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Irzekł o nim Sym eon: „O tóż Ten położon jest nu
upadek i nu pow stanie wielu w Izraelu’'; coś poEwangelia św. Łukasza, rozdział 21, w iersz 25- 33.
jdobnego mówi dzisiejsza Ewangelja św. o przyW on czas mówił .lezus uczniom swoim: Będą znąIszlem przyjściu Pana Jezusa na sąd ; z jednej
U na słońcu i księżycu, i gwiazdach; a na ziemi uciśnie'strony:
„będą ludzie schnąć od s t r a c h u z dru
flie narodów dla zamieszania szumu morskiego i nawatnjści; fcdy będą ludzie schnąć od strachu i oczekiwania giej zaś: „podnoście g ło w y w asze, boć sie p r z y 
tych rzeczy, które będą przychodzić na w szystek świat, bliża odkupienie wasze". O pierwszem przyj
albowiem mocy niebieskie w zruszone będą. A tedy uj ściu Pana Jezusa w cu downem Jego z Marji
rzą Syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mo
cą wielką i m ajestatem . A to gdy się dziać pocznie, po- Panny narodzeniu wiemy, że jedni tęsknili do
slądajcież a podnoście głowy wasze, boć się przybliża Niego i błagali: „z rosą spuście go niebiosa, u
Odkupienie wasze. 1 powiedział im podobieństwo: Poj- obłoki niech spuszczą z e d żd żem spraw iedliw e
^zyjcie na figę i na w szystkie drzew a: gdy już z siebie
go, niech sie o tw o rzy ziemia, i zrodzi Zbaw i
( «\voc wypuszczają, w’iecie, że już blisko jest lato. Tak
w y, gdy ujrzycie, iż się to będzie działo, wiedzcież, ciela", a ilu icli w Starym Zakonie otrzymali
żeć blisko jest królestwo Hoże. Zaprawdę mówię wam, zbawienie, otrzymali je jedynie przez wiarę w
że nie przeminie ten rodzaj, aż się -wszystko ziści. Niebo przyjść m ającego Zbawiciela; inni zaś o przy
' ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
szłam narodzeniu Zbawiciela nic nie wiedzieli,
ani wiedzieć chcieli, więc tem mniej też do Nie
Powtórne „Przyjście Pana Jezusa1'.
go tęsknili. Toż sam o po narodzeniu Pana Je
Sfowo „Adwent" wzięte z łacińskiego, zna zusa mówi Jan św. o jednych, że Pan Jezus
czy tyle, co „Przyjście", rozumie się, Pana na „ p rzyszed ł do sw o jej własności, a sw oiż Go nie
szego Jezusa Chrystusa; stuży zaś za nazwę przyjęli": i1do takich stosuje się co mówi Pisma
czasowi, poprzedzającemu uroczystość Bożego św.: „król Herod za trw o ży ł sie, * w szy stk a J e 
Narodzenia. Jak niegdyś tuż po W niebowstą rozolima z nim". O drugich zaś mówi ternie
pieniu Pana Jezusa aniołowie apostołów i ucz Jan św.: A ilekroć p rzyjęli Go, dal im moc, aby
niów, wpatrzonych w niebo, ostrzegli: „Ten Je sie stali synam i B ożym i, i tym , k tó rzy w ierzą
zus, k tóry w zię ty je st od was do nieba, tak w irnie Jego".
Podobnie jest z drugiem przyjściem Pana
P rzyjdzie, jakoście Go widzieli idącego do nieba" — tak i Kościół św., chcąc przygotować Jezusa na sąd: dla jednych jest ono chwilą go
Wiernych do należytego korzystania z uroczy rąco oczekiwaną i wielkiego wesela, dla dru
stości się zbliżającej, przypomina nam nietylko, gich zaś czasem nietylko strasznej trwogi, ale
że przyszedł Pan Jezus na świat dla zbawienia i w iecznego potępienia. Tak Jan św., daw szy
świata, ale, że przyjdzie na świat powtórnie dla w ostatnich słowach księgi Objawienia świa
. sądzenia świata. I nietylko podczas Adwentu, dectwo ,że zaiste rychło przyjdzie Pan Jezus,
ule przez cały B oży rok, ilekroć przy codzien- jzaraz dodaje od siebie prośbę: „Amen. P rzy jd ź,
flyin pacierzu powtarzamy „W ierze w Boga", Panie Jezu". Podobnież św. Gertruda nieraz
t*Tzypomina nam Kościół św. ten artykuł wiary | mówiła, że nie pojmuję, iż ludzie boją się sadu.
'W Składzie apostolskim wyraźnie zawarty: | kiedy sędzią naszym ma być nie kto inny, jeno
właśnie Pan Jezus, którego trochę tylko kochać
»P rzyjdzie sądzić ży w y c h i umarłych".
Niegdyś wkrótce po narodzeniu Zbawiciela, potrzeba, aby u Niego znaleźć obfitą łaskę i miNiedziela I Rdwentu.
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fosierdzie. Z tern wszystkicm takich, ooby bez wrzyńca prosił, żeby mu było wolno dodać so
piecznie mogli się cieszyć na przyjście Pana bie kilka nowych umartwień; podczas obiadu
Jezusa, nawet pom iędzy św iętym i nie wielu posługiwał w kuchni, pod wieczór zaczął opadać
tylko znajdzie. Przeciwnie, czytam y np. o św. na siłach, tak, że przełożony kazał mu się poło
Hieronimie, że ilekroć mu przyszła m yśl o są żyć do łóżka.
dzie, drżał na całem Ciele, a w uszach brzmiał
Z radością przyjął ten pierwszy znak, czu
mu jakby głos archonioła: „wstańcie umarli, jąc, że jego prośby zostaną wysłuchane, tak mu
ii przyjdźcie na sąd“. Św. Augustyn wyznaje tęskno było na ziemi za niebem!
o sobie, żc głównie bojaźń śmierci i sadu w y
Nim się położył, ukląkł i pobłogosławił łoże
rwała go z grzesznych jego nałogów, św . Ber znakiem krzyża świętego, mówiąc z weselem :
nard mówi o sobie: „Lękam się piekła, lękam
— Jeżeli się podoba Bogu Panu naszemu,
się też wejrzenia sędziego, anielskim mocom abym więcej nie wstał z tego łóżka, niech się
nawet strasznego. Któż da oczom moim źródło dzieje święta Jego wola!
lez, abym łzami mógł zaradzić przyszłem u pła
Mimo gorączki choroba jego nie zdawała
czowi"’. Jeżeli Św ięci, którzy mało grzeszyli się grozić żadnem niebezpieczeństwem. Kiedy
wiele pokutowali, a bardzo wiele dobrego ro więc 14-g.o sierpnia w yrzekł stanowczo, że na
bili, tak bali się sądu, cóż mają począć tacy, stępnej nocy opuści ziemię, otaczający go rzekli
co bardzo w iele grzeszyli, mało pokutowali, a z uśm iechem :
prawie tyle co nic dobrego nie uczynili? Zwlasz -1
— Trzebaby w iększego cudu, żebyś umarł,
cza, że Pism o św. mówi: „początek mądrości i aniżeli żebyś w yszedł z tej choroby.
bojaźń Pańska“.
______
Jednak osłabienie jego zaczęło się zwięIkszać. Na czoło występował mu pot zimny, lci żał z zamkniętemi oczami, z wyrazem zachwy
Na Roraty.
cenia na twarzy, jakby z mieszkańcami nad
Na roraty! O mój Boże,
ziem skiego obcował świata. Ody w szedł kapłan
Na roraty do kościoła,
z Ciałem Pana naszego, usiadł na łóżku, rumie
Zanim ranne w stan ą zorze,
niąc się z zachwytu i szczęścia. Potem wziął do
Nim do pracy dzień zaw oła,
ręki krucyfiks, i patrząc nań tkliwie, prowadził
Z ycie w skrześnie w każdym progu,
rozmowę z Chrystusem, jak rozradowane i po
My się pokłonim y Bogu.
korne dziecię z ojcem.
Tym czasem siły opuszczały go coraz bar
O, z a sty g ło dziś serc w iele,
dziej, a gdv się go pytano, czy go co boli, zape
W iara w nich za g a sła św ięta,
wnił, że nie, przepraszał tylko wszystkich otaW duszach błędu chw ast się ściele,
! ir/.aiąeych g<>. że im nie d a ) tyle budujących
Lud o B ogu nie pamięta.
przykładów, ileby był powinien, prosił, żeby mu
Przez roraty — przyjścia T w ego
odczytano imiona Świętych, do których miał
W ięc czekam y pow tórnego.
szczególniejsze r ą b o / e ń s t w o i iismi< ehajac się
wśród ostatnich chwil konania, które u niego
Przyjdź, n ajśw iętsze B oże D ziecię,
malowało się rozjaśnieniem twarzy, skończył
Nasza m iłość i tęsknota,
śmiercią, która była pnawdziwem przejściem do
B o tak źle nam jest na św iecie.
chwały.
B urza straszna nami miota.
Nastąpiło to w samo święto W niebowzięcia
P rzyjd ź zn ów do nas, jak przed wieki,
o
tej
samej godzinie, w której według podań.
Udziel laski i opieki.
Pan nasz Jezus Chrystus, otoczony licznemi za
stępy aniołów, zstąpił z nieba i wziął z grobu
A m y codzień w rannej dobie,
ciało swej błogosławionej Matki. — Rumieńce
Nim zabłyśnie św it rumiany,
zdobiły św iętego młodzieniaszka jeszcze po
S zczery hołd ponlesiem Tobie,
śmierci: lud cisnął się, żeby go widzieć, rzucano
B o ś t y W ładca, pan nad pany.
Z korną prośba, jak przed laty,
kwiaty na jego ciało.
Król nasz, Michał Korybut W iśniowiecki,
P o sp ieszy m y na roraty.
W. Gi.
któreiro dziad był z domu Kostków .domagał się
od Stolicy Apostolskiej kanonizowania Stanisła
wa. Opowiadał monarcha w swym liście, jak cu
Święty Stanisław Kostka.
downie dopomógł św ięty m łodzieniec w bitwie
(Dokończeule).
pod Chocimem i Kamieńcem. Do dziś dnia bo
Nie przywiązywano jednak wielkiej wagi do wiem istniejący w Krakowie w kościele św. Pio
tych słów, które on w yrzekł ze świadomością tra i Paw ła obraz, przedstawia cud, jaki się miał
swojego przeczucia. W sam dzień św. W a stać w czasie tej świetnej dla oręża prlskiego
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walki, w której przewodził Chodkiewicz. Utrzy
mują, że podczas ostatniego z Turkami starcia
pokazał się na niebie wóz, na którym znajdowa
ła się Najśw. Panna, a u Jej stóp błogosławiony
Stanisław; wóz ten posuwał sie z zachodu ku
wschodowi i młodzian polski pokazywał Uko
chanej Matce wojsko sw ego kraju, potykające
sie z Turkami.
W r. 1714 zaliczył papież Klemens XI Sta
nisława w poczet Świętych.
Tymczasem rodzina jego oddawna w Polsce
wygasła. Najstarszy brat św. Stanisława Kostki,
Wojciech, zaziębił się na pogrzebie ojca i wkrót
ce po nim umarł bezżenny. Paw eł Kostka,, sły 
sząc o cudownym żyw ocie i śmierci świętobli
w ego sw ego brata Stanisława, przez całe życie
nie mógł sobie darować dawnego z nim postępo
wania. Ostrą czynił pokute, tonąc we łzach i
bynajmniej nie m yśląc o godnościach światow y .ii: n ie o ż e n ił sie, a cały swój maiątek obró
cił na ubogich i na wystawienie pięknego kościo
ła i klasztoru w Przasnyszu.
Starego dworu dawnych możnych lianów
na Rostkowie już dziś nie ma i szczątków. Ró
żni dziedzice mieli kolejno w pasiadaniu włość,
a z imienin dumnego starosty zakroczym skie
go ani śladu nie pozostało. Nikt nie pamięta już
dzisiaj, kto tam był wojewoda a kto kasztela
nem, tv!ko nadziemska postać ostatniego Kostków potomka unosi sie promienna wiekuistą
chwała i nie tylko Polska cała, lecz i cały świat
katolicki pada przed nim na kolana, mówiąc:
„Módl sie za nami!“

—

W kaplicy odbyw ają się riksze św. w każdą nie
dzielę i środę. W stęp do kaplicy dozwolony jest tylko
persona łowi zakładowemu i pacjentkom. Kaplica po
święcona została św . Ignacemu Loyoli. jako szczególne
mu opiekunowi i patronowi^ m atek rodzących. W ołtarzu
stale przechowuje się Najświętszy Sakrament.

Bractwo Dziecięctwa Jezus.
Zebranie dziewcząt.
V, środę, 19 listopada o godz. 5 rozpoczęłyśmy ze
branie odmówieniem wspólnej modlitwy. Po krótkiem
zagajeniu odśo ew ałyśm y jedną zwrotkę pieśni „Nie
opuszczaj nas11 i usłyszałyśm y protokół z zebrania ostatniego, czytany przez jedną z dziewczynek. S tresz
czenie w ykładu „o różańcu i nabożeństwie pażdziernikokowem" przedłożyły Korczówna i Eibichówna. Następnie
nakreśliła pani Thomasówna krótki rys życia św. S ta
ni sta.v<; Kostki patrona młodzieży polskiej. Opowiadała
nam nairierw o jego latach dziecięcych, spędzonych pod
epicką troskliwych i bardzo pobożnych rodziców i o
życiu cicliem, a bardzo szćzęśliwem w zakładzie nauko
wym w Wiedniu, należącym do 0 0 . Jezuitów. W dal
szym ciągu wykładu usłyszałyśm y o cierpieniach i udrę
czeniach św. Stanisław a po opuszczeniu zakładu jezuic
kiego, w chorobie jego i ucieczce z Wiednia, a wreszjclc
0 wstąpieniu jego do zakonu T ow arzystw a Jezusowego
1 o śmierci świętego, oddawna z upragnieniem oczeki
wanej z miłości ku Panu Jezusowi i Matce Najświętszej.
Po wykładzie pow tórzyły dzieci kilka szczegółów z ży 
cia świętego. Następnie zabrał głos ks. Dyrektor, zw ra
cając dzieciom uwagę na obrazy św. Stanisław a Kostki
w kościele farm rn i w katedrze i proscac, aby obejrza
ły ie sobie w najbliższych dniach. Ładną deklamację
„Pow rót T aty" w ygłosiła Śmigielska. Po zgłoszeniu się
kandydatek obwieściła przewodnicząca dzieciom, że w
środę 3 grudnia o godz. 8 odprawi się msza św. Dziew
czynki zbiorą się przed wielkim ołtarzem po prawej
stronie, na chórze zaś dzieci, mające śpiewać w czasie
mszy św. Msza św. rozpocznie się punktualnie, tak, iż
dzieci zdążą do szkoły na godz. 9. P. Thomasówna pro
siła dzieci, aby? przybyły licznie na lekcje śpiewu i to
W czw artek 20 listopada i w sobotę 22 listopada o godz.
3 i pół. Pod koniec zebrania oznajmiła przewodnicząca,
Kronika paraffjaBna.
iż zebrania, przypadające na środę, będą się odbyw ały
Pośw ięcenie kaplicy św. Ignacego Loyoli oraz krajowego w czw artek po 3-ciej niedzieli miesiąca. Pieśnią „W szy
stkie nasze dzienne spraw y" zakończyłyśm y zebranie.
zakładu położniczego.
W środę, 19 listopada odbyta się wspaniała i rzad
ka uroczystość w parafii nas/aj. Jego Eminencja '-s. P ry 
mas poświęcił kaplice oraz zakład położniczy. W ogro
dzi ' zakładow ym daw niejsza kostnic* zamieniona za
stała. na piękna kaplicę. U drzwi kaplicy zgromadzili się
dy rektor zakładu, p. radca dr. Łazarewicz, szef w ydzia
łu niedycynalnego przy ministerstwie p. dr. Oautkowski,
łeksrz-generał dr. W ierzejewski, rektor uniw ersytetu
p. Dr. Święcicki, w zastępstwie starosty krajow ego p.
radca Ziemski, p. radca Dr. Dembiński, ks. prob. Ruciński z księżmi parafialnymi oraz wielu innych przedsta
wicieli w ładz miejscowych i zaproszonych gości.
Punktualnie o ffodz. 9 nadjechał .lego Eminencja z
kapelanem ks. Zakrzew skim , i przystąpił zaraz do po
święcenia kaplicy, poczem odprawił pierw szą mszę św.
Po uroczystości w kaplicy nastąpiło poświęcenie ca
łego zakładu. Ks. P rym as obszedł w szystkie ubikacje,
sale chorych, wszędzie błogosławiąc. Do zebranych w
klasie uczennlc-położnych przemówił ks. A rcypasterz,
udzielając im błogosławieństwa arcypasterskiego na ich
ciężki a tak bardzo odpowiedzialny zawód.
Kaplica została urządzona dzięki hojności Najprze-'
■wiclebniejszego ks. P rym asa, który — gdy starostw o
krajowe odmówiło subwencji na tak pożyteczną i konieczji i instytucję, jaką jest kaplica
sam zaofiarow ał po
trzebne na ten cel fundusze.

Zebranie chłopców.
, Przybyliśm y na zebranie w niedzielę, lfi listopada
o godz. 3. Po odmówieniu wspólnej modlitwy odśpiew a
liśmy jedną zwrotkę pieśni „Gwiazdo Morza". Protokół
z ostatniego zebrania przeczytał jeden z chłopców. Na
stępnie. przedłożyli streszczenie wykładu, i słyszanego
na zebraniu ostatniem : Stefan Kula, Feliks Miel czak,
Leon Szymanowski, Czesław Korcz i Antoni M ałyszerzak. W ykład w ygłosiła p. Thomasówna o śyv. Stanisłayyie Kostce, patronie dzieci polskich. Mówiła nam naj
pierw o licznych cnotach cechujących jego lata d zie
cięce, spędzone swobodnie i szczęśliwie w domu rodzi
cielskim. Następnie opowiadała nam o życiu świętego *
w Wiedniu, opływającemu yv liczne krzyże i cierpienia
najrozm aitsze, o ucieczce jego z tegoż miasta i w stąpie
niu do zakonu 0 0 . Jezuitów w Rzymie, a wreszcie po
wiedziała nam kilka słów o jego śmierci, cichej i pogod
ne) w kwiecie wieku. Pod koniec wykładu przybył na
chwilkę ks. D yrektor. Po w ykładzie uczyliśmy .się pie
śni „Gwiazdo Morzą". Następnie obwieściła przewodni
cząca dzieciom, li w środę, 3 grudnia o godz. 8 odprawi
się msza św.. Chłopcy zbiorą się przed wielkim o łta
rzem po lewej stronie. P. Thomasówna oznajmiła chło
pcom, iż lekcje śpiew u odbyw ają się regularnie co so
botę a godzinie 4 i pół i prosiła, aby jak najliczniej na
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nie przybywali. Nastąpiła kontrola zelatorów oraz za
pisyw anie składek. Jako nadzw yczajną składkę złożył
Panow icz 13,20 mk. Ładne deklam acje w ygłosili: Kuia
„Czem ja będę", W ierzcholski „Ojcze nasz polskiego
dziecka", Bartkiewicz „Śmierć Kościuszki". Modlitwą
#o św. Stanisław a Kostki z prośbą o czystość duszy
e ra z odśpiewaniem pieśni „W szystkie nasze dzienne
spraw y" zakończyliśm y zebranie.

—

Towarzystwa parafjalne.

Stowarzyszenie Pracownic paralji jeżyckiej.
Dnia 8 grudnia urządzam y w ieczorem n a sali „W i
ła Flora" wieczornicę z śpiewami, monologami i p rze d 
stawieniem teatralnem sztuki zajm ującej i wesołej pod
tytułem „Los sieroty". Dochód przeznaczam y n a Dom
Związku Stow arzyszeń Kobiet Pracujących (Dom Kró
lowej Jadwigi). O liczny udział szanownych parawan
___________
_
' Zarzuć.
uprasza ______
Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.
Tow arzystw o M łodzieży.
Niedziela I Adwentu 3# listopada 1919.
Zebranie S to w arzy szen ia M łodzieży pod w ezwaniem
Msze św ięte:
św. S tanisław a Kostki odbędzie się w niedzielę, 30. listo
o godzinie 6: ks. Piotrowski,
pada o godz. V»5 na salce parafialnej. Po zeb ran ia
Zarząd.
o godzinie 7: uroczysta msza przed ołtarzem św ietlane obrazy.
Matki Boskiej: ks. Likowskj.
o godzinie 8: ks. Prof. Kosznik.
Z ksiąg kościelnych.
o godzinie 9: ks. Drygas.
a)
Clirzty.
o godz. 9V«: m sza św. i kazanie dia wojska.
W czasie od 16 do 23 listopada 1919 r. ochrzcoti*
Aspersja i procesja o godzinie 10 V«: ks. D rygas.
w kościele naszym 30 dzieci tj. od 1. 1054 do 1084.
Kazanie I po procesji: ks. Piotrowski.
b) Śluby.
Suma po kazaniu: ks. D rygas.
W czasie od 16 do 23 listopada 1919 r. zaw arł* w
Nieszpory niedzielne i nabożeństwo różańcowe: ks.
kościele naszym ślubów 6 tj. od 1. 238 do 251.
Drygas.
c) Zgony.
Nabożeństwo wśród tygodnia:
477. M agdalena Kowalska, zamężna, ttm. 16. 11:
o godzinie 6'/a: ks. Piotrowski,
o (godzinie 71/«: Roraty pMod płt^r^ew Mat 478. Stefan W ojciechowski, kowal, urn. 7. 9.
479. Elżbieta Bulozyńska, wdowa, um. 15. 11.
ki Boskiej: ks. D rygas.
480. M arja Luchówna, dziecko, um. 14. 11.
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński.
481. Rozalja z Friesków Talarorwska, zamężna, um arła
o godzinie 9: ks. Gałdyński.
20 listopada.
Tydzień: ks. Piotrowski, jego zastępca ks. Drygas.
482. Mchalina z Kowalewskich Siwkowa, wdowa umarła
20 listopada.
Kaplica św. Ignacego.
483. Djonizal z Majewskich Nowicka, wdowca, um arła
(W zakładzie położniczym).
20 listopada.
Msza św. w niedzielę i środę o godzinie 8-mej.
Kalendarz tygodniowy.
■Wstęp do kaplicy dozwolony tylko peraonalowi domo
wemu i pacjentkom.
30 listopada — Niedziela Adwentu. — Andrzeja, apostoła. — Konstancjusza, wyznawcy.
1 grudnia — Poniedziałek — Eligjusza, biskupa. —
Godzinki do Niepokal. Poczęcia Najśw. Marji Panny.
Natalji, wdowy. — Rudolfa.
W niedzielę i święta przez czas Adwentu o todz.
2 grudnia — W torek — Bibjanny, panny i męczen
6-ej n a m szy św. śpiewanie Godzinek.
nicy.
Lupusa, męczennika. — Chromaejusza, biskupa.
3 grudnia — Ś roda — Franciszka Ksawerego, apo
Różaniec popołudniowy.
stoła Indyj. — Lucjusza, króla.
W dni powszednie otw arty je st Kościół nasz po
4 grudnia — C zw artek — P iotra Chryzotoga, Do
południu od godziny 4 do wpół 6. W tym czasie odm a ktora Kościoła i biskupa.’ — B arbary, panny i męczen
wia się przed ołtarze mMatki Boskiej różaniec.
nicy. — Erem ity, panny i męczennicy.
5 grudnia — P iątek — Abstynencja. —’ Sabasa. epata. — Kyrspiny, męczennicy. — Atalji, pann.
Żywy Różaniec i Bractwa.
6 grudnia — Sobota — Mikołaja, biskupa. — AseM,
panny. — W igilja do Niepokalanego Poczęala Najświęt
Żywy Różaniec Panien.
szej Marii Panny.
Dnia 8 grudnia przypada wspólna Komunja św. W o
bec tego w zyw a się panny różańcowe, aby w szystkie
Obwieszczenie.
przystąpiły do spowiedzi św. już w sobotę 6 grudnia.
W czasie Adwentu odprawia się codzie ń (w nie
Msza św. za członków Żywego Różańca odbędzie się w dzielę i św ięto o godz. 7; w dni powszednie o godzinie
poniedziałek 8 grudnia o godz. 9.
7Vi) m sza św., uroczysta w otyw a do Matki Boskiej
zwana „Rorate".
Bractw o Dziecięctwa Jezus.
P ostu ścisłego w czasie Adwentu obecnie nie ma.
W środę, dnia 3 grudnia o godzinie 8 odbędzie się Jest tylko abstynencja w piątki, także w wlgilję do Nie
m sza św., n;i którą w szystkie dzieci w inny przybyć. pokalanego Poczęcia postu ścisłego nie ma.
WIADOMOŚĆ) wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA Je każdy paraijanin w ajencji. — OPŁATA lOfen. za numer pojcdyńczy.
MIEJSCA, gdzie odebrać można WIADOMOŚCI: Ul. C egłowa 47 p. Matelski. — U!. Dąbrowskiego 54 p. Chtnie
tewski. — Ul. Dąbrowskiego 82 p. Tomczak — Ul. Jeżycka 17 p. Wojciechowski. — Ul. Kościelna 3 p. D;)bkiewicz —
Ul. Kościelna 4 u pana Kościelnego. — Ul. Polna 4 p. Dziamskl. — Ul. Poznańska 18 p. Krzymiński — Ul. Słowac
kiego 34 p. Olsztyński. — Ul. Staszyca 26 p. Bykowski. — Ul Św. Wawrzyńca 16 p. Seifert. — Ul. Piotra Wawrzy
niaka 13 p. Juszkiewicz. — Ul. Wysoka 3 p. Żytkowiak. — Ul Wysoka 11 p. Nowak.
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