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Biskup, kapłan i lud.
W niedzielę drugą, po W ielkanocy
usłyszymy w ew an gelii św. piękną,
przypowieść
o
dobrym
pasterzu.
W dniu tym dawniej Oicdiec św. sam
głosił słowo Boże, a mówił o Serdecz
nej miłości Dobrego Pasterza i sług
Jego i o obowiązkach i prawach dusz
pasterzy ofraz ,ot czci i szacunku lim na
leżnym od wtilemych.
Dzisiaj po
dwóch
tysią-cleciach
szczególnej opieki Dobrego Pasterza
nad ludem wiernym stawa ją, przed
okiem naszem długie szeregi postaci
tych. którzy jako dobrzy pasterze szli
wszędzie iza owieczkami,1 Chrystusowemi, wołali, szukali zbłąkanych, w ier
ne prowadzili.
Przypom inają się nam ci. którzy
śladem św. Piotra ii św,. Apostołów
życie swoje d a li za owce swoje11.
W szystkie narody, wszystkie kraje
mają swoich pasterzy męczenników.
U nas iwi Polsce także przecież od1cza
sów św. W ojciecha i św. Stanisława
męczennika niie zabrakło biskupów
i kapłanów Polaków, którzy d o ż y li
życie sw oje w ofierze, a któż obejmie
niezliczone zastępy tych, którzy jak
ks. arcybiskup Cieplak, rodak nasz,
jak nasi kapłani i biskupi cierpieli
w w alce o dusze chrześcijańskie: z rę
k i zaborców lub ostatnio bolszewików.
N ie daremnie pozwolono' Domini
kanom polskim nosić pasy czerwone
na znak męczeństwa znoszonego przez
ich członków na ziem i polskiej. P a
miętam y jieszcze kanonizację śwl. A n 
drzeja Roboli. Z niejednym i zaś ży ją 
cym i jeszcze męczennikami za wiarę
św. się znamy, niejeden z nas miał
również okazję mówić a kapłanami,,
którzy 'cierpieli za w iarę św. pod za
borcami1na zilemi polskiej lub w osta
tnich latach w b olszew jl Dlatego też
łączność biskupów naszych polskich
i kapłanów iz ludem wiernym była
zawsze szczególnie wielka. Łączyły ich
przecież krew i cierpienia.
W rogow ie Kościoła w iedzą dobrze,
że zawisze Kościół zwyciężać będzie,
o ile biskupi, kapłani iii lud wierny
wzajemnie wspierać się będzie. Dlate

go też używają wszelkich środków,
aby tę łączność zerwać. Chcą podko
pać poważanie biskupów i kapłanów
wśród ludu wiernego, a równocześnie
zniechęcić duszpasterzy w pracy, sta
wiając im najróżniejsze trudności.
N ie zawsze występują otwarcie.
Często pod płaszczem źle ukrywanej
życzliwości podważają znaczenie K o
ścioła, szkodzą przez celowe oszczer
stwa opin ii sług Bożych, lub też, co
gorsze, w! im ię różnych haseł niweczą
pracę i dążenia Kościoła, dając w ręce
niepowołane opiekę i władzę nald spra
wami. nateżącemi! do wyłącznej kom
petencji Kościoła.
Radością napełniać nas może ob
jaw,, że w ielu wiernych ujm uje się
zawsze j wszędzie za swoimi pasterza
mi, bronią nlietylko sławy ich,, ale tak
że praw i kompetencji Kościoła Kato
lickiego. N ie mniej jednak przyznać
trzeba, że wilelka jest liczba zbłąka
nych owieczek niepomnych na woła-
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nie swych pasterzy, a coraz więcej slię
od nich oddalających.
Słusznie więc odzyw a się Ten, któ
ry zastępuje Dobrego Pasterza na zie
mi, Ojciec św., nawołuje, byśmy się
łączyli wszyscy w jedno. Zmierza ku
temu akcja katolicka, która m a łączyć
wszystkich katolików. Pragnie Dobry
Pasterz, aby ci, którzy chcą być pod
opieką Kościoła, byli zupełnie bez
piecznymi. aby On, zastępca Chrystu
sa, mógł zgromadzić przez sługi swoje
jaknaijwięcej 'zbłąkanych.
N ie zatykajcie zatem uszu na w o
łanie zastępcy Chrystusa, Dobrego P a 
sterza! Przezwyciężcie wreszcie popęd
do złego, który każe owieczkom zbłą
kanym dalej błądzić po manowcach
w oddaleniu od swego pasterza. Przez
spowiedź i Kom unię św. złączm y się
e Dobrym Pasterzem^
zespólmy się
jeszcze sdllniei wstępując gromadnie
do towarzystw katolickich.
Biskupi,, kapłani i lud niech będą
zawsze jedno!
Niech się stanie jedna owczarnia
i jeden Pasterz!

W ielkanoc w kościele naszym.
Triduum św., czyli trzy dni poprze
dzające W ielkanoc jako też święta
wielkanocne, odbywają się w kościele
naszym zawsze pełne uroczystego na
stroju. W dni te łączy się smutek po
ważny z radością nadzwyczajną. N ie
ma zapewne serca katolickiego, któreby nie przejęło się Tajem nicam i św.,
których pamiątkę Kościół Katolicki
w tych dniach obchodzi.
Starym zwyczajem w W . Tygodniu
parafjanie licznie przystąpili do Komunji św. W W . Czwartek już od
godz. 6 rano nieomal bez przerw y jeden
z księży diakonów udzielał Komuinji
św. W ielką mamy w tym roku pomoc
z naszych księży kleryków, z których
4 obecnie są diakonami i w czerwcu
mają otrzymać święcenia kapłańskie.
Chętnie w yręczają nas ks. ks. klerycy

w udzielaniu Komunji św. i w innej
pracy, tak, że m y księża tern pilniej
mogliśm y słuchać spowiedzi św.
W W. Piątek i W. Sobotę kościół
był na nabożeństwach zapełniony w ier
nymi, a wielu parafjan gorliw ie ado
rowało przy Grobie Pańskim, który
dzięki staraniom panien różańcowych
przedstawiał się nader pięknie, zw ła
szcza, że nie zabrakło osób, które ofia
rowały kw iaty i świece.
Adorację
nocną z W . Piątku na W. Sobotę
i z W . Soboty do Rezurekcji odpra
w ia li w ierni gorliw ie pod przewodnic
twem iStraży Honorowej, której ten
zaszczyt z urzędu się należy.
Pan Jezus, patrzący przez te kilką
dni na ludzi wiernych, gromadzących
się z współczuciem i chęcią wynagro
dzenia Jemu za mękę na krzyżu, za-
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pewne nie poskąpi Swej łaski, zwła
szcza), o ille ktoś prośby zanosił o na
wrócenie błądzących braci, za (których
przecież także krew Jego płynęła.
W święceniu potraw w W . Sobotę
pom agali nam dzielnie ks. Iks. klerycy
już znani i chętnie widziani przez
paraf jan naszych, między (którymi w y 
rośli.
N a Rezurekcję kościół już przed
godziną, 6 był przepełniony w iern ym i.
Przejm ująca i podniosła jest cisza, któ
ra corocznie poprzedza uroczystość re
zurekcyjną, a p rzy słowach pieśni:
„Przez Tw oje święte zmartwycihpowstanie", chyba tylko kamień nie od
czuwa Wznioslłej radości, która roz
piera iserca wiernych, a upust znajduje
w wesołym, radosnym śjpiewite wielka
nocnym. P rzy pięknej pogodzie niósł
Ks. Proboszcz, który celebrował Rezu
rekcje, Najśw. Sakram ent, trzy razy
naokoło kościoła, a liczne tłum y towa
rzyszące tej procesji, głosiły chwałę
triumfującego Zbawiciela. .

ście ks. ks. diakonów, wygłosił ks. Dą
browski podniosłe kazanie, wskazując
tym, którzy już przyjęli na W ielkanoc
Sakramenta św., jakoteż innym, którzy
tego uczynić jeszcze nie zdołali, jak
wielfcieim szczęściem jest isłużyć zmart
wychwstałemu Zbaw icielowi w łasce
uświęcającej. Chór nasz „Moniuszko"
przyczynił się walnie do podniesienia
uroczystości wielkanocnych, śpiewając
w W . Piątek przy Grobie oraz w świę
ta wielkanocne (w niedzielę aż na
3 mszach św.).

Co słychać w Czyikówku?

Odwiedzam kaplicę św. Antoniego
w niedzielę Palm ow ą i z- podziwem
patrzę na rzesze, cisnące się do Stołu
Pańskiego — ciżba z takim naporem
pchnie ku balustradzie, że ją aż w y 
ryw a z podstawi swoich. W W ielk i
W torek po południu pięciu księży za
siada, dp, konfesjonałów, a wierni je
oblegają, pragnąc odzyskać dla dusz
swoich pokój Chrystusowy. Pam iątkę
ustanowienia
Najśw.
Sakramentu
w W ielk i Gwartek Czyżkowianie ucz
cili. wl godny sposób, przystępując
.w liczbie kilkuset osób powtórnie do
Kom unji św. Grób Pański pięknie slię
przedstawiał — miałbyś wrażenie, że
to jaki naturalny grobowiec, wykuty
w" skalę, tonący w świetle i kwiatach.
Dziatwa pod przewodnictwem m in i
strantów,
czuwających naprzemian
przy Grobie, śpiewała prawie bez
ustannie pieśni o Męce Pańskiej.
Bractwa i
Stowarzyszenia
m iały
wspólne adorację, a od 10—11 wieciz.
urządzono uroczystą adorację przy
Grobie, uświetnioną pięknem! śpilewamti chóru św. Cecylii. Rezurekcja od
była się o 6 izrana z uroczystą procesją
— łudzi zgromadzonych kaplica) wraz
z przyległą salką niezdolna była po
mieścić.

iSuana w niedzielę i poniedziałek
świąteczny odprawiła się również uro
czyście z asystą. Kościół na wszyst
kich mszach św. był przepełniony
wiernymi, co świadczyło o tern, że w i
docznie nawet zupełnie obojętni w y
pełnili swój obowiązek niedzielny.
Naiszem pragnieniem
jest, aby
Wszyscy wierni postanowienia, pow zię
te w Wielkanoc, 'wprowadzili w czyn
i przez cały rok ży li łaską Bożą na
chiWałę Zmartwychwstałego Zbawi
ciela.

Noc wielkanocna w pierwszych wiekach.

Szczególnie srogim prześladowcą
chrześcijan był cesarz Klaudjusz. Za
jego panowania nie m ogli chrześcija
nie odważyć się na odprawienie swych
nabożeństw po domach prywatnych
lub innych łatwo dostępnych m iej
scach. Przeznaczono przeto dla nabo
żeństw katakumby św. iPoncjana, po
nieważ b yły dość obszerne i m ogły po
mieścić wielu wiernych. (W ejście do
katakumb św. Poncjana znajduje się
Podczas uroczystej inszy św., cele ńa Wzgórzu po prawej stronie Tybru,
browanej przez Ks. Proboszcza w asy- przy Via Portuensis).

Czyżkówko piękne zapisuje frag
menty do kroniki swojej. Aczkolwiek
rozwój w każdej dziedzinie postępuję
w skromnym zakresie, przecież dużo
dobrej w d i objawiła ludność przed
miejska.
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być fundusz: urządzają przedstawie
nia, agitują na rzecz budowy i możliiwemii. sposobami popierają akcję. Dziś
inicjować budowę kościoła — śmiały
to krok. Lecz choćby ludzie opływ ali
w złoto' i srebro, czemżo są ich w ysił
k i!
„Jeżeli Pan nie zbuduje domu,
napróżno- pracowali, którzy go> Ibiudiują“ . W Boskie ręce1Czyżkówkio składa
swą ufność i z niezłomną wjitarą w bło
gosławieństwo Boże przystępu jie do
idzlieła.
Św. Antoni Padewski cudu
dokona' f wyprosi od Boga; pomoc sku
teczną.
Dwa dotąd urządzono1
; przedstawie
nia amatorskie, obydwa pod tytułem
„Chata za wsią", dramat Indowy w 5
aktach zei śpiewami f muzyką,, pier
wsze w sali p. Gląpy, drugiie u Paitzera. PrzedŚtiawjięSia wypadły nader
udatnie, aktorzy wywiązali się świetnie z ról, swoich (reżyseria spoczywa
ła w rękach doświadczonych), śpiewy
I; muzyka świadczyły o wysokiej kul
turze muzycznej. Pierwsze przedsta
wienie przyniosło czystego dochodu
653 zł., a drugie 138 zł. Zresztą ofiar
ność Czyżkowian dla, kościoła jest po
dziwu godna. Niektórzy parafianie ha
ten cel deklarują dobrowolne opodat
kowanie silę. A przekonanym jestem,
że i Bydgoszcz cała, n ie da się zawsty
dzić. Mnóistwoi znam czcicieli, św. A n 
toniego. którzy z upragnieniem czeka
ją chwili, m oże niedalekiej, wi której
Ks. Biskup dokona poświęcenia ka
mienia węgielnego pod nową św iąty
nią ku czci św. Antoniego.

W idzę tę ciżbę i miinowoH nasuwa
się (myśl: potrzebny jesit kościół, —
Oto akcja katolicka pojętą w w ła
A le któż go przy dzisiejszym kryzysie se iw ern znaczentiu. Niech więc Chry
postawi? Stowarzyszenia parafialne stus Zmartwychwstały pomaga im do
czynią olbrzym ie wysiłki, ażeby M o  chwalebnego zwycięstwa!

Licznie zgrom adzili się wierni we
wspomnianych katakumbach, bo dziś
noc wielkanocna, w której odbędzie się
chrzest, a więc przyjęcie katechume
nów do Kościoła. Ci, k tó rzy ,m ieli p rzy
jąć chrzest święty, zebrali się w m iej
scu, gdzie odbywała się ich nauka
przygotowawcza.
Była ich znaczna
gromada, przeszło isito osób, mężczyzn,
i kobiet ze wszylstkich stanów, nie
wolnicy, wyzwoleńcy, robotnicy, oby
watele rzymscy, nawet krewni samego
cesarza. A le mim o różnego pochodze
nia i stanu czuli się złączeni jednością
wiary, przez którą m ieli się stać dzieć
mi Bożemi, a braćmi między sobą.
O
wyznaczonej godzinie wprowa
dzili diakoni katechumenów do kapli
cy, gdzie się m iał odbyć chrzest. Jak
kolwiek wolno było w owych czasach
chrzcić wszędzie, gdzie, była woda, to
jednak już wcześnie urządzano na ten
cel osobne kaplice. Kaplica chrzcielna
w katakumbach św. (Pomcljama (dziś
jeszcze można ją oglądać) była dużą
czworoboczną komnatą, której ściany
były ozdobione malowidłami. Przed
stawiały one chrzest Pana Jezusa; po
prawej stronie Pana stoi., aniół, który
w ręku trzym a I m ię . Pana. Jezusa,;
u stóp jego zaspokaja jeleń swe pra
gnienie wodą Jordanu, przypominając
słowa psalmu: „,Jak pragnie jeleń do
źródeł wodnych, tak pragnie dusza
moja do Ciebie, Boże!" '(Ps. 41). Słowa
te wyrażają pragnienie nowonawróco•nych przyjęcia chrztu świętego. —
W głębi kaplicy znajdował się basen,
napełniony wodą; schodziło się do
niego po kilku stopniach.
Wnet przybył biskup w otoczeniu
-duchowieństwa. Ponieważ chrzest jest
tak ważnym sakramentem, udzielał go
zazwyczaj sam biskup.
Ci, którzy
m ieli otrzymać chrzest, ustawili się
przed biskupem, mając przy boku
swych chrzestnych. S tali boso z tw a
rzą zwróconą ku zachodowi, na znak,
że „pragną wyrzec się księcia ciemno
ści — szatana". Święta powaga cecho
wała ich ohlilcza, a z oczu patrzyła im
radość; b yli przejęci ważnością chwili.
W zniosły obrząd się rozpoczął.
Biskup odwiązał katechumenom pasek

N u m e r 13.

wierz, eh nich szat, który następnie od
bierali diakoni. U niewiast czynności
te spełniały pobożne niewiasty, tak
zw. diakonisy.
Zdjęcie wilerzichmlich
szat miało uprzytomnić katechume
nom; że zdejmują, stary ubiór grzechu
1 przy wid,ziewają nowe sizaty (niewin
ności.
Po tej ceremonji, której znaczenie
wyjaśniono przyjm ującym chrzest już
w czasie ich przygotowania, następo
wało uroczyste wyrzeczenie się Szata
na.
(Dalszy ciąg nastąpi).

Święconka ubogich
w Stów. Pań Miłosierdzia.
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Dobra nauczka.

10)

(Maggy Lekens).

— Znajdź pracę tak niewdzięczną,
ciężką i pochłaniającą, abyś siebie całą
w niej zatraciła — powiedziałem
Maggy, a ona bardzo szybko taką
pracę odkryła.
Rodzice nasi mieszkali naprzeciwko
kościoła OO. Franciszkanów przy ulicy
Hesbaye.
Franciszkanie stworzyli wiele róż
norodnych organizacyj, a jedną z naj
bardziej ideowych i celowych było Sto
warzyszenie Flamandów;
w niem
Maggy znalazła istotny cel swego życia.
Leodjum posiada, jak wszystkie
m iasta przemysłowe, dnżo ludności
napływowej, tak nip. licząc z przedm ie
ściami znajdujemy w mieście tem w ię
cej niż 50.000 Flamandów. Należą oni
Maturalnie nie do arystokracji fla
mandzkiej, lecz są to poprostu górnicy
2 kopalni węgla, lub robotnicy kolejowi,
Napełniają przedmieścia Glain, Ans,
^ontegnee i St. Nicolas, leżące w są
siedztwie klasztoru.

P. Wiśniewski Winc. 5 zł.
P. Michał Buzałskii 10 zł. dl iwzywa pana
I 'olanowskiego, Mały Dworzec, p. (Blocha,
Grunwaldzka 126, p. Kruczkowski ego ,
Grunwaldzka 100, p, Gołębiewskiego,, Gruntwałdzka 91, p. Emila (Bronikowskiego,
Grunwaldzka 151, 1 p. Kruczkowskiego,
'Grunwaldzka 101.
P. Bandu,reki 20 zł. i wzywa p. Więzowskiiego, Podgórna 20 i p. kap. Ghałupawą, Dolina 26
N. N. 5 .zł.

Św. F ilip Nereusz zauważył pew
nego razu człowieka który zaraz ,po
Komunii św, wyszedł z kościoła. Obu
rzył® to świętego do żywego. Spiesz
nie jednak zawołał 2 ministrantów
i rzekł im:. „W eźcie z ołtarza świece
płonąc© (i idźcie za tym człowiekiem !"
K iedy ów! człowiek zauważył tę dziw
ną asystę, nie mógł pojąć, co to ma
znaczyć. W rócił silę tedy do kościoła
i prosił o wyjaśnieniei. W tedy rzekł
mu Fiilliip: „W szak Jezus jest w Twem
Ogłoszenia parafjalne.
sercu. A że zaniechałeś uczcić go ;należyciile, więc ministranci muszą to za
(Zbliża s ię k o n ie c c z a s u w y z n a c z o n e g o
ciebie uczynić!" Poznał ów człowiek inja ;S|paw(i|eid|ź (3 Koiimilnijię iśw|. wliielfkiamioianiąi.
swój błąd; i ukląkł pobożnie przed! o ł Zwracamy u w a g ę n a to, ż e k to z w ła s n e j
tarzem.
w in y 'n ie p r z y s t ą p i d o w ie lk a n o c n e j spoNie zapomnij i T y nigdy p® K o iwtleldlzii ii IKiamiuinjjli ś|wW) popełnlilai girtaedh
mun ja św. przez pewien czas odmówliić śmliieiritiediniyj. U p raszał s ię iwtięc ftyclh pjarar
m odlitw y dziękczynne!

W sobotę 4 hm. o godz. X>3 urzą
dziło Stów. Pań M iłosierdzia św.
Winc. a Paulo święconkę dla n aj Łańcuszek ofiar na wikarjat
biedniej szych w; ochronce Sióstr E l
P. Antoni. Ratajczak 200 zł.' i rwzywa
żbietanek.
p. Marjana 'Karłowa, INakielska 5.
Poświęcenia potraw dokonał Ks.
P. Stanisław Ziętak 50 zł. i iwzywa
Proboszcz. W przemówieniu swoim do |p. Zofję Pawłowską, Królowej Jadwigi 11.
ubogich przedstawił tradycję święcon
. iP, Augustyn Tysler 100 zł. i wzywa
k i w Polsce i życzył wszystkim zebra firmę ,.Połrux“ , iPoznańska 1 ,i p. Antonie
nym „W esołego Alleluja".
go Kłosowskiego,' Wełniany Rynek 8.
Stowiajrzyszeńie obdarzyło pomimo
Ks. Hoffmann 20 zł, i wzywa p. Koło
bardzo trudnych warunków gospodar dziejczaka, Nakielska 67
czych około 250 rodzin, dzięki poświę
iP,. Hieronim Wawtrzon 30 zł. i wzywa
cającej się pracy, zwłaszcza przewio1
dniczacei p, Gertychowej oraz ofiar p. Jana Kłosowskiego, Grunwaldzka 151,
ności obywatelstwa miejscowego,, któ p. Sobotę, Chełmińska 17 i ip. Budźbonową,
re już niejednokrotnie przyczyniło się ulica Królowej Jadwigi.
do ulżenia doli biednych % pobudek
lP. Antonii Sławski 20 zł. i wzywa p. Sta
miłości bliźniego.
nisława Szmidta, Graniczna 11.
Najserdeczniejsze
„Bóg
zapłać"
P. Józef Kosmalski na zawezwanie 10 zł.
składa
1P„ dyr. Czerski na (zawezwanie 80 zł.
Zarząd Stów. Pań Miłosierdzia
Pt Balbina Andrzejewska, Wysoka 26,,
5 zł.
św. Wincentego a Paulo.

PŁOMIEŃ OFIARNY.
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Po wojnie światowej ipołużenie materjalne i moralne tych ludzi zmieniło
się na lepsze, t. j. w latach 1911, 12,
13-tym byli oni istotami godnemi po
litowania. Zajm owali z lic zn em i.ro
dzinami mieszkania zbyt szczupłe, mó
w ili niezrozumiałem dla ogółu narze
czem, nie um ieli obronić swych spraw
i stale ich; wyzyskiwano. Pociągnięci
w ideę socjalizmu, w yrzekli się Kościo
ła ; gorszący nieraz wpływ fabryk,
praca nocna, nędza, życie bez jutra,
wyw oływ ały opuszczenie i zaniedbanie
w obowiązkach wiary, zapomnianej,
jak (dawna pamiątka z stron rodzin
nych wyniesiona i porzucona.
(Chcąc przyjść ludziom tym z po
mocą GO. Redemptoryści z jednej,
a OO. Franciszkanie z drugiej strony
łączyli ich w stowarzyszenia, w któ
rych znajdowali (dla siebie nabożeń
stwo, nauki, salę zabaw i blbljotekę,
rozrywki i sklep spółdzielczy. Znajdo
wali tam również radę, podtrzymanie
i pociechę, czuli się hardziej u siebie
w tem obcem mieście i wracali do
dawnej
pobożności.
pozostawionej

fjalni, |kltlóaizyi je s z c z e nile byllii! u istpioiwlilejdlzń
i Kioffpfuinjiię św), iwlileillkatniocnieji, (alby jieszicize
w tjyim tygloidiniiu pirizybyllii. iSp|oiw|ileldiznl śtw|.
isiłuiqha|j!ą ik|s|iię|żla ’ icgcteaetninlile irainlo iddi goidte.
6-ej; a; pioizatan w tym itiygiadlnliiu iw! ©zwiajritiek!,piiią)t!ek fj wi (Siobołę loidi goldlz. 5 p o pioflj.
plociząiW(siziy!.

Porządek nabożeństw.
19. 4. II niedziela po Wielkanocy.
Ewiatng,. aapilsiaina u Św, Jania r. 10, 11—16.
Godz. 7 cicha mszą św. z kazaniem.
Godz. 8. Cicha msza św.
Godz. 9. Msza św. dla dzieci z kazaniem.
Godz. 10,15. Suma z kazaniem.
Godz. 12. Cicha msza św. z kazaniem.
Godz. 14. Chrzty.
Godz. 14,4(5. Wywody.
Godz. 15. Nieszpory i różaniec.
W dni powszednie. Msze św. o godzinie
6,15, 7,00, 7,45, 8,30.
Wywody i chrzty codziennie o godzinie 8
(zgłosić się w zakrystji).
Okazja do spowiedzi św. codz. od godz. 6,30.
w własnym kraju, a tak bardzo im po
trzebnej. Dzieło (zakonników ciężkie
było. W erbowanie nowych członków
trudne, a chcąc utrzymać dawnych,
prócz garści naprawdę oddanych (sto
warzyszeniu), ciągle potrzebne były
starania i ofiary uczestników dzieła.
Apostolstwo międlzy tym i robotnikami,
często gburowatymi, uprzedzonymi,
ogłupiały mii przez nędzę i ciemnotę,
wymaga naprawdę pracy serdecznej
i ciągłego codziennego wyrzeczenia się
swego „ja “ .
Przewodniczącym
stowarzyszenia
był wów czas oj biec N...., człowiek gor
liwości czysto apostollskiej, który po
święcił się temu dziełu przez sześć lat
najzupełniej. Zdarzało mu się nieraz,
podczas odwiedziń w rodzinach fla 
mandzkich usłyszeć liimię M aggy albo
Margritt, wym awiane z szacunkiem
i rozrzewnieniem. Pewnego wieczoru
w siedmiu domach opowiedziano mu
o jej bytności; a zakonnik zacieka
wiony i zdumiony, zapytał, kim był
ów anioł z nieba, Siejący miłość i dobrość.
(Ciąg dalszy nastąpi).

Str. 4.

TYGODNIK KOŚCIELNY

23. 4. Czwartek.
Godz. 8,30. Msza św. z wystawieniem
Najśw. Sakramentu i procesją.
Godz. 17. Okazja do spowiedzi św.
25. 4. Sobota.
Godz. 8,30. Wotywa N. Marji Panny.
Godz. 16. Okazja do spowiedzi św.
26. 4. III niedziela po Wielkanocy.
Ewangelja św. zapisana u św. Jana r. 16.
Porządek nabożeństw jak w1dniu 19. 4.

K a le n d , b ra c tw i to w a rz y s tw
19. 4. Niedziela
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie lalsysitiuje róża 6.
Żywy Róż. Panien. Zebr. po uilieiazporaioh.
Tow. Rzemieślników. Zęba plem. o giodiz. 16
na sajióe paifl,
20. 4. Poniedziałek.

ftekcja Eucharystyczna. Zebr. o gioda. 19
na salce pałrt.
21. 4. Wtorek.
Stów. Dziec. P. Jezusa. Zefoir. oi g|odlz|. 16
iw, Donuiu KiaitoiliiKikłitm na WiillicaaJkrr
22. 4. Środa.
Stów. Pań Miłosierdzia. Zeta. madlawyiciziąjne oi gnida. 19% ma) 'sailcie panj.
23. 4, Czwartek.
SMP. Gwiazda", oddz. młodszych. Zebr.
o godz. 19 30 na salce.

26. 4. Niedziela
Żyw. Róż. Ojców. Na summie asyisituije róża 7.
Żyw. Róż. Matek. Zataj, po ndietsizpoiraah,.
Tow. Robotników. Zebr. o gloid®. IG,30 iwi Do
mu KoitolSekiilm ma WfiitóaalkJUi
SMP. Promyk. Zebr. plenarna odda miłodi.
o godizi 16 na salce pair_________ _______

w

C zyżków ku.

19. 4. Niedziela.
Godz. 8. Msza św. cicha.
Godz. 10. Suma z kazaniem.
Godz. 14,30. Chrzty i wywody.
Godz. 15. Nieszpory.
26. 4. Niedziela.
Porządek nabożeństw jak w dniu 12. 4.
W dni powszednie Msza św. o godz. 7.
Okazja do spowiedzi św. codzi. przed mszą
św., w soboty od godz. 17 do 19 i od g. 20.
19. 4. Niedziela.
Tow. Robotników. Zebr. plenarne po sumie
w salce.
20. 4. Poniedziałek.
SMP. „Wiosna". Zebr. zarządu o godz.
19,30 w salce.
22. 4. Wtorek.
Staw. Dzieciątka Jezus. Zebr. o godz. 15,30
w kaplicy.

Num er 13.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. OTRZYMALI Kłuczyńska Irena, Osowaigóra;

Porazińska Krystyna, Nakielska 21;
Derkowiski Kazimierz, Lubelska 3;
Liigarzewski Józef, Chełmińska 17;
iPrzybolewska Jadwiga, Czarnieckiego 7;
Sżuder Ludmiła, Wełniany Rynek 9;
Wieczorek Stanisława, ChwytoWo 3;
Jarzemski Jerzy, Poznańska 29;
Sikora Teresa, Na Wzgórzu 53;
Matejka Zbigniew, Jackowskiego 15;
Poziomka Marja, Poznańska 15;
Gestwińska Marja;
Popielewska Teresa, Na Wzgórzu 52;
Osik Joanna, Nakielska 38;
Margańska Urszula, Nakielska 78;
Szyperski Mieczysław, Smukała;
SkrowaczeWiska Zofja, Kordeckiego 2;
Zielińska Gabryela, Jackowskiego 22;
Śledź Marjan, Chełmińska 14;
Częstochowska Eugenja, Garbary 19;
Wawrzyniak Irena. Jasiniec-Białebłota.
Siekierska Janina, Nakielska 5;
Góralczyk Ryszard, Stawowa 28;
Terzmann Teresa, Jary 1;
Toleszyńska Bogusława, Łochowo;
Karczewska Henryka, Długosza 7;
Krep&owska Marja, IŚciężka 7;
Woźniak Juljanna, Drzewce;
Western Rajmund, Łokietka 8a;
Okoniewska Janina, Smukała;
Wenda Jadwilga, Klinika ul. Gdańska 42;
Palicki Ryszard, Grudziądzka 4;
Jamowiicz Zbigniew, Grunwaldzka 147;
Fabisiak Irena, Nakielska 14;
Daimowsika Janina, Śiw. Trójcy 15;
Madulska Halina, Malborska 5;
Olejnik Ireneusz, Plac Poznański 4;
Rentz Eugemjuisz, Siemiteraidzkiego 2;
Rewołiński Józef, Dolina 23;
Spiąkowska Zofja, Garbary 6;
Kowalczyk Leon, Jachcice, Saperów 31;
Pieprzyk Włodzimierz. Na Wzgórzu 43;
Kluczyński Edmund, Jasna la;
Jakóbowlska Gertrudą, Lulbelska 32;
Ciszewska 'Bożena, Grunwaldzka 26a;
Kurka Genowefa, Kordeckiego 2;
Airszyńska Sabina, Śląska 10;
Kerl 'Ewa., 'Artura 'Grottgera 5;
Kamiński Piotr, Lubelska 24;
Radar Zofja, Grunwaldzka 71;
Barczyński Henryk, Flisacka 15;
Brudmicka Krystyna, Grunwaldzka 71;
Tomaszewska Marja, Koronowska 66;
Wetetfaleiwlsfci Romuald, Nakielska 98;
Zapart Antoni, Opławiec 24;
Kowalczyk Helena, Grunwaldzka 48;
Joppek Marja, Grunwaldzka 63;
Łysiak Kazimierz, Nakielska 107;

Buzalska Dorota, Toruńska 148;
Ziółkowska Urszula, Nakielska 71;
Schramm Zofja, Grunwaldzka 83;
Stachowicz Kazimierz, Grunwaldzka 48;
Folerzyńska Kazimiera, Chojnicka 10;
Soliński Kazimierz, Przejaizd 1;
Jagielski Szczepan, Osowagóra 42;
Beller (Ryszard, Flisacka 7;
Kawałek Kazimierz, Osowagóra;
GbyJla Eufemja, Koronowska 27;

Kosiak Tadeusz, Flisacka 19;
Klonecki! Józef, Grunwaldzka 88;
Kempińska Melanja, Opłaiwiec;
Wyrzykowska iZuzanna, Wysoka 13.

Umarli
Muiskowska Franciszka, Koronowska 47;
Więzowski Teofil, Łokietka 13;
Heller Ediward, Grunwaldzka 50;
Sylwester Jan, Jackowskiego 2;
Stelmaszyk Andrzej, Nowogrodzka 3— 4 ;
Nowak Halina, Staroszkolna 10;
Krajewska Marjanna, Flisacka 12;
Drągon Bernard, Inflancka 79;
Kornacki Teofil, Łokietka 15;
Szmelter Janina, Lubelska 6;
Jozdowski Maksym., Lubelska 17—18;
Bukolt Jerzy, Ułańska 13;
Sandach Paweł, Nakielska 10;
Głuszek 'Franciszek, (Plrądy;
Ringwelska Anastazja, Nakielska 38;
Debka Agnieszką, Poznańska 23;
Stolzmann Anna, IV Śluza;
Gabryelczyk Wojciech, Grunwaldzka, 85;
Kwiatkowska Irena, Różana 8;
Ejankowska Marja, iNa Wzgórzu 31;
Hudzicki Henryk, Lubelska 34;
Kamiński Jerzy, 'Lubelska 24;
Vetter Stefan, Grunwaldzka 04.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

B AN K LU D O W Y
Sp. z n. odp.
Tel. 927-938 Bydgoszcz St. Rynek 11

Zatatwia wszelkie interesy bankowe.
Przyjmuje

wkłady oszczędnościowe
— na najkorzystniejszych warunkach —

Skarbonki wypożycza dla drobnych oszczędności.
W 6 H W 6 M OOM M 6 6 M M O I

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiin........

1 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bydgoszczy
Marszałka Focha 2

|

przyjmuje

wkłady

=

Najlepsze maszyny do pisania

Mały Remington

wkłady
wkłady
wkłady
wkłady

|

od 1 złotego

w o ln e o d p o d a tK u o d K a p it a łó w o d ren t.
Dla drobnych oszczędności wydaje Kasa

Dom Handlowy

Stelan Goniszewski, Bydgoszcz s
Gdańska 143 - Tel. 433.

W K ł a d y są

począwszy

i oprocentowuje:
za wypowiedzeniem dziennem: 5 V a %
za wypowiedzeniem miesięcznem: 6 Va %
za wypowiedzeniem kwartalnem: 7 1/a°/o
za wypowiedzeniem półrocznem: 9 %

skarbon ki dom owe.
Za wszelkie zobowiązania Kasy odpowiada miasto całym

swym

majątkiem.

PiiiiiiiiiiiMiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuntimininimiiiiiimmiHi

Nakładem kancelarji kościoła św. Trójcy w Bydgoszczy.

— Tłoczono w Drukarni Polskiej Sp. Akc. ulica Marszalka Focha 18.

Telefoa 352

