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W  służbie Chrystusa Króla.
Zbliża się znowu uroczystość Chry

stusa Króla, Ustanowiona na ostatnią 
Niedzielę października. W  szczególny 
%)osóto ma ten dzień powiększyć chwa
łę Pana Jezusa, Króla świata.

Nawet katolicy zlbyt łatwo 'zapomi
nają o tern, że Bóg jest ich naJjiwyż- 
szym Panem 1 władcą. Żyją, jak gdy- 
V  Boga wcale nie było. A  cóż mamy 
Mówić o różnego gatunku bezbożni
cach, którzy, jaJkoby wysłannicy szata
na, podkopują panowanie Chrystusa 
Króla. Należy więc 'przypomnieć w  tym 
Miiu uroczystym, że podkopać, zniwe- 
cżyć panowania Chrystusa Króla nikt 
Me zdloła.' Jeisltto piraca daremna. 
Mdyny sukces, którym poszczycić się 
Mogą różnego rodzaju gorliwcy piekła 
test utrata niejednych dusz, sprowa
dzenie ich na pochylą drogę upadku, 
fTowadzacą do potępienia wiecznego.

My katolicy wierzący, których nic 
Mci miąć nie zdoła, mamy walczyć 
Właśnie o to panowanie Chrystusa 
Króla w poszczególnych duszach, po
większając cześć i chwałę Jego w ca- 
*em społeczeństwie. Chrystus Pan pa
kować ma w każdej duszy. Jako istoty 
Maumne powinniśmy słuchać głosu 
bożego w każdej sprawie. Każda myśl, 
Każdy czyn, każde słowo są przecież 
*godine łub niezgodne z prawem Bo
tem1, a tenisami em iz wolą naszego 
Króla i Pana. Nietylfco jednak ro- 
Mm, ale i serce powinno być oddane 
Kogu. Najwyższem uczuciem, napeł- 
Ma.jąicem serca nasze, jest miłość Boga. 
Kt0 kocha Boga, ten najlepiej kocha 
Ojczyznę, ten niemniej kocha rodzinę 
■ bliźnich swoich, ten rozumnie kocha 
te-mego siebie.

JeJdtaostki łączą s(ię w  rodziny i spo
łeczeństwo. Społecznością najwyższą 
test Kościół Katolicki, w  której łączą 
îę katolicy wszystkich narodowości. 

Kh zaś podstawą jest rodzina. O ile 
Chrystus Pan panować będzie w ro
ninach, będzie także Panem poszcze

gólnych narodów. Poważanie sakra
mentu małżeństwa, poszanowanie wioli 
Bożej w  gronie rodzi/rmem, oto pod
stawy panowania Chrystusa w rodzi
nach katolickich i 'społeczeństwie.

Przez rodzinę duch Chrystusowej 
■miłości powinien przenikać dlo szkół, 
urzędów, wojlslka i temisamiem ogarnąć 
całe państwo, cały nairóld.

Praca nad zaprowadzeniem Króle
stwu Chrystusowego nie należy do 
rzeczy łatwych. Kościół Chrystusowy, 
praculjąc już kilkanaście .'wieków,, nie
ustannie zyskulje jednak złwyeię!stiwa 
dlla Chrystusa Króla. Zadanie to złożył 
Chrystus Pan w ręce biskupów i ka
płanów z Ojcem św. na czele. Ponie
waż jednak biskupi i kapłani nie zdo
łają sami całej pracy tej podołać, po
trzebna, jest gorliwa pomoc 'wszystkich 
katolików.

I oto dziś po wielu walkach i re
wolucjach społeczeństwa przychodzą 
do przekonania, że niesłusznie postą
piły, odsuwając się od czynnej współ
pracy w  'Królestwie Chrystusowem. 
Coraz wyraźniej poznaje społeczeń
stwo katolickie, że coraz mężniej sta
wać musi pod sztandarami Chrystusa 
Króla, że trzeba odnowić świat.

W  uroczystość Pana Naszego Jezu
sa Chirystusa-Króla w  archidiecezjach 
naszych rok rocznie obchodzimy 
„Dzień Katolicki". Jest to dzień pro
pagandy idei katolickiej i zasad kato
lickich. Zasady naszej wiary świętej 
koniecznie musimy silnie podkreślać

Rzucił więc Ojciec św. hasło Akcji 
Katolickiej.

„Akcja Katolicka" jak określił 
Ojcie-c św. Pius XI. „stawia soibie za 
zadanie odnowić wszystko w Chrystu
sie, jest prawdziwem apostolstwem ku 
czci i chwale samego Chrystusa". Jest 
więc ona głóiwnym obowiązkiem życia 
chrześcijańskiego. Rodzaje pracy, 
wchodzące w zakres Akcji Katolickiej, 
są różnorodne, trudno nawet wszystkie 
wymienić. Będzie nią obrona prawd 
wiary, rozpowszechnianie katolickich 
pism i książek, czyny miłosierdzia 
chrześcijańskiego, praca w stowarzy
szeniach i związkach katolickich, 
a przedewszystk i e m wzorowe, kato
lickie życie jednostek i rodzin.

Każdy katolik, który chce żyć dlla 
Chrystusa, mnisi dla niego pracować 
na Bierni. Powinien więc należyć do 
Akcji Katolickiej. Wszyscy katolicy 
powinni stanąć w  szeregach organi- 
zacyj., należących ido Akcji Katolickiej, 
t worzących, pod sztandarami Chrystusa 
Króla armję Królestwa Bożego. Dzień 
Chrystusa Króla, dlzień przeglądu prac, 
powinien, się Stać dniem połączenia 
Wszystkich katolików w szeregach 
wrganizacyj katolickich.

i odważnie przeciwstawiać duchowi 
niewiary i rozwiązłości naszych cza
sów. Armją Chrystusową, która ma 
stoczyć rozstrzygający i zwycięski bój 
z niewiarą i rozpasaniem wispółcze- 
snem, to Akcja Katolicka. Jej to za
daniem: pod wodzą Ojca chrześcijań-

I A k a d e n ja  ku czci  Chrystusa Króla
W niedzielę 25 bm. o godzinie 17-tej.

Sakrament małżeństwa podstawą rodziny
chrześcijańskiej.
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stwa i przy pomocy wszystkich kapła
nów i wiernych przywrócić i utwier
dzić panowanie Chrystus a-Króla w du
szach ludzkich jak i w społeczeństwie 
ludzikiem. Pragnie gorąco Najdostoj
niejszy nasz !kis. Arćypasterz, by ha
słem tegorocznego Dnia Katolickiego 
oraz tematem kazań i wykładów 
w dniu tym był Sakrament Małżeń
stwa jaiko podstawa rodziny chrześci
jańskiej.

Hasło to arcypasterslkie, podane 
nam do rozważania i urzeczywistnie
nia, jasno i dobitnie trafia odrazu 
w jądro naszych dzisiejszych bolą
czek społecznych. Nikt bowiem za
przeczyć nie może, że najokropniej
szym skutkiem bezbożności, rozwią
złości i  nęidzy naszych czasów, a zara
zem przyczyną licznych kar Bożych, 
spadających dziś na społeczeństwo, 
jest szatańskie podważanie podstaw 
społeczności ludzkiej przez celowe Poz
bijanie rodziny i poniewieranie mał
żeństwa jako jej korzenia. Ciężką 
i niebezpieczną chorobę moralną prze
chodzi . dziś naogół życie rodzinne. 
Z bólem i trwogą należy nasamprzód 
stwierdzić wielki upadek autorytetu 
i pietyzmu u dzieci dla rodziców oraz 
coraz wlidjpczniej zaznaczający się za
nik iztmysłu rodzinnego, mianowicie 
u młodzieży dorastającej, która w do
mu rodzinnym częstokroć już niczego 
innego więcej nie upatruje, jak tylko 
miejsce dla stołu i stancji. Ale rów
nież i rodzice dzisiaj często i ciężko 
grzeszą przeciwko istocie i świętości 
rodziny, już to przez to, że za mało 
są przejęci duchem bo jaźń i Bożelj i po
czuciem odpowiedzialności za wycho
wanie w  karności potomstwa, już to 
i dlatego, że, zatruci nikczemnym du
chem czasu, wogóle bronią się prze
ciwko potomstwu, zamiast przyjmo
wać je z gotowością z rąk Stwórcy. 
Iranami słowami, małżeństwa nowo
czesne, zamiast być warsztatami twór
czej miłości, stały się jaskiniami ni
skich namiętności; zamiast, być ko
lebkami życia luidżkiego,. Stały się 
trumnami śmierci owej okrutnej, rafi
nowanej śmierci, która pod nazwą 
śmierci białej pozostanie na zawsze 
jako niezatarte piętno hańby na poko
leniu dzisiejszemu Patrząc dziś na ta
kie zbezczeszczenie małżeństwa i ro
dziny, bez przesady powiedzieć można 
z Panem Jezusem „ o hrzydlkości spu
stoszenia na świętem miejscu" (Mit. 24, 
15 i Dan. 9, 27); o upadku grzechowyim 
małżeństwa i rodziny.

Uleczyć małżeństwo iz ciężkich ran, 
jakie zadał mu bezbożny duch czasu, 
oto najwięcej palące zadanie chwili, 
oto pierwisez i najważniejsze hasło 
Akcji Katolickiej, dokoła którego sku
pił- się i wysilić siię muszą po boha
tersku wiszyscy ludzie dobrej woli. 
Wtedy też z pewnością uzdrowimy 
rodzinę, jako i społeczeństwo całe; 
wtedy też przebłagamy gniew Boży 
i uchylimy od nas karzącą rękę Bożą,
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dziś tak ciężko na nas spoczywającą.
Idąc tedy za wskazaniem naszego 

Arcypasterza, uprzytorniniijimy sobie 
w Dzień Katolicki ze skupieniem i po
wagą, której wymaga ważność przed
miotu, jakiem być powinno małżeń
stwo, aby rzeczywiście stało się źró
dłem fizycznej i moralnie zdrowej,

Poświęcenie Ogni;
Niedziela ostatnia była dniem wiel

kiej radości dla organizacyj katolic
kich naszej para fjl O godzinie 12,30 
w południe nastąpiło bowiem poświę
cenie Ogniska Parafjalnego. Wydaje 
się, jakoby to była uroczystość podo
bna do wielu innych w parafji naszej. 
A  jednak jest inaczej. Kto bowiem 
obserwował pracę organizacyj naszych 
stwierdził z ubolewaniem jak skrępo
wane były organizacje brakiem ubi
kacji. Biuro parafjalne jedno i drugie, 
kasa kościelna, nawet kurytarze były 
zapełnione członkami organizacyj, któ
re czekały na swoje zbiórki, czy to za
rządów, czy zastępowych, czy komis yj, 
czy -stowarzyszeń całych. Zdarzało się 
nieraz, że na salce parafjalmej odby
wało się zebranie zarządu, kiedy ró
wnocześnie na scenie salki ćwiczono 
sztuczki teatralne. Ostatnia niedziela 
jakoby rozluźniła więzły krępujące ży
cie organizacyjne. Przybyła nam bo
wiem jedna mała salka, ogniska dla 
młodzieży i jeden pokój do zebrań 
zarządowych. W  dawniejszych nu-- 
merach już opisaliśmy prace przygo
towawcze, które znalazły piękne za
kończenie w uroczystości poświęcenia. 
Nie dziw, że nastrój był nadzwyczaj 
uroczysty. Dla braku miejsca tylko 
skromna mogła być liczba uczestników 
uroczystości. Wszystkich jedlnak łą
czyła wspólna radość oraz przekona
nie, że jako przedstawiciele organiza
cyj naszych stawają w imieniiu licznej 
rzesizy parafian, złączonych w organi
zacjach katolickich.

Uroczystość rozpoczęła się serdecz- 
nem przemówieniem Ks. Proboszcza. 
Wyraził on swoją radość z powodu tak 
pomyślnego usunięcia niejednych kło
potów w  sprawie Umieszczenia orga- 
raiizacyj naszych. Dziękował serdecz
nie tym wszystkim, którzy się przy
czynili ofiarami i inną pomocą do 
otwarcia nowego ogniska parafialnego. 
-Ofiary te już ogłoszono swego czasu 
w „Tygodniku Kościelnym". W  końcu
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a zatem szczęśliwej rodziny, a w kon
sekwencji też źródłem zdrowego 
i dzielnego społeczeństwa. Niechaj bę
dzie w tym dniu w pośrodku nas i  bło
gosławi nam Pan Jezus, który osoM 
Swoją i błogosławieństwem Swój eh 
zaszczycił kiedyś gody małżeński* 
w Kanie Galilejskiej.

■!»

ska Parafjalnego.
wskazał Ks. Proboszcz raato, że Ogni
sko Parafjalne ma uzupełnić poszcze
gólnym członkom ognisko domowo 
a ma zarazem stać się Ogniskiem 
z którego na całą paraf ję nas/i 
ogniem miłości Chrystusowej szerzy 
się mają zasady katolickie na całą pa' 
rafję. Życzył organizacjom naszym 
aby korzystając z Ogniska Parafjal
nego, jak najdzielniej pracowały iU 
pożytek Kościoła.

Po dokonaniu poświęcenia 'budyn
ku nastąpiło kilka defclamacyj; zade
klamowała drh. Wojciechowska pięły 
ny wiersz Konopnickiej z akomparaja 
merateim fortepianu „Na Anioł ParasK 
biją dzwony", a drh. Weichlbrodt de
klamację p. t. „Nasz zew".

Zespół kółka amatorskiego Mł® 
dych Polek wyprowadził następni 
\w ujęciu rytmiczinem. i plastyczne®* 1 
z akompaniamentem fortepianu „0'<P 
do młodości". Drachmy zyskały cał
kowicie zasłużone oklaski zebrany cl1 
gości.

Na upamiętnienie uroczystości za
łożono kronikę Ogniska Parafjalneg°j 
do której za protokółem z poświęceni? 
wpisali się uczestnicy uroczystości- 
Nie szczędzono także ofiar pieniężnym? 
z tej okazji, których spis poniżej ogła
szamy: Kis. Prób. Skonieczny 50 zf> 
Ks. Fiedler 20 zł., Ks. Dąbrowski 20 zU 
Ivs. Kwiatkowski 20 zł., p. clyr. Jani 
kowśki 30 zł., p. J. Jarocki 100 zł-i 
p. dr. Czerski 30 zł., dyr. Kasprowicj 
30 zł., p. Kędzior 30 zł., p. dr. Miłchem 
20 zł., p. dr. Basiński 20 zł., p. Suwał] 
ski 20, zł., p. Boi. Lisewski 20 
p. Jabłoński 25 zł., p. Ratajczak 40 zł-1 
Stów. Pań Miłosierdzia św. Wincent0, | 
go a Paulo 100 zł., p. Lohmajenp'*1 
50 zł., p. Jabłońska 20 zł., p. Kiseiko"'9 
10 zł., p. Ratajczakowa 10 zł., p. Fok, 
eińsiki 30 zł., p. Skonieczna 20 zlj 
p. Zofja Pawłowska 20 zł., pp. Stra®1 
cowie 30 zł., p. ippof. Białecki 5 zl- 
p. Jan Mikołajczyk 10 zł., p. Józ®* 
Górski 5 zł., pp. Buzałscy 20 zł.

Z kromki Ogniska Parafjalnego.
Działo się w Bydgoszczy w Ognisku 

Parafjalnem przy kościele św. Trójcy 
dnia 18 października 1931 r.

Na zaproszenie , ks. Mieczysława 
Skionieoznego, proboszcza parafji św. 
Trójcy, licznie stawili się chrzestni, 
delegaci stowarzyszeń parafialnych
i goście, ażeby uczestniczyć w  uroczy
stym akcie poświęcenia „Ogniska Pa
rafialnego". .

Ks. Proboszcz przemówił w serdeck 
nych słowach do zgromadzony0'*1; 
wskazując na to, że Dozór Koście!®1 
przebudował starą stolarnię, znajduj® 
cą się na nowonabytej nieruchomo?0 
od p. Anny Korth, w to piękne Og®.1 
sko Parafjailne, w  którem się ohec®10 
zebraliśmy. W  Ognisku tern mieszcz® 
się Ognisko Stowarzyszenia Młodzi02 ** 
Polskiej, Ognisko Młodych Polek, P°
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kój do posiedzeń zarządów, salka do 
zebrań wraz z przyległą kuchnią.

Ks. Proboszcz zakończył .przemó
wienie swoje życzeniem, ażeby stowa
rzyszenia, gromadzące się w Ognisku 
Parafjalnem* 1 2 3 * 5 6 7 8 9, czuły się tu tak dobrze 
jak u siebie przy miłem i ciepłem 
ognisku douiiowem, ażeby zaprawiały 
się wytrwale w  Akcji Katolickiej 
i mężnie istały w służbie najświętszych 
naszych haseł „Bóg i Ojczyzna11.

Następnie Ks. Proboszcz w asysten
cji ks. ks. Dobrodziejów ks. Zygmunta 
Fiedlera, ks. Stanisława Dąbrowskie
go, ks. Stefana Kwiatkowskiego, po
święcił Ognisko.

Uczestnicy na Wieczną pamiątkę tej 
uroczystości podpisali się w  tej księ
dze pamiątkowej.

Nalepki na Dzień Katol.
Naczelny Instytut Akcji Katolickiej 

wydał na święto Chr yishusa-Króla na
lepki z wizerunkiem Chr yistusa - Król a. 
Niechajże w  to święto, które w  tym 
roku przypada na ostatnią niedzielę 
października, t. j. 25 października, we 
wszystkich oknach domów katolickich 
widnieją te nalepki jako zewnętrzny 
znak iprzywiązania i poddaństwa na
szego i jako zewnętrzny wyraz hołdu 
dla naszego Króla Niebieskiego.

Nalepki nabyć można w cenie 10 gr. 
za sztukę przed kościołem w  Ikancelarji 
parafjalnej oraz w księgarniach Braci 
Bażańskich. Gieryna, Idzikowskiego, 
p. Czajkowskiej, Św. Trójcy 22, p. Ci- 
rodklej,, ulica Dworcowa.

Zapraszamy uprzejmie na 
U R O C Z Y S T Ą  A K A D E M J P  

VIII. DNIA KATOLICKIEGO 
parafji św. Trójcy,

która się odbędzie w  niedzielę, dnia 
25-go października 1931 r., o godzinie 17 
w  Domu Katolickim na Wilczaku!, 
ulica Miedza 2.

PROGRAM.
1. Śpiew chórowy:

a.) „Pan chce królować", psalm Tnoschel 
b) „Niech żyje Chrystus Kir61“ .F. M.

2. Siłowo wstępne — p. mec. dr. Łaisiński, 
prezes Parafj. Akcji iKaifioilickiiej.

3. Deklamacja: Gosta —- „Zaświatów brza
ski promieniste".

4 Referat: Sakrament małżeństwa pod
stawą chrześcijańskiej rodziny — p. 
ippof. Białecki.

5. Deklamacjia uscemiiizoiwana: „Chrystus 
Cudowny".

6. Recytacja: Zofja Majerska — .„Chry
stus Król".

7. Deklamacja: Ks. M:. Jeż — „Przy Two
im' Sercu stać chcemy".

8. Obraz scenicizny.
9. Wspólny śpiew i zakończenie.

Śpiew chórowy wykona Tow. śpiewu 
„Moniuszko" pod batutą dyr. p. Pr. Ma
słowskiego.

Deklamacje chórowe wykona zespół 
amatorski iS. M. P. „Gwiazda" i S. M. P. 
„Promyk".
Zarząd Parafjalnej Akcji Katolickiej.

Wstęp wolny.
Miejsce zarezerwowane 1,— zł.

Założenie konferencji męskiej św. Wincentego a Paulo
przy parafji

Dnia 16 października 1931 r. o go
dzinie 18-tej zjawiło się na zaproszenie 
Księdza Proboszcza Skoniecznego oraz 
na ogłoszenie od ołtarza z dnia po
przedniego ksiądz proboszcz Skoniecz
ny, ksiądz Fiedler, ksiądz Dąbrowski 
oraz 12 parafjan na zebranie konsty
tucyjne konferencja męskiej św. W in
centego a Paulo przy parafji św. Trój
cy. Ksiądz Proboszcz Skonieczny po
witał obecnych i zagaił zebranie. 
W  słowie wstępnym określił ksiądz 
proboszcz obszernie powstanie, obo
wiązki i cel konferencyj. Do pióra po
wołał ksiądz proboszcz p. Menela. Po 
słowie wstępmem zebrał głos p. Nagel, 
delegat zarządu konferencji męskiej 
św. Wincentego a Paulo przy Farze, 
który zobrazował działalność dawniej
szej konferencji męskiej Wincentego 
a Paulo, która już istniała przez lat 
kilka jako jedna konferencja na całe 
miasto, a której to konferencji p. Na
gel był członkiem zarządu. W  ostat
nim czasie tworzą się konferencje przy 
każdej parafji, które będą złączone 
w  jednym głównym zarządzie. Poza- 
tem nadmienia p. N., iż konferencja, 
chcąc osięignąć swój cel, winna od
bywać posiedzenia co tydzień. Po sta
tuty należy się udać do Prezesa Rady 
Wyższej p. pułk. Tostera w Gnieźnie, 
Ulica Chrobrego 3. Krótkiego wyjaśnie
nia uldiziielił także były 'członek konfe
rencji na całą Bydgoszcz p. Mateja.

KśiąJdlz proboszcz Skonieczny pro-

Św. Trójcy.

ponuje następnie przystąpić do wybo
ru tymczasowego zarządu i wysunął 
propozycję p. rektora Szaszydkiego. 
P. Sz., aczkolwiek z żalem, zrezygno
wał narazie z przyjęcia prezesury, mo
tywując rezygnację swą brakiem cza
su oraz przygnębieniem ostatniemu 
wypadkami, jakie jego spotkały. Na 
propozycję księdza Field!era odstąpio
no od wyboru przewodniczącego i jego 
zastępcy, a to ze względu na nikłą 
ilość obecnych i postanowiono przy
stąpić do wyboru tychże na przyszłem 
zebraniu miesięczneon. Pozatem po
wołano :

na sekretarza p. Menela, 
ina zast. sekret, p. Kruszczyńskiego, 
na skarbnika p. Brzyskiego, 
ma radnego p. Mateję.
Uchwalono zebrania tygodniowe na 

każdą niedzielę po odbytej sumie na 
salce parafjalnej względnie w  ognisku 
par., zaś zebrania miesięczne odby
wać się będą w  pierwszą środę każde
go miesiąca o godzinie 19-tej. Urzą
dzono składkę, która przyniosła 17 zł., 
p. Deja wręczył skarbnikowi 18 zł., 
zebranych na cele konferencji z okazji 
uroczystości proklamacji króla krę- 
glarskiego w dniu 4. 10. r. b.

Odmówieniem wspólnej modlitwy 
zakończono zebranie.

Ks. proboszcz Skonieczny.
Mencel, sekretarz.
Brzyski, skarbnik.

HistorjaCudown, Obrazu Maiki Boskiej Częstochowskiej
(Ciąg dalszy).

Nadto iszóslty już wiek płynie od 
cizasu złożenia Obrazu Matki Bożej na 
Jasnej Górze, a czyż dym od świec, 
których zawisze dużo na ołtarzu palono, 
jak róiwinież opary i kurz w kaplicy 
nlie wpłynęły na to, że Obraz poczer
niał? Nie dziw więc, że Obraz tak 
sitary i po tylu przejściach znajduje się 
w  takim stanie.

By na długie lata zakonserwować 
Obraz Cudowny, z inicjatywy stróżów 
miejsca świętego 00. Paulinów, z wie
dzą i aprobatą całego Episkopatu pol
skiego, została w  1925 rolku powołana 
komisja, składająca się z pierwlszo- 
rzędmych znawców sztuki i malarstwa, 
która miała zbadać rzeczywisty stan 
Obrazu i  wybrać znawcę-artystę w celu 
odnowienia go. Tę zaszczytną, ale 
i bardzo poważną pracę komisja jedno
głośnie powierzyła prof. Janowi Rut
kowskiemu, znanemu już z odnowienia 
kilku religijnych obrazów, a ostatnio 
obrazu Rubemsa w  Kaliislzu „Zdjęcie 
z Krzyża", państwowemu konserwato
rowi zabytków sztuki na Zamku 
w Warszawie.

Profesor Rutkowski z wielkim pie
tyzmem i z niemniejszem poczuciem

wielkiej odpowiedzialności wziął się 
do odnowienia Najświętszego Skarbu 
i przyznać trzeba, że chlubnie spełnił 
powierzone sobie zadanie. Prace kon
serwatorskie trwały od listopada 1925 
roku do marca 1926 r., a 25 marca 
1926 r. Obraz już odnowiony został 
umieszczony ponownie w  ołtarzu.

Sam Obraz bez ram ma 122,2 cm. 
wysokości, 82,2 cm. szerokości i 3,5 cm. 
grubości, malowany jest na trzech 
spojonych z sobą deskach, a farby, 
użyte do twarzy i rąk Matki Boiskiej, 
tudzież twarzy, rąk i stopy Dzieciątka 
Jezus zawierają, w sobie łącznik tem- 
p er owio-ż y wliczm y .

Badania wykazały, że Obraz był 
podczas swego pobytu na Jasnej Górze 
dwa razy restaurowany: raz w 1430 r. 
Po znieważeniu go przez Husytów za 
czasów Jagiełły, a drugi raz w  1682 r. 
za Jana Sobieskiego.

Ta ostatnia restauracja z 1682 roku 
połączona była z ozęściowem przema
lowaniem, nieodpowiedniem do powagi 
i artyzmu pierwotnego stanu, więc 
okazała się potrzeba wydobyć kolory 
pierwotne.

(Ciąg dalszy nastąpi).



S\T. 4. T Y G O D N I K  K O Ś C I E L N Y Numer 40.

W niedziele 25 bm.
„Dzień Katolicki” .

OFIARY.
Na pomnik N. S. P. Jezusa: N. N. 2 ził., 

N„ N, .11,50 zł., N„ N. 2 zł,_________________

Porządek nabożeństw.
25. 10. XXII. Niedziela po Ziel. Świątkach. 

Uioczystość Chrystusa Króla.
Ewangelłja św. u śiw. Mateusza r. 22,15—Sil. 
Gedz. 7 cicha musza św. z kazaniem. 
Godz. 8 cicha msza św.
Godz. 9 msza' św. z kazaniem dla dzieci. 
Godz. 10 suma z kazaniem.
Godz. 12 cicha msza św. z kazamiem.
Godz. 14 chrzty i wywody.
Godz. 16 nieszpory z różańcem.
W dni powszednie msze św. o godz. 6,15, 

7,00 7,45 i 8,30.
Okazja do spowiedzi św. od godz. 6,30. 
Wywody i chrzty codziennie o godzinie 8.

rano. (Zgłosić się w zakrystji) 
Nabożeństwo różańcowe odprawia się co- 

codziennae:
w dni powszednie o godzinie 19; 
w niedziele o godzinie 15.
27. 10. Wtorek.

Godz. 7,00. Wotywa do św. Antoniego.
29. 10. Czwartek.

Godz. 8,30. Msza św. z wystawieniem i pro
cesją.
31. 10. Sobota.

Godz. 8,30. Wotywa z litanją do Matki Bosk. 
1. 11. XXIII. Niedziela po Ziel. Świątkach. 

Uroczystość Wszystkich Świętych.
Porządek nabożeństw* jak w niedzielę.

NA TYDZIEŃ ZADUSZNY 
zarezerwowano następujące Msze św. 
za zmarłych członków stowarzyszeń 

i organizacyj.
3. 11. Wtorek.

Godz. 7 za zmarłych członków Żyiw. Róż. 
Panien.

Giodz. 7,46 iza zmarłych członków Tow. Ko
biet .„Jutrzenka".

Godzi 8,30 z>a zmarłych członków Żyw. 
Róż. Maiteik.
4. 11. Środa.

Godz. 7 ®a zmarłych członków Tow. Śpie
wu Moniuszko".

Godz. 7,45 za -zmarłych członków III. 'Zar 
komu.
5. 11. Czwartek.

Godz. 6,15 za zmarłych członków Żyw. 
Róż. Ojców.

Godz. 7 .za zmarłych członków S. M. P. 
„Promyk".

Godz. 7,45 za zmarłych członków -Stów. 
Pań Miłosierdzia.
6. 11. Piątek.

Godz. 6,15 za zmarłych członków Straży 
Honorowej.

Godz. 8,30 za zmarłych kapłanów w Byd
goszczy.
7. 11. Sobota.

Godz. 6,15 za poległych żołnierzy Polaków. 
Godz. 7 aa zmarłych członków Żyw. Róż. 

Młodzieńców.
8. 11. Niedziela.

Gotiz. 8 za zmarłych członków Toiw. Rze
mieślników'.

Godz. 9 za zmarłych członkóiw |S. M. P. 
.„Gwiazda".

Godz). 10,15 za (zmarłych członków Tow. 
Robotników.
Msze św. powyższe powinny być za

mówione do 30 października. Stowarzy
szenia niewymiienione, powinny rótwnieź 
przed 30-iym zamówić msize św. za swoich 
zmarłych.

Kalend, bractw i towarzystw
24. 10. Sobota.

Spowiedź panien różańcowych róża 36 do 
(końca.
25. 10. Niedziela.

Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asystuje ró
ża 15.

Żyw. Róż. Matek. Zdbr. po nieszporach.
26. 10. Poniedziałek.

S. M. P. „Fromyk“. Zebranie plenarne 
Oddziału młlod. po nabożeństwie różań- 
oowem.
27. 10. Wtorek.

Tow. Chłopców Misyjnych. Zebranie o go
dzinie 17 w sialłce- piara;fjatnej.
28. 10. Środa.

S. M. P. „Promyk11. Zebr. urozmaicone 
oddziału isttar, po nabożeństwie różań
ców em.
30. 10. Piątek.

S. M. P. „Promyk11. Zebranie zarządu1 od
działu istarsz. po matoó-żeństwtfe różań- 
icoiwem.
31. 10. Sobota.

Spowiedź miesięczna dzieci i młodzieńców. 
1. 11. Niedziela.

Żyw. Róż. Ojców. Na sunnie asystuje ró
ża 16.

Sakr. chrztu św. otrzymali.
Irena Raźmierczalkównat, Łokietka 19; 
Józef Langner, Jackowskiego 17;
Roman Pokionskli, Lisiio-gon;
Leonard Rryka, Niakiielska 4;
Regina Kopka, Wysoka 30;
Marta Deręgowstoai, Różana 2;
Pel-agja Laskowska, Graniczna 13; 
Edward Szczepaniak, Gziarneckieglo 2;
Mar jam Kamiński, Grunwaldzka ::69; 
Zdzisław Górny], Wysoka 30;
Krystyna Górna, Wysoka 30;
Teresa Wóda, Na Wzgórzu 4;
Beniigna KanieWskai, Ptrądy;
Mailjiam Reszke, Śląska 4;
ŹdziMajw Jeżałą, Grunwaldzka 54, 
t

Umarli
Aleksander Kruża, Grunwałdizika 148: 
Allfonis Tireipczyńskii. Oziajmecfciegio 12; 
Franciszka Lachruik, Kordeckiego 13;
Mar ja Martin, Nowogrodzka 4;
Jan MaJach!, Koronowska 3;
Sabina Tobolska!, Nakrelska 3.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Msza św.
za duszęl

śp . S tan isław a  Z ie liń sk ie g o
odbędzie w wtorek 27 bm. o godz. 7.45
w kościele św. Trójcy, na którą zaprasza 
krewnych i znajomych.

R odzina,

Obelgę
rzuconą na p. Mińską z żalem cofam. 
Zarazem przepraszam p. Andrzeja Dor
nowskiego Siemiradzkiego 4, za v,wyrzą
dzoną krzywdę moralną.

Bolesław Stachowiak.
■J

najsolidniej, najmodniej 
oraz najtaniej wykonuje 
popularny w Bydgoszczy 

fachowiec
STANISŁAW RUDAK 

inillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllll Bydgoszcz, Dworcowa70-

A. ZNANIECKI
Obrońca prywatny

B Y D G O S Z C Z ,
ulica Król. Jadwigi nr. 27.

(tuż przy ul. Dworcowej) parter 
Redaguje prośby, podania, za
żalenia, odwołania etc. do 
wszelkich władz i instytucji 
wykonuje przepisy na maszy
nie etc. Niezamożnym bez- 
------płatne porady.-------- -

|lllllllllllllllllll!lil!i!llllllll!l!lilllllllllllllllllinililllllllllllllilllllllllllllllllllllllll!lllllllllllliilllllllllllllllllliiilllllllliilllillll!iiiiillllllllilllllillllllilll!illlllg

I Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bydgoszczy I
| Marszalka Focha 3

| przyjmuje wkłady począwszy od 1 złotego |
=  i oprocentowuje: §j
=  wkłady za wypowiedzeniem dziennem: 5 1/2% 2
=  wkłady za wypowiedzeniem miesięcznem: 6 1/2 % 2
=  wkłady za wypowiedzeniem kwartalnem: 7V2°/o
=  wkłady za wypowiedzeniem półrocznem: 9%
1 W K Iad y  są w o lne  od  podatKu od K apita łów  od  rent. g
|j Dla drobnych oszczędności wydaje Kasa

s k a r b o n k i  d o m o w e ,
1  Za wszelkie zobowiązania Kasy odpowiada miasto całym swym majątkiem, g
!lilllllllllllllllllli!llllllllllllllll!IIIIIII!llll!lllllllilinilllllll!llll!IIIIIIIIIIHilllllllllillllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllll!lilllllllllllllllllllllllllllllllllillHlî

Nakładem kancelarji kościoła św. Trójcy w Bydgoszczy. — Tłoczono w Drukarni Polskiej Sp. Akc. Bydgoszcz, ul. Marsz. Focha 18. Tel. 35

-


