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pobiega temu niedostatkowi żywno 
ści, dzieląc chleb i ryby pomiędzy
św. Marka rozdział 8, wiersz 1—9. wszystkich, rozmnażając cudow 
nym sposobem to, co było na podoW one dni, gdy wielka rzeszaFEDCBA
ręczu i pozostawiając jeszcze zapas
była, a nie mieli coby jedli, Jezus nie mały na dalszą potrzebę. 4;
wezwawszy uczniów Swoich, rzeki Rozkazuje Apostołom, aby wzięli
im: Żal Mi ludu, iż oto już trzy dni
udział w tym uczynku miłosierdzia
trwają przy Mnie, a nie mają, coby i rozdzielali pokarm pomiędzy zgło
jedli. A jeśli ich opuszczę głodnych dniałych. 5. Nie zapomina o po 
do domów ich, ustaną na drodze, bo
karmie duchowym ludu i uczniów;
niektórzy z nich z daleka przyszli.
albowiem tym cudem da je oczy 
I odpowiedzieli Mu uczniowie Je
wisty dowód Swego Bóstwa, utwier
go: Skądże ich będzie, mógł kto tu
dza ich w wierze, i uczy ich, że da 
na puszczy nakarmić chlebem? 1
ry Boże spożywać należy z modlit
zapytał ich: Wiele chleba macie?
wą i wdzięcznością.

Którzy rzekli: siedmioro. 1 rozka
zał rzeszy usiąść na ziemi. A
wziąwszy siedmioro chleba, dzięki
czyniąc, łamał i dawał uczw.om
Swoim, aby przed nich kładli: i
kładli przed rzeszą. Mieli też tro
chę rybek: i te błogosławił i kazał
przed nich położyć. 1 jedli i najedz
się: i zebrali co było z ułomków
siedm koszów. A było tych, co jedli
około czterech tysięcy i rozpuścił
ich.
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Co okazuje Pan Jezus w powyższej
\

Ewangelji?

Okazuje w uczynku miłosierne
Swe serce dla cierpiących niedosta 
tek. 1. Ulitował się bowiem nad
ludźmi, nie mającymi pożywienia.
2. Litość tę wypowiada wyraźnie,
aby i w Apostołach wzniecić po 
dobną litość. 3. Nietylko ubolewa
nad ubóstwem tego ludu, ale i za 

Jaka stąd dla nas nauka?
Z tej Ewangelji wynika dla nas
ta nauka, że potrzebującym bliź 
nim mamy udzielać wsparcia tak
cielesnego, jak duchowego.

Jakież są uczynki miłosierne
co do ciała?
Jest ich siedm: 1. Łaknących
nakarmić. 2. pragnących napoić,
3. nagich przyodziać, 4. podróż 
nych w dom przyjąć, 5. więźniów
pocieszać, 6. chorych nawiedzać, 7.
umarłych pogrzebać.
,

Czy jesteśmy zobowiązani do po
wyższych uczynków miłosiernych?
Jesteśmy do tego ściśle zobowią 
zani. 1. Nakazuje nam to już mi
łość bliźniego. Miłować bliźniego
znaczy metylko życzyć, ale i czy 
nić mu dobrze. Jeśli przeto wzbra 
niamy się wesprzeć go w potrzebie
nie okazujemy gotowości poratowa 
nia go w biedzie, gdy mu ratunku
potrzeba Pan Jezus wyraźnie grozi
pjekielnemi karami tym, co są nie 
czułymi na cudzą nędzę. „Idźcie

Rok 11
ode Mnie przeklęci w ogień wiecz 
ny; albowiem łaknąłem, a nie dali
ście Mi jeść itd,“ (Mat. 25, 41).
Święty Jan pisze: „Ktoby miał ma 
jętność tego świata, a widziałby, źe
brat jego ma potrzebę, a zawarłby
wnętrzności swe przed nim, jakoż
w nim przebywa miłość Boża?" (I.
an 3, 17).

Czy powinniśmy także pełnić
uczynki miłosierne co do duszy?
Tak jest, a to z następujących
powodów: 1. Dobro duszy bliźniego
jest o wiele ważniejsze od dobra
cielesnego; tern większy przeto ma 
my obowiązek dopomódz mu w po 
trzebie duszy i starać się o jego
zbawienie. 2. Jeżeli już zaniedbanie
uczynków miłosiernych co do ciała
może nas przyprawić o utratę zba 
wienia, zaniedbanie uczynków miło 
siernych co do duszy tern większym
grzechem sumienie nasze obciąży.
3. Przykazanie miłości bliźniego od
nosi się do całego człowieka: do 
tyczy przeto i duszy jego, a nawet
w stopniu o wiele wyższym, boć
dusza jest o wiele wyższą od ciała,
za duszę naszą przelał przecież
Chrystus wszystką Krew Swoją. Je
żelić Pan Jezus mówi, źe, co uczy 
nimy dla ciała bliźniego, uważać
będzie tak jakbyśmy dla Niego uczynJi, tern miłosierniejszym bę 
dzie dla duszy naszej, gdy i my mi
łosiernymi się okaźemy dla duszy
bliźniego. „Jeżeli odpuścicie lu

dziom grzechy ich, odpuści też wam
Ojciec wasz niebieski grzechy wa
sze'. (Mat. 6, 14). Mówi to sam
Zbawiciel o szóstym uczynku miło 
siernym, odnoszącym się do duszy.
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ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA W ŁOWICZU.
Święto Bożego Ciała obchodzone jest w Łowickiem ze szczególnym pie
tyzmem. Procesja w Łowiczu posiada swoisty urok, ze względu na tysią 
ce włościan uczestniczących w procesji, przybranych w piękne barwne stro 
je ludowe Na zdjęciu 3) widzimy fragment z procesji, przechodzącej przed
frontem kompanji honorowej 10 p. p.:

Wydaleni z Rosji inżynierowie wracają do Angli.
Na obrazku widzimy przejeżdżających przez Berlin.

KONSEKRACJA'PIĘCIU'BISKUPÓW'CHIŃSKICH.
W czwartek dnia 15 czerwca odbyło się w
Rzymie uroczyste wyświęceniepięoiu Biskupów
chińskich, którego dokonał Ojciec św.
Na obrazku naszym uroczysty moment konsekracji

O MISTRZOSTWO EUROPY W SZABLI.
W Budapeszcie odbywały się przez kilka dni międzynarodowe zawody o
mistrzostwo Europy w szabli. W zawodach tych uczestniczyła też grupa
polska. Polacy w starciu z Jugosłowianami odneiśli piękny sukces w sto 
sunku 11:5, Na zdjęciu naszem widzimy Polaka Segdę. walczącego
z Jugosłowianinem.
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ŚWIĘTO ŚPIEWACKIE W RYDZE.
W dniu 18 ubm. odbyo się w Rydze
uroczyste otwarcie Święta Pieśni.
Ze wszystkich stron kraju przybyło 250 chórów, liczących razem przeszło
100.000 osób. Prawie wszyscy członkowie chórów wystąpili w barwnych
ludowych kostjumach swoich dzielnic, Pozatem przybyło do Rygi prze
szło 30 dziennikarzy zagranicznych z 11 krajów. Otwarcie Święta doko 
nał prezydent Republiki Łotewskiej Kyiesis,

MORGAN PRZED WYDZIAŁEM ŚLEDCZYM.
Podajemy dziś pierwszy obrazek śledztwa wytoczonemu znanemu bankiero 
wi światowemu Morganowi, którego oskarża się o niepacenie podatków
i inne niedokładności, Morgan stoi po prawej stronie przed wydziałem
śledczym dla bankowości. Siedzą z lewej ku prawej stronie: senator
Fletscher, prezydent wydziału i senator Pecora, sprawozdawca,
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W Irlandji w „dolinie milczenia" poświęcono jeden z najwię 
kszych zbiorników wody. Na obrazku widzimy budowlę tego
rezerwuaru.

TU OBRADUJE KONFERENCJA GOSPODARCZA.
Brama wejścia nad którą widnieje w języku angielskim napis: „Konferen
cja finansowa i gospodarcza".

Nowy typ samolotu zbudowanego w Ameryce według wskazówek
lotnika rosyjskiego Severky ‘ego którego widzimy w samolocie z żoną
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Zdjęcie przedstawia część drogi wybudowanej przez OktawLna
Augusta w wieku 1 po Chrystusie na Cepri

Prezydent R. P. tęgi roczny swój urlop spędza na morzu ua
statku Żeglugi Polskiej „S. S. Gdynia'1

Z Teatru Narodowego Warszawie
Zdjęcie przedstawia scenę z utworu Fedona
„Pocałunek przed lustrem" z udziałem p.p.
Gorczyńskiej i Brydzińskiego

Książnica Kopi mikańska
w Toruniu

