
Gwiazda Przewodnia. 
Tłómaczyła s angielskiego ZOFIA HARTINOH, 

(Ciąg dalszy.) 
— Wyprowadź tę kobietę i to dziecko — zawo- 

łał w uniesieniu — i nigdy nie wpuszczaj ich przez 
! próg mego domu, rozumiesz? 

— Bo też nigdy noga moja go już nie przekro- 
I czy! — zawołała pani rozżalona. — Nie zniżę się 

już teraz do żebrania litości od tego, który tak nie- 
ludzko obszedł się z własnym synem. Chodź, moje 
dziecko! — dodała, biorąc małą za rękę i wyszła 
dumnie, nie oglądając się nawet za siebie temi 

wielkiemi pałającemi oczami, z których ogień zda- 
wał się tryskać iskrami. Ale zaledwie drzwi się za 

nią zamknęły, siły ją opuściły i upadła na krzesło. 

| Była tak blada i wycieńczona, że przestraszyłem 
się i pobiegłem po lampeczkę wina. Gdy jednak bie- 

' dna pani przyszła do siebie, nie chciała przełknąć 

I ani jednej kropli. 
— Zadławiłoby mnie.... — rzekła ze smut- 

nym uśmiechem, odsuwając kieliszek. 
— Robiłem, co mogłem, paniczu. Błagałem ją, 

aby spopczęła w pokoju gospodyni i przeczekała 
aż zawieja minie, bo śnieżyca straszna srożyła się 

| w polu; ale nie dała sobie o tym wspomnieć. Po 
chwili, nabrawszy trochę sił, podeszła ku drzwiom, 
ale zaledwie je uchyliła, taki tuman śniegu, gnany 

I przez zimny wiatr północny, wpadł wewnątrz, że 
ubłagałem ją, aby zatrzymała się coc chwilę, póki 
nie przyniosę czegoś ciepłego od gospodyni, aby 
przynajmniej jako tako dziecko zabezpieczyć od 

chłodu. Ponieważ nie chodziło o nią samą, ale o ma- 

leństwo, które niedostatecznie było ubrane, przy- 
I stała na moją prośbę. Pobiegłem więc co tc+»u do 

pani Mackenzie i opowiedziałem o całym wydarze- 
niu. 
— Nie mam nic pod ręką — rzekła gospodyni 

I — prócz starego tureckiego szala, który nieboszcz- 
ka pani dała mi przed laty. Szlak jeszcze dobry, ale 

tło całe zniszczone. Nie mogę zrobić z niego lepsze- 
!1 7V tlrn i o Ir nddaiar o-o driprlcii nana lerzeeO. 

J » J O . « W 

Chwyciłem za szal i pobiegłem z nim do mło- 

dej pani, mówiąc, że należał on do pani Clive. Lecz 

nie słuchała mnie i pytała tylko o najbliższą drogę 
do Sejbruk. Odprowadziłem ją do bramy, ale oba- 
wiam się, że zabłądziła w drodze, bo potem już ni- 

gdy nie mogłem natrafić na jej ślad. 
— I to już wszystko? — smutnie zapytał ge- ! 

nerał. 
— Wszystko paniczu, niestety! Ale stary pan 

bardzo zaniepokojony był odtąd w swoim umyśle. 
Nieraz w nocy słyszałem go jęczącego, i wiem, że 

dręczyła go okropnie myśl, iż postąpił tak okrutnie 
z synową i wnuczką. 
— Dość już tego, Robercie — przerwał szybko 

pan Percv Clive, miarkując, ie brat nie jest sta- 

nie' słuchać dłużej tęgą smutnego opowiadania. -, ·. \ 
'Generał jednak przyjaźnie położył dłoń swoją 

na ramieniu starca. 
— Dziękuję ci, mój dobry Robercie. Dziękuję 

ci z serca za to, co uczyniłeś dla żony mojej i dzie- 

cka. Nigdy ci tego nie zapomnę. 
— Spełniłem tylko swój obowiązek, paniczu — 

odparł stary sługa wzruszony. , 

— Cóż teraz zamierzasz uczynić? — spytał 
' 

Percy Clive brata. 
— "Co?! — porywczo zawołał generał, biegając ( 

wzburzony po pokoju — poruszę niebo i ziemię, 

aby odszukać ślady mego dziecka! 
— Jest to nieodżałowana szkoda, że śmierć 

twojego wspólnika nie dozwoliła ci powrócić 
wcześniej. Przybyłeś za późno o cztery lata. 

— I jakażby w tym była różnica? 
— smutnie 

przerwał Jerzy. — Jeszcze dziś ciężko mi jest prze- 

baczyć..,. Cóż uczyniła moja biedna żona, aby ^ 

tak okrutnie być ukaraną z mego powodu?.... 
Musiało to mieć miejsce wtedy, gdy leżałem cho- 

ry w twoim domu, Percy. Gdybym mógł schwytać 

gdzie tego łotra Bodmana, trafiłbym może na klucz 

całej tej zagadki. On jeden mógł, on musiał coś 

wiedzieć! Szkoda, żeś go odprpawił zaraz po moim ( 

powroeier bo przyszedłby do zdrowia, byłbym wy- 
dobył z niego tę całą tajemnicę. Jeżeli żyje jeszcze 
— mówił generał, blady na samo przypuszczenie , 

śmierci czfowieKa, Kiory jaK ranicniai, ius 
i 

dzierżył w swoich niecnych rękach 
— jeżeli żyje, 

odszukam go choćby na dnie piekła. 
— Nie rób sobie tylko zbytnich nadziei.... ^ 
— Staram się zachować zimną krew, ale Per- 

cy, czy ty pojmujesz tęsknotę, trawiącą mnie przez t 

tyle lat za żoną i dzieckiem? Nie dziw się więc, że 

nawet cień nadziei przyciśnięcia kiedyś do serca 

mojej biednej, maleńkiej Marjorie wprawia mnie w ( 

szał radości. 
— Szczęść ci Boże, mój biedny, kochany Je- j 

rzy — z uczuciem przerwał mu Percy. 
— Jeżeli 

mogę być ci w czem przydatnym^ rozporządzaj o- ( 

> sobą moją i majątkiem.... 
— Liczę na ciebie, drogi bracie 

— z równ; 1 

serdecznością odparł generał —· i być może, .iż nie- , 

zwłocznie odwołam się do ciebie. rlop mój koń- t 

czy się w sobotę, a w obecnym stanie rzeczy nie t 

mogę prosić o przedłużenie go. Muszę wracać do j 

, mojej dywizyi, ale mam jeszcze dwa dni przed so- 2 

bą, tych zaś użyję na przeszukanie okolicy, według j 
wskazówek Roberta Zacznę od Wyn, jako od a 

najbliższej miejscowości. s 

— Sam nic nie zrobisz. Na twoim miejscu u- 

dałbym się do Sejbruk, które jako większe miaste- 

czko posiada policyę. r 

— Do Sejbruk zatem! — gorączkowo zawołał i 

generał. — Każ, proszę, zaraz zaprzęgać konie, a ja i 

biegnę spakować podróżną walizkę. Możemy, jadąc 2 

dobrze, stanąć tam na siódmą wieczór. 2 

Wybiegł z pokoju z młodzieńczą żywością, a 1 

Percy popatrzył za nim, smutnie potrząsając gło- c 

wą. Potem jabrał się na nowo do przeglądania pa- r 

pierów. Kodycyl, spisany własną i śmiałą jeszcze i 

ręką ojca, choć starzec liczył przeszło lat ośmdzie- J 

siat leżał rozłożony orzed nim na biurku. Odczy- 1 

nieboszczyk tak bezwzględnie i bez żadnego za- 

strzeżenia zapisywał znaczne swoje mienie dziecku, 
o istnieniu którego nie posiadał żadnej pewności.. 
Czyżby miał jakie sekretne wiadomości w tym 

względzie ... 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
i 

STEFAN GĘBARSKI. 

O HONOR 
POLSKI 

Powieść historyczna z 1813 . 

(Ciąg dalszy;.* 
— Nikczemna zdrada — rzekł — splamiła już 

piętnem niezatartej hańby tarczę herbową feldmar- 
szałka wojsk austryackich... Szwarcenberg, zamiast 

bronić, jak honor żołnierski każe, sam pomagał do 

oddania nieprzyjacielowi Warszawy.... Zapóźno 

zdradę jego poznałem Dziś następcy jego w kor- 

pusie austryackim otwarcie niemal ułatwiają dzia- 

łania jenerałom rosyjskim i wspierają ich przeciwko 
nam. Cesarz Napoleon z pewnością nie dość jasno 

jest o tem powiadomiony... Austryacy z niedowie- 

rzaniem przyjmują wiadomości o powstaniu we 

Francyi na jego rozkaz nowej armii.... Nie wierzą 

w jej siły... Marzą o odwecie za Austerlitz i Wu- 

gram Panie Bignon, niech cesarz będzie prze- 

konany, że na pierwszą wiadomość o niepowodzeniu 

jego młodej armii na polu bitwy, kohorty stotysię- 

cznej armii austryackiej ruszą na niego.... Wtedy 

i na sze szczupłe polskie wojsko otoczą stokroć li- 

czniejsze od niego siły jenerałów rosyjskich 
i au- 

stryackich. ... 

Zacny Bignon pochwycił księcia za rękę i uści- 

snął ją. 
— Szczerze... otwarcie mówisz, mości ksią- 

żę!.... Istotnie tak stać się może.... A jednak nie 

widzę innego ratunku nad siłę oręża.... 
A po chwili zadumany dodał : 
— Tę wiarę trzeba obudzić w sercach naszej 

Rady Ministrów A przedewszystkiem starać się 
połączyć nasze orły z orłami Napoleona.... 
— A jabym radził, by niezwłocznie, zgodnie z 

rozkazem cesarza — mówił Bignon — spróbować o- 

ęia w granicach Księstwa Od dziecka do staj-ca ( 

izbroić wszystkich... Walczyć do ostatniej kropli 
trwi.... Złote orły z nad Renu nadciągną wnet z 

, 

pomocą... W tryumfie poszybują od Poznania do 

Warszawy, jak to się stało przed si'rmiu laty. 

Książę Józef białą, jakby niewieścią ręką uści- 

snął dłoń poczciwego Bignona, a następnie oparł ją 
a głowni swej szabli. 

Któżby uwierzył, że ta wypieszczona ręka 
miał i 

•ycerską moc i rycerską prawość Zawiszy Czarpe- 
*o?.. s.. Że w boju padały z niej gromy w szeregi 

lieprzyjaąfelskie?.... Że nigdy i nigdzie,.kiedy 
cho- 

iziło o hońor narodu, nie zadrżała? 

Dały tego dowody krwawe 
i chlubne dla orę- 

fa polskiego bitwy, w których naczelny 
wódz woj- 

ska polskiego walczył z nieustrasżonem męstwem 
i 

odwagą. * 

— Panie Bignon — rzekł — zwracając wzrok na 
jełnomocnika cesarza Francyi — dzień i noc myślę 
a o tem.... 

— A cesarz rozkazuje natychmiast działać.. 

iepeszach, które dziś otrzymałem,' najwyraźniej to 
nówi.... 
— Panie Bignon — pochwycił książę gorąco 

— 

:esarz za rozkaz ten godzien jest miłości każdegj 
Polaka. 

— 
„ ja robię we Francyi, niech robią w Pol- 

sce — miał.rzec cesarz do Sokolnickiego. — Ja mam 
uż trzysta tysięcy żołnierza... Dążę po nowe waw- 

zyny... Niech Polacy wiedzą, że chodzi o ich ży— 
ie Niech każde miasto, każdą wieś, każdą nawet 
:hatę uczynią warownią".... 
W oczach księcia Józefa błysnął ogień. 
Zacny panie Bignon — szepnął biorąc dygnita- 

'za francuskiego pod ramię i prowadząc go do bo- 

rnego gabinetu — posłuchaj, proszę, co ci powiem, 
^iema wśród nas, Polaków, jednomyślności.... 
— Jest to nieszczęściem dla waszego narodu.. 

?ądzę jednak, że gdybyś mości książę, niespodzie- 
vanie uderzył na przednie oddziały jenerała Sacke- 
la, które nazbyt śmiało zapuszczają się w okolic·- 
(rakowa, rozbiłbyś ie z łatwością i dał hasło doi 
>owszechnej czynnej obrony.... 
W oczach księcia zamigotały znowu ognie, ręka 

ilniej ścisnęła głownię szabli. 
— Jużbym to był uczynił, gdyby.... 
Książę umilkł, na' białem jego czole ukazała się 

hmura smutku, a w oczech oburzenie. 
— Gdyby co, mości książę? — podchwycił z cie- 

kawością Bignon. 
Poniatowski spojrzał z otwartością w jego o- 

:zy. 
- 

— Gdyby nie pewność — odrzekł — że po pier- 

vszych strzałach naszej piechoty i przy pierwszej 
zarży naszej kawaleryi, kilkadziesiąt tysięcy bag- 
tetów austryackich napadnie zdradziecko na nas z 

yłu.... A wtedy nie pozostanie mi nic innego, jak 
>oledz z ihonorem na czele moich pułków, ty zaś, 
acny nasz przyjacielu, łatwo się znaleźć możesz, 
ako więzień, w jednym z obozów nieprzyjacielskich 
nawet może wprost, jako niebezpiecznego dla 

wej monarchii, Austryacy zamkną w Ołomuńcu... 
— Tego rząd austryacki nigdy nie ośmieli się 

iczynić! — oburzył się Bignon. — Teść Napoleona 
lie zwróci się przecież, jako wróg, przeciw własne- 

qu zięciowi.... Nazbyt to śmiałe przypuszczenia, 
ności książę !.... Wczoraj jeszcze otrzymałem listy 
; Wiednia od naszej ambasady. W listach tych 

najdują się zapwnienia jak najszczersze, że książę 
rtetternich i jego pan, ojciec cesarzowej Francyi, 
Iziad przyszłego jej władcy, niczego więcej nie prag 
iie, jak iść z Napoleonem ręka w rękę dla własnego 

jego dobra.... To samo donoszą mi z Paryża...v 

lustrya nie pójdzie w ślady zdradzieckich i wiaro- 

omnych Prus. 

„Natura 
' 

dzikich. 

Podróżny japoński Rennosu— 
ke Jujisawa opisuje w „Zeit im 
Bild" wyspę Formozę i obyczaje 
jej wojowniczych mieszkańców, 
przyczem opowiada, w jaki spo— ! 
sów młodzi chłopcy mogą publi-j 
cznie uzyskać prawo do tytułu 
mężczyzny. Młodzi ludzie wtedy 
tylko mogą uchodzić za doros- 
łych, jeśli do wsi rodzinnej przy- 
niosą zdobytą przez siebie głowę 
Japończyka, Chińczyka lub też 

„wroga" z której z sąsiednich wsi. i 

Kiedy młody człowiek jaki zgło- I 
si gotowość do tegp egzaminu, 
cała wieś wyprawia biesiadę, po 
której wyprowadza go do grani- 
cznych kopców, zaopatrzywszy 
„abituryenta'' w żywność na 

dwa do trzech dni. Tak młody 
człowiek udaje się na zasadzkę.— l 

Jeśli mu się w pierwszej nocy co J 
przyśni,* wraca natychmiast, al- I 

bowiem mieszkańcy Formozy bar 
dzo wierzą w sny i uważają je za 

ostrzegające głosy swych przod- 
ków. Jeśli jednak żaden zły sen 
młodego człowieka nie zatrwoży, 
tedy czyha on na pierwszego lep- 
szego wędrowca, którego morduje 
też z wprawą swoich zmarłych 
przodków, co uskuteczniwszy, ob- 
cina mu głowę i niesie ją do wsi ; 

zbliżając się do rodzinnej wioski 

intonuje pieśń tryumfalną, a wszy 
scy mieszkańcy wybiegają na- 

przeciw niego i znowu wypra- 

wiają ucztę, podczas której młody 
zzłowiek otrzymuje „świadectwo 

dojrzałości" — tatuuje się mu je 
na czole. Z tą chwilą uważany 

jest już za dorosłego człowieka i 

może brać udział w prawodaw- 

:zych pracach rady. 

MICHINGAN CITY, IND. 

Codziennie można nabyć 

.DZIENNIK CHICAGOSKI" p. 
' 

ir. 207 Willard ave., u W. ZiTina. ( 

do rozsądku polskiej 
publiczności! 

Zachowajcie swe zęby 
fdyl box dobrych zębów nie moiocie 
nalrtycle przygotować pokarm dla 
wttzego iołądka. 

Inacaej priepracujocle iwój iołą- 
dek, wkrótce oełabła się co spowodu- 
je licho idrowio. 

> Oszczędzając swe *ęby oazciędzi- 
f cle iwe zdrowie. 

Uwaiajcie na nasao pogadanki o 
zębach w tym Dsłeoolka w których 
«bjaśniać wam będę jak otscsędzać 
swe zęby. 

I 
Egzaminuję zęby darmo 
Moja metod* dentystyczna jest naj- 

nowocześniejsza. 

Moje ceny są nąjuiższe. 
Zęby wyrvvfAiai bez bóla. 

GODZINY OFISOWE: 

Od 9 rano do 9 wieczorem. W niedzie- 

lę od 9 rano, do 13 w południe. 

Dr. Lewis 
Dentyści 

849 Milwaukee Av., 
róg Elstou Avenue. 

Najstarszy ofis na Milwaukee Ave. 

po cenach kompanicz· 
oych, kupić można 
ROZANSKIEGO, 877 
Milwaukee ave., który 
prowadzi największą 
aptekę polską na Mil- 
waukee ave., róg Ra- 
cine avenue (dawniej 
Center ave.). 

: Słabe Uczy ; 
Powodują choroby oorwowe. 

Migowy! nerwo- 
wość - ulrw*)ą 
różne lekarttw» — 

lecz czają t/mci*- 
•ową ulgą tylko. — 
Wjtee»»ć moi· tył- 
ka Dobry 

Okulisto. 
On * 

! stornnérwowT — jednakt* nie moi* 
! ci· wiedli* es y U oczy są eiat»·. W >«tatnlck 

17 latach w Chicago 
wyleczyłem tysiąc· ujuaaych jako aieul»e**l- 
ne ł mo(« to udowodnią HrttBl « moim o- 
*ieie. Prutfsą przecz .tac kilka — zoberzcie jak 
»uwem kitsnktr, na rodl», ipdao· po- 

wieki, plan; aa wiroka, lywwtt· oczy, 
Itd. 
Cboroby iom *ą odpowiedzialne ni· tylko 

z·choroby ui i iaae: są odpowtedzielu* takie 
sa dolo chorób oczu Dlatego, nim daci· «obi· 
okulary przypasować, warto wiedzieć cgyll 
pewna chor /ba noea nie dokaes· wam. 

Jełeli 
tak. powlaao ai* zaraz naprawić, a potem mieć 
baczoodć na oesy W· wielu wypadkach, gdy 
r boro ba noea jeet uieczoaą okulary okaiąaią 
alepotraebne. 

DR. F\ O. CARTER 

leeerallrla eue. w. I |v«i. Nauy mm IN 
t. tłat» «I.. 2 pftra, Waan. 1-eza drzui u «élue* 
ad Tka Fik. Mi. ad I de li · aiedzMq ad II da I] 

Wuyetkle oborowy męskie, kobleoo 1 

dsiecięce leczy my Absolutnie darmo « 

NORTH WESTERN 
BEZPŁATNEJ KUNICE 

Prx«prowadzeo«] pod ar. 

1325 Milwaukee Ave. 
Oodslay: Raao od 9 do 1* od 0 do popafcid. I « 
• do 9 wieezór. W niedziel· ed 10 do 1 ooi<ołuda 

Lekiri m Starej Krają 

DR. F. FRONf-DOBUA 
Wjfj aaysteat kliniki Wiedeńskie* 

i Berlińskiej 

Kjsttio oowf 9, Miel I 4M 
1164 Milwaukee av«b 

Bi it o DiTtołoa al Mita 1TH 
SodsiuT od 10do 13 w potad. i od: do S wtMO 

DR. W. S. SCHRAYER 
Polski Lekarz i Chirurg 

Bpecyalnie we wszystkich chorobadk 

męZczy za, kobiet i dzieci 

927 Noble ul. Tel Monroe 1554 
Godziny oflsowe do 9 raao. od 1 do · wieczór 

fnaif dobrze tsawaiyi numer domu I pnyjdl 

fmHĘ Ąmarmtt. rt*a.. a. Me **»·. Baka 
wlniam Legeer. Wloe-piea t Kaeyer 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWI 

Tłu* atici i Cottage Crort ave. 
IM· Cele—< m i na aaiAGj 

BELLS 

Ludwik Pinderski 
ADWOKAT 

Fokoje 311 do 324 Uaity Bid*. 
S*fc Central 71»S 1 71 PS Automat*· «*-**· 

127 8. Dearborn UL 

flWiiii·! od 7 de a. Pokój S04 Heaae Neefl 
Bldr. Telefon Monroe 901. 

122o N. Ashland ave. 

Aug. Q. Urbański 
ADWOKAT 

«te 4M i 41€ MME MU IWI1 

LII L. Piotrowski 
ADWOKAT 

i IMyk^o w wesjnptkioh «adach 

Dfiei 59 Clark «1., sar. Raadolpb 
4 Jt7, to· piętn. TeL Ceatral "071. 
lorki t ezwarski wteezorpaaJ « Morse Ł> 

J. F. ŚMIETANKA 
ADWOKAT 

» w~· ®·«#**·'*· ··**" 

(remo v CIGAR 
Wszystko co dobre 

cygaro powinno być 

DOKTOR A.LITYIN 
om» I ml·—k· ni« 

/ 835 Milwaukee ave., róg Elston ave. 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyną włącz. 

VUVIVV/ 

1 (trłec 1 whtenemi medycynami 
Zwraca apecyalną uwagę na waxalkie 

chroniczne choroby 
Oodilnjr ofUowai Od » rano d*9 wlec «o- 

rem kaAdalo dnia. W· czwartki popołudnia 

Odwiedza pa 
cyentów. we 
dni· i w nocy 
Każdego cza* 
•ugdy zatąd. 

firnmmaammmmmmmKmm—mmm 

DOKTOR WISSIG se starego kraje 
laoif wszystkie choroby mężozjin I «kobiet bet wzglądu Jak zastarzile I zaniedbane · 

Wyleczył joż tysiące chorych. Leczy wszelai* choroby żołądka, płuc, nerek i pęcherze 
takie zatracie krwi. choroby skórne, rany* reumatyzm, ból iłowy, ból w krzyżach, kaszel, 

bdl gardła oras wszystkie tajne choroby mężczyzn, lub kobiet. Jeżeli inni nie nsofli waa 

wyleczyć, przyjdicie tn a przekonacie sif aami co on moi· dla was uczynić, 
- 1 | 

Daje «woje własne lekarstwo, oraz 
leczy najnowszymi elektrycznymi 

przyrządami. 

Gritiay klirm od10 do 12 i od 3 do 
4 popołud. ; od-6 do 8 wieczorem; 
w niedzielę od 10 do 2 popołud. 

Pamiętajcie adret: 1759 W. 18ta oL, róg Wood ul 
(Nad składem obuwia.) Telefon Canal 3263 

(···! 
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Stronic druku 

W większej ilości stosowny rabat f , 

Historya Porcyunkull sięga cza- 
sów św. Franciszka z Asyżu, owe- 

go wielkiego świętego z wieku 

trzynastego. 
Pod Asyżem, we Włoszech, 

dolinie 8poletańskiej wystawili 
pielgrzymi z Palestyny małą ka- 

pliczkę w roku 352 na cześć 

Najśw. Maryi Panny, i tam złoży- 

li Jej relikwie. 

W szóstym wieku osiedlili się 
tam Benedyktyni. Kapliczkę tę 

nazywurł ..Anielska" z przyczy- 

ny, że często słyszano w niej A- 

nielskie śpiewy. Zwano ją także 

„Portiuncula", t. J. „szczuplutka" 
dla swego małego wyglądu. Ka- 

pliczkę tę jednak z biegiem cza- 

pu opuścili Benedyktyni. Opusz- 
czoną i rozpadającą się Kaplicz- 
kę zajął w czasie swoim św. Fran- 
ciszek z Assyżu, którego Bóg po- 
wołał do ratowania ludzi ze 

strasznego naonczas zepsucia. Św. 
Franciszek ukochał niezmiernie 

tę małą karliczkę i tam z woli 

Boiei założył przy niej zakon 
Braci Mniejszych. Pewnego razu 

gdy Św. Franciszek w nocy modli! 

się i rozmyślał o jjrawdtch wiecz- 
nych w swej celi, ujrzał anioła, 
który mu rozkazał udać się do 

XaplicL Św. Franciszek pełen po- 
kory i posłuszeństwa, udał sl$ za 
aniołem do kapliczki, pełnej, J)la- 
pjtu 1 Jasności. Gdy wszedł do 

wnętrza, zobaczył Jezusa Chrystu- 
sa w towarzystwie tfalśw. Maryi 
Panny i Aniołów. Św. Franciszek 

upadłszy na kolana wpadł w za- 

chwyt 1 usłyszał głos Jezusa mó- 
wiącego do niego: ..Franciszku! 
— za twą wielką gorliwość o *ba- 
wlenle dusz ludzkich nragnę cię 

wynagrodzić — a o co tylko mię 
będziesz prosił dla tych dusz, dam 
tobie". 
Św. Franciszek prosił tedy Pa- 

na Jezusa, aby ktokolwiek ten ko- 
ściołek Porcyunkull nawiedził i s 

grzechów się wyspowiadał, 
— o- 

trzymał odpuszczenie wszystkich, 
choćby najcięższych grzechów f u- 

wolnienie od wszytklch kar do- 

czesnych. 
Jezus Chrytus zezwolił na ten 

wielki odpust, ale równocześnie 

polecił mu, aby się udał do Jego 
następcy. Papieża 1 od niego otrzy- 
mał zatwierdzenie tego odpustu, 
co tet Franciszek niezwłocznie u- 
czynlł, udając się do Perugli gdzie 

Papież, Honoryusz III, przebywał. 
Było to w roku 1221. 

Papież po wysłuchaniu próśb 
Franciszka, i po zaaiągnięciu ra- 

dy Kardynałów, odpiiftt ten za- 

twierdził, ograniczając go Jednak 
na Jeden dzień w roku. poleci! za4 

św. Franciszkowi, aby wymodlił 
sobie naznaczenia dnia przez sa- 

mego Jezusa. Po dwóch latach 

modłów Jezus Chrystus objawił 
św. Franciszkowi, aby odpust ten 
nadać na czas od nierwszych nie- 

szporów św. Piotra w okowach, 
aż do zachodu słońca dnia następ- 

nego, t. J. święta Matki Boskiej 

Anielskiej, — czyli od 1. do 2. 

sierpnia wieczora. —. Odpust ten 

nazwano Porcyunkula od nazwy 

kapliczki. 

Na polecenie Papieża w roku 

1223 ogłoszono więc na te dwa 

dni odpust Porcyunkuli w obec- 
ności biskupa z Asyżu 1 sześciu 

innych biskynów z sąsiedztwa. 
Przez 260 lat tylko w Kościół- 

ku Bcrcyunkuli można było po- 

zyskać ten odpust, dopiero ia 

Grzegorza XV. rozszerzono odpust 

Porcyunkuli na wszystkie kościo- 

ły franciszkańskie, a Papież Pius 
IX. udzielił* pozwolenia także ko- 
ściołom parafialnym, które się 

postaraj* o odnośne do tego od- 

pustu Brere papieskie. 

Aby dostąpić odpustu Porcyun- 

kuli trzeba 1) odbyć snowiedź 1 

nrzyjpfi Komunię św. Można to 

Już uczynić w dzień przed rozp·- 
c /najacym się odmistem, czyli 

ostatniego lipca. Odpust Porcyun- 
kuli Jest Jeszcze nadany na na- 

stępnie prcypada1»ca niedzielę dla 

tych, którzy dla ważnych powo- 
dów nie mogli 1 lub 2 slemnla 

uzyskać, dlatego też można odpra- 
wić spowiedź 1 przyjąć Komunię 
św. w sobotę przed owa niedziel*. 

Sppwladać 1 komunikować się 

można w Jakimkolwiek kościele 

fPius IX. 12 lipca 1847). 

2) Drugi warunek: trzeba od- 

wiedzić jakikolwiek kościół para- 
fialny nosladajęcy Breve paoles- 
kle nadające ten odpust. Nawie- 

dzenie wystarczy w ten sposób, śe 

się wchodzi do wnętrza kościoła, 
tam się odmawia Ojcze nasz, 5 

Zdrowaś, 5 Chwała Ojcu na lnten- 
cyę Ojcą św. 

Niekoniecznie musi się odma- 
wiać te 5 pacierzy, — można so- 
bie odmawiać inne modlitwy, ale 

intencya musi być za Papieża 1 
Kościół. Gdy słe tę modlitwę, lub 

pacierze odmówi, można opuśslć 
kościół i znów powrotnie do koś- 

cioła wejść, odmawiając znowu 
owe modlitwy na intencyę Ojca 

sw. —- uearoc razy w 

sposób kościół odwiedzi dostępuje 

zupełnego odpustu. cz»1i darowa- 

nia wszystkich kar doczeunycK jak 
to Pan Jezus przyobiecał św. 

Franciszkowi. Odpusty tę można 
ofiarować takie za dusze w czyś- 
cu cierpiące. « 

· 

Gdyby ktoś po odprawieniu 
spowiedzi 1 Komunii św. zgrzeszył - 

śmiertelnie, nie zyskpje odpustu 

przei nawiedzenie kościoła. M.uai 

więc — albo Jeszcze raz pójść do 

spowiedzi, albo wzbudzić w sobie 
serdeczny, doskonały żal i inten- 

cyą.. że przy najbliższej spoiob— 
noścl pójdzie do e^owiedzi. 

Kto ma iwyczal spowiadani» 
się co tydzień, nie potrzebuje Jul 
w tym tygodniu spowiadać się o- 
sobno Jeszcze dla Porcyunkull, 
(Dekr. s 6 października r. 1870), 
chyba — gdyby zgrzeszył śmier- 
telnie tuż przed odwiedzaniem 
kościoła, wtedy tak musi sobie 

postąpić, jak co dopiero wyżej wy- 
tłómaczyłem o tym, który po od- 
pustowej spowiedzi 1 Komunii Św. 

ciężko zgrzeszył. 
Czas odwiedzania kościołów ce- 

lem zyskania odpustu Jęst od 

pierwszych nieszporów Igo sierp* 
nla do zachodu słoĄca 2go sierp- 
nia, a potem w następną niedzie- 

lę dla tych, którzy n!e mogli dla 

ważnych powjłdów uzyskać odpu- 
stu w sam dzień Najświętszej Ma- 

ryl Panny Anielskiej. 1, którzy 

Już dostąpili odpustu Poręyunkull 
w sam dzień odpustu, nie mogą 

go poraź wtóry zyskaó w następ- 
ną niedzielę. 

Jak wielkim Jest ten odpust to 
należy wspomnieć, że od dawna 
sami Papieże odwledząji i odwie- 

dzają kościoły w dniach Porcyun- 
kull. O Klemensie XI. czytamy, 
śe po trzy razy wracał do ołtarza 
Bożego no dłuższej przerwie cza- 
su, odwiedzając kościół Św. Fran- 
ciszka. 

Zgodnie ze wszystkimi doktora- 
mi Kościoła katolickiego skutki 
odpustu Porcyunkull eą nader 

błogosławione, bo wedle tłuma- 
czenia tych OJcóih, ialybj; ktoś na- 
gle umarł po uzyskaniu takiego 
odpustu Porcyunkull. omija karą 
czyśoową Jako zupełnie usprawie- 
dliwiony 1 sprawiedliwości Bożej 
wypłacony tą -pomocą odpustu 
Porcyunknli, który zupełnie ulss- 
cza sprawiedliwemu 8ędsiemu 
dług kary docseenej grzesznika 
ze zasług Jezusa Chrystusa. 

Do nabycia w biurze 

DZIEŃ. CHICAG OSKIEGO 
1457 W. DIVISION ULICA 


