
dla ludu 
BOŻE ZBAW POLSKĘ! 

Nr. 12. Winona, Minn., dnia 22 Marca 1894 roku. 
{Entered at the Postoffice Winona Minnesota, aa „Second Class' 'mail matter.) 

Rok 9. 

Redaktor i wydawca: Hieronim !Oei*dow>ikl« AJDJBfcES KATOLIK A: Katolik, 59 E. 2nd Str. Winona, Minn. 

Podróżuje obecnie dla na
szej gazety dwóch agentów, z pozwo
leniem kolektowania abonamentu, a 
mianowicie: 

1) Pan Rudolf Michałowski ;będzie 
w tych dniach w Fair child, Wis., 
tudzież w GreenBay,Wis.,iChicago, 
UL 

2) Teofil Derdowski, bawiący 
teraz w Ironwood, Mich. 

WIELKANOC. 
Jeszcze świta, a już wszyst

kimi drogami i ścieżkami 
spieszy lud świątecznie ubrany 
do świątyni Pańskiej, bo to 
Wielkanoc. Kościół św. ciesząc 
się z zwycięztwa Zbawicielo— 
wego nad śmiercią śpiewa: 
Oto jest dzień, który uczynił 
Pan, cieszmy się i weselmy 
się z nim, bo z mart wychwstał 
Pan z grobu, co za nas wisiał 
na drzewie. Alleluja. 

Wielkanoc, to święto naj
większe w narodzie izraelskim, 
które mu przypominało jego 
tryumf nad tyranem, co go 
uciskał w jarzmie niewoli w 
Egipcie, wybrał Pan Jezus na 
swoje chwalebne zmartwych
wstanie, aby Wielkanoc odtąd 
była świętem przypominają-
cem światu tryumf nad naj
większym tyranem ludzi, jakim 
jest śmierć. Trzeciego dnia po 
męce jako Bóg sam siebie z 
ofrobu wzbudził i zmartwvch-O ^ 
wstał. Bardzo rano nie zastały 
już Pana Jezusa w grobie śś. 
niewiasty, co o wschodzie 
słońca przyszły do grobu 
namaścić jego ciało najświęt
sze. Była to MaryaMagdalena, 
Marya Jakóbowa i Salome, 
które miłowały P. Jezusa za 
jego żywota, nie odstąpiły go 
przy śmierci i po śmierci 
miłować nie przestały. Za tę 
miłość Pan też im najprzód 
objawił swoje zmartwychwsta
nie. Przyszedłszy do grobu 
zastały odwalony kamień i 
grób otwarty. Z rozkazu Bo-
żeeo Aniół ten kamień odwa-
lił wśród silnego drżenia 
ziemi, którem przerażeni żoł
nierze strzegący grobu, na 
ziemie upadli. Ten sam poseł 
niebieski ukazał się niewia
stom, gdy weszły do grobu, 
mówiąc: Jezusa szukacie Naza-
reńskiego, ukrzyżowanego, 
wstałci, nie masz go tu, oto 
miejsce, gdzie go było poło
żono. Większego jeszcze 
szczęścia dostąpiła MaryaMag
dalena, gdyż sam P. Jezus jej 
się ukazał. Zoboczywszy go 
nad grobem, rzuciła mu się do 
nóg, aby je ucałować. Nie 
tekaj się mnie, rzekł do niej 
Zbawiciel, ale idź do uczniów 
moich i powiedz im, żem 
zmartwychwstał, ale już tylko 
nader krótko gościć będę na 
ziemi. Magdalena pobiegła 
czem prędzej zwiastować Apo
stołom tę radośną nowinę. Ale 
im także ukazał się P. Jezus 
tego samego wieczora. Zamkli 
się oni w jednym domu z 

bojaźni przed żydami, i roz
mawiali o tem, co się rano 
stał©. W tem wszedł P. Jezus 
do nich zamkniętemi drzwiami, 
i stanąwszy w pośrodku nich, 
rzekł: Pokój wam, jam jest. 
Oglądajcie ręce moje i nogi, 
iżem ja tenże jest, dotykajcie 
się i przypatrujcie się, bo duch 
nie ma ciała ani kości, jako 
widzicie, że ja mam. A to 
rzekłszy, ukazał im bok, ręce 
i nogi. 

Apostołowie zobaczywszy 
Pana zmartwychwstałego, któ
rego śmierć męczeńską opła
kali, ucieszyli się niezmiernie. 
Przekonali się teraz naocznie, 
że P. Jezus był Bogiem, bo 
tylko Bóg sam siebie może 
wskrzesić, i że cierpiał dla 
wybawienia naszego na krzyżu, 
bo sam chciał. Tak samo i nas 
zmartwychwstanie Pańskie 
utwierdza w wierze w Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela naszego. 
Bóg zmartwychwstał, a więc 
nie próżna nasza wiara, i nasze 
odkupienie nam zapewnione. 
Boska jego nauka, boskie 
jego wszystkie sprawy i czyny, 
i on jest .ubłaganiem* za grze
chy nasze, a nie tylko za 
nasze, ale i za wszegó świata. 
Ciesz się więc, duszo chrześ-
ciańska, że masz taki funda
ment wiary w zmartwychwsta
niu Pańskiem. Ale i tem się 
jeszcze ciesz, że zmartwych
wstanie Pańskie jest zadatkiem 
przyszłego zmartwychwstania 
ciał naszych. Bóg je zapowie
dział i Bósf o-o wszechmoc-o o 
nością swoją dokona na wzór 
swego chwalebnego zmar
twychwstania. Okropna to 
chwila śmierć, lęka się jej i 
najniższy i najnieszczęśliwszy 
na świecie człowiek, bo każde
mu życie miłe, bo każdy 
życie namiętnie kocha. Ale P. 
Jezus zmartwychwstały te 
okropności śmierci złagodził. 
Wstając z grobu, woła on 
niejako do nas: bracia; dzieci 
ludzie, nie lękajcie się śmierci. 
Jam jej żądło skruszył, jam ją 
zwyciężył. Dla was śmierć jest 
krótkim snem, po którym 
obudzę was w dzień ogólnego 
zmartwychwstania. 

Z tą pociechą, jaką wlewa 
w nasze serca wiara w zmar
twychwstanie, rano wstajemy 
do pracy i wieczorem usypia
my. 

Tą też pociechą osobliwie 
powinny się serca nasze 
napełnić, kiedy po długim 
czasie postnych rozmyślań 
znowu po raz pierwszy w 
dzień Zmartwychwstania Pań
skiego zaśpiewamy radośnie: 
Alleluja! Chwalcie Pana nad 
Pany! 

Wielu z naszych braci i 
sióstr tej radości tu na ziemi 
nie będzie mogło już z nami 
podzielić, bo zanim się jej 
doczekali, Pan ich powołał do 
innego życia. 

Ó tych to zgasłych, według 

naszego przekonania może 
przedwcześnie, pamiętajmy i 
prośmy za nimi, aby i oni 
mogli tak jak my, choć już nie 
z nami, Panu Bogu zaśpiewać: 
Alleluja! 

Sami zaś uczmy się z tego 
przykładu, że powinniśmy być 
gotowi każdej chwili, abyśmy 
nie przyszli za późno lub nie 
minęli celu. Qo tu mamy na 
myśli, każdy z czytelników, 
znający obowiązki, jakie mu 
wypada wypełnić w czasie 
Wielkanocnym^atwo zrozumie 

Więc chwalmy Pana, ale 
chwalmy tak, abyśmy z czy-
stem sumieniem przy dźwię-

— sąsiadów, tam patryota 
cylinder wytarty oblepi śp. 
,, kropidłem," tam jak w arce 
Jfoego, barany snem smacz
nym zasypiać będą na wilczem 
łonie, bo my się cywilizujemy. 
c Zaiste wzniosła to myśl. 
Dotychczas żydzi sami siebie 
robili skarbnikami. Teraz, na
wet, nim liga'jeszcze otworzona, 
już stróżem skarbu narodowe
go, mianuje się ,,a fajne Pu-
xyc.'' Dwa lata temu nie 
udała się konjedya trzydniowa 
w Chicago, na której „naj
świętsze i najuroczystsze'' 
narady tylko puste odpowiada 
echo. Teraz aż zSanFrancisco, 

ku pieśni ojczystej mogli we- gdzie nie ma ni kościoła pol 
soło zaśpiewać: A11 e 1 u j, a! 

T a k i e g o  A l l e l u j a  
r e d a k e y a  K A T O L I K A  
ż y c z y  w s z y s t k i m  s w o 
i m  k o c h a n y m  c z y t e l 
n i k o m ,  p r z y j a c i o ł o m ,  
k o r e s p o n d e n t o m  i  
w s p ó ł p r a c o w n i k o m .  

My się 
cywilizujemy. 

: Powyższe słowa czytamy "#'• 
odezwie na wiec i ligę. Sądzi 
liśmy dotychczas, że jako ka
tolicy, już posiadamy na tym 
świecie tę naukę i ten pokarm 
duszy w sakramentach świę
tych, na których prawdziwa 
cywilizacya jedynie istnieć 
może. Jeżeli zaś rzeczywiście 
zawiniliśmy, łatwo było złe 
naprawić poddaniem się od
wiecznym prawdom i przepi
som Kościoła świętego. W 
parafiach też polskich w Ame
ryce lud prosty, ale niewinny, 
uczuł potrzebę wcielenia chrze 
ścijańskiej cywilizacyi, zakła
dając liczne towarzystwa prak
tycznych katolików. Wiele z 
tych towarzystw połączyło się 
w większą całość i stanowią 
obecnie trzy poważne orga-
n i z a c y e :  Z j e d n o c z e n i e  
p .  o .  B .  S .  J . ,  Z j e d n o c z e 
nie p. o. M. b. Cz. i U n i a. 
Wielka jednakowoż większość 
towarzystw katolickich nieza
leżnie się zachowała, z rów
nym, jeżeli nie większym po
żytkiem dla ogółu. 

Naraz zaczyna ż Chicago 
trzaskać. 

Bez wszelkich ceremonii 
rzuca się obelgę w twarz to
warzystwom i organizacyom 
polsko - katolickim, jakoby 
dotychczas wielka masa Po
laków w obłąkaniu szu
kała miłości Boga, Ojczyzny 
i ludzi. Panowie, krzyczy 
Chicago, 

— My się cywilizujemy. 

— Co było, było złudzeniem. 
Na wiecu chicagoskim zajaśni 
słońce prawdziwej cywilizacyi. 
Tam rabin poda rękę mnicho
wi, tam cudotwórca uściska 
próżną kieszeń, tam parafialny 
osiołek w cielęce wpadnie 
zachwyty, patrząc na szpiclów 

skiego, ni szkoły polskiej, 
isypią się listy pasterskie na 
nutę: Na błękitnem niebios 
firmamencie! 

W ostatnim numerze wydru
kowaliśmy nadesłany artykuł 
wiernego członkaZjednoczenia 
Katolickiego. Jako gazeta nie
zależna, ale katolicka, KATOLik, 
zgadzając się na zasady owego 
lirtykułu, ostrzega wszystkich 

rzed łapką chicagoską. Tam 
file chodzi o ojczyznę, ni o 
wiarę, tylko o największy Za
kon. Stare komedye ponownie 
ujrzą światło niebios w nowem 
powiększonem wydaniu. 

KATOLIK jest za wiecem 
polsko-katolickim, ale nie za 
zjazdem amerykańskich szar
latanów. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

Z MW POLSKICH 
W AMERYCE. 

DOKTOR NIETOPERZ. 
— Dr. Leon Wierzbowski 
w Milwaukee zmienił swoje 
nazwisko na Karl Wagner, i 
sędzia Johnson to przechrzce-
nie potwierdził. Podająca tę 
wieść Hiobową gazeta angiel
ska, zaznacza, że pan doktor 
nie wierzy w zmartwychwsta
nie Polski — my zaś dodaje
my, że musiał go opętać 
dajwel okropniejszy, niż ten co 
Bismarkowi kazał wycierać 
polskie nazwy z kradzionych 
wsi polskich, — bo rozum 
nieopętany byłby go odwiódł 
od sromotnej operacyi zdarcia 
z własnej persony uczciwego 
miana swojskiego, aby się 
wystroić w miano cudze, 
skradzione. — Istny to 
nietoperz z bajki Ezopa;jeden 
z tych, których się potem 
oba obozy wypierały. 

PORT AMBOY,N.J. — 
Pan Ignacy Pawłowski z New 
Yorku rozdzielił tu między 
ubogą ludność #50 z sumy 
$ 500 złożonej przez sławnego 
śpiewaka polskiego Jana 
Reshke. 

CLEVELAND, Ohio. — 
Zaburzenia w parafii tutejszej 

św. Stanisława B. i M. prze
szły w nową fazę. Biskup 
Clevelandski Najprzewiel. ks. 
Horstman, wyklął z ambony 
burzycieli parafii a razem z 
nimi gazetę, Jutrzenka", która 
się dopuściła zbrodni wobec 
kościoła katolickiego, nama
wiając Polaków w Cleveland 
do oderwania się od kościoła 
i założenia kościoła,, niezawis
łego " szyzmatyckiego! 

(Baltimorska POLONIA.) 

W SEMINARYUM św. 
Franciszka pod Milwaukee 
wyświęcony na kapłana kan
dydat św. teologii Władysław 
Przybylski z Milwaukee. 

DETROIT, Mich. — Ze
branie delegatów urządzają
cych obchód Kościuszkowski 
zaszczycili swą obecnością 
także kapłani polscy ks. 
Romuald Byzewski i ks. 
Dominik Kolasiński. 

MAHONEY CITY, Pa. — 
Pojawiła się tu nowa gazeta, 
pod tytułem GAZETA LUDOWA. 
Adres redakcyi: Gazeta Ludo
wa, 439 W. Pine Str., Maho-
ny City, Pa. 

OMAHA, Nebr. — 126 
familij polskich w Omaha już 
się podpisało po raz drugi i 
proszą o powrót wiel. ks. 
Jakimowicza, a Biskup też 
zaprasza, aby ks. Jakimowicz 
wrócił do Omaha; jako i 
ludziom powiedział. Wobec 
tego Inda werbuje na swoją 
stronę Niemców, notorycz
nych bezwyznaniowców i 
Apiastów. Możebną jednak, 
jak powiada pewna osoba, 
utrzymująca korespondencyą 
z wiel. ks. Jakimowiczem, że 
ten nasz Ojciec do Omaha 
powróci, ale chyba aż po 
Wielkanocy, i, jeżeli partya 
polskich warchołów tymcza
sem sama się nie pożre, 
nowy kościół tu pobuduje 
przy Bankroft ulicy. 

Lepsza a większa część Polar 

ków postanowiła pozbyć się war
chołów i pozostawić ich przy ich 
proboszczu dajcz-katolickim ks. 
Breitkopfie. Aby zachęcić wiel. ks. 
Jachimowicza do objęcia nowo za
kładającej się parafii, obiecuje mu 
odłączająca się od starego kościoła 
większość, ufając mu zupełnie,nawet 
deed oddać od swojej kościelnej 
własności. 

Szkoda, że stojący już nad 
grobem stary J. Czerwiński dał się 
od Indy uwieść i zesłabł we wierze. 

Część większa Polaków w 
Omaha, a nawet wszyscy dobrze 
myślący katolicy, lekceważąc sobie 
psie głosy, KATOLIKA prenumero
wać i czytać będą, bo jest pismem 
najlepszem — pouczaj ącem i czysto 
katolickiem — i każdy dobry Polak 
i katolik w tym kraju powinien go 
mieć w swoim domu i po kilka razy 
go czytać. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

Z Pennsylvania. 
WYOMINC, Pa.— Antoni 

Lisiecki i Antoni Szczęsny, 
zatrudnieni w „Mount Look
out" kopalni, zostali ubiegłej 
środy rano wskutek eksplozyi 
gazu w staszliwy sposób po
parzeni w twarz i ręce. Nie
szczęśliwych odstawiono do 
szpitala w Pittston. 

HAZELTON, PA. — W 
nowym polskim kościele już 
ks. proboszcz B. Dembiński 
odprawia nabożeństwo. Uro
czyste poświęcenie odbędzie 
się 30 Maja, w Decoration 
Day. 

FREELAND, —Robotnik 
Jan Nowak odniósł przy pracy 
w kopalni ciężkie uszkodzenia. 

NANTICOKE, Pa. —Ro
dzice, posełający swe dzieci 
do szkół miejskich, otrzymali 
nakaz, by do dnia 20 Marca 
zaszczepić dzieciom ospę, ina
czej dzieci będą miały wstęp 
do szkoły wzbroniony. 
Wkrótce ma przybyć do Nan-
ticoke nowy polski organista, 
p. Wiliński z Nebraski. 

(Górnik.) 

Wspomnienie pośmiertne. 

W Poloniia, raczej na far
mie pod tak zwanym Korne— 
rem, w Stanie Wisconsin, 
umarł w dniu 19 Marca ś.p. 
Maciej Gosz — na dychawicę. 
Zmarły był wielkim przyja
cielem naszej gazety, tak 
WIARUSA, jak KATOLIKA, i 
dopiero parę tygodni temu, 
płacąc naszemu agentowi abo
nament, powiedział, że tylko 
śmierć go z KATOLIKIEM roz
łączyć może. Najlepszym to 
dowodem, że nieboszczyk był 
zacnym człowiekiem, dobrym 
Polakiem i gorliwym katoli
kiem. — Niechże mu Pan 
Bóg za cnoty jego da niebo! 

Z Stevens Point. 

Demokratyczna konweneya 
w naszem mieście odbędzie 
się w ,, Engine House" Nr. 1 
w sobotę, 24 Marca, o godzi
nie 2giej z południa. Nomi
nowani będą kandydaci na 
następujące miejskie urzęda: 
na burmistrza, dwóch asesorów 
i trzech sędziów pokoju. 

Kaukusy Demokratyczne 
będą w piątek, 23 Marca, o 
pół do 8 wieczorem. W pol
skiej czwartej wardzie będą 
te prawybory na hali rodaka 
naszego p. Okraja. Trzeba 
tam głosować na polskich 
kandydatów na aldermana i 
superwizora. 

Zapisujący sobie 
„Katolika" pfowinien 
koniecznie abona
ment naprzód opła
cić. 
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