
Uroczystość Bożego 
Narodzenia. 

(25 grudnia). 
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PIERWSZA MSZA ŚW. 

Ewangelia św. Łukasza 
rozdz. 2, wiersz 1—14. 

Stało się, że w 011e dni wyszedł 
dekret od cesarza Augusta, aby 
popisano wszystek świat. Ten 

popis pierwszy stał się od staro- 
sty Cyryjskiego Cyryna. I szli 

wszyscy, aby się popisali, każdy 
do miasta swego. Szedł też i Jó- 
zef od Galilei z miasta Nazaret 

do miasta Dawidowego, które 

zwą Betleem : przeto iż był z do- 

mu Dawidowego, aby był popisan 
z Maryą, poślubioną sobie mał- 

żonką brzemienną. I stało się, 

gdy tam byli, wypełniły się dni, 
aby porodziła. I porodziła Syna 

Swego pierworodnego, a uwinęła 
Go w pieluszki i położyła Go w 
żłobie, iż miejsca nie było im w 

gospodzie. A byli pasterze w tej- 
że krainie czujący i strzegący no- 
cne straże nad trzodą swoją. A - 

aniół Pański stanął podle nich, 
a jasność Boża zewsząd ich o- 

iwieciła. I zlękli się wielką bojaź- 
nią. I rzekł im anioł: Nie bójcie 
sie, bo oto opowiadam wam wese- 
le wielkie, które będzie wszyst- 
kiemu ludowi, iż się wam dziś na- 
rodził Zbawiciel, który jest Chry- 
stus Pan, w mieście Dawidowem. 

A ten wam znak: znajdziecie Nie- 

mowlątko uwinione w pieluszki i 

położone we żłobie. A natych- 
miast było z aniołem mnóstwo 

wojska niebieskiego, chwalących 
Boga i mówiących: Chwała na 

wysokości Bogu: a na ziemi po- 
kój ludziom dobrej woli. 

DRUGA MSZA ŚW. 

Ewangelia św. Łukasza 
rozdz. 2, wiersz 15—20. 

Pasterze mówili jeden do dru- 

giego: Pójdźmy aż do Betleem a 
oglądajmy to słowo, które się sta- 
ło, które nam Pan pokazał. I przy- 
szli kwapiąc się i naleźli Maryą i 

Józefa i niemo wiatko położone w 
żłobie. A ujrzawszy poznali sło- 

wo, które im było powiedziane o 
Dzieciątku tem. A wszyscy, któ- 

rzy słyszeli, dziwowali się temu 
i co do nich pasterze mówili. Lecz 

Marya wszystkie te słowa zacho- 

wywała stosując w sercu Swo- 

j-em. I wrócili się pasterze, wy- 

sławiając i chwaląc Boga ze 

wszystkiego, co słyszeli i wi- 

dzieli, jak im powiadano. 

TRZECIA MSZA ŚW. 

Ewangelia św. Jana 
rozdz. 1, wiersz 1—ir. 

Xa początku było Słowo, a Sło- 
wo było u Boga, a Bogiem było 
Słowo. To było na początku u 

Boga. Wszystko się przez nie sta- 

dło, a bez niego nic się nie stało. 
A światłość w 

' 

cicmnoticiach 

świeci, a ciemności jej nie ogarnę- 
ły. Był człowiek posłany od Bo- 

ga, któremu na imię było Jan. 
Ten przyszedł na świadectwo,aby 
tlał Iświadectwo o światłości, aby 
przezeń wszyscy wierzyli. Nie 

był on światłością, ale iżby świa- 
dectwo dał o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która o- 

świeca wszelkiego człowieka, na 

ten świat przychodzącego. Na 

świecie był, a świat jest uczynionj 
przezeń, a świat Go nie poznał. 
Przyszedł do własności, a swoiż 

Go nie przyjęli. A ilekolwiek ich 

przyjęli Go, dał im moc, aby się 
stali synami Bożymi, tym, którzy 
wierzą w imię Jego, którzy nie ze 

krwi, ani z woli ciała, ani z woli 

męża, ale z Boga się narodzili. A 

Słowo ciałem się stało i mieszka- 

ło między nami (i widzieliśmy 

chwałę Jego, chwałę jako jedno- 
rodzonego od Ojca) pełne łaski i 

pełne prawdy. 

NIEDZIELA PO BOŹEM 

NARODZENIU. 

(26. grudnia). 
\ 

( Ewangelia św. Łukasza 
rozdz. 2, wiersz 33—40. 

Ojciec Jezusa i Matka dziwo- 
wali się temu, co o Nini mówio 
no. I błogosławił im Symeon 
rzekł do Maryi, Matki Jego: Ot( 
Ten położon jest na upadek i n; 

powstanie wielu w Izraelu i nj 

znak, któremu sprzeciwiać · si< 

będą. I duszę Twą własną prze 
niknie miecz, aby myśli z wiel; 

serc były objawione. I była An 
na prorokini, córka Fanuelowa, ; 

pokolenia Aser: ta była bardz( 

podeszła w leciech, a siedm la 

żyła z mężem swym od panień- 
stwa swego, a ta wdową aż d< 
lat ośm<Jziesiąt i czterech, któr; 
nie octehadzała z kościoła, posta 
mi i modlitwami służąc we dni* 
i w nocy. Ta też onej godzin] 
nadszedłszy, wyznawała Panu 

powiadała o Nim wszystkim, kto 

rzy oczekiwali odkupienia Izrael 

skiego. A gdy wykonali wszystke 
Według zakonu Pańskiego, wró- 
cili się do Galilei, do Nazaret 

miasta Swego. A Dziecię rosło 
umacniało się pełne mądrości, ; 

łaska Boża była w :Niem. 

Okres Świą- 
teczny. 

Czas Bożego Narodzenia, 

•Oto zima panuje; "śnieg okry- 
wa pola; większa część pańskie! 
zamków pozbawiona swych mie 

szkańców; drzwi chatek rządzie 

się otwierają; rolnik, otoczon] 
swoją rodziną, zasiada przy ko 
minku ; bogacze zjeżdżają się dc 
miasta, gdzie się mnożą dla nici 
bale, widowiska i zabawy. Pod 

czas gdy świat prowadzi do roz- 
koszy gwarne roje swoich czci- 

cieli, Kościół, jako czuła matka 
gromadzi dziatki pod swe skrzy- 
dła i wiedzie je siadami Betleem- 

skiego Boga. Rozrzewniające ta- 

jemnice jego świętych lat dzie- 

cinnych są naprzemian przedsta- 
wiane ich sercu: bogacz znajduje 
tu naukę miłości, ubogi — wzói 
do spuszczenia się na wolę Bo- 

ga. Serce też bogacza daje sif 
poruszyć: w imię Dzieciątka Je- 
zusa proszą go o jałmużnę; a je- 
go hojne wsparcia przynoszą ub 
gę opuszczonej nędzy, drżącej od 
zimna hrb umierającej z głodu, w 
nieznanym zakątku. 
Widzicie więc, że w czasie o- 

strej zimy, miłość Chrześcijańska 
walczy z samolubstwem świata 
w tej porze liczne są nasze święta 
chrześcijańskie. Religia znalazła 

środek do wykonywania większej 
liczby uczynków świętych: i za- 

pewniania milionom nieszczęśli- 
wych kilku chwil szczęścia. Świę- 
ta te tym większy mają powab 
że istnieją od najdawniejszych 
czasów; ubogi nadewszvstko, co- 

fają-c się w przeszłość, z rozko- 

szą widzi, że jego przedkowie 
weselili się w tejże samej epoce, 
co i on. 

W nocy narodzenia Mesyasza 
gromady dziatek składające hołci 
żłobu albo jasełek, kościoły 

wspaniałe oświetlone i przyozdo- 
bione. Chrze^ijanie, w odosob- 

nionej kaplicy jednający się 2 

Niebem, pieśni pełne miłej pro- 

stoty,^""ogRis" organów i· dzwo- 

nów, wszystko to przedstawia 
wspaniały widok, pełen wdzięki; 
i niewinności. W domach chrześ- 

cijańskich: Betleem, grota, żłób 
Boskie Dzieciątko, pasterze, sa 

przedmiotem opowiadań srebrno 
włosego dziadka, i wieczornycl 
czytań, w obecności całej, rodzi- 
ny, zgromadzonej przy kominku 
Lecz oto następują inne święta 

Nazajutrz po Bożem Narodzeniu 
Kościół obchodzi z wielką okaza 
łością tryumf pierwszego sweg( 
Męczennika — potem czci pa 

mięć Apostoła świętego Jana 
najukochańszego ucznia, — dale 

świętych Młodzianków, to jest 
jak wiecie, czci pamięć wielu ty 
sięcy młodocianych ofiar, mnie 

niż dwa lata wieku- liczących 
które sprzątnęła okrutna zaz 

'drość Heroda, a które teraz, pod 
niesione .do uczestnictwa w nie- 

bieskiej chwale, igrają ze swem 
wieńcami z UH; i róż przed otfta 
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rzem Baranka. Kościół chętnie 
stawia nam przed oczy te wszyst- 
kie cudowne tryumfy, aby poka- 
zać moc wszechwładną Boskiego 
Dzieciątka; ono to bowiem do- 

dało odwagi Stefanowi; ono roz- 

paliło piękny ogień miłości chrze- 
. ścijańskiej w sercu Jana i uwień- 
- czyło niewinne ofiary w Betleem. 

Wszystkie te pełne chwały wspo- 
mnienia, objawiając nam ducha 

Chrześcijańskiej Wiary, utwier- 

dzają wiarę w Bóstwo Syna Ma- 

ryi. 
Kościół idzie w tem krok w 

krok za przewodnictwem przed- 
wiecznego Ojca. Każdemu poni- 
żeniu jego Syna odpowiada ob- 

jaw jego chwały; w Jezusie Chry 
t stusie człowiek nigdy nie pokazu- 
- je się sam jeden; zawsze staje o- 

> bok niego Bóg. I tak: widzimy 
l go upokorzonego w żłobie ; ale za- 
. razem słyszymy zastępy niebies- 

i kie opiewające jego chwałę. Toż 
r samo będzie w całym biegu jego 
i zawodu; cuda objawiające jego 
. bóstwo, towarzyszyć będą każde- 
- mu jego upokorzeniu. W tydzień 
> po Bożem Narodzeniu, Kościół 

. gromadzi na nowo swoje dziatki 

( 
do żłobu ; czeka tu na nie rozrze- 

[ wniające widowisko. Ofiara świa- 
l ta. Dzieciątko Jezus pospiesza z 

ofiarowaniem Ojcu swemu pier- 
wszych kropel tej Krwi napraw- 

czej, którą ma kiedyś wszystką 
przelać na górze Kalwaryi. Dzie- 

ciątko to ma uledz bolesnemu 

prawu obrzezania. Tę to pamięt- 
ną okoliczność życia Zbawiciela, 
obchodzi -Kościół w oktawę jego 
narodzenia. 

NOWY ROK CZYLI ŚWIĘTO 
OBRZEZANIA. 

t Przedmiotem AViary naszej w 

• tym dniu, jest dziecię Betleem- 

i skie, podające się prawu obrze- 
p zania i przyjmując imię Jezus. 
• Przyczyny ustanowienia tego Ob- 

rzędu, któremu Słowo · wcielone 

: raczy poddawać się dzisiaj, są 

następujące : 
W szyscy synowie Abrahama 

obowiązani byli nosić na swem 

ciele znamię przymierza, które 

Pan zawarł z tym Ojcem wierzą- 
cych. Prawo o obrzezaniu opie- 
rało się na trzech głównych przy- 
czynach. 'Miało ono być: 

1) Pieczęcią przymierza, które 
Pan zawarł z Abrahamem. 

2) Znamieniem, któreby odróż- 
niało od innych narodów ziemi; 

potomków świętego Patryarchy. 
3) Zakładem błogosławieństw 

obiecanych w osobie Abrahama 

tym wszystkim, którzy wiernie 

zachowywać będą przykazania 
Pańskie. Jednem z tych błogosła- 
wieństw i niezaprzeczenie najsza- 
cowniejszem było odpuszczenie 
grzechu pierworodnego. Obrze- 

zanie nie działało wprawdzie 
własną mocą, ale tylko wiarą w 

mękc Pana Jezusa, której było 0- 

figurą, wiarą zbawienną, którą 
pełnoletni przyjmując obrzezanie 
wyznawał za siebie samego, a 

którą za dzieci wyznawali ich 

rodzice. Mimo to jednak, dziecię 
obrzezane po śmierci nie wcho- 

dziło jeszcze do Xieba, ale czekać 

musiało wniebowstąpienia Pana 

Jezusa. 
"" 

Obrzezanie odbywało się ósme- 

go dnia po narodzeniu dziecięcia. 
Zwyczajem było dopełniać*... tej 

powinności, nie w 'świątyni, ale 

w domach prywatnych. -Nie była 
konieczną do tego obrzędu obec- 
ność Kapłanów i Lewitów: do- 

pełniał go pospolicie ojciec, a nie- 

kiedy. ..mjatka. Święty Epifaniusz, 
zrodzony w Palestynie", i' lepiej 
świadomy, niż ktokolwiek, świę- 
tych podań swojego kraju, mówi 

. wyraźnie, że Zbawiciel był obrze- 

, zany w stajence Betleemskiej i 

, zapewne ręką Najświętszej Pan- 
. ny lub świętego Józefa. Jezus bę- 
i ćąc, Bogiem, mógł się uwolnić od 
. tego bolesnego obrzędu prawa 
, Mojżeszowego; ale chciał mu się 
. poddać dla wielu przyczyn, zaró- 

, wno godnych jak jego mądrości, 
. tak i jego miłości. 

> i) Poddając mu świętą osobę 
. swoję, odwoływał w zaszczytny 
sposób obrzęd, który Bóg posta- 
nowił był tylko na -czas pewny. 

2) Przekonał t-em, że miał pra- 
wdziwe ciało ludzkie i zbijał zaw- 
czasu fałszywe rozumowanie he- 

rezyi, która wbrew jawnemu do- 
wodowi cierpień i czynów jego 
życia śmiertelnego, miała z cza- 

sem zaprzeczyć rzeczywistości 
i onego. 

3) Okazując, że jest Synem A- 

brahifti) od któFego pocłióclzi< 
miał Męsyasz, Zbawiciel uprze 
dzał. zarzuty, jakie żydzi'mogliby 
czy nić,-^zaprzeczając mu boékicl 

cécfrMesysza, pod pozorem, ź< 
jest cudzoziemcem i nabywał tyn 
sposobem prawa do obcowania ; 

nimi^w Celu zbawienia ich1 diisz. 

4) Tym sposobem Zbawicie 

stawał się ofiarą za nas, ucząc 

zarazem jak mamy być poćjdan 
przykazaniom Boga, a unika* 

grzechu. 
- 

Było zwyczajem u żydów da- 

wać imię dziecięciu, w dzień jegc 
obrzezania. W rzeczy samej czyi 
nie wypadało, aby Syn Człowie- 

czy w chwili, kiedy zapisywał się 
w poczet synów Boga i wchodzii 

z Bogiem w przymierze, odbiera: 
od Boga dary i był przypuszczo- 
ny do dziedzictwa jego obietnic 

aby w tej chwili, mówię, przy- 
brał imię, któreby przypominało 
m to pełne chwały przysposo- 
bienie i wzniosły charakter, ja- 
kim się przy odziewał? Otóż i Zba 
wiciel nasz chciał także wziąć 
swoje czcigodne imię przy obrze- 
zaniu, afoy okazać we wszystkiem 

uległość nietylko prawom, ale 

nawet pobożnym zwyczajom lu- 

du Bożego, — aby nauczyć nas 
z jaką wiernością powinniśmy 
stosować się do praktyk, religij- 
nych i obrzędów Kościoła. Ale 

jakież imię on przybierze? któi 

ma prawo nadać mu to imię? Pra- 
wo to służy ojcom, względem 
swoich dzieci; a najwłaściwsze i- 

miona są te, które najlepiej ozna- 

czają istotne przymioty rzeczy. 

którym się nadają. Stąd wynika 
że żadne stworzenie ani w Nie- 

bie, ani na ziemi, ani nawet Jó- 
zef i Marya, nie mogli nazwać 

godnie Syna Bożego: bo nikt z 

nich nie był zdolny pojąć dosko- 
nałości jego natury i zacności je- 

go powołania. Bóg Ojciec tylko 
mógł dać Synowi swemu imię, 
któreby należycie wyrażało jegc 
najwznioślejszy charakter. < 

i otoz ujciec ± rzeowieczny po- 

leca jednemu z książąt swojego 
dworu zanieść z Nieba na ziemię 
imię jego Synowi. Archanioł Ga- 
ibryel, zaszczycony tem wysokiem 
posłannictwem, zwiastował Ma- 

ryi i boskie jej macierzyństwo— 
i imię, jakie ma dać synowi, któ- 

ry się z niej narodzi. Objawił je 
też Anioł świętemu Józefowi i w 

innej okoliczności. Dotąd znali 

to najświętsze imię tylko Ojciec 
przedwieczny, Aniołowie, Marya 
i Józef: nadeszła chwila objawie- 
nia go całemu światu. 

IMIĘ JEZUS. 
Z wysokości (Niebios patrząc 

jak Syn najukochańszy poddaje 
się upokarzającemu i bolesnemu 

obrzędowi obrzezania, Bóg Oj- 
ciec przerywa nagle milczenie, i 

nadaje mu imię; tem objawia, że 

Syn jest wolny od grzechu,· że 

jest samą niewinnością i świętoś- 
cią, podstawą zbawienia wszyst- 
kich ludzi. Na to imię, wszelkie 
kolano upad w .Niebie, na ziemi 
i w piekielnych otchłaniach. Jezus 
czyli Zbawiciel: — oto imię Syna 
Bożego, — imię potęgi, miłości i 

zwycięstwa. 
'Imię Jezus — to imię potęgi. 

Oznacza bowiem tego, co wszyst- 
ko stworzył, co świat nosi w swej 
dłoni, oznacza Króla królów i P& 

na nad pany, którego królestwo 
duchowne rozciąga się na wszy- 
stkie narody i na wszystkie wie- 

ki, —oznacza Baranka panujące- 
go nad świat-em, dla którego kró- 
lowie i narody, dobrowolnie lub 
mimowolnie są jak laska w ręku 
wędrowca, lub jako słudzy pod 
władzą swojego pana, słudzy, 
których wywyższa i podnosi do 

chwały, skoro mu są wierni, albo 

strąca i druzgoce jak naczynia 
gliniane, skoro się odważą wypo- 
wiedzieć mu posłuszeństwo. 
Imię Jezus — to imie miłościv 

Sam już dźwięk dwóch zgłosek, 
składających imię Jezus, obudzą 

: uwagę naszą i wdzięczność <ll 

- -Sprawcy zbawienia naszego, kto- 
r ryv.narodził się w stajence, pła< 

kał,, był prześladowany, spotwa- 
i rżany, lżony, z którego się naigra- 
.wano,,którego biczowano i - 

' krzyżowano za nas, — który a"bj 
h as poiszc i pokrzepiać, stal 

1 się towarzyszem pielgrzymki na· 
: szej, goszcząc we dnie i w nocy 

i na ołtarzach naszych. 
Imię Jezus, to iińię zwycifstwa. 

Jezus znaczy Zbawiciel, Zwy- 
cięzca, Tryumfator. Człowiek i 

świat wpadli byli w moc czarta, 
: owego z'brojnego olbrzyma, który 
trzymał swą zdobycz w kajda- 
nach niewoli od lat czterech ty- 

• \ · 
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sięcy. A Bogu wiadomo, jak on 

używał swej władzy ! Syn Ojca 
Przedwiecznego zstąpił z. Neba, 

alby wygnać przywłaszczyciela, a- 
by skruszyć jego jarzmo i wyz- 

i wolić świat uwięziony; jego. i- 

mię przypomina jego zwycięstwo. 
Jezus jest Zbawicielem naszym, 
w najrozleglejszem tego wyrazu 
znaczeniu. 

ŚWIĘCENIE NOWEGO · 

ROKU. 

Pozostał teraz na Nowy Rok 

tylko zwyczaj udzielania sobie 

podarunków. Bez względu na po- 
gański swój początek, zwyczaj 
ten nic w sobie nie .qia dzisiaj 
przeciwnego świętości Wiary 
•Chrześcijańskiej ; podaje on na- 

wet szczęśliwą sposobność do 

zbliżenia się między członkami 

jednej rodziny: wzmacnia węzły 
miłości wzajemnej. Zwyczaj ten 
wszakże powinniśmy uświęcać 

czystością naszych zamiarów. 
Toż samo stosuje się do powin- 

szowali czyli życzeń w dzień No- 

wego Roku. Dla wielu są to czcze 

słowa i marne formuły. Czemuż 

z tego nie uczynić rzeczy świę- 
tej? Czemuż tego nie zamienić 

w modlitwę serdeczną? Czemuż 
nie mamy szczcrzc życzyć jedni 
drugim roku prawdziwie dobre- 

go, to jest dobrego przed 
· obli- 

czem Boga i Nieba, uświęcić się 

mającego miłością Boga i bliź- 

niego? Dusze prostaczków tak 
władnie czynią; czemużbyśmy i 

my tego uczynić nie mieli? 0- 

świeceńsi od nas, bo pobożniejsi, 
ojcowie nasi mówili do siebie z 

uczuciem prostodusznej miłości : 

„Życzę ci dobrego roku i wielu 

innych po .nim, tucfzież Xieba po 
skończonem tem życiu." Żartuje- 
cie podobno sobie z takiego po- 
winszowania ! Powiedzcie jednak, 
czy znacie inne, godniejsze czło- 
wieka i Chrześcipanina? Ach! je- 
żeli żartować, to żartować i 

•śmiać się raczej wypada z owych 
grzeczności, z owych kłamliwych 
pochlebstw, któremi świat pospo- 
licie rozpoczyna rok newy. Jeżeli 
zwyczaj nie chce już aby pÓWin-r 
szowanie naszych ojców znajdo- 
wało się na ustach naszych, niech 

przynajmniej tkwi ono w naszem 
sercu; Każde inne byłoby r.Trvio- 

kładne albo kłamliwe. 

Chwalebną wiec jest rzeczą ży- 
czyć wszelkiego dobra przy No- 

wym Roku osobom, które są nam 

drogie, lub względem których 
mamy pewne obowiązki, ale nie 

zapominajmy Tego, do ' 

kogo 
zwracać się powinny nasze pier- 
wsze życzenia. Tik jest, życzmy 
dobrego roku naszemu Ojcu Nie- 
bieskiemu ; mówmy do niego z 

ufnością i prostotą . dziecięcą-': 
Boże mój, życzy ci dobrego roku, 

życzę ci roku, w którymbyś był 

znany, kochany, wysławiany 
przez cały świat. — Przytem, 
dajmy mu kolendę, dajmy mu w 

ppominku serce, a w niem święte 
postanowienie na rok cały. Proś- 
my go też o upominki dla nas: 

składy jego są obficie zaopatrzo- 
ne. Pozostawmy mu wybór jego 
ręka kierowana rodzicielskiem 

sercem, da nam to, co nam jest 
prawdziwie pożyteczuem. 
W niektórych kościołach jest 

ten rozczulający zwyczaj, że w 

dzień Nowego Roku jedna z Pań 

odbywa kwestę dla Dzieciątka 
Jezus. Jako upominek dla tego 

Dzieciątka, w osobie wybranego 
naprzód w tym celu ubogiego 
dziecięcia, kwestująca przyjmuje 
wszystko, jako to: pieniądze, cu- 
kierki itd. Nie masz w tein żadne- 

go zmyślenia : należy tylko wzbu- 
dzić w sobie wiarę. W Ewangelii, 
Jezus Chrystus nie mówi; Ubo- 

dzy łaknęli, ubodzy pragnęli ; ale 
mówi; Ja wasz Bóg, łaknąłem, ja 

pragnąłem. Dzieciątku więc Jezu- 
sowi, łączącemu się w jedno z 

tem ubogiem dziecięciem dają się 
te upominki. Ach! proszę was, 

zaprowadźcie u siebie ten rozczu- 

lający zwyczaj : nic innego bo- 

wiem nie może sprowadzić prę- 
dzej 'błogosłowieństwa z nieba 

na rok, co się zaczyna. Zresztą, 
nie jestże dla serc czułych miłą 
rzeczą uszczęśliwiać biedną dzie- 

cinę, która inaczej, głodna i drżą- 
ca od zimna, z zazdrością patrzy- 
łaby na rówieśników swych, któ- 

rzy liczniejszych w tym -dniu u- 

żywają przyjemności. 
'Nakoniec, dzień vNowego Roku. 

obudzać w nas powinien poważne 
myśli. Każdy powinien zapytać 
siebie, czy rok, który się .kończy 
i wpada jak kropla wody w ocean 
wieczności wpada tam, co do 

mnie, wolny od wszelkiego grze- 
chu? Cóżem w nim uczynił dla 

Boga i dla duszy mojej? Czyż 
lepszy jestem przy jego końcu, 
niż byłem w jego początku? Z 

jakichże wad poprawiłam się? 
Jakich cnót nabyłem? Gdyby te- 
raz wypadło mi zdać sprawę; ja- 
kież zasługi mógłbym przedsta- 
wić? A przecież tyle łask otrzy- 
małem! 

W wilią lub w sam dzień No- 

wego Roku spowiadać się i przyj- 
mować Komunię, jakby po raz o- 
statni, rzeczą jest nader zbawien- 

ną. W takim razie robi się dokła- 

dny rachunek sumienia, odma- 

wiają się modlitwy jak przy ko- 

naniu, odbywa się przygotowanie 
dtf śmierci, słowem, urządzają się 

sprawy sumienia tak, jak kupcy 
w tym ezasie urządzają swoje ra- 
chunki. 

DR. . M. ROSS 
leczy 
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Roweselmy 
Dom Nasz 

Śpiewami!! 
I Otrzymaliśmy najnowszy zbiór rekordów Polskich I 
| na święta i niektóre z tych podajemy poniżej: I 
2497 TT" Żłobie Leży. Kwartet "Po- 

lonia." 

Bóg się rodzi. Kwarteit. 

6125 Aniół Pasterzom mówił. Chór, 

Gdy «ię Chrystus rodzi. 
Kwartet. 

10-lnch 65e. (Canada 85c). 
369 Kolęda. Noskowskiego. Jan, 

Stern, tenor. 
Pieśń Wieczorna. Moniuszko. 

63567 (a) Wśród Nocnej Ciezy. 
Pieśń. 
(b) · Kiedy Ranne Wstają 
Zorze. 

976 (a) Wśród nocnej ciszy* 
(Sacred-Chorus) Chór. 
(b) Serdeczna Matko. 
(Sacred-Chorus) Chór. 

63974 (a) Wśród nocnej ciszy, ko- 

lęda. Chorus) Chór męski. 
(b') Gdy się Chrystui rodzi, 
•kolęda. (Chorus) Chór mę- 
ski. 

63977 (a) Kometa Haleya. (Tftlb- 
in«). H. Pawłowska, 

(b) Na dworcu kolejowym. 
(Talkins). H. Pawłowska. 

369 Kolęda. Noskowskiego. 
Pieśń Wieczorna. 

2433 Serdeczna Matko. Baryton. 
Kto się w opiekę. Baryton. 

2434 Czerwony Sztandar. Hymn. 
Ostatni Mazurek. Baryton» 

C 2435 Idzie Maciek bez wieś, 
Uciekła mi przopióreczka· 

2436 Ach, te oczy. Mazurka,' 
Związkowy. Mazur. 

2461 Polonez 3-go Maja. 
Marsa Narodowy Polaki. 

2462 'Poetę Restante, P. Winnicki. 
Marsz żuawów. Osmański, 

6125 Aniół Pasterzom Mówił. 

Ody się Chrystus rodzi. 
2496 Kwiecisty I wonny Maj. 

O młynareczce z pewnej. 
2498 A witajże. Soprano i tenor. 

Idzie Sobek do Warsęgl. 
2308 Polska Powstaje. Część 1. 

PolsTca Powstaje. Część II. 
2387 Bartoszu! Bartoszu! Baryt. 

iNiad moja kołyska. Baryton. 
2388 Ty dziewucho, ty psiajucho* 

'Nie wygantoj owczarreezku. 

2389 Polonez Chorążego, Baryton, 
'Mukdeneczka. Baryton. 

2390 Porzucona. Walc, Orkiestr*. 
Czarne Oczka. Polka. Orkie- 
stra. 

2391 Łobzowlanka. Polka. Orkie* 

etra. 

Oberek z pod Kamionka. 

Oraz sprowadziliśmy wielki zapas Gramofonów Ittóre 
możecie nabyć za gotówkę lub na tygodniowe spłaty. 

Skład nasz jest otwarty każdy wieczór do dziesiątej godziny 
Katalogi wysyłamy na żądanie. 

. H. Sajewski 
11017 Milwaukee Ave. Chicago, III. 
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