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PRZ9 KOŚCIELE SERCA JEZUSA
Z A  Z Z Z W O L E M I B B  W Ł A D Z Y  D U C H O W N

KRÓLOWI WIEROM NIESNIERRLHEHO CZEtt 1 CHWAŁA HA WIEKI WIEKÓW)

niedziela Trójcy świętej.
(1. po Świątkach).

Ewangelja św. Mateusza, rozdział 28, wiersz 18—20.
W on czas mówił Jezus do uczniów swoich: Dana Mi 

jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i na
uczajcie wszystkie narody, chrzcąc je w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego, nauczając je, by przestrzegały wszystkiego, 
cokolwiek wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata.

Prawda najważniejsza.
Na tajemnicy Trójcy świętej, jako na tajemnicy, 

dotyczącej Bóstwa, polega i opiera się cała nasza 
wiara chrześcijańska. Dopiero z niej wynikły 
i stały się możliwe wielkie one inne tajemnice od
kupienia i zbawienia naszego. Druga Osoba Bóstwa 
nie byłaby mogła stać się człowiekiem, gdyby 
w Bogu nie było Trzech Osób. i dalej nie mógłby 
Syn Boży dać owo zadosyćuczynienie i wysłużyć 
nam odkupienie, którego Bóg się domagał, gdyby 
druga ta Osoba Trójcy nie by ła prawdziwem 
Bóstwem i jako Bóstwo nie była spełniła wszyst
kich uczynków swoich. Dzieła te bowiem w ten 
jedynie sposób nabrały wartości nieskończonej.

Ponieważ w Bogu są Trzy Osoby, mógł Syn 
prosić Ojca, aby zesłał Ducha świętego. A znowu 
Duch święty nie byłby był mógł spełnić dzieła 
uświęcenia naszego, gdyby nie był prawdziwym, 
nieskończonym Bogiem. Tylko jako prawdziwy 
Bóg może nam Duch święty dać uczestnictwo 
V Boskiej naturze przez łaskę uświęcającą, ponie- 
tyaż sam Boską posiada naturę.

Dla tego to z trzech tajemnic, których żadną 
miarą rozumem naszym pojąć nie możemy, jest 
tajemnica Trójcy świętej najważniejszą, bo ona to 
nosi w sobie możliwość dwuch innych.

W tajemnicy tej najważniejszej znajduje czło
wiek przyczynę, powód i cel swego istnienia. Dla 
uczczenia Trójcy świętej jestem stworzony i dla

niej dane mi są wszelkie objawienia święte, wszel
kie urządzenia, dotyczące czci Bożej, nabożeństwa 
i uświęcenia. Tutaj na ziemi mam czcić tę tajemnicę, 
aby później wysławiać ją w niebie i w niej zna
leźć szczęśliwość wiekuistą, zupełną.

Uwielbiam Cię, o Boże w Trójcy jedyny, 
i wyznaję Ciebie, Ojcze odwieczny, który od nikogo 
nie pochodzisz, od nikogo uczyniony, od nikogo 
zrodzony nie jesteś, i Ciebie, Synu, który od Ojca 
tylko pochodzisz, nie uczyniony, nie stworzony, 
•ale zrodzony, i Ciebie, Duchu święty, który od 
Ojca ' i Syna nie uczyniony, nie stworzony, 
nie zrodzony, ale pochodzący jesteś, .leden jest 
tylko Ojciec, nie trzech są Ojcem, jeden jest tylko 
Syn, a nie trzech jest Synem, jeden jest Duchem 
świętym, a nie trzech jest Duchem świętym. W tej 
Trójcy świętej nie ma nic, co by było wcześniej 
lub później, nic, co by było większe lub mniejsze, 
lecz wszystkie t rzy  Osoby są jednoczesne od 
wieczności i we wszystkiem zupełnie równe. (Z sym- 
bolum św. Atanazego).

Oto moje wyznanie wiary, za które gotóWein 
położyć życie moje!

Słowa Żywota. „Któż bowiem poznał umysł 
Pański? Albo kto był doradcą Jego? Albowiem 
z  Niego i przez Niego i w  Nim jest wszystko; 
Jemu cześć i chwała na wieki." Do Rzymian II .

Kronika parafjaina.
Uroczystość pośw ięcenia Pomnika N iepokalanie 

Poczętej.
W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego po uroczystej 

sumie, którą celebrował Ks. Drygas, wyruszyła procesja do 
Groty. Wzięły udział wszystkie bractwa kościelne z chorąg- 
wami i feretronami. Udział wiernych był dardzo liczny, tak 
iż wypełnili cały plac kościelny.

Uroczystość rozpoczęła się śpiewem „Chóru kościelnego." 
Nastąpiło kazanie, w którem Ks. Prob. Ruciński oddał Grotę 
i miejsce święte, znajdujące się na Bożej roli parafji, prosząc, 
aby miejsce to żażywało czci i szacunku oraz służyło za miejsce 
modlitwy i odpoczynku. Po kazaniu nastąpił akt poświęcenia
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oraz odmówienie Litanji 'loretańskiej. Na zakończenie wy
kon,ii „Chór kościelny" śpiew, poczem procesja wśród śpiewu 
pieśni,, Wifaj królowo, wróciła do Kościoła.

T ow arzystw o Pracownic.
Dnia 29 maja o godzinie '/,8  wieczorem odbyło się 

zebranie plenarne w ochronce. Zebranie zagaiła przewodni
cząca, p Skołudzianka, wspólną pieśnią „Serdeczna Matko.“ 
Na wstępie powitała obecnych gości i przedstawiła porządek 
obrad. Potem udzieliła przewodnicząca głosu sekretarce do 
odczytania sprawozdania z ostatniego zebrania. Następnie 
przedstawiła kandydatki i przyjęła nowych członków do stowa
rzyszenia. Dla urozmaicenia zebrania nastąpiły deklamacje, 
przeplatane śpiewem chórowym. W komunikatach zarządu 
mówił ks. wicepatron o wyborach do Sejmu; zaznaczył, iż 
obowiązkiem każdej Polki i chrześcijanki jest głosować na listę 
narodową i zachęcać do tego innych. Następnie zakomuni
kował, co następuje: l. z powodu Jubileuszu 25-letniego 
Towarzystwa Robotników odłożono naszą uroczystość dziesię
ciolecia na czwartą niedzielę lipca; 2. uroczystość będzie po
łączona z wspólną komunją św. członków; 3. nadal odbywać 
się będą lekcje śpiewu w każdy czwartek od godziny 7-8  
i to pod kierownictwem radnej p. Broniewskiej; 4. zarząd 
uchwalił dwie wycieczki, jedną w drugie święto Zielonych 
Świątek na Maltę, a drugą w 3 niedzielę czerwca do Dę
biny. Na obchód 25 lecia Towarzystwo Robotników wybrano 
delegację, składającą się z następujących osób: Przewodni
czącej p. Skołudzianki, p. RypińsKiej i Szymańskiej. Na py
tanie z skrzynki zapytań odpowiedzinł ks. wicepatron i zwrócił 
uwagę, aby nie stawiono pytań nieodpowiednich, Główny 
punkt porządku obrad, przesunięto na sam koniec zebrania 
a mianowicie wykład o Lourdes, który wygłosiła, objaśniając 
go za pomocą oświetlanych obrazów, radna p. Witajewska. 
Ża piękny wykład i bjasnienia podziękował jks. wicepatron 
szanownej prelegentce w imieniu całego Towarzystwa. Wspólną 
pieśnią Witaj Królowo zakończono zebranie.

A. Zysówna, za tepczyni sekretarki.

Pierw sza Komunja dzieci i Bierzm owanie.
Trzystasiedindzięć dzieci przystąpiło w dzień Zesłania 

Ducha świętego do I. ej Komunji świętej. Dzieci wyruszyły 
z ochronki w procesji, (dziewczęta poprzedzane chorogwią

1 Ks. Msgr. Dr. Stanisław D utkiew icz*)
Profesor S em inarju in  duchow nego  w Tarnow ie.

Podróż do Ziemi świętej.
CZĘŚĆ PIERWSZA 

Sandeckie w Galicji — Węgry — Serbja — Bułgarja — Kon
stantynopol — Morze egejskie.

ROZDZIAŁ I.
Wyjazd z Nowego Sącza. Panorama górska nad rzeką Popradu. 
Orłów (granica galicyjsko-węgierska.). Ziemie Spiżu. Koszyce. 

Budapeszt. Kościół św. Elżbiety.
Jeruzalem — Nazaret — Betlejem! Witajcie 

mi kolebki wiary —  pobożności — odrodzenia! 
Was zobaczyć i wasze pamiątki — wsłuchać się 
w historie waszej przeszłości — podpatrzyć drogi

*) Interesująca i ciekawą swą pracę zezwolił ks. Prałat 
Dutkiewicz przedrukować w gazetce naszej, przesyłając do 
ks. Redaktora następujący list: „Tarnów, dnia 29. 5. 1919 r.

Przewielebny Księże Prepozycie! Przepraszam bardzo 
księdza Prepozyta, że tak późno na Jego szanowne pismo od
pisuję. Powodem tego i brak czasu, a i chęć wskazania błędu, 
jaki się mimo mej woli zakradł do książki. Niestety nie za
kreśliłem sobie owego miejsca w książce, w którem się znaj
duje ów błąd; co więcej i teraz przewracając kartki mej 
książki nie mogę go odnaleść. Może tedy później odnajdę

Różańca Panien, chłopcy chorągwią Młodzieńców) do kościoła, 
gdzie o godzinie' 8 odprawił mszę św. ks. Proboszcz. Przed 
Komunją św. przemówił ks. Proboszcz do dzieci, poczem 
rozdał wraz z ks. Drygasem Komunję św. — Po mszy św. 
w ochronce nastąpiło rozdzielenie obrazków pamiątkowych.

W poniedziałek i wtorek o godzinie 8 przystąpiły dzieci 
ponownie do Komunji świętej.

W wtorek o godzinie 4 przybył Najprzewielebniejszy 
ks. Arcypasterz do kościoła naszego, witany przez ducho
wieństwo parafjalne u drzwi kościelnych. Pięknem „Ecce 
sacerdos“ powitał „Chór kościelny" wstępującego do świą
tyni Arcypasterza. Po krótkiej przemowie udzielił ks. Arcy
biskup dzieciom oraz kilkanastu starszym osobom Sakramentu 
Bierzmowania.

Bractwo D ziecięctw a Jezus.
W drugie święto Zielonych Świątek założył ks. Proboszcz 

Bractwo Dziecięctwa Jezus (Stowarzyszenie świętego dzieła 
Dziecięctwa Jezus). Po nieszporach wygłosił ks. Proboszcz 
kazanie, w którem wskazał na cel, korzyści i łaski Bractwa. ; 
Zaraz po nabożeństwie odbyło się pierwsze zebranie kandy
datów w ochronce.

Tam omówiono szczegółowo przyszłe utworzenie Bractwa. 
Celem więc będzie pomoc w rozkrzewianiu, wiary, w wyku
pywaniu i chrzceniu dzieci pogańskich. Środkami do osią
gnięcia tego celu będzie składka miesięczna od członka, wy
nosząca 10 fenigów miesięcznie. (Dzieci ubogie będą zwol
nione z tych opłat). Bractwo podzielone zostało na dwa 
stany: chłopców i dziewcząt — Członkowie na ser je  czyli 
rzędy, rząd składa się z 12 członków; 12 rzędów tworzą pod
dział (subdywizję); 12 poddziałów tworzą dział (dywizję). , 
Dyrektorem dzieła jest ks. Proboszcz. Przewodniczącą bractwa 
p. Władysława Madalińska. Skarbnicy i sekretarze wybrani 
zostaną na następnych zebraniach.

Na przyszłe zebranie kandydaci na członków mają przy
nieść karteczkę, na której napiszą: 1. imię i nazwisko;
2. mieszkanie; 3. wiek (ile lat); 4) pozwolenie rodziców na 
wstąpienie do Bractwa.

Zebrania będą się odbywały: dla chłopców: w środę po 
1 niedzieli miesiąca o godz. 5 po południu i w III niedzielę 
miesiąca o godz. 3 po południu; dla dziewcząt; w I niedzielę j 
miesiąca o godz. 3 po południu i w środę po III niedzieli

Boże wam zakreślone ręka Wszechmocnego 
wyciągnąć dla siebie wytyczne na przyszłość — 
było zawsze marzeniem mego życia!

Ody tak o owych siedliskach kultury świętej 
śniłem, stawały  mi przed oczy to cienie czci
godnych patriarchów Izraela, to jego proroków, 
słowem Bo?em potężnych, to sędziów, sprawied
liwie rządzących ludem Izraela —  to postacie 
pobożnego króla Dawida i mądrego Salomona, 
a nad nimi postać Chrystusa, górująca aureolą 
swego Bóstwa. Słyszałem, jak mówił do nich: 
„gdzież mądry — gdzież doktór? gdzie badacz 
świata tego?  Iżali nie głupią uczynił Bóg mądrość 
świata teg o ?“ (św. Paweł I. Kor. 1,20). Następnie 
w yrzekł; „Jam jest droga i praw da i żyw ot“ . 
(św. Jan 14, 6).

i powiadomię. Proszę księdza Prepozyta użyć mej książki 
dowoli. Będzie mi to bardzo przyjemnie, jeżeli moje myśli 
i zdania znajdą się w gazetce księdza Prepozyta. Przesyłając 
wyrazy prawdziwej czci zostaję bratem w Chrystusie

Ks. D utkiewicz.“

Za łaskawe użyczenie dla gazetki naszej cennej pracy 
składa Najczcigodniejszemu księdzu Autorowi w imieniu Sza
nownych Czytelników i swojem najserdeczniejsze podzięko
wanie Redakcja.
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miesiąca o godz. 5 po południu. Wszystkie zebrania będą 
w ochronce.

Przewidziane są w Bractwie: wykłady pouczające, zimą 
świetlane obrazy i przedstawienia teatialne; latem przechadzki 
krótsze i wycieczki całodzienne.

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.
N iedziela Trójcy św ię te j. 15. 6. 1919.

Ju trzn ia  o godzinie 7: ks. Piotrowski.
Msze św .:

o godzinie 6: ks. Piotrowski, 
o godzinie 7 : ks. Gałdyński. 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński. 
o godzinie 9: ks. Prob. Bolt.

K azanie I o godzinie 9 i pół: ks. Gałdyński.
A spersja i procesja o godzinie 101/ , : ks. Drygas.
Kazanie II po procesji: ks. Gałdyński.
Sum a: ks. Drygas.
N ieszpory i nabożeństwo do Serca Jezusa o godzi

nie 3: ks. Gałdyński.
Kazanie Ul po nieszporach: ks. Prob. Ruciński.

Nabożeństwo wśród tygodnia.
Msze św ięte :

o godzinie 6: ks. Gałdyński. 
o godzinie 7: ks. Piotrowski, 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński. 
o godzinie 9: ks. Drygas. *

T ydzień : ks. Gałdyński, jego zastępca: ks. Piotrowski.

N abożeństw o czerw cowe.
Przez miesiąc czerwiec odprawia się nabożeństwo do 

Serca Jezusa. Rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 8 
wieczorem, w niedziele^ i święta o godzinie 3 w połączeniu 
z nieszporami.

Uroczystość Bożego Ciała.
(Czwartek 19 czerwca).

W ystaw ienie Najśw. Sakramentu o godz. 6 rano.
Jutrznia o godzinie 7: ks. Gałdyński.
Msze św .:

o godzinie 6: ks. Gałdyński.

Te słowa mimowoli chwytają za serce i pocią
gają do stolicy tego kraju, który chciał Chrystus 
uczynić środowiskiem swego królestwa, ciągną do 
Jeruzalem, gdzie wypowiedział do Apostołów 
w  wieczerniku owe wzniosłe słowa!

I ja pod wpływem mocy i czaru owych słów 
kieruję myślą me kroki do owej stolicy wielkiego 
pieśniarza Bożego, Dawida!

I tak marzyłem lata i lata — aż nadszedł 
dzień, w którym się moje marzenie] urzeczy
wistniły.

Otrzymaw szy łaskawie od mego Najczcigod
niejszego X. Biskupa pozwolenie na wyjazd do 
Palestyny, a od rządu zasiłek na drogę — puściłem 
się w daleką podróż, tusząc sobie, że błogosła
wieństwo Arcypaszterza, ręką Jego na inem czole 
nakreślone, uczyni ją pomyślną i błogą w skutki.

Zaopatrzony w odpowiednie dokumenty, przy
jechałem od mego dobrego przyjaciela na dworzec 
kolei w  Nowym Sączu.

Nasunęło mi sie pytanie, którą klasą mam 
jechać? Juścić demokratyczną t. j. trzecią! Wszak 
rozbrzmiewają hasła demokratyczne: wolność, 
równość i braterstwo!

o godzinie 7: ks. Drygas. 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński. 
o godzinie 9: ks. Prob. Bolt. 
o godzinie 11 */2: procesja i sum a: ks. Piotrowski.

Kazań przed południem ze względu na procesję archi- 
katedralną nie będzie.

Uroczyste nieszpory: rozpoczną się o godzinie 5 po 
południu, celebrować je będzie ks. kapelan Zakrzewski.

Kazanie wygłosi: ks. Gorczyński.
W ielka procesja wyruszy o godzinie 6, celebrować ją 

będzie ks. dziekan Mayer.

Wielka procesja na B ołe  Ciało.
Tegoroczna procesja wielka (w dzień Bożego 

Ciała) w yruszy z kościoła o godz. 6 po południu. 
Pójdzie następującemi ulicami: Kościelną, Dąbrow
skiego ku wschodowi, wschodnią stroną Rynku 
jeżyckiego, ulicą Heleny, Karola ku zachodowi, 
Jadwigi ku północy, zachodnią stroną Rynku i wróci 
Kościelną do kościoła. Uprasza się Szanownych 
Parafian, tamże mieszkających, o przystrojenie do
mów jaknajgodniejsze.

Pieśni podczas procesji śpiewać się będzie:
Przy wyjściu z  kościoła: U drzwi Twoich.
Od I-go ołtarza: Rzućmy się wszyscy społem.
Od ll-go ołtarza: U drzwi Twoich.
Od lll-go ołtarza: Rzućmy się wszyscy społem.
Od /V-go ołtarza: Twoja cześć chwała.
Po błogosławieństwie ulic i domów u wylotu 

ulicy Kościelnej: Te Deum laudamus tylko przez 
kapłanów.

Oktawa B ożego Ciała:
W dni powszednie Oktawy Bożego Ciała odbywać 

się będą:
N ieszpory : (od środy 18-go począwszy) o godz. 8 wie

czorem. Zaraz po wystawieniu Najświętszego Sakramentu

Nie namyślałem się wiele, lecz wsiadłem 
z pewnem zadowoleniem do przedziału trzeciej 
klasy, gdzie zastałem już towarzysza mej podróży, 
dzielnego i rozumnego X. Andrzeja Sękowskiego, 
proboszcza z Nowego Wiśnicza.

Trzeba się spieszyć, pomyślałem, by na wzór 
zwolenników Marxa i Lassala pokazać światu, że 
się jest demokratą czystej wody!

Może być rozumowałem, że z inoim powrotem 
do kraju znikną kastowe klasy przy pociągach, 
podobnie jak znikły niedawno kurye przy wyborach 
do Rady Państw a! Wtenczas już będzie, trudniej 
wykazać się herbem deinokratyzmu! Wkrótce 
bowiem będzie, zdaje się podróż koleją: powsze
chną, bezpośrednia, równą, ale przecież nie tajną! 
Musi się bowiem każdy jadący koleją wylegity
mować przed kasjerem i konduktorem, dokąd 
podróż jego zmierza.

Tu już socjały nic nie poradzą! Chyba, że 
postarają się dla każdego pasażera o bilet okrężny! 
W tym wypadku będzie podróż przynajmniej 
półtajną, gdyż się uniknie przynajmniej legitymo
wania się przed kasjerem.

(Ciąg dalszy nastąpi.)
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procesja. W ostatni czwartek procesja na zakończenie z czte
rema ewangeljami — na końcu święcenie wianków.

Msza św . uroczysta, poprzedzona procesją, o godzi
nie 8 rano.

Żywy Różaniec i Bractwa.
Różaniec N iew iast.

W niedzie’ę, dnia 15-go czerwca po nieszporach zmiana 
tajemnic Żywego Różańca Niewiast. Po nabożeństwie kościel- 
nem zebranie zelatorek w Ochronce.

Bractwo D ziecięctw a Jezus.
Zebranie chłopców.

Chłopcy mają swe zebranie w Ochronce w niedzielę
15 czerwca o godzinie 3 po południu.

Zebranie dziew cząt.
Dziewczęta mają swe zebranie w Ochronce w środę

18 czerwca o godzinie 5 po południu.

Bractwo św. Izydora.
W niedziele św. Trójcy odprawi się msza św. o godz. 8 

w intencji szczęśliwego dla Polski zakończenia wojny.

Trzeci Zakon.
• Członkowie Trzeciego Za‘konu otrzymają absolucję ge

neralną w niedziele Trójcy św. po mszy św. o godz. 6 rano.

Towarzystwa parafjalne.
Tow arzystw o M łodzieży żeńskiej 

pod opieką Matki Boskiej Anielskiej.
W niedzielę o godzinie '/,5  zebranie plenarne Towarzy

stwa na salce parafjalnej.

Z ksiąg kościelnych.
a) Chrzty.

W czasie od 1 do 8 czerwca 1919 r.
413. Wiktor Teodor Karaśkiewicz, ur. 13. 5. — 414. Jan 

Szczepski, ur. 3. 6. — 415. Halina Józefa Bentkowska, ur. 
4. 6. — 416. Ireneusz Bolesław Spychał, ur. 1. 6. — 417. 
Marta Helena Kotecka, ur. 1. 6. — 418. Halina Marja Mało- 
lepsza, ur. 26. 5. — 419. Wanda Staniszewska, ur 26. 5. — 
420. Żofja Hessowna, ur. 26 5. — 421. Zdzisław Włodarek, 
ur. 27. 5. — 422. Regina Słomówna, ur. 29. 5. — 423. Halina 
Madeja, ur. 28. 5. — 424. Henryk Stefan Kozłowski, ur. 29. 5.
— 425. Bolesława Broda, ur. 29. 5. — 426 Halina Marja 
Swarzyńska, ur. 29. 5. — 427. Jan Lubczyński, ur. 30. 5. — 
428. Mieczysław Szulz, ur. 30. 5. — 429. Witold Hipolit 
Listing, ur. 14. 5. — 430. Leon Simon, ur. 28. 5. — 431. Helena 
Winiecka, ur. 7. 6. — 432. Helena Kaźmiera Chudziakówna, 
ur. 25. 5. — 433. Marta Raczyńska, ur. 4. 6. — 434. Antoni 
Orlicki, ur. 1. 6. — 435. Marjan Madajewski, ur. 31. 5. — 
436. Władysław Kaczmarek, ur. 2. 6. — 437. Marja Małyszka, 
ur. 3. 6. — 438. Czesław Pawlicki, ur. 24. 5. — 439. Jan 
Bulczyński, ur. 3. 6. — 440. Tadeusz Brejza, ul. 6. 6. — 441. 
Władysław Adamiak, ur. 4. 6.

b) Zapowiedzi ślubne.
236. Stanisław Szarzyński i Władysława Kladzińska.
237. Stanisław Stepczyński i Halina Marja Łebińska.

238. Wincenty Schneider i Józefa Marjanowska.
239. Marcin Dobrowolski i Władysław Koczorowska.
240. Stanisław Bartkowiak i Helena Wolniewska.
241. Walenty Witkowski i Wiktorja Plawska.
242. Władysław Popławski i Agnieszka Jeżakówna.
243. Ludwik Nowak i Józefa Kozłowska.

c) Śluby.
100. Józef Szaroleta i Jadwiga Roszykowa z domu Palacz.
101. Antoni Staliński i Stanisława Duliszówna.
102. Michał Hensik i Zofja Malicka.
103. Marcin Wrębel i Władysława Piaskowska.
104. Jan Kaźmierczak i Stanisława Szyler.
105. Brunon Roman Tietz i Pelagja Hajdrowska.
106. Waldemar Alfons Kitzmann i Marjanna Kabat.
107. Stanisław Grzechowiak i Aniela Wojtkowiakówna.

d) Zgony.
241. Elżbieta Zięciak z d. Kuźnicka, zamężna, urn. 1. 6.
242. Józef Nowacki, robotnik, um. 27. 5.
243. Jan Blachnierek, robotnik, um. 3. 6.
244. Jan Górniaczyk, dziecko, um. 2. 6.
245. Kaźmiera Aleksówna, um. 4. 6.
246. Tadeusz Przedwojski, um 4. 6.
247. Emilja Schmidtówna, dziecko, um. 6. 6.
248. Zofja Helena Galasińska, dziecko, um. 4. 6.
251. Stanisław Hoffmann, nauczyciel, um. 7. 6.

Kalendarz tygodniow y.
15 czerwca — N iedziela i po Św iątkach (Św. Trójcy). 

Witusa, Modesta i Krescencji, męczenników.
16 czerwca — Poniedziałek — Benona, biskupa. — 

Jana Franciszka Regis, wyznawcy. — Ludgardy, panny.
17 czerwca — Wtorek — Ismaela, męczennika. — 

Leona III, papieża.
18 czerwca — Środa — Marka i Marceljana, męczen

ników. — Felikuli, męczennicy.
19 czerwca — Czwartek — Boże C iało. — Juljanny, 

panny. — Gerwazego i Protazego, męczenników.
20 czerwca — Piątek — Abstynencja — Sylwerjusza, 

papieża i męczennika. — Bonifacego, biskupa męczennika. — 
Deodata, papieża i męczennika. — Florentyny, panny.

21 czerwca — Sobota — Alojzego Gonzagi, wyznawcy.
— Albana, męczennika.

Sprawozdanie m iesięczne bibljoteki im. H. Sienkiewicza,
znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 1. 35/37.

W miesiącu maju wypożyczono ogółem 1910 książek. 
Z tych przypada na dział religijny 262 książki, na dział przy
rody 56 książek, na dział literatury 59 książek, na dział 
geografji 74 książki, na dział historji 126 książek, na dział 
nauk stosowanych 70 książek, na dział poezji 51 książek, na 
dział beletrystyczny 954 książki, na literaturę dziecięcą 258 
książek.

Z książnicy korzystało 229 osób dorosłych i 117 dzieci, 
razem 346 osób. Iza Martinkówna, bibljotekarta.

Skrzynka redakcyjna.
1. Listów oraz prac, nadsyłanych w celu umieszczenia 

w gazetce, a nie zaopatrzonych podpisem oraz adresem
wysyłającego, nie uwzględnia się. Listy te i prace wędrują 
do kosza.

2. Składki i ofiary ostatnich tygodni umieści się w przy
szłym numerze.

WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA je każdy parafianin w ajencji. — OPŁATA lOfen. za numer pojedynczy.
MIEJSCA, gdzie odebrać można WIADOMOŚCI: Ul. Cegłowa 47 p. Matelski. — Ul. Ces. Fryderyka 13 p. Prokop. 

Ul. Forteczna 17 p. Wojciechowski. — Ul. Karola 34 p. Olsztyński. —  Ul. Kościelna 3 p. Bolewski. — Ul. Kościelna 4 
u p. Kościelnego. — Ul. M oltkego 26 p. Bąkowskl. — Ul. Polna 11 p. Dziamskiego. — Ul. Poznańska 18 p. Krzymiński. 
Ul. W awrzyńca 16 p. Seifert. — Ul. W. Berlińska 41 a p. Nowak. — Ul. W. Berlińska 54 p. Chmielewski. 
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