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Nasz nowy prezent. 

Kto nam prześle 
abonament na rok 
bieżący, dostanie na
stępujący prezent 
gwiazdkowy: 

1. - KALENDARZ MARYAŃ-
SKI, na r. 1896. 

2. — Książkę powieściową, pod 
tytułem: GDYBY MIEĆ TY
SIĄC TALARo W! 

3. — ZBIÓR PIEŚNI KOŚ
CIELNYCH. 

Więcej do 
tego prezentu ani w 
tym, ani w przyszłym 
roku przydawać nie 
będziemy. 

Uroczystość 

wszystkich Świętych. 

(1 LISTOPADA). 

Przy końcu roku, gdy 
rólnik zwozi owoce swej pra
cy do gumna, Kościół woła 
na dzieci swoje: ,,Pójdźcie, 
pokażę wam lepszy owoc, 
który dojrzał w mym sadzie. '• 
Otwiera wrota niebieskie, 
pokazuje nam Najśw. ze 
Świętych Syna Bożego, sie
dzącego po prawicy Ojca a 
obok Niego Królową niebios 
Matkę Jego, Apostołów św. 
opromienionych blaskiem nie
bieskim, proroków i patryar-
chów, spoglądających z czcią 
i uwielbieniem na Przedwiecz
nego, męczenników dzierżą
cych na głowie korony a w 
ręku palmy, wyznawców w 
chwale wiekuistej, dziewice 
niezwiędłym wieńcem i białą 
szatą niewinności przyodziane. 
,,Patrzcie," mówi Kościół," 
otóż owoce laski Boskiej 
zebrane w gumnie wiekuistem, 
słuchajcie ich pienia, podzi
wiajcie blask ich równ&jący 
się gwiazdom. Wznieście 
wysoko oczy i serca! I wy 
możecie się dostać w ich 
towarzystwo, Ojciec Przed
wieczny was zaprasza. Syn 
jego będzie waszym przewód 
nikiem, Duch św. doda wam 
siły. Święci za was się modlą. 
Kwapcie się do wiekuistego 
spoczynku, jaki dla was jest 
przygotowany.'' 

W tem znaczeniu obchodzi 
Kościół uroczystość wszyst
kich Świętych. Celem Jego 
jest przypominać sercom przy 
kutym do ziemi ich przezna
czenie i rozgrzać je tęsknotą 
do nieba. I Święci byli ludź
mi, jak my,4 słabymi ułomny
mi , a nawet grzesznikami. Od 

nas tylko zależy, stać się tem, 
czem oni są. 

Jeśli zapytamy, co nam 
czynić należy, aby dostać się 
w ich towarzystwo, Ewangie 
lia podaje nam nieodzowne 
do tego warunki. Starajmy 
się o cnoty, jakich wzorem 
jest Zbawiciel, a będziem 
szczęśliwi już tu na ziemi. 

Dzień Zaduszny. 
2 LISTOPADA. 

W dniu wszystkich Świę
tych zwraca Kościół wzrok 
wiernych ku niebu, i pokazuje 
nam Świętych Pańskich w 
chwale i wiekuistem szczęściu. 
W dniu następnym odzywa 
się do nas ze smutkiem:,, Mam 
jeszcze inne, drogie dziatki, 
które bez pociechy, pokrze
pienia i spokoju w miejscu 
cierpień i udręczeń oczekują 
chwili wyswobodzenia, które 
tęsknią za połączeniem się z 
Bogiem, które jeszcze nie 
czują się godnemi oglądania 
oblicza Pańskiego, i którym 
się poprzednio w ogniu 
oczyścić trzeba, zanim dostą
pią tejłaski. 

Jedyną ich pomocą, pocie
chą, pokrzepieniem, nadzieją 
zbawienia jest miłość i pamięć 
żyjących. Zostający bowiem 
w czyśćcu nie są od nas od 
dzieleni, jak potępieńcy.Łączy 
ich z nami wiara, nadzieja, 
miłość. Możemy się za nich 
modlić, możemy im dopo-
módz dziełami miłosierdzia, 
udzielaniem ubogim jałmużny, 
ofiarą Mszy świętej _ i dostę
powaniem na ich korzyść 
odpustów. 

Już w starym zakonie 
znane były ofiary i modlitwy 
za umarłych. W księdze 
Makabeuszów(2. Mak. 12.46) 
czytamy: „Świętą i zbawienną 
jest modlitwa za umarłych, aby 
zostali uwolnieni od winy Kgrze 
chu." Pobożny Judasz posłał 
1200 drahm srebra do Jerozo
limy na ofiarę za grzechy 
zmarłych. Święty Chryzostom 
pisze: ,,Nie godzi się wątpić, 
że modły Kościoła Św., 
Ofiara święta 1 jałmużny da
wane za dusze zmarłych, 
pomagają im." Papieże kilka
krotnie oświadczyli, że i 
odpusty są dla zmarłych 
wielką pociechą, pokrzepie
niem, a nawet często oswo
bodzeniem z mąk czyśćcowych 
byleby wyraźnie dodawano, 
że ich dostępujemy na korzyść 
zmarłych. W takim razie 
prosić należy Boga, aby dla 
zasług Pana Jezusa i Świętych 
Pańskich pozwolił ofiarować 
odpust na dobro biednych 
dusz zostających w czyśćcu. 

Św. Ludwinę prowadził 
Anioł Stróż kilkakrptnie do 
czyśca, aby była świadkiem 

rozlicznych cierpień dusz 
czyśćcowych. Widok ten tak 
mocno ją przeraził, ż« odtąd 
większą część swego czasu 
spędziła na modłach za nich 
i w rzewliwym płaczu. 

Św. Małgorzata Alacoque 
przestawała często z duszami 
zmarłych i gorąco się za nich 
modliła. Gdy umarła jej matka 
przełożona, św. Małgorzacie 
polecono jej duszę, gdyż 
wiedziano, że zmarła dla róż
nych małych błędów i skaz 
nie dostała się do nieba. Po 
niejakim czasie ukazała jej się 
dusza niebożczycy wznosząca 
się z czyśćca ku niebu w 
światłości niebieskiej, z dzięk
czynną pieśnią na ustach i 
radością w obliczu. 

Inną razą modliła się św. 
Małgorzata za dwie wysoko 
urodzone osoby. Ale modły 
jej, msze żałobne śpiewane i 
ciche, jakie zakupywano u 
kapłanów, poszły na korzyść 
kilku rodzin, które ucisk i 
zdzierstwo jednego z tych 
magnatów przywiodło do 
żebranego chleba. 

Św. Brygidzie ukazał się po 
śmierci jej małżonek Ulfon i 
błagał ją, aby sprzedała „wszel
kie srebro i konie, które 
pozostawił, zakupiła Msze na 
jego intencye, a puhary srebr 
ne rozdała pomiędzy ubogie 
kościoły. 

Tertulian (żył około roku 
160) poświadcza,że już pierwsi 
chrześcijanie obchodzili pa
miątkę umarłych. Pod koniec 
wieku dziesiątego św. Odylon, 
opat Benedyktynów Klunia-
ceńskich rozporządził, aby 
dzień Zaduszny obchodzono 
corocznie uroczyście dnia 2go 
Listopada, modlitwą, rozdawa 
niem jałmużny i Ofiarą Mszy 
świętej. 

Nabożeństwo to zaczęło się 
coraz więcej rozpowszechniać 
po różnych dyecezyach, a 
papież Jan XIX dał mu koś
cielne zatwierdzenie. Jeżeli 
dzień 2go Listopada wyzna
czono na ten obchód, przyczy
ny szukać należy w tem, że 
jakeśmy się radowali z chwały 
Świętych Pańskich, nie powin
niśmy też zapominać o tych, 
co jeszcze nie odpokutowali 
swych grzechów, a skazani na 
karę czyśćca, potrzebują 
modlitw naszych. 

Z resztą nauka wiary o 
Świętych obcowaniu wyraźnie 
powiada, że z pamiątką o 
Kościele cierpiącym. Jest w 
tem przeto myśl głęboka, że 
już w popołudniowej porze, 
dnia Wszystkich Świętych 
rozpoczyna się (po jiieszpo* 
rach) nabożeństwo Zaduszne. 

PŁACIĆ ZA WIARUSA 

i MIŁE SPOTKANIE. 
Otrzymaliśmy od pewnego 

księdza polskiego, z Wiscon-
sinu, następujący list, który 
dosłownie podajemy: 

Szanowny Redaktorze! 

Wyjeżdżając onegdaj z 
St. Paul do Winony, zauwa
żyłem na Union Depot pew
nego jegomościa, z obojczy
kowym kołnierzykiem, prze
chadzającego się po platfor
mie, z torbą, podróżną w ręku. 
Spostrzegłszy mnie, zbliżył 
się i zapytał: czy ksiądz Po
lak? Gdy potwierdziłem to 
zapytanie i zapytałem go, 
kim jest, odpowiedział, że 
księdzem nie jest, ale ukoń
czywszy kurs filozofii w Se-
minaryum, jedzie studyować 
teologią. 

Mł >kos, bo takim był, 
prosił mnie, bym wstąpił z 
nim do poblizkiego salonu 
na piwo, bo, jak mówił, miał 
,,pragniączkę'\ Odmówiłem 
stanowczo, oświadczając, że 
d<5 salonów jako ksiądz nie 
chodzę. 

Wsiedliśmy do jednego 
j$agf>nu r pojechaliśmy;-^ - -

Młodzian, wielki kandydat 
na teologią, przysiadł się do 
mnie, przedstawił się jako 
student Seminaryum z De
troit, nazwiskiem Jeletek, 
z Galicyi pochodzący, i 
począł częstować mnie 
jabłkami. Zauważywszy jed-
nakowóż, że młodzian był 
już w podchmielonym sta
nie, nie chciałem nic od 
niego przyjąć. Rozgniewany, 
otworzył okno i wyrzucał z 
wagonu jedno jabłko po 
drugiem. Wszyscy obecni 
w wagonie, zauważywszy 
dziwaczne zachowanie się 
młodziana, przypatrywali się 
nam. 

Byłem w przykrem poło
żeniu. Chodziło mi o urato
wanie godności kapłańskiej 
nietylk® młodziana, za księ
dza uchodzącego, ale i włas
nej. Zacząłem już w duchu 
prosić Boga, by mnie zwol
nił z towarzystwa, w które 
przypadkowo się dostałem. 
Któż jednak wyobrazi sobie 
moje zdziwienie, gdy kleryk 
wyciągnął z kieszeni butelkę, 
whisky i po paru łykach, 
podaje ją mnie. — Na miłość 
Boską! — krzyknąłem — 
chcesz być księdzem i nie 
wstydzisz się pić - wódkę 
publicznie w wagonie? Nie 
obrażaj Boga, nie obrażaj 
mnie, nie obrażaj siebie sa
mego! Na to kleryk odrzekł, 
że nie jest księdzem i może 
robić, co mu się podoba, że 
jedzie od ks. B. z Alberty, 
gdzie spędził wakacye. 

Gdy widział, że mnie do 
picia namówić nie może, roz
wiązał ostry języczek i za 

czął na księży wymyślać. 
Nie widział on nigdy, krzy
czał, księży tak zepsutych 
jak w St. Cloudskiej dyecezyi. 
Napomniałem go, by był 
cicho, że nie - wie sam co 
gada, ale on jeszcze głośniej 
wrzeszczał: znam wszystko, 
znam nawet ks. Dąbrowskie
go, to taki, a taki. — Dalej: 
,,A niech ta ziemia święta 
będzie miłosierna dla księży, 
których podczas moich waka-
cyj bliżej poznałem (tu wy
mienił dwa nazwiska) — 
którzy s:ę ze sobą kłócą i 
biją! A biją się często i ja 
bronić musiałem jednego 
przed drugim." 

Jeszcze raz go upomniałem, 
wykazując, że powinien sam 
naprzód dostąpić kapłaństwa, 
zanim będzie miał prawo 
kapłanów krytykować, że 
powinien się wstydzić, hańbić 
stan kapłański, do którego 
sam się zapisał. Nic to 
jednak nie pomogło. Po pi
janemu rzucał się i wrzesz
czał. — Pojechał raz do 
spowiedzi — powiada — do 
znajomego księdza, (Wymię 
nił go po nazwisku). Za 
wskazówką gospodyni wszedł 
do dalszego pokoju i zastał|że koniecznie będzie mu trzeba 
kilku księży przy kartach. 
Ksiądz nie miał czasu słuchać 
spowiedzi, bo grał w* karty. 

Przytem młody kleryk 
wyjmował coraz inną butelkę 
whisky i wszystkich w wa
gonie częstował, a kiedy
kolwiek widział konduktora 
lub breakmana, przechodzą-
cego, głośno wrzeszczał: — 
Z w e i  B i e r  h i e r !  

Konduktor upomniał się o 
tykiety. Młodzian oddał swój 
tykiet, jechał za pół ceny, 
prawdopodobnie pod nazwis
kiem rzeczywistego księdza. 

Na zapytanie konduktora, 
rzekł: „I am the Parish 
Priest of the Polish Church 
in Detroit." — Na każdej 
stacyi wrzeszczał ,,Zwei Bier 
hier'7, albo ,,Two Beers!" 

Awantura ta była tak 
gorsząca, że konduktor wprost 
zaprotestował i zapytał się 
mnie, czy ten pijany człeczy
na jest rzeczywiście księdzem. 
Zawstydzony, zwróciłem się 
do wszystkich w wagonie 
i rzekłem: ,,Gentlemen! This 
man with the priests colar is 
not a priest, he is & swindler 
and a drunkard. Conductor, 
be kind and tell him "to leave 
the train!" Jeden z obecnych 
również żądanie moje poparł. 

A w tym samym czasie 
młody kleryk, z butelką w 
ręku, chodził od jednego do 
drugiego; i nawet kobietom 
ofiarował whisky. Nareszcie, 
gdy wszelkie upominania były 
daremne, daliśmy mu robić 
co chciał, aż zmęczony, 
usiadł, zasnał , i chrapał 
przez całą drogę aż do 
Winony. 

Przejęty zgrozą tego pu
blicznego zgorszenia,zapytuję 
rektora seminaryum detroic-
kiego ks. Dąbrowskiego, 
jakiem prawem pozwala nosić 
obojczyk kapłański młodzia
nowi, który całe duchowień
stwo katolickie kompromitu
je? 

Wstyd i hańba dla kolegów 
takiego pijaka, że muszą z 
nim być pospołu. 

Wstyd i hańba dla ks. 
Dąbrowskiego, że w swojem 
pseudo - Seminaryum przy
sposobić chce na księdza 
łobuza, na wskroś materya-
lizmem przesiąkłego, któryby 
chciał zapijać trunki publicz
nie w wagonach i wstyd 
kapłaństwu przynosić! Czyż 
pewni księża ńie zażądają za 
to satysfakcyi do Seminaryum 
w Detroit? 

Z uszanowaniem 
Ksiądz z Wisconsin**. 

Drobne Eclia. 
Z CHICAGO. — Przyszła 

kryska i na O. Wincentego* 
Zdrowie jego tak skołatane, 

mieszkać dłuższy czas w 
cieplejszym klimacie. Podobna 
ma zamiar parafią św. Stan? 
sława zupełnie opuścić. — 
Fr. Szczerbowski objął posadę 
agenta i sekretarza w drukar
ni Sztandaru, porzuciwszy 
redakcją Nowego Życia. — 

Właścicielem Kropidła jest 
teraz rektor niezależnej pol
skiej parafii w Chicago — A. 
Kozłowski. Severs musiał się 
pobyć tego pisma -z powodu 
kłopotów pieniężnych. 

Z OMAHA, Nebr.,' pisze 
nam Wiel. X. Fr. Węgrzy
nowski, że przed 1 Listopada 
ztamtąd wyjeżdża. — Dokąd 
— sam jeszcze nie wie. 

BUFFALO, N Y. — 
Wydawcę Rpformy p". Apoli
narego Karwowskiego znowu 
aresztowano za artykuł Safan-
dulskiego. Safanduła powinien 
wiedzieć, że pisząc, chociażby 
0 Pajtasie 1 jego rodzinie,, 
trzeba, zawsze mieć rozum 
1 zachować granice przyzwoi
tości i dziennikarskiej uczci
wości. (Echo). 

STEVENSPOINT, Wis. 
— Grono dobrych Polaków 
nosi się z myślą urządzenia 
w tym roku obchodu rocznicy 
powstania Listopadowego. 
Myśl tę zacną, patryotyczną 
podniósł nasz szanowny pro
boszcz ks. Zieliński, który do 
pomocy chce wezwać wybit
niejsze osoby w naszem mieś
cie. . . .. 
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