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Dwudziesta trzecia niedziela
po Zesłaniu Ducha Świętego

EWANGELJA
Wonczas, gdy mówił Jezus do rzeszy, oto
książę jeden przyszedł, i pokłonił się Mu, mó
wiąc: Panie, córka moja dopiero skonała, ale
pójdź, włóż na nią rękę Twoją, a ożyje. A wsta
wszy Jezus, szedł za nim i uczniowie Jego. A
oto niewiasta, która krwawą niemoc przez dwa
naście lat cierpiała, przystąpiwszy z tyłu, do
tknęła się kraju szaty Jego. Bo mówiła sama
w sobie: bym się tylko dotknęła szaty Jego, bę
dę zdrowa. A Jezus obróciwszy się, i ujrzawszy
ją, rzekł: Ufaj córko, wiara twoja ciebie uzdro
wiła. 1 uzdrowiona jest niewiasta od onej go
dziny. A gdy przyszedł Jezus w dom książęcia,
i ujrzał piszczki i tłum ludzi zgiełk czyniący,
rzekł: Odstąpcie, albowiem nie umarła dziew
czyna, ale śpi. I śmiali się z Niego. A gdy wy
gnano rzeszę, wszedłszy, ujął ją za rękę, i po
wstała dziewczyna. I rozeszła się ta sława po
wszystkiej onej ziemi.

LEKCJA
I z listu św. Pawła do Filipensów rozdz. 5, w. 17—21.
i rozdział 4, w. 1—3.

Bracia, bądźcie naśladowcami moimi, a upatrujcie
te, którzy tak chodzą jako macie wzór nasz. Boć wiele
ich chodzi, którcm wam często opowiadał, a teraz i plą
cząc powiadam, nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego;
których koniec, zatracenie: których Bóg jest brzuch:
i chwała w sromocie ich, którzy ziemskie rzeczy miłują.
A nasze obcowanie jest w niebiesiech, skąd też Zbawi
ciela oczekiwamy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
przemieni ciało podłości naszej, przypodobano ciału jas
ności Swojej wedle skuteczności, którą też wszystko pod
bić wszystko może.

Jezus ujął ją za rękę i powstała dziewczyna.

NAUKA
Dziecięca była wiara, nieograniczoncm zaufanie,
głęboką pokora owej niewiasty i dlatego to odzyskała
zdrowie. Poznaj więc stąd, jak przyjemną jest Bogu
wiara dziecięca, silne zaufanie i prawdziwa pokora; nie
chaj twą modlitwą przenikają trzy te cnoty, a z pew
nością osiągniesz to, o co prosisz.
Pobożny Ludwik z Ponte odnosi ten postępek nie
wiasty do naszego zachowania się przy Komunji świętej
i mówi: Chrystus chciał w Przenajśw. Sakramencie Oł
tarza, ukryty w sakramentalnej postaci chleba, pozostać
u nas, ażeby, kto święte Ciało Jego i Krew przyjmuje
i duszę swą z niemi łączy, uwolniony został od krwi
złych żądz. Jeżeli więc chcesz uzyskać zdrowie twej
duszy jak owa niewiasta zdrowia ciała, to naśladuj ją.
Przyjmuj Ciało i Krew Jezusa Chrystusa w najgłębszej
pokorze w jaknajsilniejszej pokorze w jaknajsilnie.jszej
tęgę a i w tobie wyschnie źródło grzechu, zła pożądli
wość ciała.
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Momenta udiencji posła greckiego u pana Pre.ydcnta RP.
z okazji otwarcia polskiej linii lot niczej w Atenach.

Armia wioska złożyła hołd prochom Marszałka. Zdjęcie przedstawia zsypywanie ziemi pobranej
z Palatynu do masywu kopca na Sowińcu.

POMOC

ZIMOWA

Pomoc zimowa.

Na zdjęciu moment złożenia hołdu przez przed
stawiciela armii włoskiej u trumny Marszalka.

Moment przeprawy odziałów piechoty japoń
skiej wpław przez rzekę podczas manewrów.

Za zdjęciu ks. Kard. Pryman Polski Hlond.

Paul Valer*y po przybyciu o dworzec Główny w
Warszawie. Paul Valer'y jest poetą francuskim.

Rydz Śmigły opuszcza kaplice belwederską po odprawieniu nabożeństwa
żałobnego na duszę Marszalka Józefa Piłsudskiego.

— 4 —

Na zdjęciu król rumuński Karol z synem odbie
rający w towarzystwie prezydenta Czechosłowa
cji Benesza defiladę garnizonu praskiego.

01043

Na zdjęciu Gen. Insp. Sil Zbrojnych.

Na zdjęciu widzimy konstruktora i pilota samo
lotu przy zbudowanej przez siebie maszyny p.
Antoniego Gabriela z Mnichowic.

Szkic samolotu zbudowanego przez p. Antoniego
Gabriela, którego pierwszy lot trwał 45 mi>i.

Latarnia morska na Helu.

lemikańska

w Toruniu

