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Piętnasta Niedziela po 

Świątkach. 
(Dn. 13-go września). 

Ewangelia św. Łukasza rozdz. 7, 

wiersz 11 — 16. 

Won czas szedł Jezus do mia- 
sta, które zowią Xaim, a z nim 

szli uczniowie Jego, i rzesza wiel- 

ka. gdy się przybliżył ku bra- 
mie miejskiej, alić wynoszą u- 

marłego syna jedynego matki je- 

go: a ta była wdowa; a rzesza 

miejska wielka z nią. Którą uj- 
rzawszy Pan, ulitował się nad 

nią. i rzekł jej : Nie płacz. I przy- 
stąpiwszy, -dotknął się mar, (a ci, 
co nieśli, stanęli). I rzekł: Mło- 

dzieńcze, tobie mówię, wstań! I 

usiadł on, który był umarły, i po- 
czął mówić. I oddał go zatem 

matce jego. I wziął wszystkich 
strach, i wielbili Boga, mówiąc: 

że Prurok wielki powstał między 
nami, a iż Bóg nawiedził lud 
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Objaśnienie. 
(. XV. po Świątkach). 

„Młodzieńcze, tobie mówię 
wstań", wszechmocne słowa Pa- 

na Jezusa, wyjęte z dzisiejszej e- 

wangelii Św., a wyrzeczone do u- 

marłego młodzieńca z Xaim, po- 

winny ciągle brzmieć w uszach 

naszej młodzieży. Dzisiejsza e— 

wangelia Św., to w szczególniej— 
>/v sposób ewangelia dla naszej 

młodzieży lekkomyślnej a niekar- 

nej a o Bogu nie pamiętającej, 
ł.atwo jest umrzeć, łatwo źle zro- 

bić, ale niemożliwą jest rzeczą 
powstać z umarłych, powstać ze 

złego, które zabija dusze człowie- 

ka. Śmierć ciała, jest obrazem 

>mierci duszy. Ciało umiera, ale 

i dusza ma śmierć swoją daleko 

straszniejszą. Ze śmierci ciało, 

człowiek powstać nie może, tern 

bardziej ze śmierci duszy nikt 

sam swoją mocą powstać nie mo- 

że. Kto raz stracił życie duszy 

swojej, ten już sam sobie tego ży- 
cia wrócić nie może. Musi go Bóg 

wskrzesić, musi Bóg wskrzesić 

jego duszę clo życia z Bogiem, 

nikt jej już nie wskrzesi, tak jak 
nikt bez mocy Bożej nie wskrze- 

si ciała zmarłego. Tu koniecznie 

potrzebna moc Boska, bo moc 

ludzka w tym wypadku nie wy- 
starcza, nic nie może. 

Xie wskrzesisz człowieku swo- 

ją mocą, ani swojego umarłego 

ciała, ani swej umarłej duszy, je- 

dynie moc Boska i zmiłowanie 

Boże może to uczynić. 
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Jak Chrystus miłosiern) 
wskrzesił ciała ludzkie nlocą Sw;j 
Boską, jak wskrzesił ciało zmar 

! 
łego młodzieńca z Naim, ulitowa- 

wszy się nad matką jego, biedną 

wdową, tak tenże Chrystus miło 

sierny wskrzesza ciągle duszę 
ludzkie ze śmierci duchowej 
Chrystus Pan na to przyszedł, a- 

by wskrzeszać dusze ludzkie, lx 

wskrzeszenie duszy l' d/ciej, je>i 

ważniejsze, aniżeli wskrzeszeni* 

ciała ludzkiego. 
Pan Jezus wskrzesił młodzień- 

ca z Naim i oddał go matce jego 
płaczącej i niepocieszonej pt 

stracie syna. Nikt się tego nie spo- 
dziewał, nikt tego nie przypusz- 

czał, nawet matka jego o tem mc 

myślała, aby tak się stać mogło 
Któż kiedy umarłego napowról 
odzyskał? A jednak Jezus to u- 

czynił, że umarłego młodzieńca 

wrócił do życia, kazał mu Bos- 

kiem Swem słowem do życia wró- 

cić i oddał go napowrót matce 
Tak czyni często Pan Jezus i te- 

raz. Kościół św. katolicki, tc 

prawdziwa matka dusz ludzkich 

opłakuje i ona wiele utraconycli 
dusz młodych, któreby wiele 

zdziałać dobrego dla chwały Bo- 

żej mogły, gdyby Bogu służyły 
Lecz niestety ta matka niepocie- 
szona jest, bo już nie spodziewa 
się odzyskać dusz synów swych 
i córek utraconych. Zginęły dla 

niej, zginęły na wieki dla Boga. 
A gdv ta matka opłakuje gorzke 
stracono dzieci swe, naraz Chry- 
stus staje przed nią i mówi dc 

niej : ,.nie płacz", bo oto syny twe 
i córki twe wrócą do życia, wró- 

cą do ciebie. 
I przemawia Chrystus Boskim 

Swym głosem do dusz, które już 
dawno zapomniały o Bogu, o pra- 

wdziwej wierze, o spowiedzi, c 

Komunii Św., o modlitwie, o po- 
ście, przemawia Chrystus stanow- 
czo do duszy lekkomyślnego, za- 

niedbanego i niekarnego mło- 

dzieńca, a ta dusza opamiętywu- 
je się, nawraca się do prawdziwej 
wiary, idzie do spowiedzi, idzie 

do Komunii Św., poczyna modlić 

si;ę, poczyna z Bogiem żyć.. 1 

ten młodzieniec, co już zdawał sif 
być na wieki stracony dla Boga 
i dla kościoła Św., poczyna na 

nowo żyć z Bogiem i łaskę Jego 
świętą się cieszyć. 
„ Kto to uczynił, czy człowiek 

Nie, to Pan Jezus uczynił Swą 
Boską Mocą. Uczynił większy 
cud Pan Jezus,1 aniżeli wskrze- 

szenie ciała, bo wskrzesił duszę i 

J dla Boga. Ciało się wskrzesza dla 

ludzi, a dusza dla Boga. 
A Chrystus Fan ciągle te cuda 

czyni w kościele katolickim, i ko- 

ściół katolicki ciągle z rąk Jezu- 
sa odbiera dusze młodzieńców, 

których już się nigdy nie spodzie- 
wał. Te dusze młodzieńcze sły- 
szą głos Jezusa: „Młodzieńcze, 

tobie mówię, wstań", powstańżc 
ze złego, powstań z grzechu i 

wstają i wracają do Boga i wra- 

1 

cają do prawdziwej wiary. Jezu 
je wraca kościołowi Swemu św. 

Wielka Rocznica i Dzień 

Imienia Maryi. 
(i2 września). 

Dzień 12 września przypadł w 

r. 1683 na 14 niedzielę po Zielo- 
nych Świętach, kiedy kościół św 

czyta ewangelię o dwóch panach, 
że nie można dwom panom słu- 

żyć Bogu i mammonie. Msza św, 

tej niedzieli rozpoczyna się od 

słów „Obrońco nasz Boże". So- 

bieskiemu w ten dzień, w sama 
1 

niedzielę, wypadło rozstrzygająca 
' bitwę stoczyć z nieprzyjaacielem 
Sobieski ponieważ była to nie- 

dziela i ponieważ tę ważną chwi- 

lę chciał Bogu poruczyć, kazał w 
na wpół zwalonej kaplicy ołtarz 
ustawić. Na nim umieścił obraz 

Matki Boskiej, który zawsze ze 

sobą nosił i tam służył do dwócli 

mszy św. podobnie jak drugi.Ja- 
giełło. Przy drugiej mszy św, 

przystąpił do Komunii Św. wraz 
ze synem swoim Jakóbem i ksią- 
żętami niemieckimi. Podczas 
mszy św. modlił się prawie cały 
czas z podniesionemi do góry rę- 
koma. Po mszy św. przed tak wa- 

żną chwilą, kazał uklęknąć syno- 
wi swemu i pasował go na ryce- 
rza chrześcijańskiego. 

Ks. Marek d'Aviano, który od- 
prawiał tę drugą niszę św. był 
to Kameduła, zakonnik znany w 

całych W łoszech i Niemczech 

ze swej wielkiej świątobliwości, 
Jego to Papież Innocenty XI. po- 
słał do Wiednia, aby wojsku 
chrześcijańskiemu otuch v i od- 

wagi dodawał i aby wszelkie 11 ie- 

przyjażni godził. Świątobliwy 
wpływ jego dokonał wszystkiego, 
zjednoczył ducha chrześcijań- 
skich panów i ku jednemu celowi 
skierował. Umarł on w sławie 

świętości a obecnie toczy się w 

Rzymie sprawa ogłoszenia jegc 
za świętego, z powodu cnót jego 
i cudów. 

Dzięki Papieżowi Innocentemu 
XI.. dzięki wpływowi ks. Marka 

d'Aviano i naszego ks. Stanisła- 

; \va Papczyńskiego, tudzież kilku 

innych osób duchownych, dzięki 
chrześcijańskiemu usposobieniu 
naszego króla Jana III. Sobies- 

kiego i niektórych książąt nie- 
mieckich a zwłaszcza ks. Karola 

Lotaryńskiego sprawa Wiedeń- 
ska wziętą była jako sprawa całe- 

go chrześcijaństwa. 
Król Sobieski w liście do cesa- 

rza Leopolda tak się 
' 

wyraził: 
„W iedeń według mego zapatry- 
wania jest tak wielkiej wagi i 

znaczenia, że go nad Warszawę, 
Kraków i Lwów przenoszę. Dla- 

tego każdej chwili dnia i nocy u- 

żyję, aby z pomocą Boską spra- 

wę chrześcijaństwa poprzeć, któ- 

rej upadek W iednia niebezpie- 
czeństwem grozi. 
Cały Kościół katolicki bezustan- 

nie się modlił o zachowanie 

chrześcijaństwa. 
A gdy za łaską Bożą król Pol- 

ski dokonał zwycięstwa w jed- 
nym dniu, nim słońce zaszło, gdy 
okrył siebie, rycerstwo polskie i 

ojczyznę nieśmiertelną chwałą, 
jak mu i bł. Ojciec Stanisław 

Papczyński i legat papieski za- 
konnik Marek d'Aviano jakby du- 
chem proroczym zapowiedzieli; 
gdy posłał papieżowi Innocente- 

mu chorągiew zieloną Mahometa 
z temi słowami : Przybyliśmy, zo- 

baczyliśmy a Bóg zwyciężył, wte- 

dy Ojciec św. na podziękowanie 
za tak wielkie zwycięstwo, za zła- 
manie potęgi muzułmańskiej, po- 
stanowił, aby w oktawę Naro- 

dzenia Matki Xajśw\, w niedzielę, 

(lub 12 września) obchodzono 

święto Imienia Maryi, albowiem 
to potężne Imię Maryi, uratowało 
chrześcijaństwo przed zagubą 
wobec przewagi muzułmaństwa. 

1 dziś to potężne Imię Maryi, 
które zawsze tak potężnie broniło 
Kościół św. i Polskę nasze i 

chrześcijaństwo, mogłoby nas da- 
leko więcej zasłaniać, gdybyśmy 
je więcej i goręcej czcili i wier- 

niej życiem chrześcijańskiem na- 

śladowali. W Imieniu Maryi na- 
I sza chwała i moc. 

Z Odsieczy Wiedeńskiej, 
(i2 września, 1683 r.). 

Po wstąpieniu na tron Piastów 
i Jagiellonów, Jan III. Sobieski 

zamianował kaznodzieją królew- 
skim swego spowiednika Ojca 
Stanisława Papczyńskiego, zało- 

życiela zakonu Niepokalanej Dzie- 

wicy, czyli Maryanów i porwany 

jego wymową i świętością żywo- 
ta zapragnął go mieć przy swym 
boku. A że niezachwianie wierzył 
król-rycerz vv świętość życia swe- 

go kaznodziei dowodzi to, że w 

najtrudniejszych okolicznościach 

życia spieszył do maryańskicgo 
klasztoru po radę i pomoc ducho- 

wną u naszego Ojca Stanisława 

od Jezusa i Maryi. Ufność kró- 

lewska nigdy nie była zawiedzio- 

na, jak twierdzi Bł. Kazimierz 

Wyszyński, Maryanin i stąd nie- 

raz radą Ojca Maryanów powo- 
dowa! się bohater z pod Chocimia 
i Wiednia. Król fan III wszyst- 
kie swe bóle i kłopoty, zmartwie- 

nia i obawy i troski powierzał 
swemu doradcy i spowiednikowi, 
a ten koił i pocieszał jego króle- 
wskie, wspaniałomyślne a niesz- 

częśliwe serce. 
»»* « · 
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nisław od Jezusa i Maryi w swej 

pokorze nic narzucał swych rad 

królewskiemu swemu penitento- 

wi, ale gdy chodziło o duszę, o 

dobro ojczyzny lub chrześcijań- 
stwa żądał od króla Sobieskiego, 

ofiar, które uważał za konieczne. 

I nie opierał się zazwyczaj Jan 
Iii. Bł. Ojcu Stanisławowi, będąc 

przekonanym, że żądanie „duchem 
proroczym napełnionego Ojca 
Papczyńskiego" nie wyjdzie na 

zle Koronie Polskiej. 

Gdy więc Turcy najechali w r. 

1683 Austryę w 300,000 wojska 
i cesarz Leopold zachwiany był 
na swym tronie, gdy wódz wy- 

prawy, Kara Mustaia, zapowia- 
dał, że po cesarstwie przyjdzie 
kolej na Rzym, i że kościół św. 

Piotra obrócony będzie na staj- 

nię sułtańską, strach padł na całe 

chrześcijaństwo. Papież Innocen- 

ty XI. błagał o ochotnika z całe- 

go chrześcijaństwa, zbierano 

składki i jałmużny, w otwartych 
dniem i nocą kościołach wznoszo- 

no modły o ratunek. Cesarz Leo- 

pold austryacki, który dopiero co 
nie chciał słuchać o niesieniu po- 

mocy Polsce przeciwko Turkom, 

gdy najechali jej granice i wytę- 

pieniem naszego grozili narodu, 

teraz w niej jednej widział na- 
dzieję ocalenia. Błagał Leopold 
austryacki Polskę, aby mu na po- 
moc przybyła, on, co ją w rów- 
nie krytycznej opuścił chwili, a 
że wówczas ojczyzna nasza nie 

dostała się całkiem w ręce muzuł- 

manów, to tylko zawdzięczała po- 
mocy Bożej, dzielności własnego 

; oręża, a bohaterstwu Jana III. 

; Austryacy tego wszystkiego nie 

mieli ; cesarz Leopold zamiast 

bronić swej nieszczęśliwej ojczy- 
zny, schronił*się sam przed wro- 

giem, aby swe życic zachować, i 

na pomoc wzywał tych, których 
w równem nieszczęściu tak nie- 
szlachetnie opuścił. Pamiętając o 
tem Polacy i król Sobieski, od- 

mówili pomocy Austryakom, mo- 

tywując słuszną odmowę tem, że 

sami muszą swych ratować gra- 

nic, gdyż słusznie pfzypuszczali, 
'że Austryacy nie odwdzięczą się 
niczem Polsce, co się też spraw- 
dziło, bo po otrzymaniu pomocy 
od Polski, odmówili austryaccy 

Xicmcy nawet grobów w mieście 
— przez wdzięczność! — dla naj- 
znakomitszych mężów z rycer- 

stwa polskiego, poległych pod 
Wiedniem, a gdy na osobistą in- 

terwencyę króla Sobieskiego po- 
zwalali, to przepłacać ich było 
potrzeba. Rannym Polakom od- 
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III. musiał Niemcom austryackim 
przypominać ciągle, że był: non 

spoliator, sed liberator, nie łu- 

pieżcą, lecz zbawcą Niemców! 

Papież nakłaniał króla Jana do 
niesienia pomocy zagrożonym Au- 

siryakom, ale sejm polski (17 — 

r8-go kwietnia, 1683 r.) nie chciał 

o tem ani słuchać. Posłowie ce- 

sarza i papieża błagali Jana III 
na klęczkach : „Królu ratuj Wie- 

deń i chrześcijaństwo!" W tak 

krytycznej chwili, gdy cała Eu- 

ropa drżała przed półksiężycem, 
symbolem panteistycznego Alla— 
ha Wschodu, który od Kossowy, 
Nikopolidy, Warny i wzięcia 
Konstantynopola przez Turków, 
nie przestał trapić chrześcijańskiej 
Europy, udał się Jan III po radę 
do swego duchownego Ojca Bł. 

Stanisława Papczyńskiego, spo- 
dziewając się u niego znaleść mą- 
drą radę. Sługa Boży zachęcał kró 

lewskiego swego penitenta, aby 
pospieszył na pomoc Wiedniowi, 
nie zważając na niewdzięczność 

jaka go za tę szlachetną pomoc 
spotkać może, aby miał raczej na 

względzie dobro całego chrześci- 

jaństwa, zagrożonego przez bi- 

surmanów; gdy król się wahał, z 

obawy, czy zwycięży tak wiel- 

kiego wroga, błogosławiony jego 
spowiednik, jakby duchem Bo- 

żym tknięty, zawołał: „Zapew- 
niam Cię imieniem Dziewicy Ma- 

ryi, że zwyciężysz i okryjesz sie- 

bie, rycerstwo polskie i ojczyznę 
nieśmiertelną chwałą". Usłuchał 

Jan III świętego męża i zdecydo- 
wał się, wierząc jego proroczemu 
duchowi, z jakiego błogosławiony 
nasz Ojciec słynął. Tak więc cze- 

go nie mogły sprawić namowy po- 
« v « -» c o f7i ni f* 

o- 

sprawiły prośby królowej, to zro- 

bił pokorny, biały Maryanin, spo- 
wiednik bohatera z pod Choci- 

nia. i) Za Sprawą Ojca Papczyń- 
skiego zaczął król namawiać na 

wyprawę wiedeńską sejmujące 
stany i uzyskał, pomimo intryg 

przeciwnych posła francuskiego, 

zgodę na odsiecz wiedeńską. 

Wkrótce wyruszył z Warszawy 

Jan III w asystencyi błogosła- 
wionego Stanisława Papczyńskie- 
go jako głównego kapelana pod 
Wiedeń. Dnia 10 sierpnia król So- 

bieski jadąc na odsiecz, wstąpił 
do klasztoru 00. Maryanów w 

puszczy korabiewskiej, aby sie 

pomodlić z Fundatorem ich zako- 

nu przed obrazem Matki Boskiej, 
do którego jego spowiednik miał 

szczególne nabożeństwo i przed 
którym obłóczył zwykle bracią 

swoją w sukienkę Niepokalanej. 
Do dziś dnia można oglądać w 

puszczy maryańskiej lipę, pod 
którą siedział'król Sobieski z Bł. 

Stanisławem, udając się pod Wie- 

deń. Z puszczy korabiewskiej wy- 

ruszył król do Krakowa przez 

Częstochowę, gdzie przed cudow- 

nym obrazem Królowej Polski 

słuchał dwóch Mszy świętych, 
służąc do jednej'błogosł. O. Sta- 
nisławowi Papczyńskiemu, a do 

drugiej przeorowi OO. Paulinów. 

Dnia 15 sierpnia w dniu Wniebo- 

1) O. Wyszyński: Yita V. P. 

X. Stanislai. 

wzięcia Najświętszej Panny ob- 
chodzi} król Jan III ze swym ka- 

znodzieją wszystkie kościoły kra- 
kowskie, modląc się o pomoc Nie- 
ba w wyprawie na wyznawców 
Mahometa. U grobu św. Stanisła- 
wa Bpa wygłosił Bł. Ojciec Pap- 

czyński gorące kazanie w obec- 
ności panów i senatorów, nawo- 

łując do modłów'za pomyślność 
oręża polskiego. Napisał w tymże 
czasie król Jan list do papieża In- 

nocentego XI, że „idzie na boje j 

za chwałę Krzyża, w obronie 

świata chrześcijańskiego." Ze łza- 

mi radości przyjął Ojciec święty 

tę wiadomość. Bohaterstwo króla 

polskiego budziło powszechną o- 

tuchę i pewność powodzenia. Nad 
Dunajem stanął 4 września. Niem- 

cy zbierać się dopiero poczęli. Po 

odbytej radzie wojennej w Kro- 
mieryżu i Stockerau, wojsko 
chrześcijańskie przyjęło dowódz- 
two Jana, jak niegdyś wielkiego 
Godfryda w Ziemi świętej. Dnia 9 
września skończyła się przepra- 
wa przez Dunaj. Szczupła załoga 
wiedeńska zmniejszyła się już do 

połowy; upadek oblężonego mia- 
sta był bliski. Starembcrg, do- 
wódca załogi, stracił był wszel- 

ką nadzieję. Mieszkańcy Wiednia 

przed wystawionym Najświęt- 
szym Sakramentem po wszystkich 
kościołach gotowali się na śmierć 
niechybną, gdy ognie na Kahlen- 

bergu zwiastowały im przybycie 
odsieczy (ri września). Wiedeń 

odżył. Ale wojska chrześcijańskie- 
go było tylko 75 tysięcy. Sam 

widok obozu tureckiego przerażał 
Niemców. Według ludzkich ra— 

chub siłom chrześcijańskim gro- 
ził niechybny pogrom. Król Jan 
z błogosławionym Stanisławem 

Papczyńskim i Markiem d'Aviano 

ożywiał otuchę w upadłych Niem- 
cach. 

Poprzedzającą noc spędził król 
na rozporządzeniu porządku bo- 

jowego, spowiedzi i modłach z 

Ojcem Stanisławem Papczyń- 
skim. Spokój sługi Bożego i pe- 

wność zwycięstwa, jaką dawał 

proroczym duchem natchniony 

Maryanin wlał też spokój w wąt- 
piące serce królewskie. Xa dwie 

godziny przed wschodem słońca 
ukląkł w kaplicy na górze Leo- 

poldowej i sam służył do dwóch 

Mszy świętych : O. Stanisławowi 

i O. Markowi. Potem przyjął bło- 

gosławieństwo papieskie z rąk O. 
Marka d'Aviano, którego z tem u- 

myślnie przysłał papież Innocen- 

ty XI. Poczem przypomniał swo- 
im zwycięstwo chocimskie, wy- 
stawił, czem walka być miała nie- 

tylko -dla Wiednia i dla Polski, a- 

le dla całego chrześcijaństwa. — 

Rozpoczęła się bitwa. 

Jan III. na czele husarzy prze- 
bywa w pędzie wąwozy i przepa- 

ście prawie nieprzystępne nawet 
dla piechoty. Na widok propor- 
ców husarskich, i słysząc znany 

im okrzyk polski, Turcy uwierzy- 
li nareszcie, czego dotąd nie 

przypuszczali, że z Janem mają 
do czynienia. Padł na nich po- 

płoch. O siódmej godzinie wie- 
czorem oswobodzony był już 
Wiedeń, królewski buńczuk ster- 

czał w namiocie wielkiego wezy- 
ra, który uciekł w jednej sukni i 

o jednym koniu. Łup zdobyty na 

wrogu był ogromuy, ale rozdzie- 
1*i » irćlm» 1/!*a1 nnl_ 
Il] Vłopa»«iuivay C..*T | 

>ki pomiędzy walecznych ryce- 
rzy, sobie nie wiele zostawiając. 
Husarze .polscy, w których ręku 
nie było jednej dzidy, któraby > 

strzaskaną nie była, stracili tylko 
ioo towarzyszów. Cała strata woj- 
ska chrześcijańskiego nie wyno- 
siła nad 800 rycerstwa. Tak dziel- 

nie biło się wojsko chrześcijań- 
skie. Pomiędzy walczącymi uwi- 

jał się biały M ary an in, ratując ko- 

nających rycerzy, niezmordowa- 

ny, nieulękniony. To błogosławio- 

ny nasz Ojciec Stanisław. 

Nazajutrz odprawił Jan III 

wjazd do Wiednia, tui przy nim 

jechał jego kapelan i spowiednik, 

czuyvający nad królem w czasie 

bitwy, okryty białym, maryań— 
skim płaaszczem zakonnym, z 

krzyżem w ręku, z modlitwą „Ma- 
gnificat" na ustach, O. Stanisław 
a Jesu Maria, który był przepo- 
wiedział świetne to zwycięstwo 
Sobieskiemu. Mieszkańcy witali ( 

monarchę polskiego, a swego 

zbawcę, z entuzyazmem. Dzwony 
biły radośnie ze wszystkich ko- 

ściołów, lud płakał wzruszony 

szczęściem. Król zaintonował 

sam w kościele św. Augustyna Te 
Deum laudainus. Xa drugi dzień 

po zwycięstwie Bł. O. Papczyń- 
:^ki odprawił w katedrze w. Szczc- 

pana uroczyste nabożeństwo 
ża- 

łobne za poległych rycerzy w o- 
becności zwycięskiego króla Jana 
i rycerstwa. Do wojska polskiego 
wygłosił wtedy gorącą mowę ża- 

łobną i do nabożeństwa za zmar- 

łych żarliwie zachęcał. 
Papieżowi Innocentemu XI po- 

słał najwspanialszą chorągiew tu- 

recką, zdobytą na Osmanach, a w 

liście do Ojca świętego napisał, 
donosząc mu o sławnem zwycię- 
stwie: venimus, vidirmis, et De- 

us vicit ! „Przybyliśmy, widzieli- 

śmy, Bóg zwyciężył". 
Zaiste okazał się w onym dniu 

wielkim duch chrześcijański.na- 
rodu polskiego, duch spólności 
rodzinnej, który wywołał w XII 
i XIII wieku wojny krzyżowe, a 

który był wygasł gdzieindziej. 
Nie poruszyły się na widok zagro- 
żonego chrześcijaństwa narody 

reformacyą zziębnięte, nie po- 

kwapił się wychowany uległością 
gallikanizmu autokratyzm Ludwi- 
ka XIV, ale pospieszyła Polska, 
otrząśnięta z nowinek religijnych 
XVI wieku, pospieszyła na słowo 
i za wstawieniem się świętego Ma- 

ryanów Ojca. 

Zwycięstwo wiedeńskie z górą 
dwa wieki od nas odległe, do dziś 

dnia krzepi i podnosi ducha pol- 
skiego i orzeźwia, jakby powiew 
z krainy duchów, które nietylko 
za interesa państw, ale i za ogól- 
ną, całą chrześcijańską cywiliza- 
cyc ogarniającą ideę walczyły. 
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Telefon rrlng 171 

Wszelka praca tzybko ukończona 

ROMAN ŚWIĄTEK 
Kontraktor—Plajściarz 

ZwycMjn· i oadobna praca 

3422 I. Liwndil· ·., klitko Rmooi iL 

Edward Repsold & Ca 
ŻELASTWO 

Gmuift rob·ty i łwraesy. Pttrolf 
41a kfarmiaych, narxfdxia i »»ea. 

R^I72 MllwiitH «.«» Btw* SkUi 2MC.1· M1LVAUU1 AVfc 
iBt»wKyHŁ taim«ir>ai»i 

FRANK KLAJDA 
KONTRAKTOR BUDOWNICZY 

tuduje dotnr. szkoły. kościoły 1 hale. Robi rot· 

maite przeróbki oraz reparacye. 
Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble aL, róg Blackhawk ulicy 
Telefon Harinarket 2273 

W. Słomińska 
1025 Milwaukee are. Ckiat*. IŁ 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA 
Ceny umiarkowana 

Wyrabia ohorąsrwie, sztandary, odzna- 
ki, szarfy, berła, pieczęcie, iod. 

Robota pierwMorzfdna. Odznaki Zjednoczenia 
90 24 cent, iak popmdsia 

Stefan R.Cłryiuki AfMcI 
Frań. J. Mazurkiewicz 

1034 Milwaukee Ave. róg Kobit «1. 

Drugie piętro. Pokoje 4, 5 i . 

Praktykują we wszystkich s^dacb. 
Oodz. ofLsowe: Codziennie od # r»no do i mitom 

Telefon Mopro# SKł·. 

?1 
pb «1. 

' 

Zndw w Chicago 

otworzjłem moja oflia na 

2 piętrze, 36 W. Randołph ul. 
róg North Dearborn . | 

idrte leczę · 

'Wszelki· chroniczne i spe- 
* 

cyalne choroby męskie· 
PaJ·»*· Diiwoliodtnaod«Tirl«ci, 
uOazinj. wtorki, czwartki ł so- 

boty od 9 rano do 8 wteoz. 

Dr Weintrąub 
8pecy«li«ta ChJcagoski 

X pif 1.16 W. Bandolph al. 
róg North Dearborn ul. 

JAM JAINMJWSIU 
ADWOKAT 

Dfls w'Dama ZJednoocenls, róg MIXWAU· 
·. i AUGUSTA Ul. 

- Pokój ». 

CODZIENNIE od l-«zej do 5-teJ popołudnia. — 
tVlocsor»ml od "Mn«j do 8:30. Wtorki. Cznrt· 
kl 1 Soboty. Telefon Monroe HU 

Mlaukanl· *03· IOWA STREET 
Tv "fon Humboldt 771A 

PR. N. SCH RAYEHj 
MUKI/ffiHl DENTYSTA 

' 

kto roboty taMiMI w 

$T^m!iYpommxi »anłj 
ociuoh 1 «warantaja tuo*« u lat It 

Milwaukee are* 
PÉtakfi CM rano do 9 wieodrt ~3 

Dr. L. S. Szumkowski 
Lekarz, chirurg 1 akuaeer 

Kii i aieukaaic: 1401 W. Harea il., rtg Ne- 
kle «I, Telefea Nhtm 5M5. 

Leczy epecyalnie wszystkie choroby 
»yst. kobiet ł dzieci. — Leczy Ukie elektryez* 
i ością [ X-RAY |. Przyjmuje chorych we weay* 
ttklch godzinach. 

Potrzeby Plombiarski 
po cenach bnrtowiych. 

Ipraisjitj tiMiai a kotlin! mit 
LEVIKTHAL rUDIM SOffLT 
Mat W. Uivfetaa al* aa* 


