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W a r u n k i .  
Każdy, który zjedna KatoHko-

ici trzech nowych abonentów i 
prześle nam za nich całeroczny 
abonament, będzie dostawał za 
swoi$ fatygę przez cały rok jeden 
egzemplarz "Katolika darmo. 

Poszukujemy wszędzie skrzęt
nych, rzetelnych agentów; zasługi 
.ich należycie wynagrodzimy. 

Prezent za przesianie carło-
rocznego abonamentu dajemy tylko 
tym, którzy naprzód za Katolika 
zapłacą. 

Kto odbierze z pocały trzy 
gazety, uważanym jest za abonenta i 
odpowiedzialnym za abonament. 

Kto zmieni adres, powinien 
natychmiast podać wydawcy Kato
lika swój nowy adres. 

Abonentom, którzy wyraźnie 
nie odmówią gazety za pośrednic
twem ^ listowego lub 'nnego 
urzędnika pocztowego, Katolik po-
sełany będzie dalej. Skoro kto 
zaprzestanie odbierać gazetę, po
winien wpierw zapłacić, jeżeli co 
za nią. winien. 

Pieniądze za i dla Katolika 
należy przesełać przez pocztowy lub 
expresowy Money Order. Można 
też przesełać abonament w dola
rach papierowych, przez Postal 
note, albo w jednocentowych lub 
dwucentowych znaczka.!: poczto
wych, lecz jeżeli abonament, w 
takr sposób przesiany, w drodze 
przepadnie (co siy w tym avju 
bardzo rzadko zdarza) wydawca 
Katolika nie bierze za lo na siebie 
odpowiedzialności. Takie listy 
najlepiej kazać na poczcie rejestro
wać, bo wtenczas urząd poj.-ztowy 
bierze na siebie odpowiedzialność, 
że wraz z zawartością dojdą na 
miejsce przeznaczenia.^ Wszelki* 
listy oraz przeselki pieniężne do 
Katolika adresować: 

H. Derdów ski 
59 jE. 2nd Str. 

WINONA, 111NN. 

UMÓWIENIE 
ostatniem namaszczeniem. 

'(Napimi ksiądz, który niedaw
no "powrócił do tego kraju z Brązy' 
lii.) 

W ybierając się w podróż 
do Argentyny i Brazylii 
w H.awrze wszedłem na okręt 
idący do Buenos Ajree, stolicy 
- :  , jent\ny. Tęsknetn sercem 

I uczami oglądałem się i przy 
siuchiwałem w pierwszej i  dru
gimi klasie okrętu, czy nie 
usłyszę kogo mówiącego po 
polsku, ale na próżno, gdyż 
wszyscy uioi współtowarzysze 
podróży, byli prawie sami 
Francuzi. Jedni, jako emigraci 
jechali pierwszy raz do Argen 
tyny szukać losu, inni odwiedzić 
krewujch, już od dawna tam 
ztroietzkełych, inni stamtą 

byli w starej ojczyźnie u krew-
t y,h lub za int.cresami.Młodzież 
do f>r zs brane] ojczyzny wra-

: ca U t... wsikacje z paryskich 
i SZKÓI  i  uniwersytetów, ponie-
! WHŻ i--bv• pud koniec Czerw-

j <-h, — • h ć w Argentynie 
|  j t.it 1 w Biazyb, wakacje roz

poczynają się pod koniec 
Grudnia. A innych wielu je-
ch.tło za kupnem koni do 
Arg<-i;!\ !,v, których, jak potem 
pr/.t-t\ 1 >11 * ;  ;:i  s>ę, dwauascie 
tysięcy pasie > na nieprzej
rzanych &tepa h urgent} ńskioh. 
A !»k .-i< tanie, że Francuzom 
opłaci •< ę d1**udr.esto ośuiio 
dniowa żegluga do Buenos 
Ajres, lam tvgoduie sprowa
dzania koni ze stepów, ZUOWU 
takaż podróż do Eutopy z 
końm 1  ua okręcie i jesicze we 
Francy i dwa razy tyie zarobią, 
ile ich kos/tuje podróż i konie. 

Siedząc pomiędzy Francuza
mi i słuchając ożywionych a 
nieraz i hałaśliwych Ich roz
mów i dyskusyj, sam tylko 
jeden był.m jak niemy. Otóż 
przyszła mi na myśl rozejrzeć 
się jeszcze w trzeciej klasie, a 
może tam znajdę z kim f-ię 
rozmówić, tedy zdała widziałem 
na przed/. e okrętu dużo i 
rozmaitego kalibru ludzi. 
W szedłem ledy pomiędzy nich 
i gloścu /.awi lałem: Czy nie 
ma tu kogo po polaku mówią
cego?! Zaraz odezwało się kil
kanaście głosów.* ,,Zaco nie, 
p  8  i  e  c  i  e  m y  w s y s c j  
po 1 i a c }! '• Z tych akcentów 
poznałem, że to byli żydzi i 
zaraz dowiedziałem się, że 
pochodzili z Polski, Litwy, 
Rosyi, Galicyi, .Prus, a pól 
wyapu Bałkuńakiego, a nawet 
z Rzymu, ale wszyscy po 
polsku mówiący, razem sto 
kilka ćziesiąt familij, jadących 
do Argentyny kosztem barona 
Hirscha, który tam dla nich 
obBzary ziemi zaku;> i. 

Ucieszyłem sie z tego od 
krycia, gdyż w chwilach nudów 
dobrze choć z żydami się 
rozmówić w ojczystej mowie. 
Więc odzień szediem pomię
dzy nich 1 byłem pewnym, że 
Drócz  n ich  z  innego  w y z n a n i a  
nie ma tam nikogo. A że w ua-
szej klasie oprócz dostatku 
pokarmów, dawano nwoce, 
ciastka, cukierki, więc tętni 
przedmiotami ładowałem kie
szenie 1 co dzień żydziakom 
rozdawałem. Za 00 wdzięczni 
rodzice dziękowali mi 1 okazy
wali grzeczność. Szczególnie 
był jeden żydziak około 14 
lat z Warszawy, ua imię, jak 
się mianował, Józiek, który z 
krewnymi jechał do Argentyny. 
Jako dziecko warszawskie czys
to po polsku mówił i nie 
tylko swoie, ale i chrześciańskie 
zwyczaje i obyczaje znał. Otóż 
często, żeby nie mieć z całą 
gawędzią żydziąt do czynienia, 
jemu oddawałem przyniesione 
przysmaki., a on rozdzielał je 
gromadzie żydziąt 1 o sobie 
nie zapominał. Gdy mu ka
pelusz wpadł do wody, ja na 
jednej z wysp kanaryjskich, 
gdzie okręt przystanął, kupi
łem kapelusz słomkowy i da 
rowaiem mu, za co dzieciak 
prawie przywiązał się do mnie. 

Otóż jednego razu ton ży
dziak wpada do mnifr* zdyszany 
i mówi: ,.Proszę pana, tam 
pomiędzy nami są chrześcijanie, 
matka z synem; ten syn umie
ra. A wiem, że u państwa przy 
śmierci powinien być ksiądz. 
Może pan p:zyjdzie do niego?" 
,,Dobrze moje dziecko odrze
kłem, niech cię Bóg !31ogoslawi 

za to, ale zaprowadź mnie do , 
tego chorego." Ponieważ do j 
tąd bywałem pomiędzy żyda- j 
mi tylko na pokładzie olcrętu, ' 
więc uie znalem ich kajut pod 
pokładem. Żydćiak przeprowa
dził mnie przez duże sal« d>lne, 
gdzie uczulam powietrze zep
sute 1 zaduch, 1 w trzeciej 
wskazłi leżącego około 20 
lat młodego człowieka i  przy 
mm płaczącą sędziwą niewiastę. 
Chory blady, zupełn e nieprzy
tomny, oczy w kole, Ufta 
zsiniałe u w pi. r*iach chrapo-
tanie; słowem, o ile 4O lut 
kwpUń-twa i bvwanie u ^. tek 
chorwh mnie przekonywało, 
były to uie mylne oznaki 
konania. Od niewiasty dowie
działem się, że ona i kouający 
jej syn są Włosi. religii 
rzymsko-katolickiej \ Ma 
dowód wyjęła. z k losze "i: i  
okazał.4 Różaniec. Odpowiedzi 
tu mowy być me mogło, udyż 
chory był zupełnie bezprzyto-
mc), a ją nie zcnlem języka 
włoskiego. Leo? co praktyka i 
suu.ieioe na.ki'Z,; w al o, to jako 
kaptan katolicki zrobiłem i 
namaściłem chorego Olejem 
świętym, który jako missjonara 
miałem z ^obij.Po odmówieniu 
ostatniej modlitwy sakramen
talnej, zacząłem Litauję do 
Matki Boskiej po łacinie, a 
matka konającego ze łzami i 
serdeczną pobożnością odpo
wiadała. ..ora pro eo", módl 
się za iwmi. Po skończeuiu 
litanji, gdy spojrzałem na 
chorego: bladość «mość na 
jego twarzy wiuoc/me nikła, 
jakby nadzieja życia wstępo
wała; chrapotame piersiach 
ustało 1 zaczął poruszać oczami 
i ustami.Gdy matka swe ucho 
przełożyła do jego ust, 
zrozumiała, że on chce pić, 1 
pedaia mu łyżkę wody.Potem 
już zrozumialszyai szeptem 
żądał więcej wody. .Ja widząc, 
że < hory widocznie powraca 
do życia 1 słysząc, że w tym 
stanie bez przytomnego odrę
twienia trzy dni pozostawał 
uie przyjmując nic do ust, 
pobiegłem do kucharza naszej 
klasv 1 wziąwszy filiżankę 
bulionu, przyniosłem choremu, 
którą już sam wziął do rąk, 
chciwie wypił 1 prosił, żeby 
matKa pomogła mu śię pod
nieść. Tak chwilę posiedziawszy 
na ióżku, zażądał, żeby go 
wyprowadzono ua pokład 
okrętu dla świeżego powietrza. 
Co gdy i ja wespół z matką 
mu pomogłem i wyszedł po 
schodach na wierzch okrętu, 
cała gromada żydów, która 
dotąd milcząc wszystkiemu 
przypatrywała się, teraz 
obstąpiła mnie z pytaniami: 
Co to za lekarstwo, które ja 
temu choremu dałem, co tak 
prędko ożył i przychodzi do 
zdrowia?! Zkąd ja mam takie 
leknrstwo? 1 t  p. 

— Poco panom ta wiado* 

domość, odrzekłem, wv tego 
nie zrozumiecie. 

— Jakto po co nam ta 

wiadomość, jak to my tego 
nierozumiemy ? Przecie co jest 
dobrego na świecie, o tem 
każdy ma prawo wiedzieć 1 to 
znać! A przecie my wszyscy 
dobrze rozumiemy. Tu już 
kilka osób z naszych na tęż 
samą chorobę umarło i w nocy 
zostali wrzuceni do wody, i o 
tym włochu doktor toż samo 
mówił, że on musi umrzeć. 1 
przecie widzieliśmy, że on 
przez dwą dni już był ko-ia 
jącym, jak i tamci nasi, co to 
w wodzie, a pan go jakimś 

lekarstwem posmarował na 
oczach, ustach i dalej, on zaraz 
oc*y otworzył, zacząi mówić 
i oto już powstał na pokład 
okrętu! Niech pan będzie 
łaskaw i j :o^ \ jakie to jest 
lekarstwo i le go można 
kupić? 

— Tego lekarstwa nigdzie 

nie można kupić i za tysiące, 
odrzekłem. 

— JaK to nie można kupić? 
a przecie pan go ma, to 
musiał gdzieś kupić, albo sam 
zrobił, niecłi pan potrie? 

Widzi!»łem, że ciekawości i 
zapytaniom żydowskim nie 
będzie Końca, więc im wyja
śniłem w taki sposób: Wiecie, 
źe my chrześcijanie katolicy 
wierzymy w Jezusa Chrystusa 
i escimy Go jłko Boga? 

— No przecz, wiemy, odpo* 
wiedzieli. 

— Wiecie, że JezusChrystus 
zostawił na ziemi swych Apo
stołów i uczni? 

— Wiemy. 

— Wiecie, źe Ojciec ś., 
Papież w Rzymie, jest zastępcą 
Jezusa Chrystuta? 

—  [ t o  wiemy. A ieden 

dezwał się. Ja przecie w 
Rzymie mieszkałem 2 roki i 
Ojca świętego widziałem. 

— Otóż, odrzekłem, Jezus 
Chrystus swych Apostołów na 
uczył tego lekarstwa robić, a 
oni swych następców, i tak aż 
do dnia dzisiejszego Biskupi 
jako następcy Apostołów, za 
pozwoleniem Ojca świętego w 

ten dzień, kiedy wasi , przod
kowie JezusaChrystusa porwali 
na męki. to lekarstwo z 
wielkiem nabożeństwem robią 

1 swym kapłanom na cały rok 
dla chorych rozdają. Więc 
jest to lekarstwo czystoBoże i 
ona ma tanu siłę: iażeli wola 
Boża jest, że chory ma umrzeć, 
tedy ono leczy iego duszę, że 
ten człowiek prędzej zostaje 
zbawionym; jeżeli zaś ten 
człowiek jeszcze jest potrzeb 
nyrn ua świecie, tedy to 
lekarstwo prędko ieczj jego 
ciało. Jak oto widzieliście: tu 
stara matka z młodym synem 
jedzie do Argentyny; gdyby 
ten syn jej teraz na okręcie 
umarł, jakaż by tu kobieta 
była s>erotą w obcym kraju? 
Więc siła tego lekarstwa i 
modlitwy wyjednały u Boga, 
że tak prędko konający wrócił 
do życia 1 zdrowia. 

Tu uastała cisza 1 głębokie 
zadumanie między żydami. A 
po  chwi l i  j eden  zapytał .-  , , J D 1 »  
czego tego lekarstwa w Apte
kach niema?" 

— Bo, jak powiedziałem, źe 
to lekarstwo jest czysto Boże, 
tyłkodla chrześcijan katolików 
a w Aptekach są lesarstwa 
ludzkie, dla wszystkich różno-
wierców: 

Wtedy jeden zbliżył się do 
mnie i po cichu rzekł: ,,Niech 
rai pan sprzeda choć trocnę 
tego lekarstwa, a ja dobrze 
zapłacę, co tylko pan ze
chce." 

— Kiedy jui powiedziałem, 
że tego lekarstwa 1 za tysiące 
nie można kupić ani sprzedać. 
Tedy drugi praepycha się przez 
tłumy 1 błagalnym głosem 
mówi: „Proszę pana, ja 
wszystko słuchałem co pan 
mówił, jeżeli osoba chora 
potrzebna na świecie, tedy to 
lekarstwo ją uzdrowi .Oto nam 
w drugiei kajucie moja żona 
ua tęż samą chorobę leży, 1 
już tak konająca, jak 1 ten 
Włoch był. A jest oua matką 
pięciorga dzieui, które wiezie
my z sobą, toć jej żyoie jesi 

r: 

potrfebne dla dzieci; niech 
pau się zlituje, posmaruie ją j 
t em lekars twem,  żeby  wy*  i  
d r o w i a l a "  

— To musiałeś pan 1 to 
słyszeć, odrzekłem, iż to 
lekarstwo jest tylko dla 
chrześcijan katolików; więc 
żona pańska, żeby mogła być 
posmarowaną tem lekarstwem, 
musiałaby wprzód uwierzyć w 
Jezusa Chrystusa i ochrzcić 
się wtedy mógłbym ją posma
rować. 

Jakem t o  wyrzekł, zrobił j 
się hałas 1 krzyk pomiędzy 
żydąmi. Tego proszącego 
odemnie odepchnęli 1 ua mnie 
rofcwscieklonym ziczęli rzucać 
wzrokiem. Wyszedłem na 
pokład i już byłem ua tyle 
okrętu a jeszcze słychać było 
w r z a w ę  i  krzyki .  A  p o t e - m  ó w  
rnsły  źydes  p r z y b i e g ł  < l o  w n r e  

zapłak; n\ źe go udus ć vh-neli 
za to że tin powiedz,iał o 
chorym Włochu. Nieehby 
, ,go j "  b y ł  umarł,  m ó w i l i .  1  

niechby nie słyszeli o tem 
chrześi; ' i : .ńft 'kiem h-kars! -vie. 
Zwykła  fanatyczna  z a c i e k ł o ś ć  
w  n i c h  s i ę  o d e z w a ł a .  L < z  
potem zdrowy Włoch 1 jego 
matka powiadali mi, iż żydzi 
jeszcze od nich dopytywali f-ię, 
co to za lekarstwo? A gdy w 
tym samym duchu usłyszeli 
odpowiedź, niektórzy wzdycha
jąc mówili: ,,Wy chrześcijanie 
szczęsliwsi ;esteśce od nas, 
kiedy w .im wasz Jezus takie 
lekarstwo zostawił." I na ląd 
Argentyny z pewnością wy. 
nieśli z >obą ziarno wiary 
Jezusa Chrystusa, które może 
da Bóg, w nich zakiełkuje. 

Ja zajęty chorym a potem 
żydami, nie uważałem, źe 
przv obrzędzie Ostatniego Da-
maszczenia był i lekarz okrę
towy obecny, który chorego 
już opuścił i był pewnym je
go śmierci, ponieważ na tęż 
samą chorobę, przy całei jego 
troskliwości, już kilku żydów 
umarło. A ja przez 40 lat 
mego kapłaństwa,setki chorych 
opatrując ś. ś. Sakramentami, 
wiele razy widziałem prędki 
powrót do zdrowia po przy
jęciu Oieju Św., ale tak naglą 
zmianę i tak prędkie zdrowie, 
tylko cudem laski Bożei na
zwać  m o ż n a .  

Otóż, gdy zeszliśmy się na 
obiad, lekarz opowiadał obec
nym, że ja uzdrowiłem chore 
go, Jeżącego bez radziei 
życia. Wszyscy na mnie oczy 
obrócili. I nad spodziewanie 
dowiedziałem się teraz, że i ja 
mogę wziąść udział z nimi w 
rozmowie. Pomiędzy młodymi 
Francuzami, wracającymi z 
Paryża, było trzech skończo
nych medyków, wcale n!e 
źle znaiących język łaciński, 
więc z ciekuwością zaczęli mnie 
po łacinie zapytywać o uzdro
wienie zaszłe w trzeciej klasie. 
Nr co im odrzekłem, że to nie 
nie ja ale Bóg uleczył chore
go. I iako chrześcianom, do-
bitntej opowiedziałem siłę bal
samu wschodniego, działające
go fizycznie na nerwy chorych, 
który balsam wchodzi w skład 
Oleiu św , ostatniego namasz
czenia i szczęgólną łaskę Bo
żą przv tym Sakramencie. 
Dodając, iż zapewne są kato
likami, więc sami powinni 
o tem dobrze wiedzieć, jaka 
jest nauka Kościoła o tym 
Sakramencie ostatniego na
maszczania.Na co jeden oświad
czył, ii będąc daieckiem 1 
ucząc bię katechizmu, coś o 
tem pamięta, ale teraz po 

przeiściu wyższych nauk nie 
chce mu się wierzyć w takie 1» 

rzeczy. — Na co ja mu od
rzekłem, iż prawdziwa nauka, y^i 
jest to światło Boże; im wię-
<!ej to światło kto posiada ; ;S 
tem bliżej powinien być^Boga, 
lepiej Go znać, Jego prawa i „ ^ 
tajemnice Jego św. Wiary. 

Ja dziś tylko w • to 

wierzę, co rozumem pojmuję, 
odrzekł. 

— To pa o masz rozum? 
zapytałem. 

— Jakże, przecie ksiądz 
widzisz, że nie jestem warya-
tein, więc rozum mam. 

— Pokaż mi pan ten swój 
rozum i sam go zobacz, rze» 
kłem. IV zastanowił się 
chwilę i odrzekł: 

— Rozum jest to przedmiot 
tizyeznie nietykalny, więc an 
«am go zobaczyć, ani komu 
pokazać nie mogę, ale jak w 
uob:e tak i  tv innych ludziach 
widzę go tylko po skutkach. 

— A w-ięo, odrzekłem, jeżeli 
rozumu, tej odrobiny daru Bożego, 
który 7. sob§ 1 w sobie nosisz, 1 
obraził byś mę, gdyby ci kto po-
wiedział że nie masz rozumu, ani 
sam pie dotknąć ani drugiemu 
pokazać nie możesz.to jakże możesz 
zrozumieć Boga, Jego wszechmoc
nej 1 Jego cele? A nauka, która 
me prowadzi stworzenia blij&ej do 
jego Stwórcy, nie może się nazwać 
prawdziwą ranka. Podobnych wiele 
dyskusyj prowadziliśmy z sobij, 
które wywołał ten wypadek z cho
rym , lf*cz Któremi nie chce tn nu
dzie czytelnika. A to wszystko 
było w harmonii bez uniesień. 
Z*.cni młodzieńcy zawsze byli dla 
ni me grzeczni 1 uprzejmi. I prze
konałem się, iż tara rzeczywiście 
na dnie serca była wiara; tylko 
spaczona nauka i interesa światowe 
zaćmiły ją.  A gdy okręt stanął w 
porcie stołecznego miasta Argenty
ny Buenos Aires, choć rodzice i 
bracia wybiegli na ich spotkanie, 
jednak oni wprzód dla mnie ułat
wili wyjście z okrętu, a poterif^ 
poszli witać się z krewnymi. 

(Z Prawdy.) 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Księgi nąrodu 
i 

pielsmuistwa polskiego. 

(Ciąg dalszy.) 

Niech każdy składa talent 
swój sprawom ojczystym, 
jako dar w skarbonę, tajem
nie, i nie mówiąc wiele zło
żył. Przyjdzie czas, że skar
bona się napełni, a Pan Bóg 
zapisuje, ile każdy złożył 

A jeśli chwalić się będziecie 
iż tyle a tyle', |złożyliście, ted 
wyśmiewają was ludzie, i 
poznają, żeście dawali talent 
wasz tylko dla chluby, 

Zasługa dla spraw ojczys

tych jest jako proch. 
Kto proch szeroko rozsy

pie i podpali, zrobi mały 
błysk bez mocy, huku i stu
ku. 

Ale kto proch zakopie głę
boko i podpali, tedy wywró
ci ziemię i mur z hukiem 
i stukiem, a ludzie mówić 
będą: zaiste było tam wiele 
prochu ;chociaż było nie wiele, 
al- w zakopaniu głębokitm. 

Przetoż i zasługa głęboko 
schowana, pokaże się sław
nie; a kto ią tak schows, źe -s-
się na tym świecie nigdy nie 
pokaże, tedy ukaże się w 
wieczności, i huk jej będzie 
nieskończony, i blask jej '  
nigdy nie gasnący, i skutek 
jej na wieki. 

Zasługa dla spraw ojczys
tych jest jako ziarno; kto 
obnosi to ziarno w ręku, i 
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