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Orędzie Episkopatu Polski.
W pasterskiej trosce o dobro duisz,
(pieczy naszej powierzonych, my bisku
pi katoliccy, zJwraoamy się do ducho
wieństwa i wiernych z ostrzeżeniem
i pouczeniem apostolskiemu
'Przygotowuje się nowe praiwo mał
żeńskie, które godzi w podstawowe za
sady Kościoła i Państwa, obraża, prze
konania i sumienia katolickie.
* :*
*
Już w roku 1926, dlniia 5 marca,
w odezwie dó rzędu i narodu biskupa
pilsali:
„Niepokój wiedki ogarnął diuchor
wieństwo i szerokie koła naszego ka
tolickiego społeczeństwa wskutek po
ważnych wieści', że przygotowana ko
dyfikacja praJWa małżeńskiego dla ka
tolików opiera się na poglądach, niezgodinych z zasadą Kościoła Świętego.
Woibec czego zwracają się biskupi ka
toliccy wszystkich trzech obrządków
do przedstawicieli rządu i stronnictw
poselskich o zabezpieczenie katolickim
związkom małżeńskim ich charakteru
sakramentalnego11.
W odpowiedzi na tę odezwę wierni
Kościoła Świętego na licznych zebra
niach ustnie ii na piśmie bronili świę
tości i nierozerwalności Sakramentu
małżeństwa.
'Dnia 31 grudnia 1930 r. Ojciec Św.
Pius XI wydaje encyklikę o małżeń
stwie ohrześcijańskietm.
Podstawę
nauki) o małżeństwie papież określa
słowami:

„Małżeństwo nie zostało ani usta
nowione, ani odrodzone przez ludzi,
lecz przez Boga; nie przez ludzi, lecz
przez Boga. Twórcę samego stworze
nia i tegoż stworzenia OdinnwicdeUa,
Chrystusa Pana, prawami zostało
obwarowane, wzmocnione i wyniesio
ną; prawa te nie mogą więc podlegać
żadnym zapatrywaniom ludzkim, ani
umowie wzajemnej małżonków. Taka
jest nauka Pdlsma Ś,, takie niewzru
szone ustne podanie Kościoła i takie

określenie uroczyste Św. Soboru Try
denckiego, który głosi i potwierdza
słowami Pisma Św., że nieprzerwalny
i niezorezwalny jest węzeł małżeński
oraz, że jedność i moc jego pochodzą
Od Boga, jego Stwórcy".
W odpowiedżdl na głos Namiestnika
Chrystusowego wierni Kościoła Świę
tego na ziemiach naszych zabrali głos
na licznych zgromadzeniach, w licz
nych odeewaidh, broniąc świętości
ii nierozerwalności małżeństwa.
Komliteja kodyfikacyjna, komisja
w kraju, w którym większość obywa
teli jest członkami Kościoła Katolic
kiego, na encyklikę papieską, na ode
zwę episkopatu Polski i na żądania
katolików odpowiedziała projektem
prawa małżeńskiego, który zbliża się
dó przepisów o małżeństwie w Rosji
bolszewickiej. W projekcie tym zo
stała podleptatoa zasada nierozerwal
ności małżeństwa, wprowadzone zo
stały związki czasowe, pozwolono na
zmianę mężów i żon. I w ten sposób
człowiek wyniósł się ponad Boga, bo
oto Jezus Chrystus powiada: „Co tedy
Bóg złączył, człowiek niechaj nie roz
łącza" (Mat. XIX, 6), a konnilsja kody
fikacyjna staje na stanowisku, że sę
dzia państwowy jest wyższy ponad
Boga, że nile potrzebuje Go słuchać, że
mocen jest rozwiązać, co Bóg złączył.
Twladdlemi słowy mówimy, bo nie
bezpieczeństwo wielkie il nader bliskie.
Należy zedrzeć wszystkie otełony, aby
smutną prawdę w całej grozie przed
stawić.
Zamierzone prawo jest sprzeczne
z prawem Bożenn. Zamierzone prawo
jest posiewem bołlszewiizimu u nas
w rodzimie. Zamierzone prawo grozi
Ojczyźnie śmiertelną Zarazą duchową
i ostateczną klęską. Obcy zaleją zie
mie nasize! Co nie d!aj Boże!
Widocznie w komisji kodyfikacyj
nej nie było praiwdzawych katolików,
ho katolik, — nie z imienia, lecz
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z wiary, — nie mógł podpisać takiego
projektu prawla. małżeńskiego.
Członkowie komisji przynajmniej
>nie powinni byli tłónnaczyć art. 114
Konstytucji, w którym powiedziano:
„że Kościół Rzymsko-Katolicki rządzi
się wiasnem prawem", w tern znacze
niu, że z nauką Kościoła o jedności
i nierozerwalności Sakramentu mał
żeństwa komisja nie potrzebowała się
liczyć.
Czy dlatego, że w stosunku do mft1jonów katolików jest u nas garstka
ludzi, dla których niema nic świętego,
którzy z wiary żarty stroją, gotowi
coraz inne kobiety swemi żonami na
zywać, czy dlatego, pytamy, olbrzymia
większość wiernych ma iść w niewolę
tej garstki?
(Ciąg- dalszy nastąpi).
*
- '
------- -

Adwent.
Rok
kościelny rozpoczyna
się
adwentem. Zaiste, trafnie nazywali
przodkowie nasi adwent miesiącem
Chrystusa Pana. Słońcem duchowem,
które poprzez ciemne dni zimy, przez
drzewa 'przyprószone śnieżnym pu
chem i przez kwiaty zamarzniętych
okien, wysyła złotawe swe promienie
do serc naszych, a duszę pobudza do
radosnej twórczości, jest wielka i czci
godna tajemnica Wcielenia Syna Bo
żego. Kiu temu słońcu wznoszą się
w tym czasie wszystkie myśli i: pra
gnienie wiernych.
Nazwa Adwent pochodzi od łaciń
skiego słowa adventuis i oznacza przyj
ście (C hrystusa Pana). Wypada tutaj
zaznaczyć, że trzeba rozróżnić potrójne
przyjście Pana Jezusa. Poraź pierwszy
przychodzi na świat, rodząc się z Naj
świętszej Dziewicy, w oną świętą noc
betle emską. Poraź d ru gi przychodzi
i przychodzić będzie przez łaskę do
skruszonego serca w Komunji św. aż
do końca świata. Poraź trzeci wreszcie
przyjdzie w nieopisanej chw ale i ma-
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jestacie przy końcu świata, by sądzić
żywych i umarłych. Ażeby pierwsze
przyjście Zbawiciela mogło wydać
błogosławione owoce, konieczne jest
drugie, drugie zaś jest obietnicą a za
razem zapewnieniem, iż z weselem
i spokojem spodziewać się możemy
trzeciego zjawienia się Pana.
Obchodząc adwent, pragnie Kościół
św. nietylko przypomnieć nam, z jaką
tęsknotą oczekiwała ludzkość Zbawi
ciela, lecz także w sk azu je n a obow ią
zek nasz przygotow ania się na przyj
ście Jezusa w święta Bożego Nairodzenii-a.
Na wzór niechaj nam posłużą
O jcow ie Starego Zakonu.
W przy
szłego Zbawiciela wierzyli, w nim po
kładali całą ufność, om był przedmio
tem najtkliwszej ich miłości i gorą
cego pragmiieniła. Jęk tęsknoty prze
chodzi z ust do ust, i tak nieustannie
rozbrzmiewa wołanie poprzez szeregi
patryjar chów i proroków: „Wzbudź
mloiżność twoją i przyjdź!11 (Ps. 79,3).
„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił11 (Iz.
64,1). „Spuśćcie rosę niebiosa, z wierz
chu, a Obłoki niech spuszczą z dżJdżem
sprawiedliwego11 (Iz. 45,8). A im wię
cej tęsknota zalewała duszę, tern wię
cej sam Bóg zachęcał do ufności i we
sela. Izajasz przedewiszystkiem jest
tym prorokiem, który obudzą nadzieję
w Odkupiciela, to też z jego piism
czerpie Kościół św. w siwych modłach
adwentowych słowia tęsknoty i uf ności.

iwa, tylko hen daleko nla niebie, gdzie
iskrzą i migocą się gwiazdy, tam tętni
życie i pociąga myśli nasze z ziemi kiu
niebiosom i wieczności. Adwent jest
jakby /pięknym- odpoczynkiem wieczor
nym przed jalkiemś wielkiem świętem.
Wszyscy prawi i bogobojni chrześcija
nie zatapiają się z serdeczną pobożno
ścią iw iloizwaiżaniiu tajemnicy Wciele
nia Syna Bożego. Prawidy opowiada
jące dziecięce życie Pana Jezusa są
jakby różą jerychońską. W ciągu dłuigiego roku kościelnego z-anik(a ona;
lecz w adwencie, ożywiona wodą głę
bokiej pobożności, poczyna się znów
rozwijać, rozkwita i staje isię uroczą
ozdobą izdebki gwiazdkowej. Zechciej
m y w ięc d w ie rzeczy uczynić w a d w e n 
cie — rozw ażać tajem nicę W c ie le n ia
Syna Bożego i dużo się mcdilć.

Pokutę głoiszą z świętą powagą
ipńorocy, św. Jan Chrzciciel, sam Boski
Zbawiciel. Czyńcie pokutę!
Wzbu
dziwszy więc szczery żal za grzechy,
postanówmy ich unikać w przyszłości
jako największego zła; o d p raw m y n a
stępnie szczerą spow iedź adw en tow ą
i tak oczekujmy z wewnętrznym spo
kojem przyjścia Pana. I jeszcze jedno!
Z tą w ew n ętrzn ą pokutą pow in n a się
łączyć zewnętrzna, ta zaś polega na
u m artw ie n iu ciała i w yrzeczeniu się
zewnętrznych, choćby godziw ych za
baw .

Pełna ufności tęsknota, skupienie,
pokuta i m odlitw a, oto 'pobożne uczu
N ie m a l wszystko w z y w a nas, aby cia i cnoty, które duszę każdego wier
zastanowić się n ad sobą.
Życie ze nego w tym świętym czasie przejm-ownętrzne zamiera, przyroda odpo-czy- wać i -zdobić powinny.

WIELKI WIEC PROTESTACYJNY
w sprawie

projekt! nowego prawa małżeńskiego
odbędzie się

wniedzieli;, dnie 29 bm. n goriz. 12,39 w sali Patzera, ul. Św. Trójcy.
Przemawiać będzie p. dyr. B A R A N O W S K I .

Nasz cmentarz parafialny.
Parafja nasza znajduje się w tem
nieimdłem położeniu, że nie posiada
własnego cmentarza grzebalnego’, ale
miusi korzystać z cmentarza parafji;
Famej. Dozór Kościelny już od czte
rech lat chodzi około zyskania odpo
wiedniego terenu pod cmentarz. Sta
raliśmy się o teren miejiski, ale naipróżno. Pertraktowaliśmy dwa lata
iz Czerwoiwym Krzyżem, również bez
rezultatu. Wreszcie przed rokiem roz
poczęliśmy starania o rolę pod cmen
tarz w Dowództwie Okręgu D. O. K.
V III w Toruniu o odstąpienie parafjii
naszej z placu ćwiczeń 16 p. ułanów
odpowiedniego terenu poldi cmentarz
parafjalny., Zabiegi te zostały uwdeń-
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na placu ćwiczeń 16 p. ułanów. Z Do
zoru Kościelnego byli obecni: Ks. Pro
boszcz Skonieczny, p. Jarocka i p. Gór
ski-.
Marny zatem wreszcie rolę pod
wiaisny cmentarz parafjalny. Gi-esizymy się z tego wszyscy, bowiem wedle
myśli prawa kanonicznego każda pa
raf ja Winna mieć własny cmentarz,
na którym poczywają ciała umarłych
parafjan, o których duszach żyjący
mają obowiązek pamiętać, a -szczegól
nie wtedy, kiedy odwiedzają cmentarz
(parafjalny.
'Spełniam przy tern miły obownązeK,
jeżeli na tern miejscu w imieniu całe j
parafji złożę serdczne podzięko wani '
Dowództwu Okręgu Korpusu VII**
w Toruniu z-a oddanie parafji naszej
roli pod cmentarz, a p. Generałowi
Thiomimee, oraz p. pułk. Bilińskiemu,
dowódacy 16 pułku ułanów za życzliwe
poparcie wniosku mojego.
Zatem pierwsza główna sprawa,
dotycząca cmentarza, jest pomyślnie
załatwiona. Mamy rolę pod cmentarz.
Teraz Dozór Kościelny może przystą
pić do spełnienia drugiego zadania,
t. j. do urządzenia cmentarza. Nie jest
to łatwe zadanie, powstaną stąd nie
małe koszty, bo trzeba postawić par
kan i wybuidiować kaplicę. Żywimy
-jednakże w Bogu nadzieję, że wispóluernii siłami przy życzliwem poparciu
parafjan i to zadanie drugie zdołamy
pomyślnie rozwiązać.
Ks. Proboszcz.
i
.....
- ....... --i—

Precz z nowoczesnem
pogaństw em !
Jako awangarda Akcji Katolickiej
urządziło Katolickie Tow. Robotników
Polskich przy parafji św. Trójcy ze
bran ie protestacyjne przeciwko nawskroś bezbożnemu p rojek tow i p ra w a
m ałżeńskiego, przygotowanego przez
niekatolicką Komisję Kodyfikacyjną.
Zapał referenta p. dyr. Baranow
skiego udzielał się wszystkim obec
nym. Mówca stwierdza, że nowoczesne
pogaństwo pragnie z Polski uczynić
kraj bezbożnych. Ochrypłym głosem
woła ono: „Precz z małżeństwem batołickiem!11 Temu wołaniu winniśmy
przeciwstawić stanowczy protest więk
szości katolickiej w Polsce, przekona
nej o świętości i Boski em pochodzeniu
sakramentu małżeństwa, które nie jest
zwykłym kontraktem, ale związkiem,
zawartym z woli Bożej. „Co Bóg łą
czył, człowiek niechaj nie w aży się
rozłączyć” . U m o w ę potw ierdza sam
Bóg, który potw ierdzenia sw ego nie
cofa.
Zdołamy oszukać ludzi, ale
nigdy Boga. Rodzina jest podstawą
Narodu. Zatrucie rodziny jest równo
cześnie zatruciem Narodu. Rozwody
rzuciłyby niewiastę na pastwę namięt
ności ludzkich. Wprowadzenie roz
wodów ;,upzyp4łq^ w Polski-piekło; bol-

czone pomyślnym, wynikiem, bo pi
smem z -dnia 31 października b. r. do
niosło nam Dowództwo Okręgu Kor
pusu V III w Toruniu, że oddaje parafiji św. Trójcy część placu ćwiczeń
16 pułku ułanów- o powierzchni 4 ha.
8.000 m2 na cmentarz parafialny z wa
runkiem urządzenia tamże cmentarza
garnizonowego dla katolickiej parafji
wojskowej w Bydgoszczy.
Oficjalne
oddanie tegoż terenu przez Komisję,
(składającą się z p. pOr. Daszewskiego
Stefana z 16 pułku ułanów i p. Józefa
Mazura, delegata D. O. K. z Torunia
i- p. irż. Kurowskiego. Igpatgep;;.;jąkjo- szewi{Gkj,©.,,jKtp .kocha B o g a i Ojczyznę,
przedstawiciela' Ministerstwa Robót' nietylfeo
nie
poprze
tę
ustawę,
Publicznych, odbyło się dnia 18 b. m. lecz walczyć będzie zdecydowanie
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przeciwko nim . Sekret szczęścia mał
żeńskiego tkwi w cnocie. Złoto i uro
da mima, a brak serca powoduje nie
szczęście. Niechaj w małżeństwach
mikną wszelkie swary. Ognia rozpa
lonego nie gasi się słoma, lecz wodą.
Należy wspólnie radować się i wspól
nie
przelewać łzy, opromieniając
związki małżeńskie aureola nauki
Chrystusowej. Precz z nowoczesnym i
poprąw iaczam i kultury, działającym i
na żołdzie agentur m iędzynarodow ych!
N iech w Polsce zabrzm i głos: „Ż ą d a 
m y ślu bów tylko w kościele, a nie
w śród ścian M agistratu !

Żywiołowe oklaski dowiodły, że
prelegent dotknął najczulszej strony
duchowej słuchaczów. W rezultacie
sformułowano rezolucję, zawierająca

naj energiczniejszy protest przeciwko
projektowanej ustawie o ślubach cy
wilnych i rozwodach oraz przeciwko
„Poradni Warszawskiej11. Równocze
śnie zapowiedziano w iec ogólno-para fja ln y na niedzielę, dnia 29 b. m.,
0 godz. 12,30 w sa li P aizera.

Gzaisy dziś są zbyt ciężkie, aby katolicy
wydawali pieniądze na truciznę dla duszy
chrześcijańskiej i teunsauietn zasilali kasy
wrogów 'Kościoła Katolickiego. Czasopi
sma katolickie są zwykle tańsze, a napawtno lepsze. Kto chce kupić dobrą
książkę katolicką lub zamówić czaso
pismo katolickie, a obawia się oszustwa
lub pomyłki, niech się poradzi w biurze
parafjalneim albo w kasie kościelnej.
i
- ... '

Nie zapomniano również o bohate
rach Powstania Listopadowego. Pa
mięć ich uczciło krótkie przemówienie
p. prezesa oraz z głębokiem zrozumie
niem wygłoszone deklamacje dwuch
druhen „Promyka11 p. t. „Zwalonym
krzyżom11 i „Zapadłym mogiłom11 odbywać się będą jak po inne lata w każ
dą środę o godz. 1-szej w Domu Katolic
1 „Nie wydrzecie11.
Po szeregu kormunifeaach zakończo kim' na Witczaku. Niech cli), którzy w ze
no zebranie pieśnią „Boże coś Polskę11. szłych łatach z mich korzystali z wieilkiem
zadowoleniem, chętnie znowu przybędą
Eska.
1 innych przyprowadzą.
Pierwszy wykład odbędzie się w środę,
niesienia pomocy biednym 2 grudniią, o godz. 19 w Domu Katolickim
na Wilczaku.

Wykiady adwentowe Ligi Katolickie)

Zebrane Parafjal. Komitetu
i bezrobotnym.
W środę, 18 b. m., odbyło się o godizamie 18 w „Ognisku Parafjalnem“
przy kościele św. Trójcy zebranie Ko
mitetu Niesienia Pomocy Biednym
i Bezrobotnym. Prezes Komitetu ks.
Proboszcz Skonieczny zagaił zebranie.
P o odczytaniu przez sekretarza proto
kółu z ostatniego zebrania Komitetu
Zdał z ramienia Komisji Finansowej
skarbnik p. Brzyski sprawozdanie
z pierwszej urządzonej w miesiącu li
stopadzie kiwesty na rzecz ubogich.
Poza ofiarami w gotówce przekazali

parafjamie za pośrednictwem kolekto
rów różne materjały, jlak węgiel, ziem
niaki, odzież, obuwie it'd. Za okazane
dowody chrześcijańskiego miłosierdlzia składa Komitet wszystkim ofia
rodawcom (serdeczne „Bóg- zapłać11.
Fodotonla kwesta odbywać się będzie
przez całą zimę i to w plierlwtszych
(dniach każdego miesiąca. Z ramienia
Komisji Rozdzielczej Zdały sprawozda
nia p. Gertychowa i parafj. siostra
Caritasu.

koło

senj orek

S.

M.

P.

„P rom yk ".

Jaki ma .być cel tej organizacji? Po
pierwsze palnie, zrzeszone w Kole 'Se
niorek S. M. P. ,jPromyk“ , mogą bar
dzo dobrze kontynuować pracę rozpo-

W nr. 42 „Tygodnika Kościelnego11
pisaliśmy o założeniu kalendarza
zmarłych. Parafjamie mają podać na
zwisko i dzień śmierci swoich zmarłycih, aby można je w dzień rocznicy
ogłaszać i polecić modlitwom parafjam
Niech więc paraf jamie korzystają z naj
bliższych dni, aby swoich zmarłych
podać, o ile tegio jeszcze nie uczynili.
t
■«

titirs re ż y se rsk i «S. M. P.

Baczność byłe członkinie S. M. P. „Prfliayk“.
Od pewnego czasu stwierdzamy, że
zainteresowanie isdę sprawami mło
dzieży wśród 'społeczeństwa rośnie.
Coraz więcej uwydatnia się łączność
między stowarzyszeniami a rodzinami
drnchen. Współpraca rodziny z sto
warzysz eniem, okazanie pomocy na
szym stowarzyszeniom młodzieży jest
dobre, a nawet konieczne. Pomoc ta
jednakże winna być zorganizowana.
Zdajemy sobie z tego sprawę, że po
trzeby naszej młodzieży, w tym wy
padku naszych druchert, zrozumieją
najlepiej cii, którzy sami kiedyś w or
ganizacji młodzieży pracowali. Dla
tego też przystępujemy do zorganizo
wania wszystkich b. członków naszego
S. M. P. „Promyk11. Chcem y utworzyć

Miesiąc listopad chyli się ku końcowi.

czętą w stolwarzyszeniii. A potem miO'gą służyć 'wyidąjną pomocą naszym
kłruchnom. Niieijedine z pań będą mogły
zaopiekować się zastępami, będą mo
gły tam wygłaszać pogadanki i pou
czać druchny.
W przyszłym tygodniu, wie, (Wtorek,
o gioidz. 7-ej odbędzie się zebranie kon

Bydgoski Okręg Młodych Polek oraz
Bydgoski Okręg Stowarzyszeń Młodzieży
Polskiej urządzają w niedzielę, 29 listo

pada
KURS DLA REŻYSERÓW I REŻYSEREK
S. M. P.

Każde S. M. P. obu okręgów bydgo
skich powinno wylatać conajmńięj 2 człon
ków.
Kurs odbędzie się na salce „Ogniska
Parafialnego*1' przy kościele św. Trójcy,

Początek kursu o godz. 9. Msza śiw.
stytucyjne K oła Senjorek S. M. P.
w kościele św. Trójcy o godz. 8.
„Promyk".
Wszystkie pianie, które
„Gotów"!
„Sprawie służ*1!
były członkami naszego stowarzysze
Zarządy Okręgowe S. M. P.
nia, na to zebranie zapraszamy. Stpo- r - ........................ '
.
............
diziiiewamy się, że ta organizacja przy
CENY OGŁOSZEŃ.
czyni! się w wielkiej mierze dlo rozwoju
Za
jeden
wiersiz milimetrowy na stro
naszego stowarzyszenia Młodych Po
nie czterotomowej — 15 groszy.
lek.
-

i

CENY W Y M IEN IA N EK .
Zatem wszystkie Panie, które kie
Za
jednorazowe
umieszczenie jednego
dyś należały do S. M. P . ,p r o m y k ", na
zebrania konstytucyjne K oła Senjorek nazwiska zmarłego — 30 groszy.
S. M. P. „Promyk" w e wtorek, 1 g ru 
dnia, o godz. 7-mej w O gnisku P a rafjaln em !

Ofiary.

Na pomnik Najśw. Serca Pana Jezusa:

Ponowne ostrzeżenie!
Kręcą isię znowu w mieście naszem

N. N. 5 zł.
N a ołtarz M. Boskiej Częstochowskiej:

p. Glazik 10 zł.

IWobec tego jeszcze raz pouczamy:
Na w ikarjai: N. N. (składka miesięcz
sekciarze i sprzedawają pisma sekciarskie. Książka katolicka powinna mieć t. zw. na) 5 zł.
Przyitem twierdzą, że są to pisma kato „Iniprimatur", czyli pozwolenie Władzy
lickie. Mimo, żeśmy niejeden razi, ałe już
kilkakrotnie ostrzegali przed tymi obłu
dnikami, zawisze jeszcze znajdują się parafjanią, którzy w siwej nieświadomości
kupują od nich owe sekciarskie broszury.
Nie można wyjść z podziwu, . pet, imiiimo.
objaśnień, parafjamie nie potrafią się
jeszcze spositrzedz na tych fałszerstwach.

Duchownej,
Kolporter czyli roznosiciel pism reli

>

.

Losy

gijnych powinien mieć bezwarunkowo po
świadczenie od Ks. Proboszcza, że .jemu W ie lk ie j L o te rji na P om n ik W dzięcz
ności Kfajśw. Serca P a n a Jeznsa
wolno sprzedawać' pisma reffiigijWe.' ' O iit?
w Poznaniu
tego pozwolenia nie ma, należy go bez
nabyć można w kasie kościelnej w go
litości oddać w ręce policji.
dzinach biurow ych . Cena losu 3,
zL

ritr. *.

TYGODNIK KOŚCIELNI

S p o w ie d ź ch o ry ch .
W przyiszłą środę, dnia 2 gradom,
ter., ódiwiedżiimy chorych p:o dńmiaidh
celem wysłuchania, ich sipowietM
aklweratoiwej. Wszystkie osoby, które
nie mogą, uczęszczać do kościoła, po
winny się zgłosić. Rodziny i zm jom i
jpojwinny się postarać, ażeby wszyscy
chorzy w tym dniu przyjęli Komuntję
św.
OPdzatem w Czasie adwentu tylko
zaopatrywać się będzie umierających.
Chorych należy zgłosić do wtorku
r,i kościelnego.

Numer 45.

Ł 12. Wtorek.
Żyw. Różaniec Panien.

Zebranie zelato- Sakr. chrztu św. otrzymali.
rek o godzi. 17,30 wi Ogtnilstou ParaJjalnem. Stanisław Daroń, Flisacka 17;
2. 12. Środa.
Rozalja Stole, Nakdelska 70;
Stów. Pań Miłosierdzia św. Wincentego Barbara Kufel, Poznańska 27;
a Paulo. Zelbr. o igoćte. 17 w salce par.
Edyta Siedliń&ka, Staroszkolna 7;
Henryk Sikorski, Nakielska 31;
4. I Ł Piątek.
Wszystkie organizacje adorują według Benagna Tnochoiwska, Stawowa 24;
Krystyna Jeldńska, Chełmińska 16.
podanego porządku.
Straż Honorowa. Msza św. wynagradza
Ktoby znał rodzinę, w której przez nie
jąca o godz. ®,30; zebranie po nabożeń dbalstwo lub zlą wolę, znajduje się dziecko
stwa wieczoruem w kościele.
nieochrzczone, powinien o tem donieść do
5. I Ł Sobota.
kancelarfi parafialnej.
Spowiedź adwentowa panien.
G. IŁ Niedziela.
Żyw. Róż. Ojców. Na sunnie asystuje ró

W Czyżkówku.

ża 21.

S p o w ie d ź ad w e n to w a .
W czasie adw entu powinni wszyscy
piairafjamie przystąpić dla spowiedzi św.
Sipowiedź poszczególnych stanów odibędzie się w następującym porząidku:
W sobotę, 28 listopada — matki,
w sobotę, 5 grudnia — panny,
. w poniedziałek, 7 grudlniia — panny,
w soibotę, 12 grudnia — mężczyźni,
w sobotę, 19 grudhia — młodzieńcy.
;S|pOiwiedź dzieci szkolnych ogłosi
się w szkołach.

Roraty.
odprawiać się będą przez cały adwent
o godz. 7-ej rano. Niechże jak >po inne
łata wszyscy chętnie spieszą na to natoożcństwo, aby oddać cześć N. Marji
Paninie, by sobie i całej jparaflji wypro
sić jaknajoMitszych łask, za. pośrednic
twem Najśw. Marji Panny.

OpTatKj wigilijne.

Żyw. Róż. Młodzieńców.

Zebranie po nie

szporach.

20t 11.

Niedziela.

Godiz. 8 Msza św.
IIL Zakos. Zebranie po nieszporach.
Godz. 9,30 Odśpiewanie Godzinek do M.
Tow. Kobiet „Jutrzenka". Zebranie o go Boskiej.
dzinie 16 w salce parafjalnej.
Godz. 10 Sumą z kazaniem,
— 1 1
..........................................................................
t Godiz. 14,30 Chrzty.
Godz. 15 Nieszpory z różańcem i wysta
wieniem Naijśw. Sakramentu.
Porządek nabożeństw.
W dni powszednie msza św. o godz. 7.
28. 11. Niedziela. I. Adwentu.
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed
mszą św,, w sobotę od godz. 17—19 i od
Godz. 7. Roraty z kaizaniem.
godz. 20.
Godz. 8 cicha msza św.
Godiz. 9 msza św. z kazaniem dla dzieci.
3. IŁ Czwartek.
Godz. 10,15 suma z kazaniem.
Okazja do spowiedzi św. od godz. 17—<19
Godz. 12 cicha msza św. z kazaniem.
i od 20.
Godz. 14 chrzty i wywody.
4. IŁ Piątek.
Godiz. 15 nieszpory.
Misza św. z wystawieniem N. Sakramentu
Roraty ku czci N. M. P. codziennie o go
ku czci N. iSerca o godz. 7,30. O godz.
dzinie 7 rano.
il8 nabożeństwo wieczorne z wystawie
ni em N. Sakramentu i procesją.
W dni powszednie msze św. o godiz. 7,00,
7,45, 8,30 il 9.
ZEBRANIA.
Okazja do spowiedzi św. codziennie od’
29. 11. Niedziela.
godz. 7.00.
W ywody i chrzty codziennie o godzinie 8 T. C. I*. Uroczyste otwarcie bibljotekii po
sumie w salce parafjalnej.
(zgłosić się w zakryistji).
6. IŁ Niedziela.
1. IŁ Wtorek.
Żyw. Róż. Ojców. Wlspólna Komumja św.
Godz. 7,00. Wotywa do św. Antoniego.

(nożna już nabyć u kościeflnego wizgi,
3. I Ł Czwartek.
u kościeJlncj. Dla informacji zaznaczamy!,
że Kjs. Proboszcz tylko upoważni! jedynie Godz. 8,30. Msza gw. z wystawieniem Naj Polecają się pobożnym modłom
kościelnego i kościelną do sprzedawania
świętszego Sakramentu i procesją.
dusze:
Godz. 17. Okazja do spowiedzi św.
opłatków wigilijnych w obrębie paralji.
A p. Ks. prób. Markwarta,
t. IŁ

Kalend, bractw i towarzystw
2$.. tl. Niedziela.
Żyw. Róż. Ojców.

Piątek.

ś. p. Ks. prób. Jagalskiego,

Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. ś. p. Ks. prałata Malczewskiego,
Serca Pana Jesusa.
i p. Tomasza i Marjanny Skoniecznych,
Nabożeństwo w zwykłym porządku.
A p. Salomeji Einettej,

5. I Ł Sobota.
Na sumie asystuje ró
ś. p. Romualda Fiedlera,
Godz. 8,30. Wotywa z litanją do Matki Bosk. A p. Marji Kwiatkowskiej,
ża 20.
Konferencja męska św. Wincentego a Pau 6. I Ł Niedziela. IX Adwentu.
A p. Franciszka Lewandowskiego.
lą. Zebranio po isiumde.
Porządek nabożeństw jak w niedzielę.

BARDZO TANIO I Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bydgoszczy |
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O b r a z y używane i nikle
sprzeda

BAZAR OBUWIA
S ta ry R yn ek 11.

Marszalka Focha 3

| przyjmuje

wkłady

S
wkłady
wkłady
wkłady
wkłady

Po n i s k - i c K cenach
przyjmuję

począwszy

i oprocentowuje:
za wypowiedzeniem dziennem:
za wypowiedzeniem miesięcznem:
za wypowiedzeniem kwartalnem:
za wypowiedzeniem półrocznem:

od 1 złotego |
5 V2 %
6 V2 %
7 3/2 %

9%

SZYCIE.

|

prasowanie sztywnej bielizny

1

KURCZEWSKA

i

Garbary 16, podw. part. lewo.
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W K ła d y są w olne o d podatku od k ap itałó w o d rent.

|

Dla drobnych oszczędności wydaje Kasa

oraz

skarbonki
Za wszelkie zobowiązania

Kasy

domowe.

odpowiada miasto całym

swym

majątkiem,

§

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

