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ADWENT. 
W pierwszą niedzielę ad 

wentową rozpoczyna się nowy 
rok kościelny,nowy rok łaski. 
Czas adwentowy stanowi jeden 
z trzech okresów roku koś
cielnego, t. j. okres Bożego 
Narodzenia, okres Wielkanoc
ny, i okres Zielonych Świątek. 
W pierwszym okresie wystę
puje Zbawiciel poważnie jako 
Nauczyciel, w drugim przeważ
nie jakoKapłan ofiarujący łaski 
przez ducha św. Zastanówmy 
się dzisiaj nad pierwszym 
okresem tego roku kościel
nego. 

Adwent jest przygotowa
niem na przyjęcie Zbawiciela. 
Z tego powodu przeznaczył 
Kościół zaraz na pierwszą 
niedzielę adwentową Ewange
lią o przyjściu Jezusa Chrystu
sa na sąd, który będzie strasz
nym dla nieprzyjmujących o-
fiarowanei im łaski, na trzy 
inne niedziele przeznaczył 
Kościół Ewangelie o św Janie 
Chrzcicielu, poprzedniku Zba
wiciela, który przez .-swoje 
wielce zbawienne nauki i prze
strogi przysposabiał lud na 
przyjęcie Zbawcy świata, a 
które to nauki stosują się i 
teraz do wszystkich wiernych 
chcąc do serc swoich przyjąć 
duchownie Chrystusa. 

Cztery niedziele adwentowe 
wskazują nam cztery tysiące 
lat, przez które rodzaj ludzki 
wyglądał przyjścia Odkupicie
la, a w których Bóg wszelkie 
przygotowania na to przyjście 
u r sadzał. 

Pierwszą niedzielę adwento
wą jest zawsze ta, która jest 
najbliższą po św. Andrzeju 
Apostole. Andrzej św. by 
bowiem pierwszym, którego 
Pan Jezus z Janem św. powo
łał i pierwszy też opowiadał 
bratu swemu Szymonowi 
Piotrowi, że oczekiwany Zba
wiciel przyszedł, mówiąc: 
,, Znaleźliśmy Mesyasza!" 
Andrzej św. jest też osobliw-
szym miłośnikiem krzyża, 
który jest kiuczem do króle
stwa Chrystusowego. 

Jak pełne znaczenie jest 
więc to, że tym Świętym rok 
kościelny jakby się otwierał! 
Krzyżuj starego człowieka, a 
wnijdziesz do królestwa Chry
stusowego. Aby nam uprzy
tomnić, że Adwent jest 
czasem przygotowania na 
przyjście Jezusa, ubiera się 
kapłan w niedzielę adwento
wą w ornat koloru fioletowe
go, przypominając nam przez 
to, że Adwent jest czasem 
pokuty. Opuszcza się też przy 
śpiewach kościelnych wesołe 
,,Alleluja.'' Kościół zakazuje 
też hałaśliwych zabaw, miano
wicie wesół, a nakazuje 
ścisły post w pewne dni. ... 

Przez cały Adwent odpra
wia się przed świtem Mszą 

Św., zwaną Roratami. Odpra
wia się przed świtem dla 
wyobrażenia, że naród ludzki 
zostawał przed przyjściem 
Chrystusa Pana w grubej 
ciemności błędów i bałwo
chwalstwa; także na znak, aby 
chrześcianie okazywali swoją 
czujność w oczekiwaniu 
przyjścia ich Oblubieńca i 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Ta Msza św. zowie się zaś 
,, Roratami'', bo się zaczyna 
od łacińskich słów: ,,Rorate 
coeli de super et nubes 
pluant justum! itd." to jest: 
.Spuście rosę niebiosa z góry 

a obłoki niech spuszczą z 
dżdżem Sprawiedliwego, niech 
się otworzy ziemia i zrodzi 
Zbawiciela." To proroctwo 
Izajasza wyraża gorącą tęsk
notę Patryarchów i Proroków 
za Odkupicielem świata. Jak 
więc ci pobożni Ojcowie 
pragnęli tęsknie przyjścia 
Mesyasza,tak i my Chrześcia
nie powinniśmy z tęsknotą 
pragnąć, aby tenże Zawiciel 
przybył do nas z łaską swoją. 

Gotując się na przyjście 
Zbawiciela, sjusznąjest rzeczą, 
żebyśmy wspomnfeli o tej, z 
której Zbawiciel wziął naturę 
ludzką, o Najśw. Maryi 
Panie. Już w Roratach wspo
minamy zwiastowanie anielskie 
i wcielenie Syna Bożego w 
jej najczystszym łonie, a w 
niektórych kościołach stawia 
się świecę na środku ołtarza, 
wyżej nad inne, która ma 
wyobrażać Najśw. Maryą 
Pannę, jako jutrzenkę, która 
poprzedza słońce sprawiedli
wości, Jezusa Chrystusa. 

Bardzo stósownie przypada 
w Adwencie uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Maryi Panny i 
rocznica przeniesienia domku 
nazareckiego do Loretto. 
Niepokalanie Poczęta uczy 
nas bowiem swym przykładem 
jak się mamy przygotować na 
przyjęcie Jezusa do serc 
naszych, a domek nazareń-
ski przypomina nam jej 
pobożne i pracowite życie i 
tęskne wyczekiwanie przyjścia 
Zbawiciela. 

Wstępujmy i my w duchu 
naszym do tego domku, 
zastąpionego zupełnie każdym 
domem bożym i z nabożeń
stwem przysposabiajmy się w 
czasie Adwentu do godnego 
przyjęcia Jezusa do serc 
naszych. 

Po różowych opisach sta
nów Oregon i Washington 
spotykamy się w ZGODZIE Z 
z długim listem pana W. 
Poszwińskiego, z Chicago, 
przeczącym twierdzeniom in
nych korespondentów. 

—o— 
Być może, że klimat tu i 

owdzie nie sprzyja ludziom 

pochodzącym z Polski. Anglia 
jednakowoż i większa część 
Polski mają prawie ten sam 
klimat. A Anglia zaludniła 
kulę ziemską pod rożnymi 
zwrotnikami i południkami 
bez — skargi lub narzekania. 

—o— 
Sprytu nam braknie, przed

siębiorczości, energii, wytrwa
łości i rzetelnej pracy, aby 
się z innymi równać. Być 
może, że p. Poszwiński ma 
racyą, ale i my mamy racyą, 
boAustralia, Zelandya Afryka, 
Indye, Stany Zjednoczone, 
Kanada słowem geografia 
naszej planety, nam słuszność 
wszędzie malują. 

—o— 

Redaktor ZGODY rozpo
czyna z redaktorem WIARY I 
OJCZYZNY poważną polemi
kę o zaszajstro wane głupstwa. 
Artykuł pierwszy trąbił o 
zaschłych duszach,reszta pasu
jącej się uczałości na sucho
tach wyjedzie.. 

—o— 
Miwaucki WIESZATEL się 

uczy aktorstwa w tamtejszej 
ki ej. ©fecia." 

tylko, że przebierając nogami 
dzięki zyzowatym ślepiom, 
lewą zamiast prawą do góry 
podnasza. Mocno się z tego 
mistrz jego frasuje. 

- o— 
Mówi mistrz: 

Jeżeli chcesz, ośle, by pies kochał 
Ciebie, 

Kochajży Ty psa. Słowa sa kowala. 
Rozumiał je nasz osioł, boć już nie 

był źrebię 
I na krzy we ślepie spadło, złota pół 

cala. 
Z wrażeń WIESZATELA. 

—O— 

O Wielebnej kopalni złota 
w Kalifornii piszą co nastę
puje: 

Doktor Midowicz został wy
słany na stały pobyt do kopalni 
złota w powiecie Shasta, w*Kalifor
nii. Nadeszłe od inżyniera Maryań-
skiego wiadomości mówią o odkry
ciu złotodajnej żyły w głębokości 
16 stóp. Prócz znacznej ilości^srebra 
znajduje si§ w jednej tonie rudy 
złota wartości sześćdziesięciu kilku 
dolarów. Eksploatować kopalnię 
bedzie można po nabyciu przez 
zarząd spółki tytułu własności 
tejże kopalni. 

— o — 

Przed dwoma miesiącami 
ogłosili X. X. wiceprezydent 
Grucza i dyrektor Barzyński, 
że było 3000 dolarów czystego 
zysku z ich kopalni, teraz się 
wydaje, że jeszcze żadnej 
kopalni nie mają. Pan Maryań-
sk wierci w kopalniach innych 
ludzi, do czego mu nikt 
zdolności nie odmówi.. 

—o— 
W Detroit w parafii św. 

Wojciecha X.Mueller urządza 
angielskie przedstawie
nia ku pielęgnowaniu pol
skości. . Polskość znaczy 
pieniądze na "samobójstwo. 
Czv to nie czaseiii 

J Hf . 
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—o 
Kazio Najmanek obsypuje 

następującemi tytułamiMichał-
ka Kruszkę, swego dawnego 
chlebodawcę: 
prawdziwy anarchista, ateusz i 
szubrawiec, piastujący urzą,d pa
chołka twórców kropidlarskiej — 
Figi. ft:- - ' 

£||OWO z Igo Grudnia 94 r. 

Michałek oddaje pięknem 
za nadobne. Nic jednakowóż 
nie I przeszkadza wielkim 
ludziom, w Milwaukee jedne
go i Jlrugiego zucha używać 
jako t swoich pachołków na 
— sprawiedliwego KATOLIKA. 

— o — • 'a 
Po szumnych obchodach kogo 
bolała głowa? Moskali, Niem
ców Jub Austryaków zupełnie 
zbytecznie się pytać.— Niech 
żyją fcchody ?! 

E k o n o m i c z n a  a m n e -
stya cara młodego pokazuje 
się w tem, że pozwala po-
wsfcAcom z 1863 r. wracać 
d<? Sjczyzny, ale skradzonych 

majątków nie oddaje. Biedni 
nasi ziomkowie mogą do 
caratu przynieść resztki 
dolarów, które na obczyźnie 
uciułali. 

Na listopadowym obcho
dzie w parafii św. Trójcy 
zakończył X. Sztuczko, pro
boszcz tejże parafii, swą mowę 
wspomnieniem, by nikt nie 
tracił nadziei, ,,bo przyjdzie 
czas, kiedy Polska odzyska 
wolność, jak parafia św. Trójcy 
po tylu latach prześladowania 
zwyciężyła i odzyskała swą 
niezależność''. 

— o — 

Jednodniowy ,,-fair" czyli 
jarmark w hali zmartwych
wstańców, w Chicago, nie 
pokryje długów pawilonu 
amerykańskiego w Lwowie. 

—o — 
Najciszej teraz w osadach 

polskich w Detroit, i Cleve
land. W Milwaukee panuje 
ospa, w Chicago rej wodzą 
humbugi, w Nowym Yorku 
czysty patryotyzm, a w 
Winonie — długi. 

asz podróżu-
żujący agent p. Waw
rzyniec Radomski bę
dzie w tych dnisfich 
w interesie nasze
go ,,Katolika" w 
Berlinie, Princeton, 
Oskosh, Menasha i 
Menomenee. 

Poszukiwanie. 
Justyna Sachogórska, pocho

dząca od Ujścia W. Księstwie 
Poznańskiem, ze wsi Nikelskowo, 
poszukuie swego 'brata 1 siostrv, 
także Franciszkai Józefa Nowaków. 
—Niechai się do tnei zgłoszą, pod 
adresem: Paweł Fajtek, Appleton, 
Minn. 

§hrzyneczkft«lo listów. 
D o  M e n  a . . —  Z a l i c z k ę  

na konstytucy^ odebrałem. Praca 
będzie gotowa krotko po ' $pwym 
rok. -'-w o&i 

D o O s k o s h.: — Połowa 
pieniędzy na kon3tytucyę, nadeszła. 
Zaraz po Świętach weźmiemy sig 
do pracy. 

Panu J. M. w Bay City. — 
Księźki z mowami przy obchodach 
narodowych nie mamy. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

.. THE . . 
BOSTON STORE 

Więcej Miejsca, Lepsze Światło, Więcej Towaru oraz 
Więcej Wygody dla naszych Kostumerów 

w Wielkiem Ognisku Handlowem 
w Winonie. 

103 - I0S w. 3RD STR. WiNONA. 

Zarząd handlu THE BOSTON STORE zaspakaja wszelkie oczekiwania, 
a w celu zrobienia jeszcze większej wygody dla Publiczności, zadzierżawił 
jeszcze i sąsiedni store, dotąd zajmowany przez Kimball Piano Co. Lokal 
dodatkowy będzie mieścił w znacznie powiększonym zapasie BUTY I TRZE
WIKI, TOWARY UBIOROWE, DAMSKIE PELERYNKI itd. 

BOSTON STORE 
pozostanie dalej wiernym zasadzie, aby się kontentować małym zyskiem, dzieląc 
zwykły większy zysk ze swymi kostumerami. 

BOSTON STORE 
ęlalej sprzedawać będzie akurat pod takiemi warunkami i tej samej dobroci, 
jak ogłasza. -

BOSTON STORK 
sprzedawać będzie tylko jak najlepszy towar, bez względu na taniość cen. 

BOSTON STORE 
szybko zdobywa sobie sławę jako ognisko handlowe, nietylko • w Winonie, 
lecz w całej sąsiedniej sekcyi w Minnesocie i w Winonie, a znawcy, ludzie 
chcący oszczędzić pieniędzy, wszyscy przyznają, że 

Boston Store jest wielkiem ogniskiem handlowym w 
Winonie, 103—: 105 W^'.3rd..Str.' j:;!i 
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Miarkuj sobie to miejscet aby, w przyszłym tygodniu poznać tanie ceny niektórych nowych 
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