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BWA^GELJA
św. Łukasza rozdz. 21, wiersz 25 — 35.
Onego czasu rzeki Pan Jezus do uczniów:
i będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach;
a na ziemi uciśnienie narodów dla zamiesza
nia szumu morskiego i nawalności; gdy będą
ludzie schnąć od strachu i oczekiwania tych
rzeczy, które będą przychodzić na wszystek
świat. Albowiem mocy niebieskie wzruszone
będą. A tedy ujrzą Syna człowieczego przy
chodzącego w obłoku z mocą wielką i z maje
statem.
A to gdy się dziać pocznie, pogląda jcież a podnoście głowy wasze, bo się przybliża
odkupienie wasze. — I powiedział im podobień
stwo: Pojrzyjcie na figę i na wszystkie drze
wa. Gdy już z siebie owoc wypuszczają, wiecie
źeć blizko już jest lato. Tak i wy, gdy ujrzy
cie, iż się to będzie działo, wiedzcież, iż blizko
jest królestwo Boże. Zaprawdę mówię wam, że
nie przeminie.

LbKCJA
z listu św. Pawła apostoła do Rzymu. — rozd.
13, wiersz 11 — 14
Bracia, wiecie czas, iż jest godzina, abyśmy już ze
snu powstali, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie,
niż kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień się przy
bliżył; odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się
w zbroję światłości. Jako we dnie uczciwie chodźmy, nie
w biesiadach i pijaństwach, nie w łożach i niewstydliwościach, nie co w zwadzie i zazdrości, ale się obleczcie w
Pana Jezusa Chrystusa,

Czego uczy św. Paweł w powyższej lekcyi?

Wyłożywszy Rzymianom obszernie obowiązki życia
chrześcijańskiego, napomina ich, aby nie zwlekali, lecz ła

jam jest Alfa i Omega, początek i koniec
kowe wykonywali, gdyż nadszedł czas pokuty, ale krótko,
I dla ciebie, miły chrześcijaninie, nadszedł czas pokuty lecz
nie wiesz, jak długo jeszcze.

NAUKA
Co oznacza noc, sen i uczynki ciemności?

Prze noc rozumiemy niewiadomość. niewiarę w Chry
stusa; w ciemności pogrążona jest dusza grzesznika, który
nie przeczuwa niebezpieczeństw, jakiemi mu zagrażają w ży
ciu i wieczności jego grzechy. Przez sen rozumiemy odu
rzenie duszy, życie zniewieściałe, gnuśne i pod względem
religijnem oziębłe, w którem człowiek głuchym jest na głos
sumienia, o środki zbawienia się nie troszczy i nie dba o to,
co jest jedynie potrzebnem. Przez uczynki ciemności rozu
miemy grzechy powstające zwykle z uśpienia wiary i gaszą
ce coraz więcej światło łaski. Święty Paweł wylicza imien
nie grzechy biesiadowania, pijaństwa, rozpusty, zwadliwości
i zazdrości.
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W biegu 200 m. w zawodach między Niemcami a Finlandją zwyciężyli Niemcy.
Jako pierwszy doleciał do mety Borchmeyer za nim Hornberger.
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We Francji odbyły się wielkie manewry wojenne wszystkich formacji

Nw, Barbara

Podczas międzynarodowych wyścigów w Czechosłowacji zwyciężył Niemiec
Hans Stuck, którego widzimy na trasie wyścigowej

Na obrazku naszym widzimy moment walki pięściarskiej, która odbyła się w
Lochstadt pod Hamburgiem przed publicznością liczącą 100.000 osób.
------7-77—

W obozie szwedzkim. Scena z filmu ,.Przeor Kordecki, o,Rymo£ilm“ reż. Puchalski.
brońca Częstochowy' wytw,
Film ukaże się wkrótce na ekranach kin całej Polski

Zdjęcie przedstawia miejsce napadu na kolej wschodnio-chińską.
prace nad naprawą toru.

Wojsko japońskie dozoruje

Burmistrz Nowego Jorku sadzi drzewo dla uczczenia
Marji Curie-Skłodowskiej
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Święty Mikołaj

Wieczór św. Mikołaja
piękną imprezą.
W niedzielę 2 grudnia rb. w sali p. |
WIECZÓR ŚW. MIKOŁAJA
Wszyscy więc pójdziemy w
Klimka -urządza Ochronka im. Dzie-1
Całe społeczeństwo wąbrzeskie a
ciątka Jezus
zwłaszcza dzieci interesują się tą dzielę na wieczór św. Mikołaja.

