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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH
Dz  5, 12 - 16
Wiara, która uzdrawia

DRUGIE CZYTANIE Z  KSIĘGI APOKA-
LIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA
Ap  1, 9 - 11a. 12 - 13. 17 - 19
Byłem umarły, oto jestem żyjący na
wiek

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.EWANGELIA:

J  20, 19 - 31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza  dla Solenizantów i Jubilatów

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmij-
cie Ducha Świętego Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z
nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni zaś uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale
on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wo-
bec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie.

PSALM  RESPONSORYJNY:  Ps  118(117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24
REFREN:  (por.  1a)  Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

W Niedzielę Palmową 30
pracowników środków
przekazu z Ukrainy gości-
ło na plebani oraz kościele

wadowickim. Zainteresowani byli życiem
i działalnością Papieża. Szukali specyfiki
Wadowic, które wydało takiego Papieża.

Ukraińscy dziennikarze

Pozłocona chrzcielnica
Artystyczna pracownia Politechniki kra-

kowskiej zrealizowała odnowę czaszy
chrzcielnicy. Użyła do tej pracy pozosta-
łych po złotych koronach precjozów skła-
danych przez Wadowiczan z okazji koro-
nacji obrazu. Ta sama pracownia przed
dwoma laty wykonała korony na Obraz
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W
koronach oraz przykryciu chrzcielnicy
mieści się złote serce Wadowiczan.

Inicjatywa budowy
Roków jest wioską należącą do naszej

parafii. Odległa jest o 5 km. Jest w niej
65 domów. W ostatnich miesiącach doj-
rzewa wśród mieszkańców myśl wybu-
dowania domu wielofunkcyjnego, w któ-
rym znalazłoby się miejsce na kaplice.
Mieszkańcy tej części parafii debatują nad
najlepszą lokalizacją tego domu. Są bra-
ne pod uwagę trzy miejsca, na których
można zrealizować tę inwestycję. Każde
z tych miejsc ma swoje plusy, ale i także
pewne braki. W niedzielę Miłosierdzia
Bożego o godz. 15.00 odprawiamy tam
mszę św., aby trudne sprawy zawierzyć
Jezusowi bogatemu w miłosierdzie.

Radosna nowenna
Przez osiem dni duża grupa parafian

zbierała się w naszej bazylice o godzinie
15.00 na nowennie do Miłosierdzia Bo-
żego. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego
dokonamy wielkiego aktu intronizacji Je-
zusa bogatego w Miłosierdzie w naszych
rodzinach.

Idzie nowe
U początku XX wieku, po odprawionych

misjach prowadzonych przez Ojców Re-
demptorystów, została zaprowadzona no-
wenna do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy. Piękny obraz nawołujący do czci
Matki Bożej został powieszony w kaplicy
Matki Bożej Tomickiej. Na początku XXI
wieku, po przeżytych rekolekcjach o Mi-
łosierdziu Bożym, umieściliśmy obraz
„Jezu ufam Tobie” w ołtarzu naszego ko-
ścioła. Przekonaliśmy się jak błogosławio-

nym czasem dla Wado-
wic był wiek XX. Wy-
prosiła to Matka Boża
spiesząca z pomocą. Ufamy, że ten nowy,
nieznany wiek oddany Bożemu Miłosier-
dziu będzie dla Wadowiczan tym bardziej
czasem specjalnych łask.
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Pierwszym darem Zmartwychwstałe-
go jest dar odpuszczania grzechów. Jest
on możliwy dzięki działaniu Ducha Świę-
tego. Apostołowie otrzymali ten dar w
Wieczerniku a więc w miejscu ustanowie-
nia Sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Do dzisiejszego dnia odpuszczanie grze-
chów zostało zarezerwowane kapłanom
i biskupom. Nikt inny poza duchownymi
nie może odpuszczać ludziom grzechów.
Ten przywilej jest zarazem trudnym obo-
wiązkiem. W naszej parafii łaska odpusz-
czania grzechów przybrała postać rzeki
Miłosierdzia Bożego. Dlatego nie powin-
niśmy się dziwić, że kult Bożego Miło-
sierdzia jest bardzo bliski duchowi naszej
parafii, która jest centralnym miejscem
sprawowania pokuty dla wielu mieszkań-
ców ziemi wadowickiej. Dzisiaj razem z
Apostołami oddajemy cześć Bogu Miło-
siernemu, który nieustannie dokonuje
cudu przebaczenia naszych grzechów w
sakramencie pokuty i pojednania.Pierw-

szym darem Zmartwychwstałego jest dar
odpuszczania grzechów. Jest on możliwy
dzięki działaniu Ducha Świętego. Aposto-
łowie otrzymali ten dar w Wieczerniku a
więc w miejscu ustanowienia Sakramen-
tu kapłaństwa i Eucharystii. Do dzisiejsze-
go dnia odpuszczanie grzechów zostało
zarezerwowane kapłanom i biskupom.
Nikt inny poza duchownymi nie może od-
puszczać ludziom grzechów. Ten przywi-
lej jest zarazem trudnym obowiązkiem. W
naszej parafii łaska odpuszczania grze-
chów przybrała postać rzeki Miłosierdzia
Bożego. Dlatego nie powinniśmy się dzi-
wić, że kult Bożego Miłosierdzia jest bar-
dzo bliski duchowi naszej parafii, która jest
centralnym miejscem sprawowania pokuty
dla wielu mieszkańców ziemi wadowickiej.
Dzisiaj razem z Apostołami oddajemy
cześć Bogu Miłosiernemu, który nieustan-
nie dokonuje cudu przebaczenia naszych
grzechów w sakramencie pokuty i pojed-
nania.                                           Ks. Jan Jarco

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Przeżywam chwile z Matką Najświętszą. Z wielkim utęsknieniem czekam na przyjście
Pana. Pragnienia moje są wielkie. Pragnę, aby wszystkie ludy poznały Pana, pragnę
przygotować wszystkie narody na przyjęcie Słowa Wcielonego.

W czasie Mszy św. przed Komunią świętą było odnowienie ślubów. Kiedy wyszłyśmy
z klęczników i zaczęłyśmy mówić formułę ślubów, nagle stanął Jezus obok mnie w szacie
białej, przepasany pasem złotym i rzekł do mnie: Udzielam ci wieczystej miłości...

Z DZIENNICZKA S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Nasze sprawy
Kolejna rocznica

16 kwietnia 1929 roku odbył się po-
grzeb 45-letniej matki Ojca Św. Pani
Emilii Wojtyłowej z d. Kaczorowska.
Przyczyną zgonu była niewydolność
nerek.

Pan Organisty odchodzi
W Poniedziałek Wielkanocny podali-

śmy do wiadomości parafian smutną wia-
domość, że nasz Pan Organista Paweł
Wajdzik po 9 latach złożył dobrowolnie
rezygnację z pracy w naszej parafii. Ro-
dzinne układy pomagają naszemu miłe-
mu Panu Organiście objąć posadę w
Buczkowicach. Mamy wielką wdzięcz-
ność dla Pana Wajdzika za wysoką kul-
turę człowieczeństwa oraz fachowość
zawodową. Od lipca w naszej parafii
obejmie posadę nowy organista. Czeka-
my na propozycje.

Święcenie pokarmów
Po raz kolejny byłem oczarowany

wielką ilością ludzi, a zwłaszcza małych
dzieci przychodzących do bazyliki, aby
poświęcić pokarmy. Dziewięć  razy w
tym dniu święciliśmy różne świąteczne
pokarmy. Patrząc na mnogość ludzi w
naszej bazylice myślałem sobie: „Skąd

Radość i niepokój
Wielka Sobota była dnie dzielenia się. W na-

szej kuchni Św. Brata Alberta rozdano steki
kilogramów żywności. Przybyło tam w tym
dniu 400 osób. Również i Zespół Charytatyw-
ny naszej parafii przekazał wiele wiktuałów
wadowickiej biedzie. Dzień ten jest dla mnie
źródłem wielkiej radości, ale i głębokiego nie-
pokoju. Radości, że tylu ludzi ożywionych du-
chem chrześcijańskim dzieli się i daje. Wciąż
daje. Niepokój mój pogłębia się bo obszar bie-
dy rośnie, bo bieda materialna powoduje mo-
ralne zgliszcza, a także rodzi wielką nieporad-
ność. Wynikiem jest pretensjonalna postawa
roszczeniowa. Ogarnia mnie niepokój, gdyż nie
mamy sposobu na wychowanie tych biednych
ludzi do prężności i dynamiki ducha. Do szu-
kania pomocy u Boga. Są często jak duże dzieci,
nastawione egoistycznie – że im się należy. Są
bierni i apatyczni. Co robić, żeby im pomóc
odkrywać swoją ludzką godność?

oni się biorą. Skąd w naszej parafii jest tyle
dzieci. Przecież ani tylu dorosłych, a tym bar-
dziej takiego mnóstwa małych dzieci nie wi-
dzę w kościele w zwykłą niedzielę.” Duma-
łem nad pytaniem: „Czy aż tylu przyjeżdża w
odwiedziny, czy też aż tylu chodzi do kościoła
tylko ze „święconym”?

DOBRE SERCA I HOJE DŁONIE
Przed Świętami Wielkanocnymi Zespół

Charytatywny zorganizował zbiórkę
żywności i odzieży. Dzięki hojności pa-
rafian paczkami żywnościowymi obdzie-
lono 172 rodziny najbardziej potrzebują-
ce. Odzież jest wydawana w punkcie
charytatywnym w każdą środę i czwar-
tek od godz. 9.00 do 12.00 W okresie
przedświątecznym członkowie Zespołu
odwiedzili 44 chorych. Złożyli im życze-
nia, dali świąteczne kartki i obdarowali

paczkami żywnościowymi. W Wielką Sobotę
z poświęconego pokarmu, który parafianie zło-
żyli do koszy w naszej Bazylice, skorzystało
45 rodzin będących w trudnej sytuacji mate-
rialnej.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzię-
kujemy – szczególne podziękowanie składa-
my dzieciom, które podzieliły się swoimi sło-
dyczami z innymi dziećmi. Bóg zapłać!

Teresa Nogala
wraz z Zespołem Charytatywnym



-3--6-

Intencje mszalne:
Poniedziałek  23 kwietnia  Wojciecha, Jerzego
  6.00 O bł. Boże i Miłosierdzie Jerzego
  6.30 Śp. Wojciech Baran
  7.00 Śp. Helena Kawończyk
  7.30 Śp. Zofia i Wojciech Drewniak oraz za

zmarłych ich dzieci
  8.00 Śp. Stanisława i Jan Ziomkowscy
12.00 Śp. Wojciech i Katarzyna Struzik
18.00 Śp. Letycja w 1 r.ś.

Wtorek  24  kwietnia  Grzegorza i Horacego
  6.00 Śp. Urszula Płaszewska
  6.30 Śp. Tadeusz Rajda
  7.00 Śp. Aniela w 10 r.ś.
  7.30 Śp. Jerzy Wacław
  8.00 Śp. Helena Kawończyk
12.00 Śp. Jan Woźniak  Karolina Jan syn
18.00 Śp. Zdzisława Jura

Środa  25 kwietnia Marka i Jarosława
  6.00 Śp. Józef Książek
  6.30 Śp. Władysław Krzystyniak
  7.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie

i bł. Boże dla Jolanty i Andrzeja
w 20 r. ślubu

  7.30

  8.00 Śp. Tadeusz Rajda
12.00 Śp. Zdzisława Jura

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Śp. Władysław Krzystyniak

Czwartek 26 kwietnia   Marzeny i Marii
  6.00 Śp. Józef Książek
  6.30 Śp. Tadeusz Rajda
  7.00 Śp. Anna i Walenty Wójcik i Alojzy syn
  7.30 Śp. Władysław Krzystyniak
  8.00 Śp. Urszula Płaszewska
12.00 Śp. Stanisław i rodzice
18.00 Śp. Józefa Frączek w 1 r.ś.

Piątek 27 kwietnia   Zyty, Teofila
  6.00 Śp. Józef Książek
  6.30 O bł. i opatrzność Bożą dla rodziny
  7.00 Dziękczynna za wszelkie łaski z

prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
Lucjana

  7.30 Śp. Tadeusz Rajda
  8.00 Za zmarłe członkinie Katolickiego

Stowarzyszenia Kobiet p.w. Św. Zyty
12.00 Dziękczynna za uzdrowienie

Franciszka i o zdrowie dla rodziny
18.00 Śp. Eleonora Migdałek w 6 r.ś.

 Sobota  28 kwietnia  Piotra Ludwika Pawła
  6.00 Śp. Józef Książek
  6.30 Śp. Władysław Krzystyniak
  7.00 Śp. Tadeusz Rajda
  7.30 Śp. Zdzisława Jura
  8.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże

dla Małgorzaty i Marcina Potoczek
             w 1 r. ślubu
12.00 Śp. Tadeusz Kubera w 20 r.ś.
18.00 Śp. Maria Żak w 5 r.ś.

Niedziela  29 kwietnia  Katarzyny Ryty
Piotra

  6.00 Śp. Helena Książek w 4 r.ś.
  7.30 Śp. Janina Bąk w 1 r.ś.
  9.00 Śp. Wiesław i Jan Gurdek
10.30 Śp. Franciszek Madej w 7 r.ś.
11.30

12.00 Dziekczynna z prośbą o zdrowie i bł.
Boże dla Roberta i Teresy Graca w 13
rocznicę  ślubu

13.15 Śp. Zdzisława Jura
18.00 Śp. Maria i Marian Gabryl

Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli

 MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 22.04.2001
1. Niedziela dzisiejsza poświęcona

jest uwielbieniu Miłosierdzia Bożego.
2. Na nowennie do Matki Bożej w

środę o godz. 8.30 i 17.30 modlimy się o
godne przygotowanie dzieci do pierwszej
Komunii Świętej.

3. W czwartek o godz. 16.30 spo-
tkanie członków Straży Honorowej Ser-
ca Bożego połączone ze święconym.

4. W tym roku na nabożeństwach
majowych pragniemy poprzez Maryję wy-
śpiewać Bogu: Te Deum Laudamus za
łaskę przeprowadzenia Kościoła w nowe
tysiąclecie przez Papieża – Wadowicza-

nina.
5. Święci tego tygodnia: jutro jest

uroczystość św. Wojciecha biskupa i mę-
czennika, głównego patrona Polski. We
wtorek jest św. Jerzego, a w czwartek św.
Marka ewangelisty.

6. Składka z dzisiejszej niedzieli
przeznaczona jest na potrzeby Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie.

7. Z przyszłej niedzieli taca przezna-
czona jest na potrzeby Seminarium Du-
chownego.

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Duszpasterstwo nasze ma świadomość wielkiej rangi pielgrzymek. Są one źródłem
pogłębienia więzi międzyludzkiej, a także religijnej. Nasza parafia organizuje pielgrzymki
krajowe i zagraniczne. 30 kwietnia i 1 maja pielgrzymujemy do Lichenia. Wszystkie miej-
sca są już zajęte. Od 16 maja do 26 maja odbywa się pielgrzymka do Włoch. Dwa
autokary są pełne. Od 15 czerwca do 20 czerwca planujemy pielgrzymkę na Litwę.
Koszt tej pielgrzymki wynosi 650 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Pod koniec września
zamierzamy pielgrzymować do Portugalii i Hiszpanii. Dokładniejsze informacje wkrótce
przekażemy.

PIELGRZYMKI

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:

Poniedziałek:   L.świąt.Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30   *
J 12, 24-26

Wtorek:   Dz 4, 32-37   *   J 3, 7-15
Środa:     1 P 5, 5b-14   *   Mk 16, 15-20
Czwartek:Dz 5, 27-33   *   J 3, 31-36
Piątek:    Dz 5, 34-42   *   J 6, 1-15
Sobota:   Dz 6, 1-7   *   J 6, 16-21
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Po niezwykłych drogach ziemskiego
pielgrzymowania prowadzi dobry Bóg, Oj-
ciec Miłosierdzia swoje dzieci. Apostołka
Bożego Miłosierdzia zmarła 5 październi-
ka 1938 roku w klasztorze w Łagiewni-
kach. Po maturze w maju 1938 r. Celer
liceum wadowickiego postanawia studio-
wać polonistykę na Wydziale UJ. Jego oj-
ciec wymawia mieszkanie w kamienicy
czynszowej w Wadowicach. W związku
ze studiami od września Senior z Junio-
rem przenoszą się na mieszkanie do swo-
ich krewnych do Krakowa na Dębniki. Od
października 1938 roku młody Karol Woj-
tyła rozpoczynał studia humanistyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Chociaż siostra Faustyna nigdy osobi-
ście nie spotkała młodego Wojtyłę, Bóg
jednak dał jej łaskę prywatnej wizji, w któ-
rej zobaczyła Ojca Świętego odprawiają-
cego Mszę Świętą. Wizja ta miała miej-
sce 29 stycznia 1935 roku. Druga wizja,
w której siostra Faustyna ponownie zoba-
czyła Papieża dotyczyła odległej przyszło-
ści. Pan Jezus dał swojej wiernej uczen-
nicy łaskę widzenia uroczystości w cza-
sie, której Papież z całym Kościołem ob-
chodził Święto Miłosierdzia. Jak wiemy
stało się to rok temu w święto Miłosier-
dzia Bożego na Watykanie i w Łagiewni-
kach – podczas kanonizacji Siostry Fau-
styny.

Już jako Biskup Krakowski w sposób
wyjątkowy przyczynił się do przeprowa-
dzenia beatyfikacji Siostry Faustyny. Dużą
rolę odegrał w wyjaśnianiu właściwego
sensu kultu Miłosierdzia Bożego. Z histo-
rii wiemy, że 6 marca 1959 roku kongre-
gacja Watykańska Świętego Oficjum za-
kazała rozpowszechniania obrazu i pism

PAPIEŻ, A BOŻE MIŁOSIERDZIE
dotyczących nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego według siostry Faustyny. Nie
wolno było od tego czasu publicznie od-
dawać czci obrazowi Miłosierdzia Boże-
go. Na skutek wytężonego teologicznego
pogłębienia dzienniczka Siostry Faustyny
zrealizowanego przy współpracy księdza
profesora Ignacego Różyckiego - Metro-
polita Krakowski Kardynał Karol Wojty-
ła przedstawił Watykańskiej Kongrega-
cji Doktryny Wiary dowody na nieskażo-
ność objawień łagiewnickiej wizjonerki.
Praca ta zaowocowała następującym
oświadczeniem kongregacji: „Mając na
uwadze przedstawione liczne dokumenty
oryginalne, nie znane w 1959 roku, zwa-
żywszy głęboko zmienione okoliczności i
uwzględniając decyzję wielu biskupów
polskich oświadcza , że zakazy zawarte
w cytowanej notyfikacji nie są już wiążą-
ce.” Dokument nosi datę 15 kwietnia 1978
roku. Papieżem był ów czas jeszcze Pa-
weł VI. O długoletnich zmaganiach  uzna-
nia przez Watykan kultu Bożego Miłosier-
dzia również siostra Faustyna w swoim
dzienniczku pisała.

Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfiko-
wał, a także kanonizował siostrę Fausty-
nę. Poprzez te religijne akty nadał wła-
ściwy kierunek nabożeństwu do Bożego
Miłosierdzia. Wadowicka parafia pragnie
realizować w swoim programie duszpa-
sterskim wielkie oddanie Swego Rodaka
Jezusowi bogatemu w Miłosierdzie. Pra-
gnie w dzisiejsze święto intronizować
Boże miłosierdzie w każdej rodzinie na-
szej parafii. Niech Chrystus Miłosierny
raczy przyjąć ten akt oddania.

Ks. Proboszcz

Pożegnaliśmy:
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci otrzymały Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.:

Modlimy sie za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Zapowiedzi:
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej.

Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Natalia OBSTARCZYK, córka Jan i Arletty
Bartosz Mirosław GÓRA, syn Marcina i Aleksandry
Jan Jakub KOWALCZYK, syn Piotra i Marty
Jan Piotr KASPRZAK, syn Piotra i Agnieszki
Olga Małgorzata DYRCZ, córka Sławomira i Filomeny
Przemysław PAŹDZIORA, syn Mariusza i Barbary
Natalia Martyna MALINOWSKA, córka Pawła i Edyty
Julia Joanna GALAS, córka Marka i Marty
Aleksandra Barbara KSIĄŻEK, córka Romana i Heleny
Sebastian Kamil GAUDYN, syn Mirosława i Ewy

Tomasz Antoni GOŁBA Syn: Antoniego i Lucyny z d. War-
chał Zam. Wadowice, ul. Nadbrzeżna 33/3 Katarzyna Anna
SZMYD Córka: Edwarda i Danuty z d. Bałyś Zam. Kraków,
ul. Podedwarze 2/64

Urszula PŁASZEWSKA, z d. Kubińska, ur.1927 r., zam. ul. Mickiewicza
Władysław Stanisław KRZYSTYNIAK, ur. 1936 r., zam. ul. Pułaskiego
Aniela BIENIEK, z d. Zając, ur. 1919 r., zam. ul. Krasińskiego
Józef KSIĄŻEK, ur. 1914 r., zam. ul. Piaskowa


