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Niedziela 2 
Adwentu. 

Ewangelia św. Mateusza, rozdz. 
11 w. 2—10. 

Jan usłyszawszy w więzieniu 
dzieła Chrystusowe, posławszy 
dwóch uczniów swoich, rzekł 

Mu: „Tyś jest, który ma przyjść, 
czyli inszego czekamy?" A od- 

powiadając Jezus, rzekł im: 

„Szedłszy, donieście Janowi, coś- 
cie słyszeli i widzieli. Ślepi widza, 
chromi chodzą, trędowaci bywają 
oczyszczeni, głusi słyszą, umarli 

zmartwychwstają, ubogim ewan- 

gelię opowiadają. A błogosławio- 
ny jest, który się ze Mnie nie 

zgorszy". — A gdy oni odeszli, 

począł Jezus mówić do rzesz o 

Janie: Coście wyszli na puszczę 
widzieć? Trzcinę chwiejącą się 
od wiatru? Ale coście wyszli wi- 

dzieć? Człowieka w miękkie sza- 

ty obleczonego? Oto którzy w 

miękkie szaty się obłóczą, w do- 
mach królewskich są. Ale coście 

wyszli widzieć? Proroka? Zaiste 

powiadam wam, i więcej niż pro- 
roka. Bo ten jest, o którym na- 

pisano: Oto Ja posyłam anioła 

Mego przed obliczem twojem, 

który zgotuje drogę twą przed to- 

bą. 

OBJAŚNIENIE, j 
Na drugą, trzecią i czwartą 

niedzielę adwentową czyta nam 
Kościół św. ewangelię o św. Ja- 
nie Chrzcicielu, jako poprzedni- 
ku Pana Jezusa tu na ziemi. Ko- 

ściół św. wymienia nam w tych 
trzech ewangeliach trzy wyda- 
rzenia, które publiczną działal- 

ność św. Jana jakoby w ramy u- 

jęły, rozpoczynając ją, podtrzy- 
mując i kończąc. Te trzy zdarze- 

nia. czytane i tłómaczone wier- 

nym przez Kościół św. w czasie 

adwentowym, są trzy różne posel- 
stwa. Pierwsze poselstwo było o- 
wo, kiedy to 15 roku panowania 
Tyberyusza cesarza, — za naj- 
wyższych kapłanów Annasza i 

Kaifasza stało się słowo Pań- 
skie do Jana, Zacharyaszowego 

syna, na puszczy. I przyszedł do 

wszystkiej krainy Jordanu, opo- 
wiadając chrzest pokuty na od- 

puszczenie grzechów. (Łuk. 3). 
1 o poselstwo było Boże i ono roz- 

poczęło publiczne posłannictwo 
św. Jana. 
Drugie poselstwo, o którem 

nam Kościół św. czyta w niedzie- 

lę trzecią, było inne. Było posel- 
stwem ze strony żydowskiej sy- 
nagogi : Posłali żydowie z Jeru- 
zalem kapłany i lewity do Jana, 
aby go spytali, ktoś ty jest. I 

wyznał a nie zaprzał, żem ja nie 

jest Chrystus Jam głos wo- 

łającego na puszczy. Prostujecie 

drogę Pańską, jako powiedział I- 
zajasz prorok. (Jan 1.) To dru- 

gie poselstwo i odpowiedź dann 
stanowi tło i podstawę całej 
działalności publicznej św. Ja- 
na. 

+ + 

Trzecie poselstwo, o którem 

czyta Kościół św. na drugą nie- 

dzielę, to uroczyste poselstwo 
.łanowe do Jezusa. Kończy ono ij 
chwalebnie zamysa publiczną 
działalność Janową. Zamknięty j 
do więzienia, oczekujący w niem ! 

śmierci, św. Jan Chrzcicie! już 
dalej swego wzniosłego posłan- 
nictwa spełniać nie może. Czuje 
przez Ducha Bożego, że koniec 

działalności jego publicznej już 

się zbliża. Chce tedy, tę działal- 
ność swoją, jak najchlubniej i 

najgodniej 7 a kończyć, chce całe 

posłannictwo swoje, które tafc go-j 
dnie dla Jezusa piastował, u stóp 
te?oż Jezusa z jak największą 

pokorą złożyć. Chce przez to je- 
-rrzc po raz ostatni. publicznie,! 
wcbec tłumów Jezusa niezrówna-j 
ną godność wyznać. Wybiera 
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tym celu dwóch pomiędzy ucz- 

niów swoich. Daje dowód, czepo 

ich uczył i do czego prowadził. 
Mistrz uzupełnia się w uczniach 
swoich, a on chce cały złożyć si·? 

Jezusowi, nietylko sam, ale i z u- 

czniami, nie tylko sam, ale i z te- 

mi rzeszami, co jego i jego ucz- 
niów otaczały. Tak jak sam był 
dla Jezusa, tak wszystko chciał 

mieć dla Jezusa. A ażeby to peł- 
niej uczynić, ażeby wszystko o- 

toczenie pociągnąć za sobą, wy- 

brał formę uroczystą. On był gło- 
sem wołającym, wołającym na pu 
szczy, głosem donośnym, więc 

wołał, tak, aby go wszyscy mogli 
usłyszeć: formą uroczystą posel- 
stwa. Pytanie uroczyste i uro- 

czysta odpowiedź, do formy u"~ 

roczystej należące, bardziej i wy- 

datniej do wszystkich przema- 

wiały. więc wybrał je. 

Uroczyste takie złożenie pro-j 
roctwa swego od Boga otrzyma- 
nego u stóp Jezusa wymagało py- 
tania uroczystego, aby żadna wą- 
tpliwość nie mogła powstać w 

czyje ręce św. Jan Chrzciciel od- 

daje wszystko, komu miejsca u— 

stępuje, kto wchodzi w prawa i w j 
pracę jego. Wątpliwość bowiem j 
mogła powstać w tych, co jesz- 
cze pełnej wiary w Boskie i mes· 

syańskie posłannictwo Jezusa na 
niebie, którzy cudów Jego wiel- 

kich, świadczących o Nim nie wi- 
dzieli, którzy głosu niebieskiego 

wołającego w czasie chrztu: 

„Oto Syn mój miły w którymem 
sobie upodobał, jego słuchajcie , 

nie słyszeli. Forma uroczysta po- 
selstwa ze swem uroczystem py- 
taniem służyła na naukę, a odpo- 
wiedź otrzymana usuwała wątpli- 
wość. Nie tyle było potrzebne py- 
tanie i całe uroczyste poselstwo! 
dla Jana Św., ile dla uczniów i 

dla rzesz. Jan przez nich w obli- 
czu rzesz składał hołd Jezusowi, 
jako sługa Panu, któremu niego- 
dzien rozwiązać rzemyka u trze- 

wika llego, a Jezus w obec ucz-' 
niów i rzesz dając uroczystą od- 

powiedź Janowi, zatwierdzał pu- 
blicznie działalność Jana i Swoje 
Boskie prawo do pracy Jezuso- 

wej. 
Chodziło św. Janowi, ażeby Pan 

Jezus przyjął pracę Jana św. i 

przyjął wszystko to, co Jan dla 

Pana Jezusa i dla Jego Królestwa 

przygotował. Chodziło nadto, aby 
Pan Jezus uczniów Janowych , 

przyjął wszystkich do Si-ebie, a 

nawzajem żeby wszyscy ucznio- 

wie Jana św. Jezusa uznali. Prag- 
nął dlatego św. Jan, żeby Pan Je- 
zus jeszcze dobitniej i jeszcze wy- 

raźniej Siebie i Swoje Królestwo 

objawił. 
Dlatego kazał pytać: Tyś jest 

który masz przyjść czyli innego 
czekamy". Nie dla tego, aby wąt- 

pił, ale dla tego, żeby Jezus dał 

Sam wyraźne świadectwo o So- 

bie i nie mogli Mu zaprzecz)c, 

wszyscy ci, co dotychczas nie u- 

wierzyli w Niego. Dla tych, co nic 
mieli jeszcze pełnego poznania 
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Jezusa, pytanie Jana odzwiercia- 

dlało ich dusze, lecz odpowiedź 

Jezusa usuwała wątpliwości. 
Pokora św. Jana i w tem pyta- 

niu widnieje i w całem poselstwie. 
Celem Jana św. było, żeby był po- 
twierdzony przez Pana Jezusa, | 
według tych słów które wyrzekł 

przed chrztem: „Ja mam b\ć o-« 

chrzczony od Ciebie a Ty idziesz 
do mnie? (Mat. 4) i żeby następ- 
nie praca jego i uczniowie jego 

byli przez Pana Jezusa do Króle- j 
stwa Bożego przyjęci, żeby w 

, 

końcu Jezus Sam o Sobie świa- 

dectwo mógł wydać, większe niż 

świadectwo Janowe. Jan tedy nie- 

tylko postać swoją, ale i świade- 

ctwa swoje niżej cenił, niż świa- 1 

dectwo Jezusa. 
Posłannictwo swoje uważał za j' 

niezmiernie niższe od posłanni- J 
ctwa Jezusowego, a nawet swemu 

świadectwu o Jezusie przypisując j 

niższą wartość, chciał, aby ucznio-t 

wie i rzesze dla świadectw i gło- i 

su Samego Jezusa, uwierzyli wij 
Jezusa.· 
Pokora św. Jana nie bardzo po-(! 

dobała się ucznięm jego. Oni go i 
chcieli podwyższyć, większe mu 
nadać znaczenie, Jezusa nie znali. ; ! 

czuli pewne uprzedzenia do Jezu-] 
sa. gdyż Jezus nie odznaczał się,! 
ani taką surowością pustelnicze- 
go życia, jak s w. Jan. ani taKą o* 

^trością w naukach. Czyżby ten < 

Chrvstus miał być większy od i 

Jana a Jan sługą Jego? Przywią- 1 

sanie do Jana, miłość własna, 

brak bliższego poznania Jezusa 
wszystko to uprzedzało nieco u 
czniów Janowych względem Je 
zusa. Dlatego też tak uroczyste 

pytanie: „Tyś jest, który mas- 

przyjść, czyli innego czekamy" 
odpowiedź uroczysta Jezusa, był* 
potrzebna dla dusz ich. I on 

chcieli rychłego objawienia sic 

Królestwa Bożego, ale chcieli j< 
widzieć objawiające się w chwalt 
i potędze ziemskiej i ludzkiej, « 

nie w mocy Bożej. Oni pragtięl 
dla tego Królestwa chwały i po- 

klasku świata, nie rozumiejąc, żf 
Królestwo Boże — gwałt cierpi 
gwałtowością porywają ją. Nic 

rozumieli, że Messyasz na poniże- 
nie i na cierpienia skazany będzie 
a Królestwo Jego przez świa; 

prześladowane będzie. 

Chrystus tedy dając odpowiedź 
Swoją musiał przedewszystkierr 
zbić to błędne mniemanie, jakoby 
Królestwo Boże w chwale i mocy 

tego świata objawić się miało i 

przestrzedz tych, którzy dla bra- 
ku tych rzeczy zgorszenie z Kro 
lestwa Bożego biorą. 
Natomiast odwołał się Chrystus 

na moc Bożą, która według zapo- 
wiedzi proroka Izajasza w Króle- 
stwie Bożem okazuje się i świa- 

dectwo o Nim przed wszystkimi 
daje: ,,Szedł>zy tedy odnieście Ja- 
nowi, coście słyszeli i widzieli, 

Ślepi widzą, chromi chodzą, trę- 
dowaci bywają oczyszczeni, głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, 
ubogim ewangelię opowiadają. A 

błogosławiony jest, który się ze 

mnie nie zgorszy". (Mat. ii.). 
Odwołał się Jezus do świade- 

ctwa cudów Swoich, których nikt 

inny jeno Bóg i Messyasz czynić 
nie mógł, odwołał się do proroctw 
Izajaszowych, które o nich mówi- 

ły, odwołał się do tego, że Kró- 
lestwo Boże w mocy Bożej obja- 
wia się, a nie w ludzkiej i błogo- 
sławiony ten, który się z pokory, 
prześladowań i poniżeń Messya- 
sza i Królestwa Jego nie zgorszy. 
T Jezus w tej odpowiedzi uro- 

czystej zapowiada, że Królestwa 
Boże prześladowanie i gwałt cier- 

pieć musi i cierpieć będzie jak już. 
cierpiało: „A od dni Jana Chrzci- 

ciela, aż dotąd Królestwo niebie- 
skie gwałt cierpi a gwałtownicy 
porywają je. (Mat. XI.). 

Tą odpowiedzią obronił się Je- 
zus przed wszelkiemi zarzutami i 

tą odpowiedzią ąbił błędne pojmo- 
wanie Messyasza i Królestwa Je- 
go. Nie na pysze, ale na pokorze 
polega Królestwo Jego, nie roz- 

koszy używać, ale gwałt cierpieć 

będzie i tylko gwałtownicy pory- 
wający je, zdolni są do niego. Tą 
odpowiedzią dał majlepsze świa- 
dectwo Sobie i Królestwu Swe- 

mu: Na inną wyraźniejszą odpo- 
wiedź wobec uczniów i rzesz je- 
szcze czas nie przyszedł. 
Nie według pochopności ludz- 

kiej, ale według mądrości Bożej 
postępował Chrystus. Dał taką 

odpowiedź uczniom i rzeszom w 

formie uroczystej odpowiedzi dla 
lana, jaka dla nich byia wysra» 
;zająca. aby Messyasza poznać 
mogli. 

Odpowiedź ta w końcu dana Ja- 
nowi, a skierowana ku uczniom 

ego, dała Panu Jezusowi sposob- 
iość po odejściu uczniów, chwa- 
lić i podnieść w oczach otoczenia 
wielkość postaci Janowej. 
Coście wyszli widzieć na pusz- 

:zę? Trzcinę chwiejącą się od 

wiatru? Albo coście wyszli wi~ 
izieć? Człowieka w miękkie sza- 

ty przyodzianego? Ale coście wy- 
szli widzieć? Proroka? Zaiste, po- 
wiadam wam i więcej niż proro- 
ka. Bo ten jest, o którym napisa- 
no: Oto ja posyłam anioła mego 
->rzed obliczem twojem, który 
zgotuje drogę twą przed tobą. Za- 

prawdę powiadam wam, nie pow- 
itał między narodzonym z nie- 

wiast większy nad Jana Chrzci- 
:iela: lecz który jest mniejszym 
,v Królestwie niebieskiem, więk- 
szy jest niżli on. (Mat. XI.). 
Tak Pan Jezus dał publiczne i 

.iroczyste uznanie i świadectwo 

iziałalności św\ Jana, sługi Swe- 

£0 wiernego, nic chwiejnego i nie 

niękkiego, ale po tak żmudnej 

działalności gotującego sie na 

« h 

' śmierć męczeńską dla tego Króle- 

; stwa Bożego, którego znakiem : 

'j 
prześladowanie. 

Niepokalane Poczę 
cie Najświętszej 

Dziewicy. 
1 

Od czasu, jak pierwsi Rodzice 
, w raju zerwali z Panem Bogiem 

i wypowiedzieli Pa*u Bogu po- 
słuszeństwo i zależność za namo- 

; wą szatana, ludzkość straciła 

: rzecz najdroższą i najcenniejszą, 
i jaką posiadać mogła, dar Boży 
, największy i najszczytniejszy, 
i jakim kiedykolwiek człowiek 

mógł być od Boga obdarzony. 
: Darem tym wielkim to łaska 

; Boża. Jest ona czemś rzeczywi- 
stem w duszy. Ona przemienia 
duszę. Ona tem jest dla duszy, 
czem światło dla lampy, czem ży- 

; cie dla ciała, czem słońce i gwia- 
i zdy dla nieba. Zgaś lampę a cie- 

: mną będzie, odbierz życie ciału 

i a trupem będzie. Człowiek bez ła- 
ski Bożej jest umarłym na du- 

szy, jest trupem w oczach Boga, 
jest niezdatnym do nieba, jak 
trup nie jest zdatny do obcowania 

! z ludźmi żyjącymi. Laska Boża 

jest światłem duszy, jest życiem 
duszy, jest pięknością duszy, jest 
siłą i mocą duszy, jest szczęściem 
i zadatkiem wiecznego szczęścia 
duszy. Laska Boża daje wszelkie 
prawa dla duszy, prawo do nie- 

ba, prawo do synostwa Bożego. 
Ten dar wielki mieli pierwsi 

Rodzice, gdy wyszli nieskażeni i 

niepokalani z rąk Stwórcy. Lecz 

gdy za namową szatana wypo- 
wiedzieli w raju zależność Bogu 
a sami na wzór bogów niezależ- 

nych t. j. szatanów chcieli pano- 
wać. wtedy ten dar Boży stracili 

| dla siebie i dla swoich potomków 
na zawsze. I nikt już nie rodził 

się i nie rodzi w łasce Bożej, w 
łasce uświęcającej, rodzimy się 
bez niej. rodzimy się w grzechu 
pierworodnym, t. j. z brakiem tej 

'łaski, dla której przedewszyst- 
kiem jesteśmy. 

Bóg jednak zmiłował się nad 

rodzajem ludzkim i obiecał je>z- 
cze w raju. gdy pierwsi rodzice 

kajali się i żałowali za odstępstwo 
swoje, że przyjdzie Messyasz, 
który napowrót ludzkość z Bo- 

giem pojedna. Dla przyszłych za- 

I sług tegovMessyasza Bóg jeszcze 
' przed przyjściem i śmiercią Chry- 
i stusa dawał łaskę tym, co za grze- 

j chy żałowali. Dla przyszłych za- 
sług Jezusa Chrystusa Bóg spra- 

j wił to, że Najśw. Dziewica, któ- 
! 
rą Bóg już w raju pierwszym ro- 

dzicom zapowiedział, poczęła się 
I bez grzechu* pierworodnego, po-- 
I częła się w łasce uświęcającej. Ta 
! Najśw. Dziewica nigdy bez łaski 

Bożej nie była, zawsze od pierw- 
szej chwili istnienia swego ją mia- 

ła. Nikt z ludzi takiego przywile- 
ju nie dostąpił, ani nie dostąpi. Je- 

dyna Dziewica Najśw. dlatego, 
że miała być Matką Zbawcy, zo- 

stała z pod prawa grzechu pier- 
worodnego wyjętą, i od niego za- 

chowaną. Ani grzechu, ani naj- 

mniejszego skażenia nie zaznała. 

„Całaś piękna jest. Maryo, i zma- 

zy pierworodnej >nie masz w lo- 

bie.„Tak śpiewa o Najs. Dziewicy 
Kościół św. Choć tedy miała ta- 

kie poczęcie, jak my mamy, jed- 
nak za szczególną łaską Boga, dla 

zasług Jezusa w łasce Bożej po- 

czętą była i najobficiej z owoców 

Męki i Śmierci Syna Swego sko- 

rzystała. 
Nam przez zasługi Jezusa przy 

chrzcie św. grzech pierworodny 
odpuszcza się. Ona od grzechu 
zachowaną została. Nam prz\ 

chrzcie św. łaska się daje, aie 

skażenie, jako skutek posiadanej 
zmazy, pozostaje; Ona skażenia 
nie zaznała. Ona Niepokalanie 
Poczętą była. 

Domagają się niedowiarkowi I 

dowodów naukowych dla wiary 

Jezusa. Czyż Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa, Wniebowstąpienie 

(Jego, Zesłanie Ducha św. na któ- 

re tysiące oczu patrzało, nie jest 

j dowodem naukowym, historycz- 

'nym?Czyż proroctwa Wielkich 

Proroków Izraelskich, zapowiada- 

jących Jezusa na tysiąc i więcej 
lat zapowiadających cuda Jego, 
zapowiadających poprzednika Je- 
go, nie są dowodem naukowym? 
Czyż w końcu cała działalność 

Taną Chrzciciela nie jest dowo- 

dem naukowym : Któż miał takie ; 

czyny, takie proroctwa, takich 

poprzedników? · 
· 

- 
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O P0STEP1E. 
'N» 

* 

Postęp, postęp, wołają „postę 
powi". Dobrze, bardzo ładnie, al< 

0 jakim postępie mowa? Przecie; 

postęp może być dwojaki i zły 
dobry. Postępuje trup w rozkła 
dzie swoim, tak, że go potrzeba ; 

domu wynosić. Im prędzej roz 
kład tein postępuje, tam prędze 
trupa z domu pozbyć się trzeba 
bo nieznośny będzie. tPsuje si^ 

mięso i w psuciu postępować co 
raz bardziej może. Postępuje 
złodziej, gdy coraz lepiej kraś* 

utnie. Postępuje kłamca w kłam 

stwie. gdy coraz lepiej drugich o· 

kłamywać potrafi. Postępuje bez- 
bożnik w złości swej, gdy coras 

bardziej od Boga się oddala a w 
złem się zatwierdza. Postępuje hi 

retyk w herezyi swej, gdy córa? 

więcej fałszów do herezyi swe; 

włącza. Postępuje dobry człowiek 
w dobrem, gdy coraz lepszym się 
staje. Postępuje człowiek religij- 
ny, gdy coraz lepiej Bogu służy, 
Postępuje człowiek uczony, gd> 
coraz uczeńszym się staje. Postę- 

puje przemysłowiec, gdy coraz 

bardziej przemysł swój rozwija. 
Więc nie chodzi o „postęp" 

lecz chodzi o jakość postępu, w 
' 
czem postępować należy, w do- 

j brem. czy w złem. Mówisz mi, że 

J jesteś postępowcem, to nic wy- 

| starcza. Ja muszę wiedzieć, w 

I czem ty jesteś postępowcem? 
W jakiej ty rzeczy postępujesz, a 

wtedy osądzę twój postęp, co 

wart. 

Dziś niestety postępują ludzie, 
ale wielu ich postępuje tylko w 

złem. Taki postęp nigdy na dobre 

nie wyjdzie. Taki postęp niezdro- 

wy, taki postęp szkodliwy. Taki 

postęp to prawdziwe zacofanie. 

Kościół św. Rzym- 
sko-Katolicki, 

i. Gdzie, kiedy, w którem miej- 
scu Chrystus ustanowił swój 

rzymski Kościół, nazywając go 

Katolickim? Gdzie i kiedy wolę 

swoją przekazał, aby do tego Ko- 
ścioła należeć? — 

2. O Kościele rzymsko - kato- 
lickim -nie znajdujemy żadnej 
wzmianki ani w Ewangeliach, ani 

w aktach Apostolskich, ani w hi- 

storyi pierwszych chrześcijan. — 

Takie zdania drukuje organ 

„Zmniejszonej"'. 

Odpowiedź: Od czasu, jak św. 
Piotr założył stolicę swoją bisku- 

pią w Rzymie, a stało się to mniej 
więcej w dziesięć lat po Zesłaniu 

Ducha Św., od tego czasu ciągle 
są wszędzie wzmianki o Kościele 

rzymskim' i o biskupie rzymskim. 
Św. Piotr założywszy swoją sto- 

licę biskupią w Rzymie, nie prze- 
stał rządzić całym Kościołem 

Chrystusowym. Rządził nietylko 
kościołem Bożym w Rzymie, a!e 

nadto całym powszechnym Koś- 
ciołem Chrystusowym. Tak samo 

czynili i następcy Piotra św. o- 

dziedziczając władzę Piotra św. 

nietylko nad Kościołem w Rzy- 
mie, ale nad całym Kościołem 

Chrystusowym. I tak była Jednn 
Owczarnia i Jeden Pasterz i Je- 
den powszechny, czyli katolicki 

Kościół Chrystusowy Piotrowy i 

rzymski. 
Potem dopiero nastali heretycy 

1 schyzmatycy, którzy następców 
Piotra św. słuchać nie chcieli i od 

powszechnego. Kościoła św. od- 

rywali się. zakładając swoje Ko- 

ścioły fałszywe, niezależne i kie- 

rując niemi na własną rękę. 
Tak oderwali się Aryusz, Fo« 

cyusz, Luter, Kalwin, Henryk 
VIII, król angielski, i pozakłada- 
li wielkie herezye i schizmy. Tak 

teraz w Polsce oderwali się Mary- 

awici, a tu w Ameryce: Niezależ* 
ni. Nie chcą oni być zależni od 

biskupa rzymskiego, następcy 

Piotra Św., nie chcą należeć do 

Kościoła powszechnego, którym 

biskup rzymski rządzi, wolą słu- 
chać biskupów lub księży niepo- 
słusznych. na własną rękę działa- 

jących. Niech robią jak się im 

podoba, my trzymać się będzie- 
my św. Piotra i jego następców, 
św. Piotr bowiem nie tylko ko- 

ściołem w Rzymie, ale całym Ko- 

ściołem Chrystusowym rządził i 

rządzić będzie przez swych na- 

stępców aż do końca świata. . 

Chrystus Pan ustanowił Piotra 

św. rządcą całego Swego Kościo- 

ła, bo wyraźnie powiedział mu: 
A ia tobie oowiadam, i żeś ty jest 

faoA 

opoka, a'na tej opoce zbuduję Ko- 
ściół mój. Więc Kościół Pana Je- 
zusa jest zbudowany na opoce 

. Piotrowej, Piotr sw. jest tą skalą 

. na której jest Kościół Chrystuso- 
: wy. Gdzie jest Piotr, gdzie jest 
\ jego władza, tam jest Kościół Je- 
. zusa. Gdzie Piotr, tam Kościół 

: ubi Petrus, ibi Ecclesia, woła 

. przepięknie św. Augustyn. Roma 

I locuta, causa finita, woła tenże 

święty. Rzym wypowiedział swo- 
: je zdanie, sprawa skończona. To 
. nie Rzym, lecz Piotr, który jest i 

i rządzi w Rzymie. Rzym znaczy 
: dla tego, że tam Piotr i jego na- 

stępcy rządzą, a nie przeciwnie. 
. Nie dla tego Piotr św. wszystko 
w Kościele Chrystusowym zna- 

czy, że jest w Rzymie, lecz Rzym 
dlatego ma także znaczenie w Ko- 

ściele, że jego biskupem jest 
Piotr św. a nie kto inny. Najważ- 
niejsza stolica biskupia to stolica 
Piotra Św., ona głównie znaczy i 

przez nią wszystko inne znaczy. 
Pan Jezus powiedział do Pio- 

tra Św.: Paś owce moje, paś ba- 
ranki moje. (Jan 21). Więc owce 
i baranki Pana Jezusa ma paść 
Piotr św. Jest to wyraźny nakaz 
Jezusa. Wszystkie owce i baranki 

Pana Jezusa właśnie dlatego, że 

są Jezusowe, dlatego mają być 
pasione t. j. rządzone i kierowa- 

ne przez Piotra św. i jego następ- 
ców. A któraby owieczka nie 

chciała słuchać Piotra Św., nie ma 

prawa nazywać się owieczką Je- 
zusową. Wszystko co jest' Jezu- 
sowe nosi znamię i Piotra, bo tak 

chciał Pan Jezus. 

A że Piotr założył stolicę swo- 

ją w Rzymie, więc i Rzym nabrał 
znaczenia. Stolica rzymska zna- 

czy teraz to samo, co stolica Pio- 

tra św. a Kościół rzymski, znaczy 
tyle co Kościół św. Piotra. Gdyby 
św. Piotr gdzieindziej był zało- 

ży! swoją stolicę biskupią i gdzie- 
indziej był ja przekazał swoim na- 

stępcom. wtedy ta nazwa inna 

miałaby to samo znaczenie, co te- 

. raz nazwa rzymska. Rzymski te- 
dv Kościół, to nic innego, jak Ko- 

ściół Piotrowy; a Kościół Piotro- 
I 
wy to nic innego, jak Kościół Je- 

I zusowy. Kto się Rzymu trzyma, 
ten trzyma się Piotra Św.; a kto 

się Piotra trzyma, ten się trzyma 
samego Pana Jezusa. Nie może 
należeć do Paina Jezusa, kto nie 

trzyma się Piotra Św.: bo Pan Je- 
zus wszystkie swoje owieczki i 

wszystkie swoje baranki oddnł 

pcd najwyższe kierownictwo św 

Piotra. Żaden z innych Apostołów 
nie dostał tej władzy i żaden z 

nich Kościołem całym nie rządził 1 

nawet po śmierci św. Piotra, 

choć św. Jan Apostoł jeszcze żył. 
to nie on, ale papieże jako na- 

stępcy Piotra św rządzili całym 
Kościołem Chrystusowym, czyli 
Koś- iołem powszechnym, katolic- 
kim (wyraz katolikos znaczy po- 

wszechny). 

Nie rozum, nie nauka, lecz wola 

'i uczucie skrzywione są przeszko- 

dą do wiary. Nie chleb jest przy- 
czyną fałszywego apetytu, ale 

chory żołądek. 
Nie przyroda jest przeciwną 

Chrystusowi Panu, ale człowiek, 
który przyrody nadużywa. 

Przyroda i rozum człowieka uj- 
mą się kiedyś za Chrystusem 
przeciwko człowiekowi. Nauka uj- 
mie się za Chrystusem, przeciw- 
ko uczonym. Prawo ujmie się za 

Chrystusem przeciwko prawo- 

dawcom. Prawda ujmie się za 

Chrystusem przeciwko tym, któ- 

rzy jej uznać nie chcieli. 

PIJCIE TO I ŻYJCIE! 

Konke's herbata ziołowa na 

przeczyszczenie działa wprost na 

organa trawienia i czyści krew. 

Jeet to łagodny, bezpieczny śro- | 

|dek przeczyszczający, szybko u- 

suwający wszystkie przypadłości . 

eatwardzenia, ociężałej wątroby, 

dyspepsyi, kwasy w żołądku i za- 
wrót głowy. 
Konke's herbata ziołowa na | 

przeczyszczenie jest bardzo cen- | 
nem lekarstwem, aby leczyć za- 

ziębienia, kaszel, gorączkę, lub 1 

katar żołądka. Cena 25c za dużą 
paczkę. Dostać można we wszy- 
stkich składach departamento- 

wych, aptekach, lub wprost po- 

cztą od Burdo Drug Co., Dept. C, 
3261 Lincoln ave,, Chicago. Pisz- , 

cie natychmiast po próbną paczkę. 
1 . (Ogłoszenie). 

Chcesz sprzedaC swa stare real· 
1 

aośe albo łtupie nowa? — Poda] o· , 

głoszeni· do DZIENNIKA CHICA- 

QOSKJEGO. Kont «tosuokowo W9&7, i 

SL-. · v v -iui* u...· ém 

^ses=s=ea>(| 
Dorastający Malec 

' 

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

MALT 
MARROW 

Jest rekomendowane prze* do- 
ktorów dla dorastających i słabo- 
witych dzieci, gdyż wzmacnia ko- 
ści i muszkuły i napełnia żyły 00- 
gatą czerwoną krwią. Malt Mar- 
row iest idealnym tomkiem dla 
matek i przepracowanego "by· 
zneeisty". który potrzebuje wzma 
cnlaftc go tooiku. Pixtcle po książeczkę 
"Erainent Phyalclane uf the >Veat'». 

Dostarczamy do waszego domu vr 

miejcie bezpłatnie, 

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

Telef. wszystkich Dept. Calumet 
6401. Automatic 71-125 

^ 

w ^ 

Książki, obrazy 

( ciągle nowości ) 

dostarczamy wszystkie. 

Nażyczenic dogodne spłaty 

Katalogi darmo. 

Zastępcy pożądani. 
Dla sprzedających 
vysokie rabatj 

Kilt jarniaWy dawnicztP olei 
Pozoart —Posen, Schli«»ifach-| 

THE JOHN B. GŁOWACKI 
CORNICE and ROOFING Co. 

Największa polska fabryka 
wyrobów z miedzi i galwa- 
nłzow. żelazaj?rzvrazów(cornlcee) 
świetlików (skyiighif), stal. su- 
fitów (cteel cellingrs), krycie da- 
chów łupkiem (slate), dachówką 
(fcile) i aebestera ogniotrwałym 
(Asbestos shingles.) 

1440—1442 W. 47th, 
Il bloku na wschód od Ashland Avenue 
Jan B. G lewacki, fabryka* i wlaickid. 

TKLEFON YARDS I3«J 

Eagle BrewingCo 

3608-2620 . Weetern are u u· 
Telefon Humboldt 1007. 

RomU* Wa»daA»*l. pr·».. W. a. Zwlajka. wtf 

Dr. J. B. ZIELIŃSKI 
DENTYSTA 

••«ter of liowti od Oe] rano do SoJ wteesortsa 
W niedzielę do 4eJ popołudnia. 

Proapeei budynek 

1152 N. Aihland Are., róg Dirub 
Pokoje U0-2111819. obok teatru Crowo. 

Edward Repsold & Co. 
ŻELASTWO 

Czpnsowe roboty i fornesy. Potrzeby 
(lia budowniczych, narzędzi· i piec·· 

Fllli:3972 Milwaukee ti&Vfi£lfp£« 
tUwaj SkW: 2888-16 WIWAUKLE AVfc 

1 DlT«ra»r bal T·!. Irrlnjr f* W . 

W. Słominska 
KllnnkM An, Ctle»|* H 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
fmbU eherągwl·. aaUndarj, odanaki, «m» 

Jr, berła, plMHde. łtd. ttd. 

Cmr uritrkowtnik Robot· ptorwanrsfdafc 
Odasaki SHiMMili po Ite Jak joynifclit 

DR. N.SC H RAYER 
POLSKI DENTYSTA 

Wytaarw» wwelki· roboty dentretyoe» pfi 
a* naJoowssero ayatema i po umiarkowMp· 

esnaoh 1 «warantuj· takowe u lot 10. 

Milwaukee ave., rét C«ita 
Bodxlnj: Od I rano do 9 wleertn womAM|«4 

•MaodipnnohirtBl^ 

Max . Kaczmarek 
ADWOKAT 

LOKALNY OFIS 

1133 W. Chicago Ave., 
pomiędzy Centre i Maj ulicą, 

we wszelkich aprawach aądowycfc wyiazego aądo, 
t/c/ącjrch alq pokaleczenie, apedlcobteretwa, pa. 
'entowych, rozwodowych, karojreh. Zaraiem po« 
larzone Jot Huto rs#!«?4rtoT·· 1 tprtw zagra* 
ilcznych f'-y '* * /,%|f \ I' i. !"'*« 
rondo moi· być iMłualata lia to wal·. 

Edmund K. Jarecki 
adwokat 

„JtfMBfe wte«zor«mi 1·· ATOitejro At 
•ller. «- Ttltfon Hombofdt 1 
- 

abfUaHr poi redo lc*e « 
tajmujf al* iprawamt r 

Aug. 0. Urbański 
ADWOKAT 

Mk 414 1 416 HOME BANK BUD M 
Xllwo«koo 1 Aehland avenu··. 

_ , 
Kiwakauloi HU THOM A H ULICA. | 

« 
°«W·» Telefon w doan 

BŁON KOK SM7. . HUMBOLDT 2l| 
a , ProktjkoJ· wo waayatkłob aądarh. | 
>duAy wam w aprawach kopna Iapfa reaiaodgL 

N. L. Piotrowski 
ADWOKAT 

fHUjknje we wszystkich sądach 

Me: 59 Clark al., nar. Randolpb 
Sttj 307, Scie piftr·. Tel. Central 7071. 
· wtorki 1«wartki wieczorami w biurze 

«UXaflia. IM4 IMU «Mfa 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

(9 W. Washington uL, 6te pifti· 
TeWfoP Raodolpk MO· 

Viccxorem: 9206 Cotunercial A?«na 
Telefon SouUi Chlowro SSS4 IASIS. 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Pokoje 311 do 324 Unity Bid*. 
· Central 710* 1 7193 Aotomatle 4S.iT· 

127 S. Dearborn ul. 
flessorem od ? do 9. Pokój S04 Hosm 

Bid·. Telefon Monme961. 

X'i'io K. Aihland eve. 

. 


