po kaląfteeaką 
"Eminant Phyeiclane ot the weat*». 

Doetaresamy do waaaego dom· w 
mielcie bezpłatnie, 

McAvoy Malt Marrow Dep't 
2340-8 South Park Arenne. 

Telef. wszystkich Dept. Calumel 

^ 
6401. Automatic 71-125 

Pasy na Rupturę 
od V«o 
w y I · ) » 
pojedgrioze 
a od fcl.e· 
1 wyła] tm 

pod wóiae 
Elaatyczoe, 

! potfetocfefj 
na nabrt* 

mlałe ozłonkt od Ht I wytej, aa bawełnloowof 
•S i mytej za Jedwabne pokrycia na kolan^ 

powłoki na kostki, golenia 1 uda, ·.7 astuk* 
Pdty na niedokładnoiol brzuazne od ·3 I wj( 

tej m bawełniane. 13.S5 i wytej ta Jedwabno. 

Wszystko wyrabiamy podług miary. Eksperci 

HOTTINGERA FABRYKĄ 
Załoiona w 1860 r. 

80] Milwaukee ave., róg Chicago a?·» | 
6-te pi|tro. waicla elewator· j 

|tell olerpiolena Ml iłowy lab Jakąkolwiek 
ioleerllwośd oczu. udajcie «le do Dra 

On Wu wylec* y meUyoyna, albo dopaemje W «a 
naukowe okulary. Btrzamf aoya «arma 

DR. RflMSER, aft 
y» iWMwl* «gté·11»mUém. «i>éM 

Stefan R. Carynskj 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Drugi· piętro. City Hall Square Bid*. 
Telefony: Central 4305 i Automatic 48 MB 

13 N. Clark ulica 

Wieczorem od 7 do 9. Telefon Haymarket 3290 
4 Noble ulica 

Edmund K. Jarecki 
ADWOKAT 

eftew mieście pokój 191· (10-te PlfiCr^ 
BECTOB BUDYNEK- południowo weeltodjf 
róg Meuro· 1 Clark al.— Tel. Raudo'pta OTŁ 
W do > wleo/oremi IPSO Armltage A rei, 
p<Se Krthoy alicy. — Telefon HumboTdt U*' 

Prseelddsm abstrakty, pośrednicy w eauu^ 
*aoh realności, z&jmujf alQ aprowaml epadto* 
-Mo odełtK-^owania 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

6te 414 I 416 HOME BANK BUDT·! 
Milwaukee i AtbUod «·. 

S 
Mleeskanlei Mil THOMAS ULICA. 1 

«•Jon W onel·' Telefon w domu 
ON BO ml. HUMBOLDT Sili 
i. Praktykuj· we weayetklcfe «ądarb. 1 
yuijr wam w «prawach kcpna J * realauttt. 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

69 W. Washington u!., 6te piętro 
Telefon Ranrinltih 3206 

Wieczorem: 9206 Commercial Afeuoe 
Trlefnp Bnath ChlcHirn 8234 15813. 

W. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

PnktjrkaJe we wazyetkich «ądanh 
Ofis: 59 CUrk cl., nar. Randolph 
!*eliéj 307, 3da pi«tro. Toi. Central 7071· 
· wtorki 1 oztrartU! wUworami w biurM 24*· 

. <BPWill·. ioa« Mte aiftr* 


