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Jasełka
W liturgii dość szybko doChodzimy z dzieCiństWa PaNa Jezusa 

do Jego doJrzałośCi. doPiero Co PrzeżyWaliśmy boże Naro-
dzeNie i PokłoN 3 mędrCóW, a dziś Już Chrzest PaNa Jezusa W Jorda-
Nie, Po którym syN boży rozPoCzNie sWoJą PubliCzNą działalNość. 

Jan rozpoznaje w Jezusie zapowiadanego Mesjasza, dlatego wzbrania się 
przed ochrzczeniem zbawiciela, gdyż syn Boży nie potrzebuje chrztu od 
Jana – chrztu pokuty i nawrócenia. wydarzenia znad Jordanu posłużyły 
objawieniu się Boga w Trójcy Świętej – duch Święty zstępuje w znaku 
gołębicy, a ojciec przemawia „To jest mój syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.” 

Jan zapowiadając przyjście Jezusa mówił: „po mnie idzie mocniejszy ode 
mnie. on was będzie chrzcił duchem Świętym i ogniem.” i rzeczywiście, 
Jezus ustanawia sakrament chrztu świętego. kto z nas pamięta datę swo-
jego chrztu? pamiętamy tak wiele dat – urodziny, imieniny, rocznice ślubu 
czy śmierci. a tak rzadko świętujemy rocznicę włączenia we wspólnotę 
kościoła, obmycia z grzechu pierworodnego i stania się dzieckiem Bo-
żym. Może trzeba zmienić tę praktykę i zacząć świętować to, co ważniejsze 
z punktu widzenia wiary i mojej relacji z Bogiem…

ks. kz.

ROK

Jasełka w parafii rok 2004
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EwangElia na co dziEń
11 stycznia 2015  - 
Niedziela Chrztu Pańskiego
(Mk 1,6b-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, 
a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk                      
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was 
będzie duchem Świętym. w owym czasie przyszedł Jezus        
z nazaretu w galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.                
w chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się nie-
bo i ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. a z nieba 
odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.

12 stycznia 2015  -  poniedziałek
(Mk 1,14-20)
gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest kró-
lestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. prze-
chodząc obok Jeziora galilejskiego, ujrzał szymona i brata 
szymonowego, andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za Mną,                     
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. i natychmiast zo-
stawili sieci i poszli za nim. idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna 
zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i na-
prawiali sieci. zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, 
zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim.

13 stycznia 2015- wtorek
(Mk 1,21-28)
w mieście kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi                                                                                                
i nauczał. zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak 
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie 
w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. za-
czął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie nazarejczyku? 
przyszedłeś nas zgubić. wiem, kto jesteś: Święty Boży. lecz 
Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. wtedy 
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wy-
szedł z niego. a wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 
pytał: Co to jest? nowa jakaś nauka z mocą. nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. i wnet rozeszła się 
wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilej-
skiej.

14 stycznia 2015 - środa
(Mk 1,29-39)
po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem 
do domu szymona i andrzeja. Teściowa zaś szymona leżała                   
w gorączce. zaraz powiedzieli Mu o niej. on podszedł do 
niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła.                                                                                                                           
a ona im usługiwała. z nastaniem wieczora, gdy słońce za-
szło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych;                   
i całe miasto było zebrane u drzwi. uzdrowił wielu dotknię-
tych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, 
lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, 
kim on jest. nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wy-
szedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. pośpie-
szył za nim szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, po-
wiedzieli Mu: wszyscy Cię szukają. lecz on rzekł do nich: 

pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym                                                                                                                        
i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. i chodził po całej 
galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

15 stycznia 2015  -  czwartek
(Mk 1,40-45)
Trędowaty przyszedł do Jezusa  i upadając na kolana, prosił 
go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. zdjęty litością, wy-
ciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczysz-
czony! natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: 
uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi                    
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na 
świadectwo dla nich. lecz on po wyjściu zaczął wiele opo-
wiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już 
jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustyn-
nych. a ludzie zewsząd schodzili się do niego.

16 stycznia 2015 - piątek
(Mk 2,1-12)
gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do kafarnaum, posły-
szeli, że jest w domu. zebrało się tyle ludzi, że nawet przed 
drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. wtem 
przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. 
nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, od-
kryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez 
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc 
ich wiarę, rzekł do paralityka: synu, odpuszczają ci się twoje 
grzechy. a siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy 
myśleli w sercach swoich: Czemu on tak mówi? on bluźni. 
któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus 
poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: 
Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: 
powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, 
czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? otóż, 
żebyście wiedzieli, iż syn Człowieczy ma na ziemi władzę 
odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: 
wstań, weź swoje łoże i idź do domu! on wstał, wziął za-
raz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. zdumieli się 
wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieli-
śmy czegoś podobnego.

17 stycznia 2015 - sobota
Wspomnienie św. Antoniego, opata 
(Mk 2,13-17)
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do 
niego, a on go nauczał. a przechodząc, ujrzał lewiego, 
syna alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do nie-
go: pójdź za Mną! on wstał i poszedł za nim. gdy Jezus 
siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszni-
ków siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bo-
wiem wielu, którzy szli za nim. niektórzy uczeni w piśmie, 
spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celni-
kami, mówili do Jego uczniów: Czemu on je i pije z celni-
kami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie 
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. nie 
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
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TEmaT z okładki

JASEŁKA

W kośCiele katoliCkim okres bożego NarodzeNia NierozłąCzNie Wiąże się                                
z tradyCJą WystaWiaNia Jasełek. Jasełka to PrzedstaWieNia o bożym Narodze-
Niu, dla któryCh Wzór staNoWią średNioWieCzNe misteria ChrześCiJańskie. Wi-
doWiska te od WiekóW WPisaNe są W Polską tradyCJę. 

Jasełka przedstawiają sceny związa-
ne z narodzeniem Jezusa i spiskiem 
Heroda. ich głównymi postaciami 

są Jezus, Józef, Maryja, trzej królowie, 
pasterze, a także zły król Herod oraz 
śmierć. występują w nich również 
aniołowie. obecnie coraz częściej zda-
rza się, że w jasełkach występują także 
osoby nawiązujące do współczesności. 
Jasełka najczęściej odgrywa się w ko-
ściołach, szkołach i domach kultury. 
Tradycję wystawiania jasełek podtrzy-
muje m. in. znajdująca się w naszej pa-
rafii szkoła podstawowa nr 82 im. Jana 
pawła ii.

nazwa „jasełka” wywodzi się od sta-
ropolskiego słowa „jasło”, oznaczające-
go żłób. niedawno w naszym kościele 
parafialnym w trakcie Mszy św. w dniu 
1 stycznia śpiewana była m.in. kolę-
da „nowy rok bieży, w jasełkach leży,                   
a kto, kto? dzieciątko małe, dajcie mu 
chwałę, na ziemi”. w tej sytuacji  bar-
dziej zrozumiałe stają się więc słowa tej 
kolędy o nowonarodzonym dzieciątku 
leżącym w jasełkach. 

początków jasełek większość źródeł 
historycznych dopatruje się w miste-
riach franciszkańskich, które powsta-
wały w średniowieczu. przyjmuje się, 
że pierwsze w historii jasełka wystawił 
sam św. Franciszek z asyżu w 1223 
roku w skalnej grocie w greccio, a póź-
niej zwyczaj ten przejęli jego zakonni-
cy i rozprzestrzenili po całym świecie.                                                                 
w związku z tym św. Franciszek  jest 

więc uważany powszechnie za twórcę 
przedstawień bożonarodzeniowych. 
Chociaż warto zauważyć, że niektóre 
źródła podają, iż jasełka były już wcze-
śniej znane we włoszech, a później we 
Francji, a franciszkanie jedynie rozpo-
wszechnili je w średniowieczu. począt-
kowo figury dzieciątka, Maryi, Józefa, 
Trzech króli i pozostałych osób przed-
stawienia były nieruchome. za sprawą 
zakonów franciszkańskich wprowa-
dzono w ich miejsce marionetki.

opisując okoliczności wystawienia 
pierwszych jasełek, źródła historyczne 
podają, że przyjaciel św. Franciszka Jan 
Velita, ofiarował mu w greccio wzgórze 
porośnięte drzewami na mieszkanie. 
przebywając tam w okresie świąt Boże-
go narodzenia w 1223 r. św. Franciszek 
przywołał do siebie przyjaciela i powie-
dział mu: „słuchaj, chciałbym święcić 
wraz z tobą święta Bożego narodzenia, 
powziąłem więc zamiar następujący: 
w lesie koło naszej pustelni znajdziesz 
grotę, tam pomieścisz żłóbek napełnio-
ny sianem, trzeba tam też sprowadzić 
wołu i osła, zupełnie jak w Betlejem. 
niechbym raz mógł na własne oczy 
zobaczyć, jak dzieciątko Boże spoczy-
wało w stajence, jak to pan skazał się 
na poniewierkę i nędzę przez miłość do 
nas!” Jan Velita chętnie zadośćuczynił 
temu życzeniu, a św. Franciszek, otrzy-
mawszy uprzednio pozwolenie od sto-
licy apostolskiej, zbudował przy po-
mocy braci ołtarz i zaprosił okoliczną 

ludność. o północy liczne rzesze ludu 
przybyły z pochodniami w ręku, bracia 
z zapalonymi świecami otoczyli gro-
tę, natomiast św. Franciszek odprawił 
Mszę św. 

w polsce jasełka wystawia się od 
kilkuset lat. do najbardziej znanych 
opracowań literackich należą jasełka 
napisane przez lucjana Rydla pt. „Be-
tlejem polskie”. warto odnotować, że                                 
w pierwszej połowie XViii wieku bi-
skupi polscy zakazali wystawiania jase-
łek w kościołach. przyczyną było coraz 
szersze przenikanie do treści przedsta-
wień scen i postaci o charakterze lu-
dowym. z szopkami zaczęto wówczas 
kolędować poza murami świątyń, co 
dało początek wędrownym teatrzykom 
ludowym o świeckim charakterze.

współcześnie jasełka są przedsta-
wieniami, które szczególnie podobają 
się dzieciom. Młode pokolenie lubi 
oglądać kolorowe postacie i sceno-
grafię. polskie jasełka mają najczęściej 
szopkę, wokół której ustawione są cho-
inki. wprawdzie taka scenografia nie 
nawiązuje do klimatu geograficznego 
izraela, ale przecież najważniejsza jest 
sama istota przedstawienia. Jasełkom 
towarzyszy również śpiewanie kolęd. 
nie ulega więc wątpliwości, że jasełka 
przyczyniają się do utrzymania pod-
niosłej atmosfery w okresie świąt Bo-
żego narodzenia.

Roman Łukasik 
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ORSZAK 
TRZECH 

KRÓLI

W obeCNyCh CzasaCh bezPośredNim NaWiązaNiem do tradyCJi JasełkoWeJ Jest or-
szak trzeCh króli, który maszeruJe uliCami PolskiCh miast W dNiu 6 styCzNia, W 
śWięto trzeCh króli. PrzeNosi oN WydarzeNia sPrzed tysięCy lat We WsPółCze-
sNość Po to, by historia o bożym NarodzeNiu mogła być oPoWiadaNa WCiąż Na 
NoWo. z tego PoWodu W orszaku Wątki tradyCyJNe łąCzą się z Wątkami aktual-
Nymi, aby Pokazać, że WydarzeNia sPrzed dWóCh tysięCy lat WCiąż maJą zNaCze-
Nie dla WsPółCzesNego CzłoWieka.

orszak prowadzą Trzej królowie 
symbolizujący trzy kontynenty 
- Europę, azję i afrykę. podą-

żają na wierzchowcach, w bogatych sza-
tach i nakryciach głowy. ich świtę sta-
nowią setki dzieci ubranych w kolorowe 
stroje, świadczące o przynależności do 
jednego z trzech orszaków. Towarzyszą 
im góralskie kapele, a nawet żywe zwie-
rzęta. za nimi maszerują mieszkańcy 
miast w kolorowych koronach na gło-
wie, śpiewający kolędy. kulminacyjnym 
momentem jest pokłonienie się małemu 
dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie, 
a później wspólne kolędowanie.

orszak ma zachęcać przede wszyst-
kim do radosnego przeżywania święta 
Trzech króli. Takie przemarsze ulica-
mi miast nawiązują do wielobarwnych 
i rozśpiewanych pochodów kolędników, 
głoszących dobrą nowinę o narodzeniu 
Jezusa.

po raz pierwszy orszak Trzech króli 
odbył się w warszawie w 2009 r., w nie-
dzielę poprzedzającą święto objawienia 
pańskiego. zgromadziło się wówczas 
5000 osób, które wspólnie z uczestni-
kami przeszły ulicami starego Miasta.                               
w roku 2010 orszak również kroczył 
przez stare Miasto i zgromadził już                                                                                   
10 000 widzów. w związku ze zwięk-
szającą się liczbą uczestników w kolej-
nym roku musiał zmienić trasę, by omi-
nąć wąskie uliczki starówki. 

2011 rok okazał się przełomowy                        
z dwóch powodów. po pierwsze, dzień              
6 stycznia po 51 latach znowu był dniem 
wolnym od pracy, o orszaku mówiono 
we wszystkich mediach, zdając relacje 
z jego przejścia. wydarzenia te na żywo 
transmitowały Telewizja polska, polsat 
oraz TVn. po drugie, orszak przeszedł 
nie tylko w warszawie, ale również                    
w poznaniu, wrocławiu, krakowie, 
szczecinie i gdańsku, zaś jego uczest-
nicy zostali pozdrowieni przez papieża 
Benedykta XVi. 

w  kolejnym roku, 6 stycznia 2012 r. 
wielobarwne, rozśpiewane orszaki prze-
szły już w 24 polskich miastach. osza-
cowano, że udział w nich wzięło ponad 
100 000 osób. w roku 2013 i 2014 licz-
ba miast organizujących orszaki i liczba 
ich uczestników uległa dalszemu zwięk-
szeniu.

w bieżącym roku, w dniu 6 stycznia 
2015, orszak również przeszedł ulicami 
warszawy, a jego organizacją zajmowała 
się Fundacja orszak Trzech króli. prze-
marsz poprzedziła modlitwa anioł pań-
ski, natomiast zakończyło wspólne kolę-
dowanie. w tym samym czasie podobne 
uroczystości odbyły się także już w 332 
innych polskich miastach. w stolicy 
orszak Trzech króli był organizowany 
po raz siódmy. w orszaku uczestniczy-
ło kilkadziesiąt tysięcy wiernych, którzy 
przeszli Traktem królewskim do stajen-

ki usytuowanej na placu piłsudskiego. 
wszyscy jego uczestnicy otrzymali ko-
rony i śpiewniki. orszakowi przewodził 
metropolita warszawski kard. kazimierz 
nycz. w jego trakcie powiedział m.in., 
iż jest głęboko przekonany, że milion 
ludzi, którzy w różnych miastach polski 
zgromadzili się i przyszli ze względu na 
Jezusa narodzonego w Betlejem, jest ra-
zem z nim i on jest razem z nimi.

w bieżącym roku w trakcie orszaków 
w całej polsce miała miejsce zbiórka pie-
niędzy przez wolontariuszy z Fundacji 
dzieło nowego Tysiąclecia na stypendia 
dla uzdolnionej, ubogiej młodzieży.  po-
nadto przypominany był misyjny aspekt 
uroczystości, gdyż rozdano łącznie ok. 
300 tys. egzemplarzy gazety „pomaga-
my misjom”.

orszaki są często okazją do odbu-
dowywania więzi w społecznościach.                        
w wielu miejscach stały się już  wyda-
rzeniami, w których uczestniczą dzie-
siątki tysięcy osób. ich organizatora-
mi są lokalne stowarzyszenia, szkoły, 
ośrodki kultury i parafie. nad orszakami                                                                       
w poszczególnych miejscowościach 
patronat obejmują lokalne władze sa-
morządowe i kościelne. w ich ramach 
często odbywają się konkursy aktywizu-
jące rodziny, wspólnoty i mieszkańców. 
należy więc wyrazić nadzieję, że ta tra-
dycja w kolejnych latach również będzie 
kontynuowana.

Roman Łukasik 
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JASEŁKA
w naszej szkole
ks. konrad zawłocki

Czas Bożego Narodzenia to wspaniała oka-
zja do organizowania jasełek. Grono Peda-
gogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 82 im. św. Jana Pawła II 
w Warszawie w dniu 19 grudnia 2014 roku 
zorganizowało również piękne przedstawienie 
jasełkowe, w którym wzięli udział nauczy-
ciele i uczniowie szkoły. Warto także dodać,                                                  
że w rolę Trzech Króli spieszących 
do Dzieciątka wcielili się kapłani 
z parafii św. Łukasza. Oto krótka 
relacja fotograficzna…
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

męCZENNIK RÓżAńCOWy

KSIądZ 
WŁAdySŁAW dEmSKI 
umarł zakatoWaNy W NiemieCkim obozie, bo był Polskim księdzem. umarł, 
bo odmóWił sProfaNoWaNia różańCa. umarł, bo Nie Wyrzekł się boga. 

władysław demski urodził się 
5 sierpnia 1884 roku we wsi 
straszewo niedaleko sztu-

mu. po ukończeniu miejscowej szko-
ły elementarnej naukę kontynuował                       
w progimnazjum biskupim Collegium 
Marianum w pelplinie, a potem w gim-
nazjum w Braniewie. ukończył studia 
filozoficzno - teologiczne we From-
borku. w 1910 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Jako wikariusz pracował                                                         
w parafiach w sząbruku, w Barczewie, 
Biskupcu Reszelskim, starym Tar-
gu pod sztumem. w czasie i wojny 
światowej ksiądz władysław demski 
został powołany do armii niemieckiej, 
pracował w królewcu w szpitalu woj-
skowym.

ksiądz demski zaangażował się                                                                    
w działalność oświatową wśród pola-
ków. Brał udział w pracach komitetu 
plebiscytowego. po przegranym przez 
polskę plebiscycie w 1921 roku wyje-
chał do polski. od 1922 roku pracował 
w inowrocławiu w parafii zwiastowa-
nia nMp. uczył religii w gimnazjum 
Męskim. Jednocześnie studiował fi-
lologię klasyczną w poznaniu. po ich 
ukończeniu był nauczycielem łaciny, 
greki i kultury klasycznej w gimnazjum 
Męskim oraz w prywatnym gimna-
zjum Żeńskim im. Marii konopnic-
kiej. ksiądz demski wspominany był 
przez uczniów jako życzliwy i dobry 
nauczyciel. organizował dla uczniów 
wycieczki krajoznawcze oraz uczył ich 
oszczędności. 

2 listopada 1939 roku został aresz-
towany w gronie 39 kapłanów z terenu 
powiatu inowrocławskiego. po trzech 
dniach  przewieziono ich do zakładu 

psychiatrycznego w Świeciu, a potem 
do klasztoru w górnej grupie, gdzie 
niemcy stworzyli więzienie, do któ-
rego zwożono polskich duchownych 
z terenów północnej polski. 5 lute-
go 1940 roku księża trafili do obozu                        
w nowym porcie w gdańsku, po kilku 
dniach do obozu w stutthofie. Tu byli 
bici, głodzeni, upokarzani tylko dlate-
go, że byli polakami i księżmi. wczesną 
wiosną 1940 roku w transporcie zostali 
przeniesieni do obozu w sachsenhau-
sen. grupa duchownych trzymała się 
razem, służąc wsparcie duchowym in-
nym współwięźniom.

pod koniec kwietnia niemcy pod-
rzucają do baraku księży niemieckie 
pismo ze zdjęciem nuncjusza apostol-
skiego składającego życzenia Hitle-
rowi. Młodsi  księża głośno wyrażali 
swoje oburzenie. ksiądz dem-
ski tonował nastroje, tłumaczył, 
że mogli nieprawidłowo ocenić 
działania stolicy apostolskiej. 
prosił współbraci o modlitwę. 

Blokowy z baraku 20, gdzie 
osadzono księdza demskiego 
był wyjątkowym sadystą, wybrał 
sobie słusznej postury księdza 
jako obiekt tortur. Bił go i pole-
wał zimną wodą, co spowodowa-
ło zapalenie nerek. dręczył księ-
dza demskiego wykonywaniem 
przysiadów w podskoku („ża-
bek”). kiedy duchowny osłabł, 
bił go po nerkach i genitaliach. 

pod koniec maja 1940 roku 
ksiądz władysław demski został 
zmuszony do udziału w segrego-
waniu odzieży więźniów. wśród 
rzeczy znalazł się również róża-

niec. pilnujący więźniów ss-man za-
wołał „den grossen pfaffen” („ten duży 
klecha”) –  księdza demskiego. nie-
miec polecił podeptać różaniec. ksiądz 
próbował pocałować krzyżyk różańca, 
wówczas niemiec zaczął go kopać, 
uderzać trzcinową laską. kiedy ksiądz 
władysław upadł, oprawca skakał po 
jego ciele. 

gdy poraniony i spuchnięty od-
zyskał przytomność, na pytanie o sa-
mopoczucie odpowiedział: „wszyst-
ko trzeba ścierpieć i na nic się nie 
skarżyć”. Choroba nerek nasiliła się.                                                                                                                          
28 maja 1940 roku  wsparty na ramie-
niu młodego księdza Romana Bud-
niaka z inowrocławia wyszedł na apel. 
ksiądz demski osunął się na ziemię. 
umarł pod płotem w otoczeniu zała-
manych kolegów. 
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Moja parafia w skępem jest pod 
tym wezwaniem. Rekolekcje 
przed kandydaturą do świę-

ceń odprawiłem w Świnicach warckich,                        
w miejscu urodzenia Faustyny. Chciałbym 
przez to powiedzieć ludziom, że Bóg ni-
gdy nas nie odtrąca, zawsze jest przy nas. 
wystarczy, że mu zaufamy”

piotr Błoński był uczniem liceum                        
w sierpcu. interesował się pływaniem, 
matematyką, tańcem. w czasie nauki                       
w liceum modlił się o rozeznanie swoje-
go powołania i podjął decyzję dla niego 
najwłaściwszą. nigdy nie żałował decyzji 
o wstąpieniu do seminarium duchownego 
w 2008 roku. powtarzał zawsze: „Jestem 
szczęśliwy, że dokonałem takiego wybo-
ru”.

został wyświęcony na kapłana diecezji 
płockiej 25 grudnia 2013 roku w kapli-
cy wyższego seminarium duchownego                        
w płocku. 

podczas pasterki 2013 roku bp piotr 
libera powiedział o diakonie zmagającym 
się z ciężką chorobą:

-  zwykle udzielam świeceń na począt-
ku czerwca w katedrze całej grupie diako-
nów. Tym razem miejscem święceń będzie 
niewielka kaplica seminaryjna, a święco-
ny będzie tylko jeden diakon, student Vi 
roku seminarium.

w tym niezwykłym dniu (Boże na-
rodzenie) i szczególnych okolicznościach                          
bp piotr libera udzielił święceń kapłań-
skich. 

- Święcę go, bo chcę, żeby usłużył ka-
płańskim już cierpieniem, kapłańskim 
świadectwem młodego, a tak już doświad-
czonego mężczyzny przy ołtarzu, w kon-
fesjonale – całemu ludowi Bożemu tak 
długo, jak pan Bóg zechce. i żeby był po-
śród was świadkiem miłosiernej bliskości 
Boga w każdej sytuacji życia.

na obrazku prymicyjnym  ks. piotr 
Błoński umieścił słowa św. Teresy z avila 
„nie ma prawdziwego posłuszeństwa, jeśli 
nie jest się gotowym na cierpienie.” 

ks. piotr po święceniach pracował jako 
wikariusz w katedrze płockiej. zdążył być 
księdzem zaledwie pół roku. Żył pełnią 
życia, służył pomimo choroby nowotwo-
rowej. ale i cierpiał.

w homilii mówił, że „wiara zależy od 
miłości, jeśli bardziej pokochamy bliźnie-
go, to wtedy miłość zakryje wiele naszych 
grzechów.”

Twierdził, że święcenia kapłańskie                       
i prymicyjna Eucharystia dużo bardziej 
przewyższają wszystkie problemy zdro-
wotne w porównaniu z radością sprawo-
wania Eucharystii.

Był radosny dzięki wszystkim modli-
twom, jakie były za niego zanoszone. Mó-
wił, że jeżeli pan Bóg uważa, że jego życie 
ma być krótkie, to się z tym zgodzi. prosił, 
by się nie modlić o jego uzdrowienie, ale     
o wypełnienie woli Bożej w jego życiu.

podczas wieczornego czuwania przed 
kanonizacją Jana pawła ii i Jana XXiii 
powiedział z ambony katedry płockiej:

- Bardzo pragnę śmierci... To będzie 
dla mnie wielka radość... stan mojego 
zdrowia jest taki, że mogę w każdej chwili 
odejść... - kiedy kończył słowami „Bądź 
wola Twoja”, ludzie klaskali.

powiedział wówczas, że lekarze nic już 
nie są w stanie zrobić, bo nowotwór zaata-
kował całą jamę brzuszną. wierni usłyszeli: 
- przyszła operacja, przyszedł ból. i wtedy 
było ciężko powiedzieć „Bądź wola Two-
ja”. kiedy człowiek leżał w szpitalnej sali 
i nie mógł przewrócić się z boku na bok, 
bo wszystko bolało, ciężko było powiedzieć 
„Bądź wola Twoja”. Jednak dzięki modli-
twom innych, wytrwałem w tym i cały czas 
powtarzałem „Bądź wola Twoja”.

w testamencie napisał. „pierwszą moją 
prośbą jest, aby dzień mojej śmierci nie 
był… w żaden sposób dniem rozpaczy                                                          
i bólu. Bardzo pragnąłem tego dnia  i jest 
on momentem, od którego rozpocznę 
swoje prawdziwe życie u boku naszego 
ojca. (…) wszystkich serdecznie żegnam 
i mówię do zobaczenia w domu ojca.”

zmarł w domu rodzinnym w wólce                 
w wieku 25 lat w dniu 30 czerwca 2014 
roku o godz. 15.00,  w godzinie Miło-
sierdzia Bożego, ze słowami koronki na 
ustach. został pochowany w skępem. 

ks. bp piotr libera powiedział w cza-
sie pogrzebu:

- piotrze, wierzę, że jesteś w gronie bło-
gosławionych w niebie. Mówiłeś mi: ofia-
ruję moje cierpienie za to, żeby z naszego 
seminarium wychodzili święci kapłani. 
ofiaruję za jedność kapłanów. pamiętaj o 
nas piotrze.

panie, dziękuję Ci za księdza piotra. 
za to, ze swoją kapłańską służbą w cier-
pieniu, swoją prostotą, swoją gotowością 
na spotkanie z Tobą poprzez próg śmier-
ci, pozwolił nam poczuć świeży powiew 
zmartwychwstania. (…) 

postanowiłem, że będę sprawował Eu-
charystię w dniu jego pogrzebu w kolo-
rze białym - kolorze paschalnej radości.                           
i że będzie to Msza Święta z ii niedzieli 
wielkanocnej - niedzieli Miłosierdzia 
Bożego. Jedyna różnica polega na tym, że 
do każdej z modlitw tej Eucharystii dołą-
czę modlitwę za zmarłego kapłana. 

 panie - dziękuję Ci za księdza piotra. 
za to, że swoją kapłańską służbą w cier-
pieniu, swoją prostotą, swoją gotowością 
na spotkanie z Tobą poprzez próg śmier-
ci, pozwolił nam poczuć świeży powiew 
zmartwychwstania.” 

człowiEk numEru

Maria wróblewska

ksiądz Piotr błoński urodził się 22 lutego 1989 roku W skęPem Jako JedeN                         
z syNóW CzWórki dzieCi PaNa aNdrzeJa błońskiego  PraCuJąCego Na budoWie 
NaszeJ śWiątyNi. Jak sam Podkreślał: „Całe żyCie była mi bliska siostra fausty-
Na, orędoWNiCzka bożego miłosierdzia. urodziłem się 22 lutego, W roCzNiCę 
JeJ PierWszyCh obJaWień W PłoCku. zostałem oChrzCzoNy W drugą Niedzielę Po 
WielkaNoCy, która dzisiaJ NazyWa się Niedzielą bożego miłosierdzia.

ŚP. Ksiądz Piotr Błoński
dROGA dO KAPŁAńSTWA 

I dOmU OJCA
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z życia parafii

Mirosława pałaszewska

KARTKA Z 
KALENdARZA

piątek, 17 grudnia 1999
wieczorem w kościele odbyło się 

spotkanie osób, które przyjmą gości 
na Europejskie spotkanie Młodych                        
w warszawie w dniach 28 grudnia 
1999 – 1 stycznia 2000. program tych 
dni przedstawiał się następująco:

środa 29.12. 1999: godz. 8.15 modli-
twa poranna, 11.00 wyjazd na agryko-
lę

czwartek 30.12.1999: godz. 8.15 
modlitwa poranna, 11.00 wyjazd na 
agrykolę

piątek 31.12.1999: godz. 8.30 mo-
dlitwa poranna, 11.00 wyjazd na 
agrykolę, 23.00 czuwanie modlitewne                                   
w intencji pokoju

sobota 1.1.2000: godz. 10.00 Msza 
św. i pożegnanie gości

osoby przyjmujące młodych miały 
im zapewnić śniadania i obiad w nowy 
Rok. pozostałe posiłki młodzież będzie 
miała gdzie indziej. w naszym kościele 
będą się modlić. do parafii ma przybyć 
grupa młodych gdzieś 150 osób (z za-
granicy). 

sobota, 15 stycznia 2000
w ubiegły piątek byłam w naszym 

kościele na spotkaniu rodzin, które go-
ściły u siebie młodzież z Taize. Jeden                
z braci z Taize podziękował wszyst-
kim za gościnność i poprosił o swoje 
wrażenia i uwagi. większość z osób 
stwierdziła, że Europejskie spotkanie 
Młodych trwało za krótko. wszyscy 
byli zachwyceni tymi młodymi ludź-
mi, który potrafili po modlitwach jesz-
cze długo w noc rozmawiać ze swoimi 
gospodarzami. goście byli z polski                      
i innych krajów. do naszej parafii tra-
fiła grupa włochów, kilku przyjechało                              
z niemiec. Byli też z krajów dawnej 
Jugosławii. grupa z Radomia liczy-
ła 40 osób. Jedna z pań stwierdziła, że 

zgłoszenia dokonała córka stawiając ją 
w sytuacji dokonanej. obie z córką były 
w sylwestra na modlitwie w kościele 
(23.00 – 24.00), a potem w szkole na 
Czumy. Córka, 17-latka, kiedy wracały, 
spytała:

- Mamo, a czy w przyszłym roku też 
tak będziemy witać nowy Rok.

obie były zachwycone takim spę-
dzeniem sylwestra. ponoć atmosfera 
była wspaniała.

do innej rodziny trafiły Rumunki. 
kiedy gospodyni powiedziała o tym 
swojej mamie, ta zareagowała:

- ojej!
Rumunki okazały się świetnymi 

dziewczynami. Jedna już studiowała, 
druga miała 17 lat. po raz kolejny oka-
zało się, że krążące o poszczególnych 
narodach stereotypy, nie znajdują po-
twierdzenia w życiu.

nasz ksiądz Robert Mikos wspo-
mniał, że jak jechał w listopadzie na ze-
branie organizacyjne, miał zgłoszonych 
30 miejsc. Brat przyjmujący zgłoszenie 
zapisał, że parafia deklaruje 100 miejsc.

- Tyle musicie mieć.
w efekcie zgłoszono 130 miejsc dla 

młodych chcących się modlić. Było to 
za dużo jak na liczbę gości.

ks. Robert wspominał także, że 
pierwszego dnia ministranci rozpro-
wadzali gości po kwaterach do wpół 
do pierwszej w nocy. Matki, po uprze-
dzeniu telefonicznym, nie protestowały.  
stwierdził, że warszawie dobrze zrobi-
ło to spotkanie.

poniedziałek, 
16 października 2000
z okazji święta patrona nasz kościół 

jest w środę świątynią jubileuszową                     
i można uzyskać tego dnia odpust. 

sobota, 9 grudnia 2000
od poniedziałku księża chodzą po 

kolędzie. zaczynają już w adwent, bo 
chyba inaczej nie skończą przed wiel-
kim postem. w czwartek był u nas ks. 
Francesco Faraci. Żalił się, że parafianie 
skarżą się na jego wymowę. w polsce 
ma być dwa lata (a więc jeszcze zostało 
mu pół roku praktycznie) i potem poje-
dzie na misje. nie pojechał, powrócił do 
włoch i został skierowany do wenecji.
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piątek, 7 kwietnia 2001
o godz. 19.00 na ulicach nasze-

go osiedla została odprawiona droga 
krzyżowa. poszczególne stacje były 
przygotowane przez wspólnoty para-
fialne. Trochę zadumy, modlitwy, śpie-
wu. ludzi było dużo.

niedziela, 22 kwietnia 2001
dzisiaj o czternastej na placu, gdzie 

ma stanąć kościół (pozwolenie ks. pro-
boszcz dostał chyba tydzień przed świę-
tami) ma się odbyć festyn parafialny.  
Mnóstwo balonów z nadrukiem „Bu-
dujemy kościół. parafia św. Łukasza”. 
Ma być grochówka żołnierska z kotła, 
jakieś kanapki, ciasta. ponadto w pro-
gramie przewidziano aukcję, wiele im-
prez sportowych dla dzieci, no i występy, 
m.in. andrzeja Rosiewicza. Jak na razie 

pogoda jest deszczowa. nawet w czasie 
Mszy św. modliliśmy się o pogodę. 

na festynie padało, a raczej siąpiło. 
Jak na taką pogodę przyszło nawet spo-
ro ludzi. Były m. in. kiełbaski z rożna, 
można było wziąć udział w loterii (pa-
rafianie przynosili wcześniej swoje dary 
na loterię) – wylosowałam dwukrotnie 
długopisy. Bardzo interesujący był wy-
stęp przygotowany przez scholę. wszy-
scy ze śmiechem obejrzeli inscenizację 
harcerskiej piosenki o stokrotce „gdzie 
strumyk płynie z wolna”. w rolę sto-
krotki wcieliła się Monika kołodziej-
czyk, zaś jako harcerz (w pożyczonym 
mundurku) wystąpił Michał kosmala. 
nawet pokrzywy były prawdziwe – ze-
brane przez panią anię. Mama Moniki 
wymalowała kwiatki stokrotki. wystę-
pował także andrzej Rosiewicz. 

WySTęP
CHÓRU 
Bemcanto 
w uroczystość objawienia pań-
skiego 6 stycznia 2015 roku w na-
szej parafii wystąpił chór Bemcanto, 
działający przy urzędzie dzielnicy 
warszawa Bemowo.
wierni dopisali. na zakończenie 
wszyscy zaśpiewali kolędę „Cicha 
noc”.
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małE co niEco

Racuchy z jabłkiem
dziś ProPoNuJę Coś, Co lubią i duzi, i mali, Czyli raCuChy, które moJa babCia Nazy-
Wała Jabłkami W CieśCie.

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.    
           I.Z.

Jabłka obrać, wydrylować i pokroić na grube plastry. Ciasto przygotować tak jak ciasto naleśnikowe: mąkę 
połączyć z mlekiem, wbić jajka, dodać cukier puder i wszystko wymieszać. powoli dolewać niewielką ilość ga-
zowanej wody i mieszać do momentu, aż powstanie gładka, gęsta masa. na patelni rozgrzać olej. plastry jabłka 
zanurzać w cieście i kłaść na gorący olej. smażyć z obu stron na złoty kolor. przed podaniem posypać cukrem 
pudrem. Można jeść na gorąco, ale doskonale smakują także po ostudzeniu.

Składniki:

4-5 kwaśnych jabłek
2 szklanki mąki
1 szklanka mleka
2 jaja
2 łyżeczki cukru pudru
woda gazowana
olej do smażenia
cukier puder do posypania

dO ZOBACZENIA, dO USŁySZENIA
16 stycznia, godz. 18.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Mongolia – podróże w krainie Czyngis-chana” - spotkanie z podróż Jakub Czajkowskim

17 stycznia, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Folkowo Bemowo” - warsztaty wokalne z warsaw afrobeat orchestra dla dzieci 7-12 lat

17 stycznia, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Merylin Mongoł” - sztuka nikołaja kolady w wykonaniu grupy T_aRT

17 stycznia, godz. 18.00, klub karuzela, wstęp wolny
„album karla Höckera” - spektakl paula Bargetto i Teatru Trans-atlantyk

18 stycznia, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Rockolędy” - koncert kolęd w aranżacjach rockowych

18 stycznia, godz. 19.00, kościół pw. Św. Łukasza
koncert kolęd w wykonaniu Chóru Jutrzenka z parafii podwyższenia krzyża Św.



                      skaŁa numer 1(257)

strona 11

Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Konrad i ks. Józef
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00

czw. 10.00-12.00
Prezes – p. Barbara Tywonek

Opiekun – ks. Józef Petrynowski
Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad i ks. Józef

Studencki zespół muzyczny
niedz, godz. 18.00 - ks. Konrad Zawłocki

Ministranci i lektorzy
wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński

Skauci Europy
Dziewczynki 8 – 12 lat: Aneta Kostro – tel. 502 214 

006, kostro.aneta@gmail.com;
Dziewczynki 12 – 16 lat: Zofia Tranda – 695 091 

304, zosia.tranda@gmail.com; 
chłopcy 8-12 lat, Arkadiusz Włodarczyk: 

arek_wlodarczyk@op.pl
Scholka dziecięca

śr. godz. 17.45,  p. Joanna Kiełczewska-Włodarczyk
„Przyjaciele Oblubieńca”

środa godz. 19.00 - ks. Konrad
Spotkania dla ojców

I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Msze święte w naszej parafii
NIEDZIELE

7.00, 8.30, 10.00
11.30 (z udziałem dzieci)

13.00, 16.00, 18.00
20.00 (studenci)

DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30, 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00

Niedziela – po Mszy św. o 20.00
KanCeLaria

poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 
tel. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65

ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne
12 stycznia – poniedziałek:

7.00: śp. andrzej Chmielewski – 12 greg.;
7.00: dla uczczenia i uwielbienia ducha Świętego w sercach 
 wszystkich ludzi świata;
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.30: śp. zofia ostrowska w rocznicę śmierci;
7.30: śp. Elżbieta Bujak – 6 greg.;
18.00: w int. zmarłych;

13 stycznia – wtorek:
7.00: śp. stanisław i Tekla Czerscy, c.r. Czerskich i wałęków;
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.30: śp. Elżbieta Bujak – 7 greg.;
18.00: śp. andrzej Chmielewski – 13 greg.;

14 stycznia – środa:
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.00: śp. Elżbieta Bujak – 8 greg.;
7.00: śp. andrzej Chmielewski – 14 greg.;
7.30: ………………………………………….;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

15 stycznia – czwartek:
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.30: śp. Elżbieta Bujak – 9 greg.;
18.00: śp. andrzej Chmielewski – 15 greg.;

16 stycznia – piątek:
7.00: śp. andrzej Chmielewski – 16 greg.;
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.30: śp. Elżbieta Bujak – 10 greg.;
7.30: śp. adam godzik;
7.30: śp. waleria, Halina i stanisław Świątek;
18.00: śp. grażyna prezgot w 1 r.śm.;

17 stycznia – sobota:
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.00: śp. Elżbieta Bujak – 11 greg.;
7.30: śp. Marian, c.r. ośków i olków;
7.30: śp. andrzej Chmielewski – 17 greg.;
18.00: śp. andrzej kamień – 6 r.śm.;

18 stycznia – niedziela:
7.00: śp. Barbara szalo w 19 r.śm., krystyna perłowska w 7 r.śm.;
8.30: śp. andrzej Chmielewski – 18 greg.;
10.00: śp. zbigniew w 3 r.śm. i Henryka omelańczuk;
11.30: śp. Mariusz i Henryk Bogusz oraz o Boże błog., zdrowie 
 i potrzebne łaski dla c.r. Boguszów;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. sabina pierzchała w 30 r.śm.;
18.00: o Boże błog., potrzebne łaski, dar pracy i macierzyństwa 
 dla iwony;
20.00: śp. Elżbieta Bujak – 12 greg.;
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OgłOszenia duszpasterskie

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
ojca i Syna, i Ducha Świętego…” (mt 28, 19)

do wspólnoty kościoła, przez chrzest święty, zostało włączone dziecko:

   1. alicja patrycja pusz;

Sakrament chrztu świętego

ROK W LICZBACH
Rok 2014 w liczbach - sakramenty i inne prak-
tyki duszpasterskie w parafii św. Łukasza: 

• chrzty – 200;
• śluby – 11;
• pogrzeby – 6;
• pierwsza Komunia święta – 79;
• bierzmowanie – 36;
• odwiedziny u chorych – 61;
• ilość udzielonej Komunii 
świętej – 120.000;
• obecni na mszach świętych 
w niedzielę – 2.600;

nieDzieLa ChrztU pańsKieGO
11 stYCznia 2015

1.wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie 
pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwier-
dził, że jest on Jego synem, kończy okres narodze-
nia pańskiego. od jutra w liturgii rozpoczyna się tak 
zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie 
przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do 
święta ofiarowania pańskiego, zwanego u nas świę-
tem Matki Bożej gromnicznej, które bezpośrednio 
wiąże się z Bożym narodzeniem.

2. Jutro o godz. 1800 msza św. wypominkowa. nasze 
modlitwy  za zmarłych rozpoczniemy o godz. 1730.

3. za tydzień o godz. 1800 Msza św. w języku łaciń-
skim. 

4. serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na bu-
dowę nowej świątyni, te dzisiejsze złożone na tacę, 
jak również wpłacane na konto bankowe naszej bu-
dowy, czy też przekazywane osobiście.

5. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne.

6. dziękujemy mieszkańcom bloków przy ul. dębic-
kiej 29, Bogatyńskiej 3, 4, 6, 6a, 8, 10a, dębickiej 
7, 9, strońskiej 1, 3, Jeździeckiej 4, szlifierskiej 21, 
Babimojskiej 13, grodkowskiej 6, 8, Marynin 25a, 
B, Marynin  domki za życzliwe przyjęcie nas podczas 
kolędy i ofiary złożone na budowę nowego kościoła.


