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Pan, ulitował się nad nią.“ 2) marłym młodzieńcu grzesznika,
EWAWBUA Pragnie
szczerze jej dobra. 3) I który umarł duchowo, a w plą
czącej matce Kościół święty, któ

tę Swą szczerość stwierdza sło
wami pociechy: „Nie płacz.“ 4)
św. Łukasza rodź. 7, wiersz 11-16DCBA
Stwierdza ją uczynkiem miłości,
Wonczas szedł Jezus do mia  czyniąc nawet cud i wskrzesza
sta, które zowią Naim, a z Nim jąc do życia zmarłego jej syna.
szli uczniowie Jego, i rzesza 5) Spełnia ten uczynek z szcze
wielka. A gdy się przybliżył ku gólniejszą delikatnością, ponie
waż nie proszony czyni cud, „od
bramy miejskiej, alić wynołda je syna matce jako dar Bos
szą umarłego syna jedynego kiego Swego miłosierdzia14, jak
matki jego: a ta była wdowa; się wyraża czcigodny Bed a.
a rzesza miejska wielka z nią
Którą ujrzawszy Pan, ulitował
się nad nią, i rzekł jej: Nie
płacz. I przystąpiwszy, dotknął
się mar (a ci, co nieśli, stanęli).
I rzekł: Młodzieńcze, tobie mó 
wię, wstań! I usiadł on, który
był umarły, i począł mówić. I
oddał go matce jego. I wziął
wszystkich strach i wielbili
Boga, mówiąc : że Prorok wiel
ki powstał między nami, a iż
Bóg nawiedził lud Swój.

CO OZNACZA, ŻE CHRYSTUS
DOTKNĄŁ SIĘ MAR

Święty Cyryl pisze: „iPata.
spełnia cud nie tylko słowami,
ale dotyka się także trumny, aże
byś poznał, że i Przenajświętsze
Ciało Pana skuteczne jest dla
ludzkiego dobra. Jest Ono bo
wiem ciałem życia i ciałem wsze
chmocnego Słowa i Ono to po
siada moc i siłę. Jako żelazo
rozpalone przez ogień, ma i siłę
ognia, taką samą siłę ma Ciało
Pana przez Swe połączenie się
ze Słowem, które wszystko oży
CZEGO UCZY NAS ZBAWI wia, życie tworząc i śmierć po
konując.
CIEL PRZEZ CUD TEN?

NAUKA

Przykładem Swym uczy nas
miłości blźniego, gdyż 1) serce Je JAKA MYŚL MIEŚCI SIĘ W TYM
CUDZIE?
go Bierze gorący udział w cier-1
Ojcowie święci widzą w u
pieniu wdowy: „Ujrzawszy ją I

ry boleje nad śmiercią duchową
tylu swych dzieci, płacze nad
niemi i modli się. Jezuss Chrystus
wskrzesza na jego prośby i dla
zasług świętych jego dzieci wielu
grzeszników do nowego życia
łaski przez Sakrament Pokuty i
oddaj e ich znowu ucieszonej
matce, przydzielając ich do
wspólności Świętych.

CZEGO MOŻEMY SIĘ JESZCZENAUCZYĆ Z DZISZEJSZEJ
EWANGELJI?

Że żaden człowiek, chociażby
był jeszcze młody i zdrów, niepewien przed śmiercią, dlatego
winniśmy być zawsze przygo
towani na to, iż każdej godziny
umrzeć możemy.

Modlitwa
Oczyszczaj i broń, o Panie,
Kościoła Twego przez Twe ciąg
łe zmiłowanie- a że bez Ciebie
ostać się nie może, więc niech
łaska Twa rządzi nim po wszyst
kie czasy, przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa itd.
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Upiększenia i ozdoby pary narzeczeńskiej ludjan w Jamana.

Wydalenie robotników polskich z Francji.

Promocja absolwentów marynarki w Gdyni.

HM

Delegacja Polonji zagranicznej u ks. Prymasa Hlonda w Poznaniu 14.8.

OSCHŁA JUZ ZIEMIA,
OSUSZMY ŁZY
Z Kongresu Eucharystycznego w Jędrzejowie 26. 8.
Procesja i grupa ks. Biskupów i duchowieństwa.

Twoje środowisko zawodowe
już się opodatkowało na rzecz pO.

wodzian?

Biskup Kazimierz ’Tomczak lobrtaiy
został admijstrątorem diecea-.s

