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Wesołych Świąt! 
- * — — v~ 

Nadchodzi wigilia święta 
i dzień narodzenia Zbawcy 
świata. Odwiecznym świętym 
przodków naszych zwyczajem 
zasiądzie cała P olska 
do wigilijnej wieczerzy. Pola
kiem się trzeba urodzić i 
wzróść na polskiej ziemi i na 
polskim chlebie, aby móde od
czuć znaczenie wigilii, która 
jakkolwiek obchodzona w kół
kach rodzinnych, stała się na 
wskroś dla nas świętem naro-
dowem. 

Myślą przebiegniemy łany 
ojczystej ziemi od Dniepru, 
po Dźwinę, Niemen i Wisłę i 
pomkniemy potem na pół
noc, gdzie wieczny śnieg i lód, 
i sercem łączy-my wszystkie 
dzieci Polski rozproszone po 
szerokim świecie. Piersi omal 
nie rozsadzi ból, gdy na 
pamięć przyjdzie ciężka dola 
braci naszych, żyjących pod 
zaborem caratu, bez praw, z 
dnia na dzień gnębionych, z 
całym bezwstydem, njaokrut-
niej przez narzędzia carskiej 
samowoli i bezprawią^ Zajcny-
kają klasztory, wypędzają 
duchownych,znęcają się okrut
nie i strasznie nad Unitami. 
— Widzimy w tem koniec 
bliski caratu, ostatnie śmier
telne jego drgania. Pan Jezus 
rodzący,się nie dozwoli naszej 
zagłady a braciom naszym 
udzieli siły i męztwa, iż zniosą 
te tortury. 

Komuż święty wieczór wi
gilijny serca nie rozczuli? 
Komu przy opłatku oko łzą 
nie zalśni i myśl się nie 
ukorzy przed tym Panem i 
Stwórcą naszym, który tyle 
dla nas przygotował szczęścia, 
a tylko kazał dążyć do Nie
go: 

Każdy z nas czuje się wtedy 
istotą drobną, każdy, jak owi 
pasterze co witali Pana w 
szopie Betleemskiej, chyli się 
w pokorze przed Dzieciną, 
złożoną na sianec^ku, a wzno
sząc dłonie ku niebu powtarza: 
„ Chwała Bogu na wysokości, 
a pokój ludziom na ziemi.'' 

Lecz każdy też z nas obo
wiązany jest złożyć dar cenny 
u stóp Boskiej Dzieciny i 
uczcić. Ją nie słowem, lecz 
czynem dobrym. 

Wtedy, gdy istotnie w 
s/.opie Betleemskiej gromad
ka pastusza witała Boga z 
nieba zesłanego, składano mu 
0 ii ary z dobytku swego. _ — 
Przynoszono drób, jagnięta, 
jabłka, orzechy, i pieśni ser
deczne nucono. Dziś — Bóg 
ukryty w Sakramencie Naj
świętszym — nie pragnie 
niczego, jak tylko cnoty, 
życia bez plamy i modłów 
wiernych. 

O te dary nie trudno — a 
przecież czy wiele ich znaj 
dziemy tego roku pr/y 
żłóbku ?.. . 

Otrzyjmy Izy biednym, za
pomnijmy uraz, porzućmy 
wady, nałogi i szpetne swary; 
pomnijmy, że Bóg naszym 
celem, a niebo na nas czeka 
1 postanówmy żyć tak, byśmy 
nigdy nie oddalali się od 
drogi prawdy. Porzućmy 
smutne myśli i narzekania, 
miejmy ufność w Bogu, a 
wytrwale dążmy do'jzdobycia 

szczęścia własnego i narodu 1 
Daleko od nas — w Sybi-

ryjskich lodach, po krajach 
obcych i nieznanych, tuła się 
braci naszych wielu. Los srogi 
wygnał ich z rodzinnej ziemi. 
Braknie im tam teraz opłat 
ka wigilijnego, szopki i żłóbka 
z siankiem, nie usłyszą też 
kolędy radosnej... Biedni 
tułacze wygnańcy!... Wspom
nijmy o nich, pomódlmy się 
razem wszyscy, ile nas jest w 
tu w Ameryce, i błagajmy 
Pana nad Pany, by nam 
raczył dać lepsze chwile i 
wrócił to, co nam zabrano. 

W żłobku spoczęła Boża 
Dziecina, na sianku wśród 
pastuszków. My, zebrani 
razem przy żłóbeczku, przy
pominającym nam chwilę 
uroczystą, pomnijmy, że i 
nam spocząć będzie kiedyś 
trzeba, zdać sprawę z życia 
całego i odebrać zapłatę... O 
nie dość składać życzenia przy 
opłatku, śpiewać kolędy, 
zachować wszystkie obrzędy i 
zwyczaje, trzeba więcej... na 
żłobek Boskiego Syna potrze
ba składać kwiaty wonne i 
kłosy ziarn pełne, trzeba owo
ców pracy naszej. 

Wesołych ̂ Ś-wiąt!. .7™ brzmi 
dziś po ziemi całej, i my woła
my z serca: daj Boże Weso
łych Świąt!! 

ZWYCZAJE 
zachowane w Polsce w dniu 
Wigilii i Bożego Narodzenia. 

Żaden kraj nie może się poszezy 
ció taka serdecznością, jaka wszy
stkie dzielnice Polski okazują na 
przyjęcie rodzącego sie Dzieciątka 
— Boga, a choć wszędzie pomiędzy 
chrześcianami święto Bożeno Karo-o O 
dzenia do najuroczystszych i naj
weselszych należy, to przecież ni
gdzie nie obmyślono tak rozmaitych 
i podniosłych, sama rzewna prosto
ta swoja obyczajów na dzień wigilii 
tego święta, jak sie u nas dzieje. 
Przypomnijmy sobie niektóre. 

Na kilka dni przed Wigilia roz
noszą, zazwyczaj organiści lub 
słudzy kościelni, po domach opłatki, 
które lud nazywa: 

KOLĘDA. 
Pamiątka to zaczerpnięta ze zwy

czajów w pierwszych wiekach chrze-
ściaństwa, kiedy wierni przynosili 
ze sobą do kościoła chleb od ofiary, 
z którego kapłan brał tyle tylko, ile 
potrzeba było do konsekracyi, a 
resztę, lub część reszty, pobłogosła
wiwszy, rozdawał obecnym 0 w 
kościele. Oprócz tego chleby te 
poświęcane Biskupi i kapłani rozsy
łali po domach na znak jedności 
braterskiej, wzajemnej miłości i 
duchownego ich połączenia. W tej 
to myśli i dzisiaj opłatki czyli 
kolędę rozsyłaj a. 

W dniu poprzedzającym święto 
Bożego Narodzenia, czyli w dniu 
Wigilii, wierni po całodziennym 
poście urządzali wieczorem poważna 
i uroczysta ucztę w samymże ko
ściele; ubodzy i bogaci brali w niej 
udział, i uczta ta zwała sie: 

W I L I A /  
Później, gdy uczty te straciły 

trochę swój nastrój uroczysty, a 
przybrały więcej wesoły, jako nie
stosowne w kościele, z kościołów 
usunięto i w domu je odprawiano. 
Ten zwyczaj po dziś dzień się zacho 
wuje. Stół do wilii zastawiony za-
śeiełaja sianem na pamiątkę, iż Zba
wiciel po ugodzeniu na sianie został 
złożony. W naszych chatach i 
dworkach całą izbę, w której wilia 
się odbywała, okrywano słoma, w 
rogach zaś izby stawiano snopki ze 
zbożem i z prosta słoma. Z tych 
snopków brano po źdźble i rzucano 
do pułapu, a skoro pomiędzy belka
mi utkwiły, czyniono z tego różne 
wróżby. Gdy gospodarz wziąwszy 

osy 'W rękę przypadkowo wziął 
więcej kłosów pełnych,niż próżnych, 
wróżono urodzaj na rok następny. 
W wi<elu miejscach jeszcze stół opa
sywano łańcuchem, aby chleb go 
się trzymał, a pod stołem kładziono 
lemiesz, ażeby robactwo i krety nie 
psuły roli. 

Sama uczta rozpoczynała si<§ w 
chwili, gdy pierwsza gwiazdka na 
niebie się ukazywała. Wtedy gospo
darz i gospodyni ze wsżystkimi 
domownikami najprzód łamali opła
tek, wzajemnie życząc sobie D o-
s i e go r o k u, to jest, 'doczekania 
przyszłej wigilii. 

Potrawy wilii zawsze same tylko 
postne bywaj a. Z zup w używaniu 
były: zu;pa migdałowa, lub piwna 
polewka, albo postny barszcz ,,z 
uszkami", t. j. pierożkami końcami 
lepionemi, napełnienemi grzybka
mi. Potem następowały różne ryby 
smażone lub gotowane. Poftem ka
pusta, albo tak zwane gołąbki, ryż 
w liściach kapuścianych i pierogi z 
kapusty. Ważne również były kluski 
z makiem, a na zakończenie nieo
dzowne tak zwane bakalie, czyli 
inięszanina z migdałów słodkich, 
a-odzynek i Hg, i orzechy. Niepośle
dnia rolę grał również piernik,który 
zwykle służył za przek^sk^, po wód
ce. Na Rusi -najważniejszą jeszcz« 
potrawą jest tak zwan& Kutia, czyli 
pszenica gotowana do przepeknięcia 
i zmięknienia, a zaprawna miodem, 
i makiem. 

Staropolskim zwyczajem było 
także kładzenie pod każdym nakry
ciem pomiędzy sianem rozmaitych-
przedmiotów drobnych, które po 
wilii każdy na los szczęścia z siana 
wyjmował; i z tega potem wróżby 
czyniouo. Były to z cukru zrobione 
serca, lalki drobne, kołyski,pieniąż
ki, domki itp., — a ztąd przepo
wiednie zaręczyn, urodzin, poprawy 
chudoby lub majątku. Dziś miejsce 
tego zajmuje po większej części: 

DRZEWKO, 
które do Polski z innych krajów 
przyszło i u nas szczególnie po 
miastach bardzo się rozpowszechni
ło. Sosenkę czyli Drzewko ustawiają 
w osobnym pokoju i ubierają w 
różnokolorowe świeczki, łańcuchy z 
papieru kolorowego, drobne z cukru 
przedmioty, owoce, orzechy (naj
częściej złocone) i mniejsze podai'ki. 
Po nad drzewkiem zawieszają za
zwyczaj aniołka z cukru, a pod 
drzewkiem ustawiają przedmioty 
przeznaczone na podarki. Skoro 
wilia ma się ku końcowi, ktoś star
szy cichaczem idzie do pokoju, w 
którym drzewko się znajduje i 
zapała wszystkie świeczki. Potem 
daje znak dzwonkiem, drzwi się 
otwierają, i wszyscy domownicy z 
okrzykiem radości wchodzą do 
pokoju. Zazwyczaj najprzód biorą 
sie za ręce w koło drzeka i tak 
obchodząc śpiewają kolędę, poezem 
każdy szuka przeznaczonych dla 
siebie podarków. 

We wielu wioskach gospodarz 
zaraz po wilii zabiera z izby prze-
wiąsła od snopków i w sadzie obwią
zuje niemi drzewa owocowe, ;aby 
lepiej rodziły i nie cierpiały od 
mrozów. Gdzieniegdzie wybiega z 
siekierą w ręku i z gniewem obli
czem grozi tym drzewom, które 
ubiegłego roku nie rodziły, iż je 
zetnie; wtedy żona lub parobek 
proszą za niemi i obiecują za nie 
poprawę, a wtedy odobruchany, 
powrósłem każde obwiązuje. 

Dnia 25 grudnia .obchodzimy 
święto Bożego Narodzenia. W dzień 
ten każdy ksiądz odprawia trzy 
Msze św. z rzędu, od ołtarza nie 
odchodząc. Jest to przepisane sobo
rem Selingstadzkim z r. 1022. Po
przedza je zazwyczaj Msza tak zwana 
pasterska, czyli: 

PASTERKA, 
w polskich stronach zazwyczaj o 
północy zaraz po Jutrzni odprawia
na. Wtedy po raz pierwszy w ko
ściele śpiewa się pieśni na dzień 
Bożego Narodzenia przeznaczone, 
także kolędami zwane. Na nutę 
kolędy także ustępy niektóre we 
Mszy ksiądz w dzień ten (i potem 
jeszcze aż do Trzech Króli) śpiewa: 
'i tak ,,Gloria" i ,,Ite missa est", a 
chór tąże samą mu nutą odpowiada. 
W dawniejszych czasach, chór na
śladował głosem lub odpowiednimi 
przyrządami śpiewy ptaków i otlgło^ 

sy róinych zwierząt, na znak radości 
całejl;przyrody. W nieiktórych miej
scach ;i5 wy czaj ten po dziś dzień się 
zachowuje. 

Od.: tego dnia grywano także w 
dawniejszych czasach komiczne 
dyalógi przez żaków (uczniów szkół) 
przedstawiane. W kościołach zaś 
wystawiano. 

j| JASEŁKA. 
Przedstawiały one figurkami % 

«drze|ra lub papieru, narodziny Dzie
ciątka. Jezus złożonego w żłobie, 
a o||o,czonego postaciami 
N. jfcryi Pa n n y, ś w. J <o z e-
f a, :'|* r o n e m A n i ołów \ p a-
s t e gf ż y, j a k o t e ż wołu i osła, 
a rójhiież do pasterzy należących 
owi<» I ioanych bydląt... jOpodal 
zaś SKEwycz&j jeszcze widać postaci 
Trawi Królów zbliżających się do 
staj^iki. 

Jasełka/te wedle podania najpier-
wejlpq fcościoła wprowadził św. 
Fdi$|eisaek z Aęsyżu. Gdzieniegdzie 

yczaj bywają wystawnie u-
©•Brejtak sap;niegdyś w kościele 
ardynów w Warszawie. Bywały 
>rućhome jasełka, w których 

się poruszały; z tych naj-
ialszym bywał wjazd trzech 
na keniach i wielbłądach w 
łym szeregu. 
takich pamiątkowo religijnych 

Wisk należy w ziemiach pojl-

' SZOPKA. 
Hsazuje się ona zaraz po 

fili, i czas jej trwania nieraz 
przeciąga się d«o Popielca. Jest to 
teatrzyk przenośny i przedstawia na-

wi4 

rodziny Zbawiciela, rzeź niewiniątek, 
śmierć Heroda i ucieczkę Boga-Ro-
dzicy do Egiptu.Chodzą z niąchłop-

• cy i starsi, często rozmaicie poprze-

i
bierani; i chodząc od domu do domu, 
to śpiewem,to dyalogami, to przesu
waniem figurek starają się przedsta-
wić obrazowo dzieje narodzin Chrys-

J tusa Pana. Oczywiście, że po ludo-
i wemu przedstawione, nie bardzo z 
historyą zgodne, rozmaite tam przed
stawiają niebywałe fakta, ale dobrą 
wolę til więcej się ceni od sposobu 
wykonania i z serdeczną wita ich się 
radością. Zaczynają za zwyczaj od 
pieśni kolędowej: ukazuje się stajen
ka w Betlejem. Potem na znak 
uciechy w naturze ukazują się posta
cie wesołych chłopków, dziewuch 
tańcujących, kozaka ukraińskiego w 
prysiudach tańczącego, Węgra olej
kami handlującego,czarownicy mas
ło robiącej, żyda handelesa. Potem 
król Herod na tronie siedzący wyda
je wyrok śćięcia niemowląt;zaczyna 
się rzeź, płacz, narzekanie.Następnie 
król Herod dowiaduje aię, iż i jego 
syna zamordowano; z rozpaczy przy
zywa śmierć, która z kosą przyby
wa, głowę mu ucina, a djabeł jego 
ciało bierze do piekła. Przy końcu 

i kolędy ukazuje się dziadek z wo-
; reczkiem proszący o kolędę, 
j W drugi dzień Bożego Naro-
] dzenia na święty Szczepan, w czasie 
(nabożeństwa, kiedy ksiądz idąc 

przez kościół kropi lud wodą świę
coną/wieśniacy zwykli rzucać na 
księdza garściami owsa. Podanie 
ludowe mówi,,, że dzieje się to na 
parałfttke ukamienio-wailie św. Szcze
pana; inaczej zwyczaj ten Wojnicki 
tłumaczy.. 

Od wieków w dzień ten. kończy 
się zwykle rok służby czeladzi u 
gospodarzy, którzy najczęściej • nie 
pieniędzmi, lecz owsem ; płacili.. 
Słudzy cząstkę tego owsa przynosili; 
do poświęcenia, aby 3óg ićb pracy 
błogosławił i dobytek pomnożył. 
Naśladowali w tem swoich gospoda
rzy, którzy zebrawszy zboże z.polay. 
niosą część tegoż do kościoła do 
poświęcenia, najczęściej w dzień 
Wniebowzięcia N. Maryi Panny 
(Matki Boskiej Zielnej). Ztąd z cza
sem weszło w zwyczaj, że nietylko 
słudzy, ale 1 gospodarze w drugi 
dzień Bożego Narodzenia owies 
przynosić zaczęli do kościoła 1 
cząstkę z niego rzucali pod stopy 
kapłana. 

Stare Mazurskie- przysłowie 
mówi: 

,,Na święty Scepon 
Każdy se pon". 

Znaczy to, że na świętego Szcze^ 
pana każdy jest sobie panem, bo 
podziękowawszy za dawną służbę, 
przez kilka dni jest wolnym od o-
bowiązków, dopóki nowej służby 
sobie nie poszuka. 

PŁACIĆ Z/TKATOLIKA! 

owi abonen
ci powinni koniecznie 
jeden rok naprzód o-
płacić abonament za 

Katolika". J 7 "  

THE 
BOSTON STORE 

Towary Gwiazdkową, tanie a gustowne. 
Nasz agent przegalopował się w tym roku i zakupił dla nas trochę za wiele 

towarów na gwiazdkę, a ponieważ wiemy, że nie opłaci się takich rzeczy przecho
wywać do przyszłego roku, przeto bardzo nisko każdy poszczególny przedmiot 
iiamarkowaiKśnay i jaknajtaniej sprzedajemy, byle tylko wszystko uprzątnąć! Poniżei 
podajemy ceny niektórych przecudnych rzeczy, które się najwięcej nadają jako 
prezesa na Gwiazdkę. 

5-e.poński eięćko br-onzowa&y 
Igielnik l5c 

Japoński ciężko broiazowany 
igielnik wiele większy 25c 

Srsbrnę kubki, złocone l8c 
Japońskie pudełka do rękawi

czek i chustek 25c 
Japońskie pudełka do r^kawi -

<jzek i chustek, z ręczną 
'Hialaturą $03 

Eloirancki japoński kubek her
baciany $2.50 

Celuloidowe ramki do obrazów 
t^ełne 1 malowane ręką 10 & l5c 

Piekne lusterko stojące 5c 
Albumy, czerwony plush 65o 

z literami, Fera plusfa 1.25 
Nader piękne wypukłe album 

pluszowe 2.25 
Mamy ogromną ilość damskich 

brosz, długich złotych 1 srebnych 
szpilek do kapelaszy, do włosów, 
także b ambr u, naszyjniki, oran-
soletki., pasy srebrne i złote, pu
dełka do karmelków, guziki do 
męskioh mankietów, guziki do koł
nierzyków. Ceny w naszym oddziale 
jubilerskim bardzo nisko marko
wane. 

Damskie sakiewki, pugilaresy i 
torebki. 

Śliczny skórzany pugilares, wy
pukły, rogi obsadzone srebrem 25o 

Prześliczny pugilares z miękkie] 
skóry rosyjskiej 5Gc 

Wypukły kid, kolor kóry, zło
te litery nazwiska, z jedwab 
ną podszewką 1.00 

Wstążki ledwabne* kawałki 
koronek za 48c 

Ciężkie damskie czysto jed
wabne wstążeczki 25e 

Dam. pótchustki,białe 1 czarne 44o 
Damskie białe 1 czarne półchu-

stki z świecącej wełny za 96c 
Damskie chustki jedwabne, o-

brąbione 9$c 

Damskie kolorowe chustki 
jedwabne obrąb;one 15e 

Damskie białe cbu^tki jedwab
ne bardzo piękne 48c 

Damskie 50 centowe rękawiczki 
z koźlej skóry, nieubrane 28j 

Damskie-90c. nieubrane koźle 
rękawiczki 55e 

Damskie #1.50 ireubrane koźle 
rękawiczki, czarue lub kolo
rowe 1.15 

Damskie .*75 nieubrane koźle 
rękawiczki czarne lub koto-
rowe 1 30 

Damskie $1.00 ubrane koźle rę
kawiczki ,czarne lub kolorowe 75c 

Gatunek $1.25 za 90c 
Gatunek $1.50 ze 1 .15 
Gatunek $1.75 za 1.30 

Wachlarzy mamy jeszcze raz 
tyle, ile potrzeba,w różnych gatun
kach. Malowane rączki, obszyte 
koronkami. Kolory najpiękniejsze, 
jakie tylko wybrać było można na 
largu nowojorskim. 

Miarkujcie sobie nasze przy -
stępne ceny: 
Jedwabne wachlarze z ręczną 

malaturą, warte $1.25 za 75c 
Misternie wykonane wichlarze 

gazowe, ręczna malatura i ob
sada koronkowa, $2 00 za 1.25 

Kolorowe wachlarze z strusich 
piór, od$3 do $10, za $1.50 ao 6.00 
Dzierzgane kaftaniki dla 

dzieci po 48c. 75c. i 1.00 
Kaftanik flanelowy dla niemo

wląt, nakrapiany, «ibla*nowany 
wstążką 30o 

Płaszcz dziecięcy z puchu dzi
kich gęsi, oblamowany angorą 75c 
Czapeczka dziecięca z kremo

wego Surah jedwabiu, z 
oblamowan-em 3Sc 

Czapeczka dziecięcia z puchu -
dzikich gęsi z iedwabnem-
ubraniem " 18c 

Czapeczka dla dani z puchu1 

ozikich gęsi, Tamoshauter, 
jedwabny pon pon 18c. 

Chińskie i japońskie jedwabie 
do prania — stosowne da 
noszenia na wieczór, stanikr 
i różne inne części damskiej 
garderoby—w kolorach różo
wym, cytrynowym zielonym > 
itd. wartości 65 do 85c., za 39c 

Także tańszy gatunek jedwabiu 
chińskiego po igc 

Próbka materyi na suknią, jed
wab, warta $16.00 za 10 50 

Próbka materyi na suknię bar
dzo ciężki jedwab $20.00 za 13.50 

10 yardów wełnianej manch&s-
terskiej mataryi na- suknią 95c 

8 yardów materyi na suknią, 
z różnemi odmianami 1.16 do' 1.56 

8 yardów czysto wełniane],jed -
wabiem pr/.etkanej materyi 
na suknią wartości 2.82 do 2.52 

8 yardów wełn. materyi na 
suknią, Tricotin, wart $3.50 za 2.08 
8 yardów materyj na suknią, 

najmodniejszy wybór, wart 
od $4.00 do $10.00 za 2.88 do 6.75 

Wielki wybór męskich trzewi
ków, damskich Oxford pantofli, 
miękkich^ dziecięcych, iedwabiem 
strojonych trzewików, z podeszwa-
mi, odpowiednich na prezenta 
gwiazdkowe i markowanych bardzo 
niskiemi cenami. 

Duży Store 
Podwójny 

103 & 105 
West 3rd Street 
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