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fjalny, niech na wzór owych ofiarnych
parafjan z lat przedwojennych starają
żę gdyby wtenczas tylu było Polaków się o coraz dalsze upiększenie i utrzy
zamożnych w Bydgoszczy, jak dzisiaj, manie w godnym stanie tak ciężko
mielibyśmy napewno dawno dostatecz zdobytego kiedyś Domu Bożego.
ną ilość świątyń w mieście naszem.
W dniu odpustu stają nam otwo
Z rozrzewnieniem wspominamy rem rozliczne łaski, połączone z każdoodwiedzeniem
kościoła
wszyscy tych, których nazwiska jako razowem
ofiarodawców umieszczone są czy to i przyjęciem sakramentów św. Pa
w witrażach, monstrancjach, kielichach miętajmy więc w tym dniu o tych,
i innych przyborach kościelnych. Któż którym ten kościół zawdzięczamy. Do
zaś policzy rzeszę niewymienionych własnych swoich próśb załączmy po
a hojnych ofiarodawców. Nie jeden trzeby tych, którzy przyczynili się
już poszedł po nagrodę wieczną do pracą i ofiarą do zbudowania, a pó
Tego, któremu kościół nasz parafjalny źniej do upiększenia naszej świątyni.
Niejednego z nich przygniata dziś
jest poświęcony.
Z mroku wspomnień wychyla się ciężko krzyż doświadczenia Pańskiego.
ten piękny, pełen radości dzień konse Modlitwą u stóp ołtarzy wznoszoną
kracji kościoła. Z jakąż radością oble pomóżmy im dźwigać ich troski.
galiśmy kościół św. Trójcy, zanim ks. Przedewszystkiem jednak pamiętajmy
biskup dokonał konsekracji. Z jakiem o tych, którzy się w tej chwili może
przejęciem braliśmy udział w tej pier jeszcze wypłacają sprawiedliwości Bo
wszej solennej mszy św. w owym dniu, żej w czyścu. Niech więc modły nasze
chociaż już nieraz przedtem byliśmy popłyną do Boga w Trójcy św. Jedyne
przecież na nabożeństwach, odprawia go za śp. ks. biskupa Kloskego, ks. pro
nych w tym kościele już od paździer boszcza Markwarta, śp. ks. Józefa Jagalskiego oraz za liczne zastępy zmar
nika 1912 r. przed konsekracją.
łych dobroczyńców kościoła naszego
Szczery hołd i podziękowanie zło parafjalnego. Przez cały przyszły ty
żyliśmy tego dnia wieczorem ks. bisku dzień zyskać możemy odpusty na ich
powi i duchowieństwu, zebranemu na korzyść. Uczyńmy to, a wdzięczność
probostwie przy Farze.
tych dusz uzyska całej parafji nowe
Niech jednak ci parafjanie, którzy łaski przed tronem Najwyższego.
nie byli świadkami tych wzniosłych
Ks. F.
chwil, cenią sobie swój kościół para-

N a odpust Św. Trójcy.
Piękną, święcimy dzisiaj rocznicę.
W r. 1913, w dzień św. Trójcy konse
krował bowiem ks. biskup Kloske nasz
piękny kościół parafjalny. Niedziela
ta jest corocznie dniem podniosłych
wspomnień dla tych, którzy mieli
szczęście uczestniczenia w tej pamięt
nej uroczystości. Pamiętają oni, z jak
wielką radością powitali nowinę, że
udało się ś. p. ks. prób. Markwartowi
zyskać pozwolenie na budowę świątyni
polskiej. Mimo, że lata ubiegłe zatarły
pamięć o tych pięknych miesiącach,
w których co wieczór parafjanie śle
dzili postęp w robotach około kościoła,
dźwiganego ciężkiemi ofiarami ludu
polskiego, a jednak jeszcze odbija oso
bliwa radość na twarzach naszych dro
gich parafjan, kiedy z dumą wspomi
nają zabiegi około nowej wówczas
świątyni.
Spora przecież mieszka
jeszcze wśród nas liczba wiernych,
którzy się chlubią, że mieli szczęście
pracować przy naszym kościele parafjalnym, lub którzy ciężko zapraco
wany grosz na ten cel ofiarowali.
A ofiarność była wielka, większa
niż dzisiaj. Mało było przecież rodzin
polskich bogatych w Bydgoszczy,
mniej niż dzisiaj. Większość ofiar
pochodziła z rąk iudu biednego, który
chętnie ofiarował pieniądz ciężko za
pracowany. śmiało mogę twierdzić,

Jeden Bóg w trzech osobach.
Ojciec jest światłem, Syn jest odbla
skiem światła i światłem z światła,
a Duch święty jest uosobieniem ognia
miłości, który z światła przechodzi do
odblasku światła. Ta tajemnica kryje
w sobie całą pełnię pojęcia o Bogu.
Żaden duch człowieczy tego nie wy
myśli. Tajemnica Trójcy świętej za
wiera w sobie odpowiedź na pytanie,
na czem polega istota Boża.
Prawdę o jednym Bogu w trzech
osobach zgłębić możemy tylko w obra

zach, a jednym z takich obrazów jest
światło. Bóg Ojciec więc jest światłem,
uosobionem światłem prawdy, święto
ści, szczęśliwości. A to światło ma
upodobanie w samem sobie, w uoso
bionym odblasku, jaki Bóg Ojciec wy
daje w wiecznem rodzeniu Syna Bo
żego. Blask światła jest tak wspaniały,
że światło i jego odblask się obejmują
i przenikają w miłości uosobionej,
w Duchu św. Tak rozumiemy szczę
śliwość Boga, niebo. Tak pojmujemy

tajemnicę wspaniałości niebieskich,
wewnętrzne Boskie życie Boga trójjedynego, które od Ojca płynie do Sy
na, a w Duchu św. znajduje wyraz Bo
skiej miłości i szczęśliwości.
Lecz słowa ludzkie w tej wielkiej
tajemnicy pozostaną jedynie kwile
niem dziecka. Nie więcej, jak tylko
cień tej prawdy, rozum nasz pojąć
może. Mimo to mówimy o niej w sło
wach ludzkich, zachowujemy w duszy
dziecięce pojęcie o Ojcu Niebieskim,
którego sobie w naszym umyśle przed
stawiamy na podobieństwo ziemskiej
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miłości ku ojcu i matce. Ostatecznie
nawet i najuczeńszy człowiek nic lep
szego powiedzieć nie umie.
Kiedyś zakazano mnichom w pu
styni egipskiej mówić o Bogu w podo
bieństwach ludzkich. Wtedy padł je
den ze starców na ziemię, płakał i na
rzekał: „Wzięliście mi Boga, nie mam
już Boga, któregobym mógł zrozumieć
i pojąć". Nieprzyjaciele religji szydzę,
ze sposobu, jak wierni myślę o Bogu.
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Lecz każdemu szydercy odpowiedzmy
ono zdarzenie z życia mnichów egip
skich. A nie zapominajmy, że każdy
wierny w takiem swoistem pojęciu
Boga trójjedynego posiada ukrytę per
łę, której wartość przewyższa wszelkie
filozoficzne rozumowanie o istocie
Bożej. A wszystko, co Kościół przez
długie stulecia czynił i w krwawych
walkach cierpiał i zdobywał, działał
w obronie tej kosztownej perły — wia-

Piękne dzieło miłosierdzia wobec ubogich dzieci.
(Z okazji I. Komunji św.).
W pierwsze święto Zielonych Świę- ście wdzięcznem sercem podziękować
tek paraf ja nasza przeżywała przepię- za przyodzianie dzieci swoich do Pier
knę uroczystość kościelnę. W kościele wszej Komunji św. Poleciłem im, aże
parafjalnym 550 dzieci przystępowało by w modlitwach swoich pamiętali
pierwszy raz do Stołu Pańskiego, zawsze o dobrodziejach swoich.
a w Czyżkówku 150. Dziewczynki
Ze swej strony składam za wielki
w białych sukienkach, z myrtowym czyn miłosierny wobec ubogich dzieci
wieńcem na głowie, a chłopcy w gra naszym przezacnym paniom i panom
natowych ubraniach z białemi kokar z obu Konferencyj św. Wincentego
dami z świecami w ręku i księżeczka- a Paulo oraz wszystkim ofiarodawcom,
mi do nabożeństwa i różańcami. Wszy którzy umożliwili przyodzianie tylu
stkie dzieci sę przedziwnie zrównane dzieci, jak najserdeczniejsze „Bóg zawobec Pana Jezusa, którego przyjmuję płać“ .
pierwszy raz w Komunji św. Czy to
Ks. Proboszcz.
dzieci zamożnych rodziców, czy to
ubogich i najuboższych. Kto dopomógł
Wezwanie do dzieci,
dzieciom ubogim, że sę tak przyodzia
ne w dniu I. Komunji św.? Sprawiły
które przystąpiły do I. Komunji św.
to przedewszystkiem litościwe serca
Kochane dzieci! Zbliża się uroczystość
naszych pań i panów z Konferencji Bożego Ciała. W tym czasie wierni mają
żeńskiej i męskiej św. Wincentego zwyczaj przystępowania do Komunji św.,
a Paulo.
aby uczcić Pana Jezusa w Najśw. Sakra
Tego roku nasze panie miłosierdzia, mencie ukrytego, oraz aby podziękować
które dotychczas rok rocznie same za wszelkie łaski i przeprosić Pana Jezusa
przyodziały ubogie dzieci do I. Komu za wszystkie krzywdy, które cierpi od lu
nji św., były w prawdziwie kłopotli- dzi, a zwłaszcza w Najśw. Sakramencie.
Wy, kochane dzieci, macie w tym roku
wem położeniu, bo w tym roku z powo szczególny powód dziękowania Panu Je
du wielkiego bezrobocia liczba dzieci zusowi w oktawie Bożego Ciała, bo prze
ubogich wzrosła do 130, kiedy w ubie cież w tym roku pozwolił wam Pan Jezus
głym roku było ich 106. Jednakże pierwszy raz przystąpić do Komunji św.
Opatrzność Boża czuwa! I oto naszym Dlatego wzywamy was, kochane dzieci,
przezacnym i wielce zasłużonym Pa byście w w igilję Bożego Ciała, t. j. w środę
niom miłosierdzia przyszli z pomocę przyszłą przystąpiły wszystkie do spowie
nasi dzielni panowie z Konferencji mę dzi św., a w czwartek, w święto Bożego
skiej św. Wincentego a Paulo, którzy Ciała, oraz przez całą oktawę do Komunji
św. Dzieci, które w środę idą w później
wzięli część dzieci ubogich na siebie. szej godzinie do szkoły, przyjdą do spo
I tak Konferencja męska, istniejęca wiedzi św. w środę rano między godz. 6,30
dopiero pół roku, przyodziała 38 chłop a godz. 8, wszystkie inne dzieci w środę
ców całkowicie lub częściowo, Panie po południu od godz. 4,30 począwszy.
Miłosierdzia zaopatrzyły resztę dzieci
Wspólna Komunja św. w święto Bożego
w liczbie 92. Obu naszym dzielnym Ciała, o godz. 9-tej, a wi dzień powszedni
Konferencjom należy się cześć i naj o godz. 6,15 i o godz. 7-ej.
gorętsze uznanie za spełnienie tak
Zarazem prosimy was, by każde z was
pięknego dzieła miłosierdzia. Szcze ofiarowało jedną Komunję św. z prośbą
gólne podziękowanie wyrażam jeszcze o nawrócenie grzeszników. Do niedzieli,
tym ofiarnym parafjankom w liczbie 5, 29 maja włącznie, możecie także zyskać
z których każda przyodziała od stóp przy Komunji św. odpust parafjalny, jak
do głów jedno dziecko ubogie.
już pisaliśmy w zeszłym „Tygodniku Ko
Rodzice wszystkich tych ubogich ścielnym". Odpust ten możecie także ofia
dzieci nie znajduję dosyć słów na po rować za dusze w czyścu.
A może ojcowie i mamusie tym razem
dziękowanie dla szlachetnych dobro także z wami zabiorą się do Komunji św.?
czyńców i dobrodziejek, którzy dla
imienia Chrystusowego nagie dzieci
Uwaga: Jeszcze kilka dzieci: nie oddało
przyodziewaję tak, jak kazał Chrystus
swoich karteczek wpisowych do szkaplerza
Pan.
karmelitańskiego i do bractwa wstrze
Nie sposób tu wymienić tych wszy mięźliwości; niech je więc oddadzą jak
stkich rodziców, którzy przyszli osobi najprędzej w zakrystji.
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ry w Boga trójjedynego. Jeszcze nam
ona nie świeci pełnym blaskiem, w sla
bem świetle rozumu ludzkiego nie
może świecić tak, jak na to zasługuje.
Skoro zaś zanurzymy się w świetle
wiecznej chwały, wtedy dopiero pozna
my, żeśmy jako ludzie nic cenniejszego
nie posiadali ponad perłę tych słów:
„Wierzę w jednego i trójjedynego Bo
ga; Ojca, Syna i Ducha świętego".

Porządek nabożeństw
podczas oktawy Bożego Ciała.
Środa. Godz. 19. Uroczyste nieszpory z pro
cesją.
W czwartek procesja o godzinie 8. Msze
św. odprawią się jak w niedzielę. Po
Mszy św. o godzinie 9 wyruszą bractwa
i towarzystwa z chorągwiami na pro
cesję do Fary.
Nieszpory o godzinie 15, poczem wyruszą
bractwa i towarzystwa z chorągwiami
na procesję do XX. Misjonarzy na Bielawki.
W dni powszednie podczas oktawy Bożego
Ciała procesje odprawiać się będą rano
0 godz. 8,30 przed Mszą św. i wieczorem
po nieszporach o godzinie 19.
W niedzielę procesja Bożego Ciała w na
szej parafji. Suma już o godz. 10. Po
sumie wyruszy procesja ul. Kordeckie
go, przez Plac Poznański, ul. Poznańską
1 św. Trójcy. Uprasza się parafjan, ażeby
ozdobieniem ulic i domów przyczynili się
do podniesienia uroczystości.
Parafjan prosimy o wzorowe zacho
wanie się podczas procesji, o ustawienie
się pod sztandarami według wskazówek
porządkowych, i o śpiewanie pieśni pod
czas procesji.
Nieszpory o godz. 15,30, potem wyruszą
bractwa i towarzystwa na procesję do
kościoła Serca Jezusowego.
We wtorek o godz. 18 procesja na Czyż
kówku. O godz. 17 zbiorą się bractwa
i towarzystwa przed kościołem i wyruszą
wspólnie na Czyżkówko.
W czwartek o godz. 18, ostatnia procesja
na Szwederowie. O godzinie 5 zbiórka
bractw i towarzystw przed kościołem.
U Św. Trójcy w czwartek ostatnie nieszpo
ry z procesją i święcenie wianków o go
dzinie 19,45.
Uprasza się parafjan, ażeby w czasie
oktawy Bożego Ciała przystępowali do
częstej Komunji św. Wszyscy, którzy
byli u spowiedzi św. na świętą Trójcę,
mogą także podczas oktawy przystępo
wać do Komunji św.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW.
31. 5. Niedziela. Odpust św. Trójcy.
Godz. 7,00. Cicha msza św.
Godz. 7,30. Wystawienie
Najśw. Sakra
mentu.
Godiz. 8. Giicha msza św.
Godz. 9. Msza św. z kazaniem dla dziieck
Godz. 10. Suma z kazaniem i procesją.
Godz. 12. Cicha msza św. zakazaniem.
Godz. 14. Chrzty.
Godz. 14,45. Wywody.
Godz. 15,30. Nieszpory z procesją.
W dni powszednie Msze św. o godz. 6,15,
7,00, 7,45 i 8,30.
Wywody i chrzty codziennie o godzinie 8
(zgłosić się w zakrystji).
Okazja do spowiedzi św. codziennie od)
godziny 6,30.
I

Numer 21.

TYGODNIK

KOŚCIELNY

25. 5. Środa.
Godz. 17. Okazja do spowiedzi św.
26. 5. Czwartek. Uroczystość Bożego Ciała.
Porównaj art. o oktawie Bożego Ciała.
Godz. 7,00. Cicha msza św.
Godz. 8,00. Cicha msza św.
Godz. 9,00. Uroczysta msza św. z procesją.
Godz. 10,30. Cicha msza św.
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Godz. 12,00. Cicha msza św.
Godz. 15. Nieszpory z procesją.
22. 5. Niedziela.
W czasie oktawy msza św. z procesją o go
dzinie 8,30, nieszpory z procesją o g. 19. Żyw. Róż, Ojców. Na sumie asystuje róża 5
Żywy Róż. Matek. Zebranie po> majowem
28. 5. Sobota.
nabożeństwie
Godz. 17,00. Okazja do spowiedzi św.
29. 5. II Niedziela po Zielonych Świątkach. Tow. Robotników. Zebranie o godz. 16,30
Porównaj art. o oktawie Bożego Ciała.
w Domu Katolickim na Wilczaku.
23. 5. Poniedziałek.
Okręg S. M. P. męski. Zebranie okręgowe
o godz. 19,30.
S. M. P. „Promyk”. Zebranie plenarne obu
uczcij Pana Jezusa udziałem w procesjach oraz codziennem
oddziałów1|po nabożeństwie majowem.
27. 5. Piątek.
przyjmowaniem Komunji św. od odpustu św. Trójcy począw szy
S. M. P. „Promyk". Zebranie zarządu oddz.
star. po majowem nabożeństwie.
cia organizacyjnego, wstąpią chętnie
29. 5. Niedziela.
w szeregi Pań Pracuj, w Handil/u i Kon
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asystuje róża 6.

Kalend. bractw i towarzystw

W czasie OKtawy Bożego Ciała

Z zjazdu Okresu staw. M iel.

fekcji.
(Dokończenie).
Z 'p. Stoppową, zaś uidałam się na
Pierwszy kurs dla zarządów Slow.
Czyżkówko, do restauracji p. Glapy na Kobiet Pracujących oraz zjazd okręgo
zebranie, które zwołał k®. prof. Hoff wy podniólsł na duchu wszystkie ucze
Na oparkanienie cmentarza złożyli:
mann, celem założenia Stów. Kobiet stniczki i zapewne na długo zostanie
2 róża Panien 5,— zł., 41 róża Panien a,— zł.
Pracujących. Obradom przewodniczył nam w pamięci.
Na przybcry liturgiczne: p. Gecylja PeKs. Proboszcz Skonieczny, do pióra po
Felczykswska,
pMńsika 10,— zł.
wołano sekretarkę okręgową, na ławsekretarka Okręgu Tow. Kob. Katol.
Na bieliznę kielichową: p. Chmarowa
nicziki pp. Sławoszewską i Tankową.
6 mir. ,płótna na obrus.
Do licznie zebranych pań przemówiła
Ofiarodawcom serdeczne *Bóg zapłać".
UWAGA!
p. Stoppową, przedstawiając w dobit
Następujące panie ubrały ubogie dzieci
nych słowach konieczność organizowa
Przez bystre oko obiektywu.
dó I. Komunji św.: p. Lohmiajerowa 1
nia się kobiet katolickich, wzywając do
Obchodziliśmy
niedawno
temu dziewczynkę, p Kuklińska 1 chłopca,
pracy apostolskiej, do której woła nas wspaniałą uroczystość poświęcenia P. flBiuzałiskia :1 dziewczynkę, p, Nowak 1
Namiestnik Chrystusowy. Do czynu krzyża w Czyżkśwku. Zapewne nie dziewczynkę, p. Konieczka ofiarowała 1 siukatolickiego w pierwszym rzędzie po jeden z nas żałował, że tak rzadka kiemkę, p. Kalinowska 1 dziewczynkę, N. N.
winny stanąć wszystkie kobiety kato uroczystość nie została uwdiocznioną 3 mir, materiału1na ubranko dla chłopca.
Prócz tego ofiarowały: p. Kaczmarek
lickie, ażeby stawić czoło wrogiemu na fotografji. Z późnego żalu wybawił
nam iprąidtowi. Słowa prelegentki, wy nas p. Kazimierz Mieduniecki, nasz pa 1 ubranie męskie dla o jca, którego dziecko
mówione z wielkim zapałem, znalazły rafianin, który na uroczystość tę za (przystępowało dó) I. Komunji św., p. Stefa
oddźwięk, czego dowodem liczne zapisy brał swój doskonały aparat fotogra niak 3 książeczki do nabożeństw>a.
W imieniu biednych (składam serdeczne
do nowej organizacji. Po 'krótkiej dy ficzny i przez bystre oko objektywu
skusji przystąpiono do wyboru zarzą uchwycił szereg bardzo charaktery „Bóg zapłać".
G e r t y c1h o w a, przewodnicząca.
du, do którego wchodzą:
stycznych momentów. Fotograf je te
p. Andrzejewska, przewodnicząca, (format pocztówki) są do nabycia
Konferencja Męska św. Wincentego a
w składzie pani Czajkowskiej oraz Paulo przyodziała całkowicie lub częściowo
p. Bąkowa, zastępczyni,
w kiosku przy ul. Św. Trójcy a Kor do X. Komunjii św. 38 dzieci, a mianowicie:
p. Rucdńska, sekretarka,
deckiego pp. Adaszkiewiczów w cenie 29 chłopców^ otrzymało ubranka a. 18,— zł.
p. Makowska, zastępczyni,
po 50 gr. za jedno zdjęcie. Można tam
razem 522,— zł.
p. Jankowa, skarbniczka,
że po obejrzeniu zamiawiać według 30 kołnierzyków a. 1,—■zł. ,—<30,— zł.
p. Andrykowska, gospodyni.
a. 12,— ,zł. — 24,—■ zł.
Nastąpiły życzenia serdeczne, po numerów zdjęcia najwięcej się podo 2 p. bucików
6
p.
bucików
a.
1€»,— zł. — 60,— zł.
czerń o godz. 18 zakończono zebranie. bające.
Nowej placówce Kobiet Pracujących
razem 636,— zł.
„Szczęść Boże“ !
B. Lisewski), prezesi.
W poniedziałek, dnia 14 marca, o go
dzinie 19 odbyło się zebranie Stów. Pań
pracuj, w Handlu i Konfekcji, na które
Doroczna pielgrzymka
z
Byd Sakr. chrztu św. otrzymali:
przybyła także p. Kaźmierska, przyno goszczy do Częstochowy do stóp Naj Litordus Apewski, Łokietka 11;
sząc serdeczne ipozdrowlieniia odi ks. świętszej Panienki Jasnogórskiej wy Stanisław Gabrych, Malborska 15;
Dyr. Marlewskiego, gen. sebr. Z. K. P., ruszy pod przewodnictwem Ks. Pro Cecylja Kanabaj, Chełmińska 16;
poczerń w krótkich słowach udzieliła boszcza Skoniecznego w poniedziałek, Stanisław Gierlisz, Śląska 2;
kilka wlskazówek jak zwalczać trudno 20 czerwca, (dokładną godzinę podamy Janina Pilarska, Naruszewicza 3;
ści, będące przeszkodą do należytego później). Pielgrzymka pojedzie na Edwin Paczyński, Nakielska 122;
Florjan Sokołowski, Chwytowo 11;
rozwoju organizacji. Wywiązała się Gniezno, Jarocin i Ostrów. Powrót z Janina Cieślik, Czarna Droga 13;
żywa dyskusja, w której mówiono Częstochowy nastąpi w środę, 22 czer Zofja Czerwińska, Chełmińska 12;
szczególnie o tern, że Młode (Polki pra wca, wieczorem. Koszty podróży wy Krystyna Bornel, Czarneckiego 6;
cujące zawodowo, jak np. w handlu, noszą dla III klasy 39 zł, dla II klasy Zdzisław Kisek, Na Wzgórzu 21;
w biurach, w krawieczyźnie i t. po 57 zł. łącznie z opłatą za zwiedzanie. Marja Dobrzyńska, Na Wzgórzu 14;
krewnych zawodach, zbyt mało wstę Kolejarze, mający swój własny bilet Alicja Nowicka, Dolina 18;
pują ido naszej organizacji, chociaż już zniżkowy, mogą się przyłączyć do Bogumiła Burzyńska, Stawowa 13.
Kudłacz Stanisław, Lisiogon;
wystąpiły z S. M. P. Zarząd Stów. Pań pielgrzymki za opłatą 3 zł.
Pawlicki Rajmund, Nowogrodzka 6;
pracuj, w Handlu i Konfekcji będzie
Zgłoszenia wraz z opłatą kosztów Berger Waldemar, Kordeckiego 26;
się starał pracę w organizacji naszej należy uskutecznić w kasie kościelnej Smoliński Zbigniew, Dolina 7;
tak postawić, ażeby Młode Pol-ki zna w godzinach od 9—1 względnie przez Marczyńska Dania, Śląska 10;
lazły zadowolenie. Żywimy nadzieję, P. K. O. nr. 209.11G. Listę zgłoszeń za Szklarz Bożena, Orawska 10;
że Młode Polki, przyzwyczajone do ży myka się w środę, 15 czerwca.
Bobkowski Tadeusz, Chełmińska 24;

P i t M a do K M ? .
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TYGODNIK

Sobolewski Ludwik, Poznańska 14;
Kuman Krystyna, Staroszkolna 4;
Biskup Jan, Poznańska 14;
Kromrych Zbigniew, Łokietka 58;
Laskowski Jerzy, Grunwaldzka 109;
Wotaszyk Grzegorz, Dolina 4;
Kolewczyński Norbert, Chełmińska 20;
Nowicki Jan, Kordeckiego 29;
Biedrich Zygmunt, Łochowo;
Olszewska Helena, Czarneckiego 12;
Wesołowski Jerzy, Wysoka 24;
Schulz Gabrjela, Wincentego Pola 1;
Kotarska Irma.

W Czyżkówku.

KOŚCIELNY

Godz. 10. Suma z wystawieniem) Najśw.
iSakramentu i procesją.
Godz 15 Nieszpory z wystawieniem N.
Sakramein-tiu i 'procesją,
29. 5. Niedziela.
Wielka procesja od kościoła św. Trójcy
o godz. 10.
Godz. 7. Wystawienie Najśw. Sakramen
tu), msza św. i procesja.
Godz. 9. Suma.
Godz. 15 Wystawienie Najśw SaJcramentuf, nieszipory i procesja.
W dni powszednie msza św. z wystawie
niem Najśw. Sakramentu i procesją.

Numer 21.
Święto Druchen ku czci N. M. Panny

urządza
S. M . P . „ P R O M Y K "

w niedzielę, 22 maja

z następującym programem:
O godz. 8 msza św. i wspólna Ko
mun ja św. druchen.
O godz. 19,30 Wieczornica Rodzi
cielska w Domu Katolickim na W il
czaku. (Wstęp bezpłatny).
W dniu tym będzie także kwesta na
rzecz S. M. P.
Serdecznie zapraszamy rodziców,
ZEBRANIA.
panienki, dotąd nie zorganizowane,
22. 5. Niedziela.
Żyw. Róż. Panien i S. M. P „Wiosna". przyjaciół młodzieży i druchny.

22. 5. Niedziela.
Uroczystość św. Trójcy. Odpust w kościele
św. Trójcy.
Godz. 8. Cicha msza św.
Go ciz. 10. Suma z kazanitem.
Godz. 15. Nieszipory i majowe nabożeństwo.
25. 5. Środa.
Nieszpory z procesją o godz. 19,30, tak samo
w inne dni powszednie wśród oktawy
Bożego Ciaiła,.
26. 5. Czwartek, Boże Ciało.
Wielka procesja od kościoła Farnego o go
dzinie 10.30.
Godz. 8. Cicha msza św.

Wspólna. Komunia śiw
S. M, P. „Wiosna" obchodzi Święto Dru-chen- ku czci N. Marji Panny, o- -godz.
19,30 akademtj-a w ogrodzie przy kaplicy.
23. 5. Poniedziałek.
S. M. P. „Wiosna". Zeb-r. -plenarne i; uroz
maicone o- godz. 19,30 w salce.
24. 5. Wtorek
Gcdz. 19, Poświęcenie sztandaru Stów. Dzie
ciątka Jezus.
27. 5. Piątek.
Stew. Dzieciątka Jezus. Nabożeństwo i ze
branie o godz. 15,30 w kaplicy.

UaDarli.

Uwaga Stowarzyszenia!

Zarząd.

Pamiętajcie o Zmarłych!
K A L E N D A R Z ZM AR ŁYCH .

W dniach najbliższych przypadają
następujące rocznice śmierci:

22 maja.
Stanisława Berdicha, um. 1924;
Józefy Koźlakównej, um. 1925;
Konrada Terczykowskiego, um. 1927;
Jana Góreckiego, um. 1929;
Jakóba Siekierskiego, um. 1929;
Gertrudy Zybałowej, um. 1931;
Władysławy Domalskiej, um. 1931.
23 maja.
Polecamy wszelkie przybory sportowe
Józef Walendowski, Czersk Kraiński;
Śp. Franciszka Lehnardta, um. 1931;
i do gimnastyki. Piłka nożna, siat
Edward Łoboda, Śląska 19;
śp. Ferdynanda Siewerta, um. 1921;
kówka, koszykówka, tennis
Marjanna Januszewska, Poznańska;
śp Józefa Lisa, um. 1923;
Ping — Pong
Jan Sschreiber, Artura Grottgera 9;
śp. Elżbiety Szenwaldowej, um. 1931.
Składnica S p ortow a
Józefa Książek, Lubelska 32;
24 maja.
Konstanty Wronkowski, Nakielska 27;
„S Y R E N H ”
Śp. Karola Łukowicza, um. 1920;
Skrzypiński, Śląska 36;
Bydgoszcz, ulica Pomorska nr. 1.
śp. Leona Erona, um. 1921;
Edward Staszak, Grunwaldzka 18;
śp. Pelagji Keiling, um. 1922;
Antoni Butke, Lubelska 28;
f*
^ śp. Anny Kalinowskiej, um. 1925;
Barbara Klajbor, Kanałowa 5;
śp. Franciszka Peplińskiego, um.1929;
Łucja Kwiecińska, Flisacka 11.
Suchy
towar
śp. Edmunda Przybylskiego, um. 1931;
Nowicki Antoni, Nakielska 21;
śp. Czesława Głowacza, um. 1931.
Szpręglewski Józef, Różana 5;
s o s n a , d ą b , o l c h a , b u k etc.
25 maja.
Karowska Katarzyna, Poznańska 31;
Mursz 23 i 30 m/m. Drżewo do bu
Śp. Małgorzaty Tomaszewskiej, um. 1923;
dowli, belki, kantówki, łaty, szalówki,
Żmudziński Bernard, Królowej Jadwigi 5;
śp. Konrada Malickiego, um. 1923;
deski do płotów, suche podłogowe
Masiak Zofja, Koronowska 3;
śp. Katarzyny Myszkowskiej, um. 1923;
= = = = = podług wymiaru
Nowaczyk Piotr, Grunwaldzka 141;
śp. Józefa Kowalskiego, um. 1923;
Pawlikowski Jan, Kordeckiego 24;
poleca
śp. Jana Mollenhauera, um. 1927;
Jascheck Walerja, Św. Trójcy 28;
śp.
Anny Bagniewskiej, um. 1927.
Składnica Drzewa, OgfOdOWa ,
Brzezińska Rozalja, Drzewce;
26 maja.
Kozanecka Wincentyna, Czarneckiego 11.
Biuro ŚląsKa 9.
Telefon 1359.
Śp. Jana Wilkowskiego, um. 1924;
śp. Jana Krygera, um. 1925;
śp. Stefanji Śliwińskiej, um. 1929;
^iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiw
śp. Józefa Cyrana, um. 1931.
27 maja.
Śp. Jana Mińskiego, um. 1922;
śp. Jana Lewandowskiego, um. 1925;
śp. Franciszka Jaskulskiego, um. 1926;
M a rs z a łk a Focha 3
śp. Edwina Fingera, um. 1929;
j śp. Małgorzaty Rompalskiej, um. 1931.
28 maja.
=
i oprocentowuje:
=
wkłady za wypowiedzeniem dziennem: 5 3/2 %
s Śp. Jana Traneckiego, um. 1920;
wkłady za wypowiedzeniem miesięcznem: 6 V2 %
= śp. Stefana Rutkiewicza, um. 1923;
wkłady za wypowiedzeniem kwartalnem: 7 Vż %
= śp. Bronisława Paszkego, um. 1923;
wkłady za wypowiedzeniem półrocznem: 9 %
= sp. Marji Wojtakównej, um. 1923;
| W k ła d y s ą w olne od podatK i od Kapitałów od rent. | śp. Melanji Ulatowskiej, um. 1924;
śp. Berty Neumannowej, um. 1925;
Dla drobnych oszczędności wydaje Kasa
11
śp. Heleny Karczewskiej, um. 1929;
sk a rb o n k i domowe.
śp. Stanisława Główczyńskiego, um. 1931.
H Za wszelkie zobowiązania Kasy odpowiada miasto całym swym majątkiem. =
Przypomnijcie ich dusze krewnym
i
znajomymi
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiińŚp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.
śp.

Stolarski
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( Komunalna Kasa Oszczędności ieM® Bydgoszczy (

| przyjmuje wkłady począwszy od 1 złotego

Nakładem kancelarji kościoła św Trójcy w Bydgoszczy — Tłoczono w Drukarni Polskiej Sp. Akc. Bydgoszcz, ul. Marsz. Focha 18. Tel. 352

