» P A R A F JI
Wychodzi

na

ŚW .

Ks. prób. Mieczysław Skonieczny
Ks. Zygmunt Fiedler

Władzy Duchownej.

Rocznik III

4

Redakcja i Administracja:
Kancelarja przy Kościele św. Trójcy.
Telefon nr. 1075.
Redakcja:

każdą niedzielę.

Opłata 10 groszy za egzemplarz
do puszki roznosiciela. —
Za zezwoleniem

T K Ó JC Y

w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 1932

Numer 1

Stoimy na progu Nowego Roku.
Stary Rok 1931 minął. Był ciężki!
Odetchnęliśmy iz ulgę. że .już zapadł
'v otchłani wieków. Nic dziwnego, że
ko żegnamy bez żalu jak kogoś, co
barn bardzo dokuczył. Przecież w Sta
l i n Roku niejeden beki własnej wilniy
stracił pracę, miiejedeni przedsiębiorca
bi usiał zamknąć fabrykę a mieńeden
rzemieślnik swój warsztat. Więc po
mnażają się smutne szeregi ludzi bez
P**acy i szerzy się bieda w rodziilnach
dotkniętych klęską bezrobocia, a nieraz
htestety także il nędza moralna, osła
bienie ducha religijnego,, upadek mo
ralności, czego najjaskrawszym i n a j
smutniejszym przejawem są nierzad
ko Powtarzające się samobójstwa.
Lecz minął Stary Rok. Stoimy na
progu Nowego Roku 1932. Patrzymy
różową nadzieją w przyszłość iii skła
mmy sobie serdeczne życzenia szczę
śliwego Nowego Roku. I ja jako wasz
duszpasterz składam wam z głębił serca idące, jak najlepsze życzenia
w
dndiu dzisiejszym.
Czego mam Wam życzyć, drodzy
* ara fjamie?
Więc życzę Wam zdrowia, tego n aj
cenniejszego' dobra doczesnego, wsizelpm.j_ pomyślności i obfitego błogosłaydeństwa Bożego. Nadewszystko zaś
yczę Wam z, całego serca, ażeby
mrystus Pan panował w waszych
^crcach, w waszych rodzinach, a przez
,vś as w całym Narodzie, Kościół święy Wskazuje nam w ewangelii, dzdsiejJ;.eko dnia uroczystego Imię Jezus, boaem jedynem światłem i zbawieniem
mszem wśród mroku j zamętu na■ych czasów jest Jezus Chrystus. Nie
kpProiwadzą ludzkości z dzisiejszego
^ y s u gospodarczego, społecznego i
(, etycznego żadne Ligi Narodów, żaSloi ^bdyństóe obrady Okrągłego
Pe? m żadne wyjazdy ministrów eurosłf k iic h (za ocean. a już najm niej haSta SocjaIiist.yckne i komunistyczne,
że
najlepiej nam udowodnił,
7rn:j pzystkiie ludzkie wymysły il rady,
czerw a^ Ce do wyprowadizenia społe^ t w z obecnego kryzysu, strasz Ińe zbankrutowały.

Jedyny możliwy ratunek dla całej
ludzkości podał Ojciec Św. Pius XI.
w swej wspaniałej encyklice „Quadragesimo Anno" o odnowieniu ustroju
społecznego. Ostatecznym źródłem dzi
siejszego zamętu — podkreśla Ojciec
Św. — jest oddaleni© się ludzkości od
Chrystusa dl dopiero szczere nawróce
nie się je j do Chrystusa, do sprawie
dliwości1 ii miłości społecznej wypro
wadził poszczególnie narody ma lepsze
tory, wyleczy bolączki obecnego ustro
ju społecznego ii naprawi go. Zwróćmy
się więc szczerze w Nowym Roku do

Chrystusa Pana. W nim szukajmy
jedynego zbawienia!
Niechże Chrystus Król panuje w
sercach i duszach naszych, w naszej
paraf ji, w naszem mieście, a przez nas
niechże króluje w Ojczyźnie naszej
miłej. To jest n a progu Nowego Roku
1932. moje najszczersze, iz- głębi, serca
płynące,, życzenie dla Was, Drodzy
Parafjainie.
Chrystus iimperat, regnat et riracit!
Chrystus panuje, króluje iii zwy
cięża!
Ks. prób. Mieczysław Skonieczny.

Św ięto T rzech Króli.
Kościół św. obchodził dzisiaj pa
miątkę trzech ważnych wydarzeń; są
niemi: chrzest, udzielony Panu Jezu
sowy przez św . Jana. cud w Kanie ga
lilejskiej, gdzie Pan na godach wesel
nych przemienił wodę w wino1, i hołd
Mędrców ze wschodu. Wydarzenia te
są potrójnem świadectwem o boskiem
posłannictwie Chrystusa, dlatego ob
chodzimy ich pamiątkę tego samego
dnia. Pierwsze wydarzenie przypomi
na świadectwo, które Bóg Ojciec
ogłasza iz Nieba: „Ten jest Syn mój
miły. w którymem upodobał Sobie"
(Mat. 3, 17). Drugie opowiada, jak
sam Pan1 Jezus świiadcizy o (Sobie,
działając z własnej mocy pierwszy
cud. W hołdzie złożonym Zbawicielo
wi przez Mędrców obiawla się trzecie
świadectwo, świadectwo Ducha św.,
który .(.ludzi naucza wszelkiej pra
wdy". To ostatni© wydarzenie wysu
nęło się na pierwszy plan,, i skutkiem

tego nazywamy dzlień ten świętem
Trzech Króli.
Święto Trzech Kroili należy do naj
starszych i najważniejszych świąt
Kościoła chrześcijańskiego. Wszystkie
kościoły wschodu i zachodu obcho
dziły je z okazałością di wielką uroczy
stością. W średniowieczu nosi dla
swej godności milano „dnia najwyż
szego".
Poza tern ma nam uroczystość dzi
siejsza przypomilnać także powołanie
pogan. To my właśnie otrzymaliśmy
w osobach Trzech Króli nieoceinlioną
łaskę wiary św. i powołani© do nauki
Chrystusa. W niaszem ilmileniiu skła
dali cii pierwsi przedstawiciele naro
dów nieżydowskich przy żłóbku hołd
Zbawicie łowi1; obchodząc pamiątkę
ich hołdu, święcimy równocześnie
nasze powołanie do światła wilary. Od
tego czasu ni'e ilstndieje już osobny lud
Boży; ludem wybranym Jezusa Ćhry-
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Najszczersze życzenia szczęśliwego i błogosławionego
Nowego Roku swym kochanym P a r a f janom przesyła ich
duszpasterz
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Ks. Proboszcz Skonieczny
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stusa są wszystkie chrzęści iańskile na
rody całego świlata. Ustal rcidźiał lu
dów, a wszystkie narody są, powołane
do jednej rodziny 'Bożej — do Kościo
ła Chrystusowego. Tego 'zjednoczenia
gorąco pragnie Kościół św. To też dziś
w Rzymie obchodzi wspaniały zakład
misyjny Kongregacji Roizkrzewiemiiia
Wiary swoje uroczyste święto. Mężo
wie 'ze wszystkich (krajów i narodów,

którzy w tym zakładzie się kształcą,
by później jako misjonarze głosić sło
wo Boże w najodlegl ejSzych krajach
świlata, wygłaszają dziś w Rzymie —
każdy w swolim ojczystym języku —
wykłady religijne, które są słabym
odgłosem tej niezmiernej czcił il 'chwa
ły, iaiką Zbawiciel świlata w przeróż
nych językach dziś odbiera.

Zaraz na początku Iłowego Roku

uk«(tkinip!aii!t[&(!lana!
W ię c e j d a je , k to p r ę d k o d a je ,
Cegiełkę na oparkanienie naszego cmentarza parafjalnego
nabyć można w KASIE KOŚCIELNEJ. C egiełk a 5 zł.

Misje,
Trzej Królowie przybywający do
żłóbka Beitłeemskiego, przedstawiają
narody pogańskie, które powinny
wszystkie stanąć u stóp Bożej Dzieci
ny. Kościół, idąc za wskazaniem Zba
wiciela pracuje więc nad nawróceniem
wszystkich narodów. Jakże ta praca
jest ogromna! Ileż ona wymaga ofiar
i poświęcenia! Najlepszym dowodem
tego jest fakt, że nawet- połowa ludz
kości jeszcze nie zna Jezusa. A zale
dwie 300 mil jonów jest katolikami.
Nie wolno więc odpoczywać wier
nym i cieszyć się szczęściem łaski Bo
żej, która nas bez naszej zasługi prze
znaczyła dla wiary prawdziwej. Ko
ściół przez wieki ani na chwilę nie za
niechał starań około nawrócenia po
gan. Któżby m iał w tern dziele dopo
magać, jak nie ci, którzy już Jezusa
znają i z jego łask oraz błogosła
wieństw' korzystają?! Imieniem Ko
ścioła, a zarazem w zastępstwie naszenr, którzy powinniśmy właściwie
sami głosić dobrą nowinę wśizystkim
poganom, działają wśród pogan za
konnicy i zakonnice, członkowie wszy
stkich nieomal zgromadzeń religij
nych w liczbie wielkiej i nieomal nie
zmierzonej. Walczą oni o dusze po
gańskie. Pamiętajmy, że ich praca
polega niietylko na zyskaniu dusz.
Wiedzcie, Drodzy Czytelnicy, że pra
ca misjonarska nietylko szerzy jedy
nie Królestwo Boże na ziemi. Jako
wojsko Chrystusowe bronią oni rówr
mocześnie nas wszystkich. Inaczej bo
wiem zalałoby pogaństwo dawno kra
je nasze.
Jesteśmy świadkami jak narody
pogańskie zwyciężają u siebie wpły
wy narodów cywilizowanych. Do teij
wal ki Kościół się nie miesza. Nieza
leżnie od tego pragnie Kościół szerzyć
idee chrześcijańskie właśnie wśród
tych narodów. Dąży do tego, by te
narody, które m ają zamiar stanąć ja 
ko
równouprawnione
w
szeregu
państw cywilizowanych, stały się za

razem
szermierzami
prawdziwego
Kościoła Chrystusowego.
A naszem zadaniem jesit wesprzeć
tę akcję Kościoła wedle sił. Bez po
pierania stowarzyszeń misyjnych pra
ca misjonarska jest niemożliwa. W
dniu Trzech Króli upomina się Ko
ściół u wiernych o modlitwę i ja ł
mużnę na cele misyjne. Jesteśmy
rwlszysicy współodpowiedzialni za du
sze zaniedbane skutkiem stronienia
od organizacyj misyjnych.
Niech więc w dniu Trzech Króli
parafjanie wypełnią swój obowiązek
wobec dusz pogańskich.
Większą
chlubą napewno jest stanąć na zaszczytnem miejscu w dziele wspiera
nia miisyj zagranicznych, aniżeli zy
skać zwycięstwa w różnego rodzaju
zawodach międzynarodowych. Ks. F.

Gwiazdka w Żywym Różańcu Matek.
Żywy Różaniec Matek zachęcony
przez Ks. Proboszcza na miesięcznem
zebraniu listopadowem zabrał się gor
liwie do zebrania w poszczególnych
różach ofiar na gwiazdkę dla ubogich
matek, dotkniętych klęską bezrobocia.
Kwota zebrana przez zełatorki wynosi
430 zł., tak, że na poszczególne matki
wypadło po 3, 4 wzgl. 5 zł. zapomogi.
Zełatorki i ubogie matki zebrały się
dnia 22 grudnia o godz. 6 na salce parafjalnej. Przy stole zarządowym za
siedli ks. Proboszcz, p. Lemkowa, se
kretarka i p. Porożyńska, zastępczyni
i p. Skutecka, skarbniczka. Nastrój
gwiazdkowy odrrazu się obudził, kiedy
przy zapalonej choince zaśpiewano
„W żłobie ileży‘t
Ks. Proboszcz
w osohnem przemówieniu podzięko
wał zelatorkom za gorliwe zebranie
ofiar dla ubogich matek w imię mi
łości bliźniego i łamiąc się opłatkiem
życzył zarządowi i wszystkim matkom
szczęśliwych i błogosławionych św iąt
W imieniu matek zabrała głos p. Lem

Numer 1.
kowa, serdecznie dziękując Ks. Pro
boszczowi, dyrektorowi Żywego Ró
żańca Matek, za tę szlachetną in icja
tywę obdarzenia gwiazdką ubogich
matek, składając równocześnie życze
nia świąteczne.
Następnie pp. sekretarki wydziela
ły zapomogi gwiazdkowe — 112 ubo
gim matkom. Po odśpiewaniu kilku
kolend rozeszły się matki dio dioimów
podniesione na duchu: jedne rozrado
wane, że przyczyniły się do ulżenia
niedoli ubogich matek, a drugie
z wdzięcznością w sercu za otrzymaną
gwiazdkę
Ks. Proboszcz.

Najpiękniejszy żłóbek.
W kościele Santa Maria in Ara
Coeli w Rzymie znajdują się dwie
bardzo cenne pamiątki: wizerunek
Matki Boskiej, malowany przez św.
Łukasza (tego samego świętego, który
wymalował obraz Matki Boskiej Czę
stochowskiej), oraz posążek Dzieciątka
Jezus, zwany Santo Bamlbino (Święte
Dzieciątko), słynny cudami.
Figurkę tę — około 60 cm. wysoką
— 'wyrzeźbił pewien zakonnik w XVI
wieku z drzewa oliwnego', które rosło
w Ogrodzie Oliwnym. Posążek spowity
jest w białą atłasową sukienkę, obsy
paną klejnotami.
Nabożeństwo wielkie, jakie Włosi
m ają do „Santo Bambino", manifestuje
się przedewszytsfkiem w okresie Boże
go Narodzenia. — Santo Bambino
umieszczone jest od pierwszego dnia
świąt w kaplicy, w której znajduje się
żłóbek Pana Jezusa. W kaplicy tej
zrobione jest wzniesienie, na które
wchodzą kolejno małe dzieci włoskie,
lny wygłosić krótką przemowę na cześć
Nowonarodzonego. Starsi wsłuchują
się z zachwytem w te srebrnie głosiki
dzieci malutkich, które trzepocząc
rączkami, opowiadają w kilku słowach
o cudzie w Betleem.
Uroczystość ta dziecięca powtarza
się codziennie od 2-giej po południu
do wieczora i kończy się rw! dzień Trzech
Króli. Wtedy to po nieszporach prałat
w infule niesie w procesji Santo Bam
bino, staje na tarasie świątyni i błogo
sławi ludowi, zgromadzonemu na placu
przed 'kościołem.
Rzymianie mają taką wiarę w cudowną moc Świętego Dzieciątka, że
często w wypadku choroby dziecka
sprowadzają Santo Bambino, które
przywozi ksiądz w specjalnej paradnej
karecie do domu chorego.
W czasie rewolucji w r. 1848, kiedy
spalono wszystkie pojazdy papieskie,
oszczędzono najpiękniejszy powóz,
przeznaczając go dla Santa Bambino.
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Czy już zamówiłeś
Tygodnik Kościelny?
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W spraw ie ceg iełek na oparkanienie.

Str. 3.

twierdzenia cofnijmy się mytślą wistecz.
W czasach zaborczych łączył serca
Projekt, podamy w ostatnim nume mienionym, funduje pasyjkę na krzyż wszystkich Polaków wispólny wróg.
rze Tygodnika Kościelnego, dotyczący cmentarny, za co również serdeczne Ideały r eligi jno-narodowe dojrzewały
zakupywania 5 zlotowych cegiełek na „Bóg zapłać". Dalsze ofiary chętnie na gruncie Kościoła Katolickiego i ro
1 metr bieżący oparkajnitemdia naszego przyjmujemy. Po cegiełki proszę się dziny katolickiej.
przyszłego cmentarza paraf jaLnegoi, zgłaszać w kancelarii parafialnej.
Wybuchła pożoga wojenna. Naj
Przytem zwracam uwagę mato. że
znalazł szczery oddźwięk u parafian.
Na zarządzie Konferencji męskiej św. tylko te cegiełki są ważne, ktróe noszą większe potęgi padają jiak damki
z kart. Wojna stała się przekleństwem
Wincentego a Paulo w ubiegłą nie parafjalną pieczęć kościelną.
Ks. Proboszcz.
dla jednych, a zbawieniem dla (dru
dzielę poruszono pomiędzy innemu
także sprawę cegiełek i zapewniano
gich. Nam zaświtała jutrzenka wol
mnie. że parafianie odnoszą się bar Sprawozdanie parałjalnego Komitetu ności. Wśród powodzi zła moralnego,
dzo życzliwie co do nabywania po
niesienia pomocy bezrobotnym.
jedynego ze zgubnych skutków wojny
wyższych cegiełek. Każdy bowiem kto
Zaopiekowano się rodzinami 302. światowej, króluje atak antychrysta —
zakupi 5-złotową cegiełkę, ten wie:, że' Odzież otrzymało 29 rodzin. Rozdano
przyczynił się do postawienia jednego zebranych na kweście: chlebów 43 bolszewizmu na bogobojnie myślącą
m. bieżącego parkanu. — „Jestem boich., kawy 15 paczek, cygorji 49 pa inteligencję i młodzież wszystkich kra
przekonany" mówił inny członek za czek, słoniny 3 f„ margaryny 1 f., jów, zwłaszcza 'Polski. Jakżeby się
rządu. „że potrzebne tysiąc 5-złoto- grochu 47 f.. cuikru 1 f„ ryżu 5 f„ mąki ostała Inteligencja i młodzież, gdyby
wycli cegiełek parafianie zakupią 3 f„ iz:iemn!i!aków % ctr., herbaty 2 ich Udział w (życiu religijnem był
chętnie. To się uda. Rozmawiałem o paczki, octu 7 34 litr., mydła 12 kaw., ospały? Właściwy stan rzeczy wyka
tem w kole moich znajomych i (wszy proszku mydlanego' 4 paczki, węgli zuje coś dodatniego. Inteligencja star
scy byli tego samego zdania". Opinia 7 34 ctr., laleczek 10.
sza oraz młodzież powojenna łączy się
wyżej wymienianych parafian jest je 
W tym miesiącu 10 miłosiernych coraz więcej w jedną rodzinę pod
dnym z licznych (dowodów, jaką goto Pań przyjęło dzieci na obiady. Mamy
wością chcą paraf jamie poprzeć wiel więc dotychczas 30 pań, które wydają wspólnem hasłem: „My chcemy Boga".
Uzbraja siię (Systematycznie w po
kie dzieło urządzenia cmentarza pa- obiady 34 biednym 'dzieciom.
trzebne
zasoby wiedzy apologetycznej
rafjalnego. Jestem wobec tego przeko
W składach rzeźnicki-ch ząpłacona:
nany, że parafjanie odniosą Się przy 484,55 zł., w składach kolonialnych (za i pełna dobrej woli kuje broń, której
chylnie do mojej gorącej prośby i wy płacono 590,96 izł. Razem 1075,51 zł.
nikt nie zwalczy. Wojna wszechświa
kupią wszystkie cegiełki mą oparkaKwesta w miesiącu grudniu przy towa wzbudzała zwłaszcza idoologję
(niemiie cmentarza.
niosła 771 zł.
francuską. W literaturze francuskiej
Dobry początek dał Związek Urzę
Tym wszystkim, którzy mimo tru znajdzie każdy potrzebny pokarm du
dników Pocztowych, zakupując z oka dności' finansowych w dziasiie przedzji
swej
gwiazdki
G cegiełek. gwiazdfcowym przyczynili się ofiara chowy. Oficjalna statystyka wskazuje
Za ofiarę serdeczne „Bóg zapłać". P. mi do obdarzenia biednych, składamy na upądek związków pod szumnemi
hasłami a pustą treścią oraz rozkwit
Ratajczak zaś, nawiązując do myśli jak najserdeczniejsze „Bóg zapłać".
rzuconych w artykule na wstępie wy. Śtra. Adrjana.
Gertychowa. idei katolickiej.
U nas działają na tem polu zwła
szcza ks. ks. Jezuici w Krakowie przez
Gwiazdka ubogich w Stowarzyszeniu
swoje naukowo-popularne wydawnic
twa, księgarnia Św. Wojciecha w Po
Pań Miłosierdzia św, Wincentego a Paulo.
znaniu oraz szereg innych -wydawnictw
Dorocznym, zwyczajem urządziły
Naszym Paniom Miłosierdzia z ru i bibljotek. Młodzież dzisiejsza, zwła
nasze przezacne Panie Miłosierdzia chliwą p. Gertychową, jako przewo szcza kształcąca się, jest w stanie stać
ńlnia 23 grudnia o godz. 1,30 w ochron dniczącą na czele, należy się gorące #ę szkołą podchorążych przyszłej armji
ce na Okolu gwiazdkę dla ubogich na uznanie za urządzenie, mimo tych rycerzy Chrystusowych, mogących za
szej parafji. Najpierw odprawił Ks. ciężkich czasów tak obfitej gwiazdki. stąpić w swoim czasie obecne starsze
Proboszcz w kaplicy błogosławieństwo Oczywiście wysiłki naszych Pań były pokolenie. Słowem inteligencja i mło
N. Sakramentem i przemówił w ser by daremne w dziedzinie miłosierdzia, dzież nie stronią od ruchu religijnego,
decznych słowach o miłosierdziu gdyby nie znalazły szczerego poparcia lecz pragną pójść wspólnym szlakiem
cłurzesc ijańskiom, które Boża Dzieci u hojnych i życzliwych ofiarodawców
zasad katolickich na chwałę Bożą i po
na nieci w sercach ludzkich. Następ i ofiarodawczyń.
żytek Ojczyzny.
nie w lokalu ochronki rozdzieliły pa
Wszystkim Dobrodziejom i Dobro
Mówcę, głoszącego tak pocieszające
nie z p. Gertycboiwą, przewodniczącą dziejkom, którzy przyczynili się swo
na czele, podarki gwiazdkowe. Każdy imi darami do otarcia łez naszym u- szczegóły w ramach aktualnego refe
ubogi otrzymał 3 f. mąki, 1 f. kaszy, bogiim na gwiazdkę (składamy serdei- ratu, darzono w dowód zadowolenia
1 f. kawy słodowej, paczkę proszku do czne „Bóg zapłać". Niechaj im Boża rzęsłstemi oklaskami.
prania, 34 f. mydła, 1 f. kiszki, 1 f. Dziecina stokrotnie wynagrodzi za do
(Ciąg dalszy nastąpi).
kiełbasy, 1 f. okrasy, słrucel i pieczy bre i miłosierne serce, a naszym przewo. Obdarzono 270 osób. Radość ubo zacnym Paniom niechaj doda siły
gich była wielka. Ze łzami w oczach i mocy do wytrwania w ofiarnej (Służ Po wystawie SMP „Gwiazda”
dziękowali ubodzy Paniom Miłosier bie dla ubogich.
Storamnije przygotowana wystawa
dzia za to hojne obdarzenie.
naszego Stowarzyszenia
Młodzieży
Katolickiej odbyła się. Stwierdzić nie
stety trzeba, że nie wszyscy się tym
wysiłkiem na pożytek bezrobotnej
młodzieży (należycie (zainteresowali.
Zarząd. S. M. P. „Gwiazda" i komitet
wystawowy starali się o zebranie i na
Ostatni wieczór wykładów adwen się obecnie głosy, zresztą niesłuszne, leżyte wystawienie eksponatów. Mimo
towych obfitował w nader cenne uwagi że ostoją Kościoła Katolickiego jest cen umiarkowanych nie' zdołali mło
dzieńcy wszystkich towarów się po
zawarte w referacie p. dyrektora W a w przygniatającej części sfera robotni zbyć.
Po części polegało to na tem. że
silewskiego „O udziale inteligencji cza, a inteligencja stroni od współ parafianie nie jedni nie spodziewali
i młodzieży w ruchu religijnym". Oto pracy. Tymczasem zdanie to nie wy się znaleźć na wystawie odpowiednich
kilka myśli przewodnich: Rozlegają trzymuje krytyki.
Na uzasadnienie podarków gwiazdkowych. Wielu do-

WielKa rodzina społeczna pod hasłem:
„My chcemy Boga” .

SIT. 4.

TYGODNIK KOŚCIELNY

wiedziawszy się później o szczegółach
wystawy, o których mliiepodtofona było
tak dokładnie pisać w reklamach, ża
łu je dzisiaj, że nie byli :na wystawie
miłodzieży,. Ponieważ jeszcze 'wiele
przedmiotów pozostało na sprzedaż,
dómosłimy, że jeszcze zawsize mogę, się
parafianie zgłosić po talkowe wieczo
rem około godz. 7-mej w Ognisku S.
M. P. „Gwiilazda".
Młodzież nasz,a szczerze pochwaliamy żja jieij wysiłek a zarazem zachę
camy, aby miiczem nie zrażona, dążyła
wytrwale naprzód ina drogach jej wy
tkniętych.
W ś w ię to T r z e c h K róli

odbędzie się

Walne zebranie

7,45, 8,30 i 9,00.
Okazja do- spowiedzi św. codziennie od go'diziilny 7-ej ranioi, w dnie prziedświąitecene
Na sumie asystuje od! godz. 17—49 i1 o godz, 20.

Kalend, bractw i towarzystw
3. 1. Niedziela.
Żyw. Róż. Ojców.

5. 1. W torek.
róża 6.
III. Zakon. Obchód gwttaizdkoiwy o godz. Okazja do ©poiwiiłedlzii świ. o godz. 17 i 20.
6. 1. Środa.
Święto Trzech Króli.
19 W Domu Rataldtekim na Wilczaku.
E w angelja św. u św. Mateusza, 2, 1—12.
Tow. Rzem ieślników . Obchód gwiaiz,elko
wy o godz. 17 u p. Łapy, Sitary Rynek,. Nabożeństwa jak' w niedzielę.
Żyw. Róż. Młodzieńców. Zęba’, po nie Święcenie kredy i1 kadzidła przed sumą-.
7. 1. Czwartek.
szporach.
Msza św. z wystawieniem.
K onferencja m ęska św. W inc. a Paulo. Godz. 8„30.
Najślw, Sakr,, i procesją.
Zebrami© ipo sumie w Ognisku.
9. 1.

4. 1. Poniedziałek.
S. M. P. „Gwiazda".

Sobota.

Zebranie zarządu Godz. 8i,30. Wotyiwa do Naijśw. Marji Pan
ny z litanja.
o godz. 19.30.
10. 1. I Niedziela po Trzech Królach.
Tow. Śpiewu „Moniuszko". Zebrami© za
Nabożeństwo jak w zwykle niedziele.
rządu o godz. 19.
5. 1. W torek.
Tow. Śpiewu „Moniuszko".

Pap. Dzieła RozKrzewienia Wiary św.

Numer 1.

marne o godz. 20 na sale.

Zebranie plie-

W Czyżkówku.

w D om u K a to lic k im na W ilcza k u
6. 1. Środa.
1. 1. Nowy Rok.
o g o d z. 17 (5 popoł.)
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asyst. róża 7.
oraz
Pieirwlszy piątek miesiąca. Suma z wy
7. 1. Czwartek.
stawieniem N. Sakramentu!. Nieszpory
S. M. P . „Gwiazda". Zebranie plenarne
Wieczornica Misyjna
a godz. 3, poiczem wystawienie N. Sa
o godz. 19,30 na ©ale©.
w programie:
kramentu, różaniec i procesja.
Przedstawienie amatorsKie p. t.
10. 1. Niedziela.
2. 1. Sobota.
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asystuje
W n o c B o ż e g o N a r o d z e n ia
Okazja
do spoiwliedizi św. oldl godz. 17—19
róża
8.
Zebranie
ipo
nieszporach.
oraz sztuczka misyjna pt.
i od 20,
S. M. P. „Prom yk". Zebr. Walllne oddzia
M ło d a A n a m itk a .
3. 1. Niedziela.
Serdecznie zaprasza członków i parafjan łu starszego' o godizi 16 iw salce par,
Zarząd Pap Dzieła RozKrz. Wiary św. Tow. Abstynentów. Zebr. o godła. 16.30 Godz. 8: msza św. cicha.
Godiz. 10: ISucma z kazaniem.
w biurze par.
— .............. .........
i
S. M. P. „Gwiazda". Obchód gwiazdkowy Godz. 14.30: Chrzty i wywody.
o godz. 18 w! Domu Kartofli, na Wilczaku. Godz. 15: Nieszpory:

t

6. 1.

Umarli.

Uroczystość Trzech Króli.

Porządek nabożeństw jak w niedzielę.

ZEBRANIA.
3. 1. Niedziela.
kościelnych należy uiścić do 10 stycznia Żywy Różaniec Ojców i Młodzieńców.
Wspólna Komunja śwj., zebranie po su
w Rasie k o ście ln e j.

Amina Bząsfcoiwa), Różana 4.
Jam, Przybyła, Czarnieckiego 13.
Łucja Drabińska, Długosza 5.
Roman Ilruby, Oplajwdec 14
Antoni Wierzchuicki, Jackowskiego! 23.
Franciszka Tomczak), Grunwaldzka 6.
Czesław Leśmffleiwskii, Grunwialdeka 157.
Marja Wonai, Koronowska 28.
Eugem.juSE Gerlach, Nalkielska 38.

Ofiary.

Opłatę za miejsca w ławKach

mie w kaipilicy.

Ochronka urządza obchód gwiazdkowy
o godz. 17 w sali p. Glapy.
4. 1. Poniedziałek.
S. M. P. „Orzeł". Zebr. zarządu o g. 19,30.
3. 1. Niedziela. Najśw. Im ienia Jezus.
6. 1. Uroczystość Trzech Króli.
E w an gelji u św. Łukasza 2, 21.
Tow. Śpieiwu Św. Cecylja. Obchód gwiazd

Porządek nabożeństw.

*

Gody 7. Cicha msza św. z kazaniem.
kowy w salfil p. Glapy,
8. Cicha msza św.
7. 1. Czwartek.
Godz. 9. Msiza św. z kazaniem dla dzieci. S. M. P. „Orzeł". Walne zebranie o godz.
Goidz. 10.15. Suma z kazaniem.
,10,30 w isiatoe.
Godzi. 12. Cicha msza św. iz kazaniem.
8. 1. Piątek.
Gad®. 14. Chrzty dl wiywoidy.
Tow. śpiew u Św. Cecylja. Zebr. zarządu
Godiz. il,4.30. Kolendy przed żłóbkiem.
o godiz. 19 w salce:
Godz. 15. Nieszpory.
10. 1. Niedziela.
W dni powszednie musze św. o godz. 7, Żyw. Róż. Matek. Wspólna Komunja św.

Na pomnik N. Serca P. Jezu sa: N. N. Goidlz.

10.— zł.
Cegiełki na oparkanienie cm entarza:

Związek Urzędników Pocztowych z okazijii obchodu gwiiazldikiolwego 5 cegiełek, p.
Szpoijda 1 cegiełkę, N. N. 1 cegiełkę.
Na św iatło: p. Ratheloiwa 3,— zł.
Ofianodaiwicom. serdeczne „Bóg zapłać".
Illllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllll

Wiele błogosławieństwa
i szczęścia w
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M a r s z a łk a F o ch a 3

| przyjmuje
=

zyczy
wszystkim z n a j o my m

m m ii i
•

|

wkłady
wkłady
wkłady
wkłady

W K Zady są

•

Bydgoszcz, Chwytowo 4.

i

wkłady

Za

wszelkie

począwszy

od

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

w o ln e

1 złotego |
s

5V 2%
6 1/2 °/o
7 3/a%

9%
o d p o d a tK u o d K a p it a łó w o d r e n t.

s=

|

Dla drobnych oszczędności wydaje Kasa

j|

skarbonki

g
g

zobowiązania

Kasy

domowe.

odpowiada

miasto

całym

swym

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

