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Niedziela ^CVlll. po Świątkach.
Ewangelia św. Mateusza, rozdział 9, wiersz 1—8.

Onego czasu: Wstąpił Jezus do łódki, przewiózł 
sie, i przyszedł do miasta swego. A oto przynieśli mu 
powietrzem ruszonego, na łożu leżącego. A widząc Je
zus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Ufaj synu, 
odpuszczają się tobie grzechy twoje. A oto niektórzy 
z doktorów mówili sami do siebie: Ten bluźni. A wi
dząc jezais myśli ich, rzekł: Czemu myślicie złe w ser
cach waszych? Cóż jest łatwiej, rzec: Odpuszczają 
się tobie grzechy twoje; czyli rzec: Wstań a chodź? 
A żebyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma władzę na 
ziemi odpuszczać grzechy, wtedy rzekł powietrzem ru
szonemu: Wstań, weźmij łoże twe, a idź do domu 
twego. I wstał, i poszedł do domu swego. A widząc 
rzesze bały się, i chwaliły Boga, który dał taką władzę 
ludziom.

Na miesiąc październik.

Różaniec jest modlitwą Kościoła.

Różaniec to modlitwa „publiczna i wspól- 
na“, a przez to bardzo skuteczna. „Modlitwy 
■— mówi Leon XIII — wtedy są szczególnie po
mocne w uzyskaniu łaski Bożej, gdy wielu je 
odmawia publicznie, wytrwale i zgodnie tak, że 
ci, którzy sie modlą, tworzą jakoby chór jeden". 
I dodaje: „którzykolwiek używają tego sposobu 
modlitwy, nie zawiodą sie nigdy w oczekiwaniu 
owoców". Następnie przyrównywa Różaniec 
do brewjarza, to jest pacierzy kapłańskich. „Jak 
kapłani — pisze dalej — odmawiając brewjarz, 
wznoszą modły ku Bogu, publicznie, wytrwale, 
a przez to samo bardzo skutecznie, tak pod pe
wnym względem publiczna i nieustającą, a po
wszechną jest modlitwa, którą odprawiają 
członkowie bractwa, gdy mówią Różaniec, ten 
Psałterz Najświętszej Dziewicy, jak go nazwali 
niektórzy Papieże rzymscy1*.

Brewjarz od słowa łacińskiego „Brevia- 
rium“ jest to sposób modlitwy, ułożony i prze

pisany przez Kościół kapłanom. Jest to modli
twa obowiązkowa, nakazana, którą kapłani ma
ją odmawiać w imieniu całego Kościoła, i jeżeli 
to jest możebnem, publicznie i wspólnie, (idzie 
jest więcej kapłanów, jak po klasztorach, odma
wiają wspólnie i publicznie w kościele, a gdzie 
jest jeden kapłan, to odmawia sam. ale i wtedy 
jego modlitwa nie jest prywatną modlitwą, ale 
modlitwą publiczną i wspólna, bo ją odmawia w 
imieniu całego Kościoła i łączy się duchem z 
mnóstwem kapłanów, którzy w ten sam sposób 
i tę samą modlitwę odmawiają. Czerń więc jest 
Brewjarz dla kapłanów, uczy Ojciec święty, tem 
jest Różaniec dla członków Bractwa różańcowe
go, to jest modlitwą publiczną i wspólną, a po 
Brewjarzu. modlitwą najskuteczniejszą i najdo
skonalszą, a jak kapłani mają w Brewjarzu cały 
Psałterz, to jest 150 psalmów, tak członkowie 
Bractwa Różańcowego mają w Różańcu 150 
Zdrowaś Mana; dla tego niektórzy Papieże 
rzymscy nazwali Różaniec „Psałterzem Najśw. 
Marjd Panny“. Różaniec po Brewjarzu nadaje 
się najlepiej do wspólnego odmawiania w do
mach, w kościele, na procesjach itd., ale choć 
kto sam jeden odmawia, to w duchu łączy się ze 
wszystkimi, którzy odmawiają Różaniec, i nic 
ma godziny dnia ani nocy, w którejby modlitwa 
z tysięcy serc nie wznosiła się do tronu Królo
wej Niebios, a wszyscy jednomyślnie w ten sam 
sposób i temi samemi słowy wielbią Królowe 
Różańca świętego.

Wreszcie Ojciec święty tak pisze dalej: 
„Ody tedy modlitwy publiczne, jak powiedzieli
śmy, są lepsze od prywatnych i posiadają wię
kszą moc uproszenia łask, pisarze kościelni na
zywają Bractwo Różańca św. wojskiem zbroj- 
nem w modlitwę, które zaciągnął św. Dominik 
pod sztandarem Matki Bożej, w Piśmie św. i 
Historji Kościoła uznanej za pogromicielkę sza-
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tana i wszystkich kacerstw. Jakoż Różaniec 
Najświętszej Panny łączy stowarzyszonych 
wspólnem ogniwem na podobieństwo węzłów 
rodzinnych, albo wojskowego koleżeństwa". O j
ciec św. powiada, że modlitwy publiczne sa le
psze od prywatnych i posiadają większa moc 
uproszenia łask.

Zdawałoby się, że najlepiej, najskuteczniej 
się modlę, gdy sam za sobą proszę, prywatnie, j  

w komorze, jak przykazuje Pan Jezus: „Ale ty, 
gdy sie modlić będziesz, wnijdź do komory1 
swojej, a zawarłszy drzwi, módl sie Ojcu twemu1 
w skrytości"  (św. Mat. 6), wtedy modlę się tak 
szczerze, gorąco, serdecznie; przecież każdy 
najlepiej odczuwa, co mu dolega; najwymow
niej za sobą przemawia, najsilniej, najwytrwa- 
lej umie prosić za sobą; myśli sobie: już mi 
tego nikt tak nie załatwi, jak ja sam sobie. 
Tymczasem tak nie jest, gdyż nasuwa się py-j 
tanie, czym zawsze dobrze usposobiony do I 
modlitwy. Zdarza się, że człowiek skłopotany, 
strapiony, znękany, oschły i zimny,- jak drewno, 
wcale się modlić nie może. Inna rzecz, gdy 
wielkie mnóstwo ludzi wszelkiego stanu, wieku 
i powołania wspólnie, jednomyślnie, publicznie 
się modli; wtedy, jak wiemy z doświadczenia, 
nawet najobojętniejszy, najzimniejszy człowiek 
się rozgrzewa, zapał licznej rzeszy, modlącej 
się i jemu się udziela i przejmuje się uczuciami 
pobożności.

Jedno drewno nie łatwo się pali i nie wielki 
ogień wznieci, ale gdy się cały stos drzewa

17 Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Profesor Semiuarjum duchpwuego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Smutno tu niezmiernie; nie widać ani śladu 

niemal kultury. Nastrój ten potęguje deszcz pada
jący ; krople jego sieką zawzięcie w okno prze
działu, a następnie zlewaiąc się razem, spływają 
strugami po szybach.

Przy takiej niepogodzie, wpływającej źle ua 
fantazję i humor człowieka, przy deszczu zmienia
jącym okolicę w dolinę płaczu, nie warto wjeż
dżać w mury Konstantynopola, z którym zwykło 
się łączyć pojęcie piękności i czaru.

Wreszcie po tylu smutnych wrażeńiacii uka
zuje się w swej blękitn#j sukni morze Marmara. 
Ach szkoda, że niema czarodzieja, któryby je przy
brał w złocistą suknię i ubrał jego fale w różno
barwne kolory! Szkoda, że nie świeci słońce!

Nad wodami morza Marmara unosi się całe 
stado mew, czyhających na jaką rybkę, by posilić 
swój zgłodniały żołądek. Z różnych punktów mo
rza sterczą błękitne szyje kaczek morskich. Nagle 
znikają pod nurtami wód, by znów w innym miej
scu wynurzyć się z topieli.

zajmie, wnet buchnie wielkim płomieniem. Co 
i więcej Pan Jezus powiada: „Gdyby sie z was 
dwaj zezwolili na ziemi (zjednoczyli i wspólni® 
prosili) o wszelką rzecz, o którąby prosili, sta
nie sie im od Ojca mego, który jest w niebie- 
siech. Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej 
Izgromadzeni w unią moje, tamem jest w po
środku ich. (św. Mat. 18). Czy wie to czło*- 
wiek, gdy się modli prywatnie, że się modli do
brze, że jego modlitwa miłą jest Bogu, że bę' 
dzie wysłuchaną? Ale w wielkiem mnóstwie 
wiernych, gdy się modlą wspólnie, publicznie, 
znajdą się tacy, którzy się dobrze modlą i będa 
wysłuchani, gdyż sam Pan Jezus obecnością 
i łaską Swoją ich wspiera.

Wiemy z Dziejów Apostolskich, że Apo
stołowie wtedy otrzymali Ducha św., gdy 
„trwali jednomyślnie na modlitwie z mewiasta- 
mi i z Mar ją, matką Jezusową." (Rozdz. 1)- 
A gdy Heród pojmał św. Piotra i trzymał w 
więzieniu, „modlitwa bez przestanku działa sie 
od Kościoła do Boga za mm." (Dzieje A post. 
12). Wysłuchał Bóg modlitwy wiernych i cu
downym 'sposobem wyzwolił św. Piotra z wię' 
zienia. Modlitwa publiczna, wspólna, to naj
dzielniejsza broń Kościoła. W  wielkich utra
pieniach, klęskach, niebezpieczeństwach zwykł 

i Kościół uciekać się do modlitwy, nakazując 
j imodty publiczne. To właśnie skłoniło Leona 
XIII, jak sam wyznaje, że w naszych burzli
wych i opłakanych czasach wezwał cały świat 
katolicki do publicznego odmawiania Różańca

Na wodach morza kołyszą się tysiące łodzi
o wąskim kształcie, o szpiczastych końcach, zwa
nych kaikami. To wodne doróżki! przewożące 
pasażerów w różnych kierunkach morza. Mkna 
szybko, chyżej niż weneckie gondole, lecz rów
nież drogie jak tamte, a brudne!

Niebawem ukazuje się na chwilę sławne 
w historii nowożytnej San Stefano ze swetni cud- 
nerni willami i ogrodami cyprysowemi, w pięk
nem położeniu. Miejsce to pamiętne, a smutkiem 
przejmujące Turka. Tu w roku 1878 podyktowała 
zwycięska Rosja Turcji pobitej ciężkie warunki, 
które zainicjowały faktyczny rozbiór Turcji euro
pejskiej. Usamowolniono Bułgarję, Rumunję i Ser
bię, rozszerzono granice Czarnogóry, Grecji i Ser- 
bji. Warunki tego pokoju poddano rewizji wsku
tek oporu Anglji i innych mocarstw na kongresie 
w Berlinie. Kongres usankcjonował wyżej wymie
nione warunki. Nadto Austrja objęła za uchwała 
kongresu w zarząd Bośnię i Hercogowinę, a Anglja 
wyspę Cypr. Sułtanowi zostały z europejskich 
posiadłości tylko kraje nadbrzeżne morza Egej
skiego i Albanja.

Turcja ujarzmiwszy powyższe narody, nie 
zdołała zdusić w ciągu wieków ducha wolności 
w ich sercach, owszem doczekała się chwili, w któ-
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św. w miesiącu październiku. Pisze bowiem: 
,Jdąc najprzód za własnym serca popędem, 
a następnie za przykładem Naszych poprzedni
ków, którzy w najtrudniejszych dla Kościoła 
czasach zwykli byli do Najświętszej Panny się 
uciekać i pomocy Jej usilnie błagać, rozporzą
dziliśmy listem Naszym okólnym, aby we 
wszystkich częściach katolickiego świata, ce
lem uzyskania pomocy Niebios dla Kościoła, 
znajdującego się w ciężkiem utrapieniu, przez 
cały miesiąc październik Najświętsza Boga
rodzica w nabożeństwie różańcowem uroczy
stą cześć odbierała.11

Słowa Żywota: Pilnie słuchaj głosu modlitwy 
mojej, Królu mój i Boże mój. (Psalm 5, 3.)

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który 
jest nad wszystkimi i po wszystkiem i we 
wszystkich nas. (List św. Pawła do Efe
zów 4, 7.)

Kronika parafjaina.
Bractwo Dziecięctwa Jezus.

Zebranie dziewcząt.
Działo się w niedzielę, diiia 5 października. Punk

tualnie o godzinie 3 rozpoczęła przewodnicząca zebra
nie odmówieniem brackiej modlitwy. Po krótkiem za
gajeniu odczytała jedna z dziewczynek protokół z osta
tniego zebrania. Nastąpiła pogadanka, w której prze
wodnicząca mówiła zebranym dziewczętom o warzeniu 
soli z wody morskiej i z jezior słonych, o górach sol
nych, oraz kopalni soli w Wieliczce.

Strzeszczenie wykładu z ostatniego zebrania prze-

rej niewola ich się skończyła, a pragnienie wolności 
przeszło w czyn.

Pięknie wypowiedział powyższa myśl nasz 
Mickiewicz w słowach:

„Dosyć jest wiedzieć, że nikt nie zagubię 
Ducha swobody — chyba on sam siebie,
Bo własne tylko upodlenia ducha 
Ugina wolnych szyję do łańcucha".

Rosja, usamowalniając narody bałkańskie, pra
cuje dla siebie w przeświadczeniu, że one kiedyś 
z wdzięczności dla swej oswobodzicielki poprą jej 
usiłowania w zdobyciu stolicy sułtanów — Kon
stantynopola i w usadownieniu się na dawnem 
terytorium bizantyjskiem.

Pociąg ruszył i biegnie rzutem sierpa koło 
zamku siedmu wieży, dalej brzegami morza Mar- 
mara; przechodzi przez zielony teren Vlanga Bo- 
stani, przesuwa się koło wieży Belizara.

Stąd roztacza się piękny widok na kościół 
św. Sofji (Aja Sophia), na latarnię morska, na ka- 
sarnię kawalerii Giilhane. Pociąg biegnie następ
nie przez stary Seraj i staje wreszcie niedaleko 
mostu nowego „Ortakój“. „Konstantynopol" wo
łają wszyscy: i konduktor i tragarze, czekający 
na rzeczy, a i pasażerowie zadowoleni, że wresz
cie znaleźli się w Carogrodzie.

dłożyły: Eibichówna Janina, Harernzanka Janina, Hą- 
dzierzanka Zofja i Frysiakówna Władysława.

Przewodnicząca obwieściła dziewczętom, że w 
środę w miejsce zebrania odbędzie się wspólna wy
cieczka do lasu — zebranie zaś zelatoró-w i zełatorek 
odłożono do następnej środy. Ładne deklamacje wy
głosiły: Skowrońska — „Pacierz dzieci", Eibichówna — 
„Paweł i Gaweł", Olbińska Jatnina — „Słonko" i Klin- 
kówna Janina — „Ubogi". Odśpiewaniem piosenki 
„Ojczyznę naszą" oraz modlitwą zakończono zebranie.

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.
Niedziela XVIII po Świątkach, 12 października 1919.

Msze święte:
o godzinie 6: ks. Piotrowski, 
o godzinie 7: ks. Drygas. 
o godzinie 8: ks. Prof. Kosznik. 
o godzinie 9: ks. Prob. Ruciński.

Kazanie I o godzinie 9 i pół: ks. Drygas.
Aspersja i procesja o godz. 10 i pół: ks. Oałdyński.
Kazanie II po procesji: ks. Drygas.
Suma po kazaniu: ks. Oałdyński.
Nieszpory i nabożeństwo różańcowe o godzinie 3: 

ks. Drygas.
Kazanie III: ks. Oałdyński.

Nabożeństwo wśród tygodnia.
Msze święte:

o godzinie 6: ks. Drygas. 
o godzinie 7: ks. (iałdyński. 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński.
o godzinie 9: ks. Piotrowski.

Tydzień: ks. Drygas, jego zastępca ks. Oałdyński.

Msza szkolna.

W niedzielę o godzinie 8 odprawia się msza dla 
dzieci szkół Jeżyckich. Uprasza się osoby starsze, aby 
środek kościoła oraz boczne nawy aż do drzwi południo
wych i północnych zostawiły wolne dla dzieci. — Ko- 
munję św. rozdawać się będzie przede mszą i po mszy.

Byłem niezmiernie ciekawy zobaczyć samo 
miasto, wszak już jego nazwa wywołuje w czło
wieku obraz czarownego grodu, któremu się nie 
można przypatrzeć. Ze wspomnieniem Konstanty
nopola wiąże się prawie mimowoli bajka z tysiąca
i jednej nocy. Przecież to miasto, którego piękność 
;est na ustach wszystkich narodów! Tymczasem 
ceikawość moją wystawiono na próbę dosyć wielką.

Zapowiedziano znów rewizję bagaży i paszpor
tów. Dziej się wola Boża! pomyślałem. Znów 
kazano pootwierać kuferki i walizy. Urzędnik 
turecki znów przepatrywał moje manatkl, jednak 
dosyć pobieżnie i pobłażliwie. Rewizja się skoń
czyła. Zawołano teraz mnie i towarzysza na po
licję z poleceniem, byśmy się wykazali legalnemi 
paszportami. Wręczone im paszporty przepatry- 
wali, nic widocznie nie rozumiejąc. Urzędnicy 
sami byli w dosyć wielkim kłopocie. Wresz
cie po półgodzinnem czekaniu w lokalu policji 
oświadczono nam, że paszporty będą nam wręczo
ne w hotelu, w którym się umieścimy. Chwała 
Bogu! — zawołałem. Nareszcie będę mógł zoba
czyć to czarowne miasto!

(Ciąg dalszy nastąpi.) j
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Nabożeństwa październikowe.

W dni powszedne rozpoczyna się nabożeństwo ró
żańcowe w kościele naszym o godzinie 8 wieczorem, w 
nledżielę zaraz po nieszporach.

Żywy Różaniec i Bractwa.
Różaniec Panien.

W  niedzielę 12 października po nieszporach zmiana 
tajemnic Żywego Różańca Panien. W czasie wysta
wienia adorować będzie Róża 13 i 14.

Po nabożeństwie poipołudniowem odbędzie się ze
branie w ochronce z wykładem. Na zebranie to wzywa 
się wszystkie panny różańcowe.

15 października — Środa — Teresy, panny. — 
Aurelji, panny. — Sewera, biskupa. — Tekli i Ljoby, 
panien.

16 października — Czwartek — Gallusa, opala. — 
Czystości Najświętsezj Marji Panny.

17 października — Piątek — Abstynencja — Ja
dwigi, wdowy. — Florentyna, biskupa. — Małgorzaty 
Marji Alacoque, panny.

18 października — Sobota — Łukasza, ewangelisty.

Z  ksiąg kościelnych.
a) Chrzty.

W czasie od 28 września do 5 października 1919 
r. ochrzcono w kościele naszym 22 dzieci, t. j. od 1. 815 
do 836.

b) Zapowiedzi ślubne.
411. Jan Szkudlarski i Antonina Jankowiakówna.
412. Leon Lewandowski i Aniela Bedyńska.
413. Ludwik Hurek i Franciszka Szelążanka.
414. Sylwester Schwanitz i Helena Klawitterówna.
415. Władysław Szotdra i Maria Rembaczówna.
416. Mieczysław Wieczorek i Izabela Soldenhoff.
417. Antoni Przysiuda i Stanisława Pluoińska.
418. Józef Jankowiak i Józefa Lubińska.
419. Antoni Wiatr i Rozalia Nowakówna.
420. Michał Chmiel i Władysława Girrcpertowiczówna.
421. Rudolf Krócher i Pelagja Zimna.
422. Stefan Walkowiak i Józefa Mockówna.
423. Antoni Filipiak i Joanna Głowacka.
424. Wojciech Dzicrzgowski i Wanda Helena Zabłocka.
425. Antoni Zając i Jolenta Zielińska.
426. Walenty Marszał i Konstancja Wołtemannówna.
427. Józef Marciniak i Pelagja Zielewiozowa z domu 

Cieślak.
428. Artur Juljusz Sarnowski i Fryderyka Augusta 

Zeidlerówna.
429. Michał Schenkielon i Melanja Kościńska.
430. Józef Jęch i Józefa Rosa.

c) Śluby.

W czasie od 28 września do 5 października 1919 r. 
zawarto w kościele naszym ślubów 1, t. j. od 1. 189— 190.

d) Zgony.

404. Stanisław Podeszwa, robotnik kolejowy, um. 30. 9.
405. Stefan Nerkowski, dziecko, um. 3. 9.
407. Kaźmierz Józef Sikora, dziecko, um. 28. 9.
408. Mar ja Walińska, um. 2. 10.

Kalendarz tygodniowy.

12 października — Niedziela XVIII po Świątkach
— Maksymiliana, męczennika. — Serafina, wyznawcy.

13 października — Poniedziałek — Edwarda kró
la, wyznawcy.

14 października — Wtorek — Kaliksta, papieża. — 
Celestjusza, biskupa. — Rustykusa, biskupa.

Żłóbek jeżycki.

Żłóbek nasz przenieśliśmy z ulicy Kościelnej do 
nowego mieszkania przy ulicy Cesarza Fryderyka nr. 8.

Odtąd więc tylko tam dzieci zgłaszać należy. Żłó
bek przyjmuje dzieci w dni powszednie od godziny 7 
rano do 6 wieczorem. Opłata za całodzienny pobyt
i utrzymanie wynosi 50 fenigów od dziecka.

Zwraca się uwagę na to, że istniejący żłóbek nie
miecki polskich dzieci nie przyjmuje. — Wstydzić się 
zresztą powinny te matki, które niemowlęta swoje w 
niemieckie ręce oddawały 1 oddają.

Zarząd „Żłóbka jeżyckiego".

Sprawozdanie biblioteki Im. H. Sienkiewicza. 

Poznań-Jeźyce — ulica Dąbrowskiego 35-37.

W miesiącu wrześniu wypożyczono ogółem 1745 
książek. Z tych przypada na literaturę piękną 1040 
książek, na dział religijny 147 książek, na dział przy
rodniczy 12 książek, na geografję 25 książek, na histo- 
rję 70 książek, na dział nauk stosowanych 61 książek, 
na literaturę dziecięcą 343 książek.

Zapisało się w miesiącu wrześniu 60-ciu nowych 
członków, tak że obecnie biblioteka liczy członków do
rosłych 265, dzieoi 148 — razem 413 czytelników.

Dary w książkach złożyły następujące osoby: 
panna Samolińska 2 książki, 
pani Ślusarczyk 1 książkę, 
panna S. Martinkówna 3 książki,
Ratajczak Marja 1 książkę.
Szlachetnym ofiarodawcom składamy na tej dro

dze serdeczne podziękowanie.
Za Komitet Oświatowy 

Izabella Martinkówna, bibliotekarka.

Ochronka.
Dzieci, uczęszczające do Ochronki, podzielone zo

stały na dwa oddziały. Oddział dzieci mniejszych ma 
swą naukę przed południem; oddział dzieci większych 
po południu.

Za naukę w Ochronce pobiera się od 1-go paździer
nika począwszy za każde dziecko 25 fenigów tygodnio
wej opłaty.

Obwieszczenie.
Franciszek Majchrzak, zamieszkały w Niagara Falls, 

N. Y. w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, po
szukuje siostry swej, Jadwigi z Majchrzaków Nowaczy- 
kowej. Ktoby wiedział adres poszukiwanej osoby, ze
chce dać znać w Biurze parafjalnem.

WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA je każdy parafjanln w ajencji. — OPŁATA lOfen. z.mtimcrpojedynczy.

MIEJSCA, gdzie odebrać można WIADOMOŚCI: Ul. -Cegłowa 47 p. Matelski. -  Ul. Ces. Fryderyka 13 p. Prokop 
Ul. Jeżycka 57 p. Wojciechowski. — Ul. Karola 34 p. Olsztyński. — Ul. Kościelna 3 p Bolewskl. — Ul. Kościelna 4 
u p. Kościelnego. — Ul. Moltkego 26 p. B.ikowskl. — Ul. Polna 11 p. Dziamskiego. — Ul. Poznańska 18 p. Krzyminski. 
Ul. Wawrzyńca 16 p. Seifert. — Ul. Dąbrowskiego 41 a p. Nowak. — Ul. Dąbrowskiego 54 p. Chmielewski. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA w BIURZE PARAFJALNEM przy ul. KOŚCIELNEJ 4.-  BIURO otwarte od 11-1.-TELEFON 1607.

Redaktor 1 wydawca: Ks. Proboszcz Ruclńskl. — Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego w Poznaniu.


