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Czemu się święci palmy i od
bywa procesje?

Czemu Pan Jezus tak uro
1. Aby w myśl odmawianych
czyście, a zarazem tak pokor przez Kościół modlitw dzierżący
nie odprawił wjazd do Je w ręku te paimy uzyskali obronę
rozolimy?
ciała i duszy. 2. Aby mieszkańcy
Onego czasu, gdy się przy
miejsc, w któ ych te palmy za
bliżali ku Jerozolimie i przy*
1.
Aby
wedle
woli
Ojca
nie

tknięto,
w’olni byli od wszystkich
szli do Betfagi do góry Oli
bieskiego
być
posłusznym
i
wy

przeciwności.
3. Aby dzierżący
wnej, tedy Jezus posłał dwu
uczniów, mówiąc im: Idźcie pełnić proroctwo Zacharjasza pro- te palmy wskutek modłów Kościo
do miasteczka, które jest roroka. Aby wypełniając ściśle toż ła osiągnęli siłę ozdobienia swej
przeciwko wam, a natych proroctwo’ żydom wyraźny dać duszy dobrymi uczynkami i tym
miast znajdziecie oślicę uwią dowód, że jest oczekiwanym przez sposobem wchodzili na spotkanie
zaną i oślę z nią: odwiąźcie nich „Synem Dawidowym”, „Me- Chrystusa Pana* 4. Abyśmy za
i przy wiedźcie Mi. A jeśliby syaszem”, „Królem żydów” i że przyczyną Chrystusa, które, człon
wam kto co rzekł, powiedz chce , aby Go jako takiego uzna kami jesteśmy, odnieśli zwycięs
cie, iż Pan ich potrzebuje: no- 3. Sposób, w jaki się odbył two nad królestwem ciemności
a zarazem puści je* A to się ten wjazd uroczysty, wskazywał, i śmierci, i abyśmy się stali ucze
wszystko stało, aby się wy że nie chce być uznanym jako stnikami Jego zmartwychwstania
pełniło, co jest powiedziane „śwdecki książę”, lecz jako król i tryumfalnego wstąpienia do nie
przez proroka mówiącego: Królestwa niebieskiego. Dlatego ba. O palmowych gałązkach pisze
. Powiedzcie córce Syońskiej: też nie wjeżdża na rumaku, lecz Augustyn święty: „Są one oznaką
Oto Król twój idzie ku tobie tak, jak w dawniejszych czasach zwycięstwa, gdyż Pan pokonał
cichy, siedzący na oślicy i na Izraela czynili sędziowie i króle śmierć Swą śmiercią i znamie
oślęciu, synu podjarzemnej wicze, na oślęciu, ako łagodny, niem Krzyża odniósł zwycięstwo
Szedłszy tody uczniowie, u- pokorny i miłościwy król i książę nad czartem, księciem śmierci.”
Dlatego też wyprzedza procesję
ezynill, jako im rozkazał Je pokoju.
znamię Krzyża i rozlega się od
zus, i przywiedli oślicę i oślę
i włożyli na nie odzienie swo Czemu lud wprowadził Pana głos pieni pochwalnych. Gdy poJezusa do Jerozolimy wśród <hód staje przed bramą kościelną,
je, a Jego wsadzili na nię.
okrzyków radości i z palma kapłan kołace krzyżem w drzwi
A rzesza bardzo wielka,
mi w ręku?
zamknięte, aby przez to oznaczyć,
słała szaty swoje na drodze:
że grzech Adamowy zamknął przed
a drudzy obcinali gałązki Dlatego, że 1. lud widział w Panu nami wrota niebieskie i że dopie
z drzew 1 na drodze słali Jezusie obiecanego Mesyasza i kró ro Krzyż i zwycięstwo Jezusa nad
A rzesze, które uprzedzały la i jako swemu królowi oddać Mu śmiercią otworzyło Kościół i bra
i które pozad szły, wołały, chciał hołd powinny. Z natchienia my wiekuistego raju dla ludzi
mówiąc: Hosanna Synowi Da Bożego odgadywał lud, że Pan Je miłujących Boga.
widów emu; błogosławiony, zus jest zwycięzcą księcia śmierci
który idzie w Imię Pańskie: i założycielem Królestwa niebies
mnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnm
kiego na ziemi.
Hosanna na wysokościach.
mnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnm
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W okolicach Kapsztad! w Południowej Afry
ce znaleziono niedawno djamant posiadający
rozmiary kurzego jaja.

Leopold III król belgijski, królowa Astrid oraz
dzieci ich książę Baudouin i księżn. Szarlota

W tych dniach spuszczono na wodę nowy an
gielski krążownik „Ajox“ o pojemności 7.000
ton. Budowa statku kosztowała 1.500.000 ft.

Ucseoice Japońskiej szkoły Wychowania Fizycznego podczas treningu narciarskiego, który odbywa się w strojach kąpielowych przy 10 stopniowym mrozie.

Powstaniec z szczepu Bergerów ukryty w góraeh Atlasu — etraela z ukrycia na wojaka
Sraaatiakie

01049
Str. 4.
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Na zdjęciu pastor wykłada zebranym dzieciom

religję ze sporządzonej przez siebie biblji, któ

rą sporządził w czasie wolnych chwil.

Wstanie Ohio urządzili sobie mieszkanie bez
robotni w starych wielkich beczkach od wina.

Każre ztych mieszkań zaopatrzone jest w świa

tło elektryczne i wodę bieżącą.

Król Albert I. popierał bardzo misje katolic
kie. Widzimy go z małżonką w czasie misji św.
w Kongo Belgijskiem.

