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Bydgoszcz, dnia 7 m a ja 1933

Maj — miesiąc Marji!
Rozpoczął się miesiąc maj, miesiąc
najpiękniejszy w przyrodzie, poświę
cony w Kościele Bożym ku czci Matki
Przenajświętszej. Wszystko co ziemia
ma najcudowniejszego, ściele się dzi
siaj u stóp Królowej Niebios i Ziemi,
Królowej Wiosny, u stóp Marji. Sre
brzyste kielichy lilij, szkarłatem po
kryte pąki róż, cała soczysta zieleń
rozkwitających drzew, słonko jasne
i pogodne, — wszystko to uwielbia
W tym miesiącu Marję, Bożą Rodziciel
kę. Wszystko się raduje, wszystko się
weseli na cześć Marji!
Kościoły nasze i kaplice wypełniają
się wieczorną porą po brzegi tłumami
wiernych czcicieli Marji, które wielbią
i chwalą Królową Swoją na majowych
nabożeństwach.
Tysiące świec i świateł jarzy się
i pali na ołtarzach naszych, wonne za
pachy kwiatów wypełniają świątynie
i płyną wraz ze smugami kadzideł aż
pod stropy, aż w serca ludzkie.
Kościół huczy i rozbrzmiewa wspa
niałą melodją pieśni, śpiewanej ku czci
Marji.
Ludzie w ten miesiąc modlą się
gorliwiej i lepiej niż zwrykle. Bo też
to miesiąc Marji, Wszechpośredniczki
łask Bożych wszelakich. Matka Boska
otwiera w niebie podczas trwania swe
go miesiąca olbrzymi skarbiec łask,
jaki wysłużył dla ludzkości Jej Syn
Umiłowany i Ona Sama, gdy stała pod
krzyżem. Radością Jej jest czerpać
pełnemi dłoniami te brylanty łask Bo
żych i rozdawać je między swoje sługi
ukochane, a nawet tych, którzy Nią,
Królową Słodką, gardzą, jak gardzą
Jej Synem umiłowanym.
Ileż to łask daje w tym miesiącu
Marja tym biednym grzesznikom! Ileż
nawróceń cudownych i prawie niespo
dziewanych dokonuje, się w miesiącu
maju i październiku, w miesiącach, po
święconych Marji! Iluż ludzi, skazanych na zagładę, znajduje zbawienie

duszy swojej w Marji! Iluż kandyda
tów na samobójstwo matowała Marja
i myśl o Niej! Ile próśb Ona wysłu
chała i spełniła, prawie niemożliwych
do wykonania, ile serc pócieszyla; ile
biedy uratowała! Zawsze i wszędzie
Ona, Pośredniczka nasza i Pocieszycielka nasza, Najukochańsza nasza
Matka Boska.
Czyż widząc łaskawość i hojność
Matki Przenajświętszej, nie pójdziemy
i my, Moi Drodzy, do stóp Jej macie
rzyńskich? Idźmy czefflprędzej, bo Jej
serce dla nas grzesznych zawsze otwo
rem stoi i każdy choćby Go wszyscy
opuścili, ma prawo do Jej miłości.
Nawet i ty Bracia mój idź do Niej
z ufnością wielką jako morze, ty, któ
remu się zdaje, że cię Bóg na zawsze
odepchnął od Siebie i że cię skazał na
wieczne potępienie! Nie obawiaj się!
Rzuć się z odwagą i ufnością w ramio
na Marji! Ona cię uzdrowi, uleczy,
zgói rany twe! Nawet niemożliwość
stanie się cudowną możliwością. Ona
u Boga potrafi wszystko dla nas wy
jednać, byłe tylko Jej zaufać, a mocno,
a silnie i całą potęgą serca naszego.
Ale nietylko Uzdrowieniem dusz na
szych jest Marja! Jest Ona przedewszystkiem Matką dla tych, co i Ją
miłują i czczą z całego serca swego. —
Dzisiaj kryzys i bieda i rozpacz o jutro
przygnębia całe tysiące rodzin naszych
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katolickich, śmierć głodowa grozi ty
siącom biednych dzieci, śmierć okrop
na zabija już dzisiaj z obawy o roz
drobnienie kęsa chleba dziesiątki ty
sięcy dzieci jeszcze nienarodzonych!
Czy myślicie, że Marja nie jest w stanie
tej nędzy materjalnej i moralnej zapo
biec?- Mylicie się, Moi Drodzy, Marja
wszystko może, bo Jej słowo jest
wszechmocne u Boga.
Czy jeżeli nie masz pracy, czy jeżeli
bieda ci dokucza, modlisz się wytrwale
do Marji? Czy cała rodzina, gdy ojciec
jest bezrobotny, odmawia koronkę, ró
żaniec lub nowennę do Najświętszej
Panienki, by wyprosić poprawę swej
doli?
O, Moi Drodzy, jak my mało pamię
tamy o tem stałem nabożeństwie do
Matki Bożej.
Za bardzo urzędowi
jesteśmy w stosunku do Niej na mo
dlitwie czy nabożeństwie. Oddaj Marji
duszę swą, oddaj Jej swe serce, wszy
stko, co posiadasz, a staniesz się pra
wdziwie ukochanym synem Jej i pra
wdziwie ukochaną córką.
Teraz w miesiąeu maju cała Polska
będzie rozbrzmiewała modlitwą ku
czci Marji. Niechaj też i Nasza Parafja cała, jak jeden mąż weźmie
udział w tej gorącej modlitwie. Nie
chaj wszyscy z radością spieszą na
majowe nabożeństwo, niech sławią
Marję i Ją serdecznie kochają, — to
wtedy miesiąc maj zagości szczęściem
w nas wszystkich.
Es. B. M.

Święty Stanisław Biskup.
Stanisław urodził się w Szczepano
wie, w dzisiejszym powiecie brzeskim,
w roku 930. Zdolny od wczesnej mło
dości, pobożny, kształcił się zagranicą.
Wróciwszy do kraju, pragnie wstąpić
do klasztoru, ale za radą biskupa kra
kowskiego poświęca się stanowi du
chownemu i przyjmuje z rąk wspom
nianego biskupa Lamberta święcenia
kapłańskie. Po śmierci Lamberta nie

było godniejszego nad Stanisława, któ
ryby mógł objąć osieroconą stolicę
biskupią. Będąc już za życia Lamberta
prawą jego ręką, zostaje wybrany jego
następcą. Pokorny Stanisław nie chce
przyjąć ofiarowanej godności, ale
w końcu ulega powszechnym prośbom.
Na trudnem stanowisku starał się gor
liwie o dobro duchowe i doczesne
swych owieczek; buduje kościoły i ka-
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plice, wspiera szpitale i troszczy się
0 ubogich. Królem polskim był wów
czas Bolesław Śmiały, znamienity
wojownik, ale lekkomyślny, surowy
1 rozwiozły. Gdy podczas wyprawy
kijowskiej rycerstwo na wieść o wy
buchu buntu uciśnionego ludu poczęło
samowolnie opuszczać króla i wracać
do domów, zmuszony tem do powrotu
król surowo ich za to karał. Świąto
bliwy biskup ujmował się za krzyw
dzonymi; stąd rodzi się pierwsza nie
chęć króla do biskupa. Król w czasie
wspomnianej wyprawy kijowskiej do
puścił się na żonie księcia kijowskiego
cudzołóstwa, zabrał ją potem do Kra
kowa i ku wielkiemu zgorszeniu pod
danych trzymał u siebie. Święty Sta
nisław, nie biorąc nigdy względu na
osobę, gdy chodziło o spełnienie obo
wiązków, upominał na mocy swego
urzędu pasterskiego błądzącego króla
i starał się przywieść do poprawy życia.
Ale oburzony król nietylko nie usłu
chał biskupa, lecz postanowił się na
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nim zemścić. Do dawnych bezprawi
król przydał nowe, a gdy wszystkie
napomnienia biskupa były bezskutecz
ne, rzucił wkońcu nań klątwę kościel
ną. Rozgniewany Bolesław napadł za
to na św. Stanisława i zamordował go
podczas Mszy św. w kościele na Skałce,
w dniu 8 maja 1079. Lud odwrócił się
dlatego haniebnego czynu od królamordercy i wypędził go z kraju. Bole
sław pokutował za swój uczynek do
śmierci i umarł w klasztorze w Osyaku
(w Karyntji), gdzie jest pochowany.
Na skuteczność orędownictwa na
szego świętego patrona wskazuje wy
jęta z brewjarza modlitwa na dzień
św. Stanisława: „O błogosławiony Sta
nisławie, pasterzu krakowskiego ludu,
którego oznaki zwycięstwa głośne są
w całej Polsce, albowiem z łaski Chry
stusa Pana groźne znakają choroby:
dostojny męczenniku, wstaw się za
nami, którzy dziś obchodzimy twoją
uroczystość."

Fryderyk Ozanam,
Wielki apostoł chrześcijańskiego miłosierdzia i myśli chrześcijańsko-społecznej.
(W setną rocznicę „Konferencji św. życia? Musiał być człowiekiem wielWincentego a Paulo").
'kiego ducha i wielkiej nauki, jeżeli jeFryderyk Ozanam, wielki apostoł go imię przeszło do potomności, mężem
chrześcijańskiego miłosierdzia w pier wielkiej świętości, gdy wszczęte są kro
wszej połowie XIX stulecia, urodził ki w sprawie jego beatyfikacji. Zapisał
się w roku 1813 w Medjolanie we W ło się na kartach historji Kościoła kato
szech, umarł zaś w roku 1853, licząc za lickiego jako wielki apostoł chrześci
ledwie 40 lat, w Marsylji we Francji. jańskiego miłosierdzia i jako pierwszy
Ojciec Fryderyka był znanym leka szermierz idei socjalnej w oparciu c
rzem w Lyonie, oddany szczególniej katolicyzm. Ozanam był założycielem
opiece nad ubogimi, matka była znana pierwszej nowoczesnej świeckiej orga
pod przydomkiem „anioła ubogich". nizacji dla celów dobroczynności chrze
Studja odbywał Ozanam w Paryżu, ścijańskiej pod nazwą „Konferencji
gdzie doznawał troskliwej opieki ze św. Wincentego a Paulo", która zapu
strony słynnego fizyka Andrzeja Am- ściła silne korzenie we wszystkich kra
pere. Po ukończeniu uniwersytetu uzy jach świata i jest wzorem instytucyj
skał Ozanam w roku 1836 doktorat dobroczynnych z ducha katolickiego
prawa, a w roku 1839 doktorat filozofji. poczętych. A chociaż dzisiaj na inny
Przez krótki czas pełnił obowiązki pro sposób i nowych metodach przeprowa
fesora międzynarodowego prawa han dza się organizację katolickiej dobro
dlowego w Lyonie, zaś od 1840 r. zaj czynności, to Konferencja św. Wincen
mował katedrę literatur zagranicznych tego a Paulo, dzieło Fryderyka Ozanana uniwersytecie paryskim, w tak ma, zachowa na zawsze swoją wartość
i błogosławioną działalnością będzie
zwanej Sorbonie.
Kim był człowiek, który zmarł w na wieki rozsławiała imię założyciela.
młodym wieku, licząc zaledwie 40 lat

Stulecie założenia I-ej Konlerencji przez Fryderyka Ozanama.
W maju br. upływa 100 lat od chwili
założenia 1-szej męskiej Konferencji w
Paryżu, którą założył Fryderyk Ozanam,
mąż wielce uczony i szlachetny, profesor
Sorbony paryskiej.
Dzieło Fryderyka Ozanama jest już
dziś dziełem wiekopomnem, płodnem w
najszlachetniejsze owoce nie bezdusznego
humanitaryzmu, ale słonecznej i bożej
Miłości, która orzpaliła oziębłe dusze lu
dzkie. Tysiące Konferencyj Męskich, roz
rzuconych po całym świećie, we wszyst
kich krajach, pełni wielkie i wspaniałe
swe posłannictwo na chwałę Boga i ku
pożytkowi tych najuboższych i wydziedzi
czonych.
I u nas, na terenie naszej parafji istnie

je od 2 lat dzielnie rozwijająca się Konfe
rencja Męska, prowadzona sprężystem
i niepospolitym umysłem jej Prezesa, p.
Lisewskiego. I ona będzie w maju świę
ciła swe wielkie święto wraz z całym
światem. W tym tej celu ułożono nastę
pujący program, który bogactwem swem
napewno obudzi zaciekawienie,
OBCHÓD UROCZYSTOŚCI
z okazji setnej rocznicy założenia Konfe
rencji przez Fryderyka Ozanama,
Program:

We wtorek, dnia 9 maja spowiedź św.
członków i ubogich od godz. 5-tej po poł.
1. W środę, 10 maja wspólna Komunja
św. członków i ubogich o godz. 6-tej
rano.
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2. Do Mszy św. służyć będą członkowie
Konferencji.
3. Zbiórka członków i ubogich po Mszy
św. w ognisku parafjalnem (wspólna
kawa).
4. Zagajenie.
5. Modlitwa wstępna.
6. Modlitwa przed jedzeniem.
7. Wspólna kawa.
8. Przemówienie Ks. Proboszcza.
9. Dobrowolna składka.
10. Modlitwa.
11. Zakończenie (Śpiew: „Kto się w opie
kę...").
Po południu:
Uroczyste zebranie
w Domu Katolickim o godz. 7-mej wiecz.
z okazji setnej rocznicy założenia Konfe
rencji przez Fryderyka Ozanamę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Część I.
Śpiew chóorowy.
Zagajenie.
Deklamacja.
Referat „ O Ozanamie" (Ks. Dr. Feicht,
Deklamacja „O Ozanamie".
Śpiew chórowy.

Część II.
1. Oddanie prezydjum w ręce Ks. Pro
boszcza.
2. Modlitwa wstępna.
3. Czytanie duchowne.
4. Sprawdzenie chorych członków.
5. Stwierdzenie obecnych członków.
6. Przeczytanie protokółu z ostatniego
zebrania.
7. Przyjęcie członków i kandydatów.
8. Sprawa ubogich.
9. Komunikaty.
Iz. Wolne głosy.
łl. Zebranie przepisowej składki.
12. Modlitwa na końcu zebrania,
13. Zakończenie (Śpiew: „Wszystkie nasze
dzienne sprawy...").

Z e b r a n ie Z e la to re K
Ż y w e g o Różańca MateK.
Zebranie Zelatorek Żywego Różańca
Matek odbyło się w poniedziałek, dnia
1 maja, o godz. 6-tej w salce parafjalnej.
Ks.;Proboszcz wygłosił! przemówienie o apo
stolstwie matek różańcowych, a w szcze
gólności zelatorek. Członkowie naszych
Żywych Różańców zaliczeni są przez Ojca
św. do pomocniczych organizacyj Akcji
Katolickiej. Stąd nie wystarczy, że matka
różańcowa tylko dba o własne uświęcenie,
ale równocześnie musi pracować nad
uświęceniem swojej rodziny i wpływać po
Bójemu na otoczenie swoje. Jednem sło
wem matka rójańcowa ma apostołować
dla Chrystusa Pana, ma przestać być bier
ną parafjanką, ale ma się stać czynną
katoliczką i popierać wszystkie zamierze
nia parafjalne, tak, jak to Ks. Kard. Pry
mas podkreślił w ostatnim liście swoim
pasterskim o „Życiu parafjalnem".
!W szczególności winny przodować
w apostolstwie Chrystusowem nasze zelatorki, a mianowicie to apostolstwo swoje
mają spełniać wobec matek, należących do
ich kółka. Zelatorki, które to zadanie
swoje gorliwie spełnią, staną się prawdzi
wie pomocą swojego ks. Proboszcza.
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Wszyscy na wieczór humoru S. M. P. „Gwiazdy".
Kto żywi niech więc już w niedzielę
Niebywałą atrakcją będzie wesoły wie
czór, urządzany pnzez S. M. P. „Gwiazdę", przed południem wi kancelarii parafjalnej
w niedzielęi, dnia 7 bm. w, Domu Katolickim zakupi bilety dla siebie, żony, dzieci
na Wilczaku o godz. 19 wieczorem. Kiero i ewentualnie dla krewnych, bo kto wffle,
wnictwo kola amatorskiego S. M. P. czy nie będzie musiał ze łzami W oczach,
„Gwiazdy" zapewniło sobie podobno u- a goryczą w sercu; przeklinając swe nie
dział najwybitniejszych komików a humo dbalstwo, odejść wieczorem od kasy,, gdy
rystów scen stołecznych, a. nawet zagrani sala zostanie wyprzedana do ostatniego
cznych. To tóż reżyser popadł w niesły miejsca. A rzeczywiście szkodaby było nie
chane kłopoty, niewtiadomo bowiem, czy ujrzeć tych wszystkich niespodzianek,
będzie mógł przez jeden wieczór zarepre- przygotowanych dla wybrańców losu, któ
zentować wszystkie te wielkości w najlep rzy z lisią przebiegłością w” niedzielę co
szych ich kreacjach, .nie krzywdząc nikogo naijraniej postarają, się pobiec po bilety
i dając każdemu pole dk> popisu. Jedno i wyprzedzić tysiące swych konkurentów.
Pozatem radzimy rodzicom wysiać swe
jednak jest, pewne — nie będzie się da
wało żadnych namiastek humoru — pu dzieci już na godz. 4 po południu. Parafjanie. nie zmuszajcie swych pociech do
bliczność musi pękać ze śmiechu.
Z powyższych względów fctnieją zupeł tego, by pokryjomu, przez okna może,
nie uzasadnione obawly, że sala Domu Ka uciekały wam na w'esóly wieczór „Gwia
tolickiego nie pomieści tysiącznego tłumu zdy", który jak magnes przyciąga niesły
ciekawych. Projektowano już urządzenie chaną atrakcyjnością. Ponieważ więc na
tego wieczoru pod golem niebem), niestety wet mimo zakazów nie utrzymalibyście
stoi temu na przeszkodzie zmienna pogo swych milusińskich w domu, sądzimy, że
dą wiosenna i ,S. M. P. „Gwiazda" ostrze saimii kupicie im bilety i wyślecie na
żone grzmotami ostatniej niedzieli z bó Miedzę.
lem serca, musi zrezygnować z dania moż
Wszystkim zaś, którzy jeszcze o tern
ności wszystkim mieszkańcom Bydgosz nie wiedzą komunikujemy, że czysty zysk
czy ujrzentia najweselszej rewji sezonu przeznacza się na budowę nowego Domu
Katolickiego przy naszej parafji.
przy świetle księżyca.
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rafjanin i każda parafjanka winna się
poczuwać do tego w sumieniu, ażeby ku
pić taki, kwiatek i złożyć tem samem ofia
rę na dzieci ubogich rodziców, którzy nie
mogą dzieci swoich należycie przyodziać
na tę największą uroczystą chwilę w życiu,
jaką jest I-sza Komunja św. Tu się pra
wdziwie stosują słowa Pana Jezusa „Co
ście jednemu z tych waluczkich uczynili,
mnieście uczynili11.
3) Nasz dzielny Komitet budowy Domu
Katolickiego robi wielki ruch w parafjL
Mianowicie organizuje Wielki Festyn Pa
rafialny w drugie święto Zielonych Świą
tek po południu u Patzera. Przygotowują
taiką imprezę, jakiej jeszcze Bydgoszcz
nie widziała. Zaciekawienie jest ogromne.
Hasłem zatem parafjalnem na drugie świę
to Zielonych Świątek: „Wszyscy na Wielki
Festyn Parafjalny do Patzera".

Stów. Kobiet „Jutrzenka".
urządza w niedzielę, 7 maja br., w sali
Resursy Kupieckiej
WIECZOREK TOWARZYSKI

z tańcami i licznemi urozmaiceniami,
na który Szan. Parafjan uprzejmie za
prasza
Zarząd.
Początek o godz. 19. Wstęp za oka
Z naszej Parafjalnc ;j A kcji Katolickiej.
zaniem zaproszenia, które można na
W poniedziałek, 24 kwietnia odbyło się go wspólnie z wszystkiemu organizacjami być u członków zarządu.

pod przewodnictwem Ka. Borzycha w 0- w ogrodzie Patzera wielki festyn parafjal
gnisku Paraf jalnem zebranie naszej Para ny, na który już dziić zwracamy organiza
fialnej Akcji Katolickiej. Ks Borzych od cjom uwagę. Zysk z Imprezy przeznacza
czytał odezwę Komitetu Budowy Domu się na budowę Domu KaJtoLitefciego. Nie
Katolickiego, która ukazała się w numerze należy wobec tego urządzać w tym dniu
świątecznym
Tygodnika Kościelnego". żadnych imprez względnie wycieczek.
Następne zebranie Par. A. Rat. -odbę
Poszczególne zarządy zainteresują na ze
braniach plenarnych członków organizacyj dzie silę W poniedziałek, 22 ma ja, o godz. 20
parafjalnych sprawą budowy Domu Kato po majowem naboż w' Ogn. Paraf. Nad
lickiego, tak koniecznego w naszej parafji. mienia się, że w obradach zebrań Para
Szczególnie gorąco 'poleca się odczytać ode fjalnej Akcji Katolickiej biorą niezwę Komitetu na zebraniach wszystkich tylko udiział przewodniczące i przewió
organizacyj parafialnych. Odezwy wydaje dł),iczący poszczególnych organizacyj, lecz
się na życzenie w biurze paraf jalnem.
także obowiązkowo wszyscy członkowie
W drugie Święto Zjielonych Świąt u- zarządów w komplecie.
H. K.
rządza Komitet Budowy Domu Katolickie-

parafialne.
1) Majowe nabożeństwa ku czci Najśw'-.
Marji Panny odprawiają się w dni po
wszednie o godz. 7-mej wieczorem, a w
niedziele i święta -kościelne na nieszporach
przez cały maj.
2) Spowiedź św. i Komunja św. wiel
kanocna kończy się już ostatecznie w nie
dzielę, 14 maja. Kto jeszcze nSie spełnił
tego obowiązku pod: grzechem ciężkim
obowiązującego, niech ozem prędzej to
uczyni
3) Spowiedź św. i Komunja św. wiel
kanocna chorych i osób słabych odbędzie
się w środę, dnia 10 maja. Zgłoszenia
przyjmuje się u kościelnego lulb wr za
krystii do wtorku wieczora włącznie.
4) Ważną zmianę w porządku nabo-

żeństw w niedziele i święta wprowadzamy
w porze letniej, a mianowicie od niedzieli,
14 maja w niedziele i święta pierwsza
msza św. czytana bez kazania będzie już
0 godz. 6-tej, druga msza św. czytana z ka
zaniem i śpiewem godzinek do Najśw.
Marji Panny dopiero o godz. 7,30, trzecia
msza św. śpiewana z kazaniem — dla dzie
ci szkolnych już o godz. 8,30, suma z pro
cesją i kazaniem już o godz. 10-tej, osta
tnia msza św. czytana z kazaniem o go
dzinie 12-tej.
Ta zmiana t,ak bardzo korzystna ułat wi
niewątpliwie naszym parafjanom wysłu
chanie mszy św. i kazania w niedziele
1 święta.
,
i-

Wiadomości parafialne.
1) Dzieci do I Komunji św. przystąpią
tak jak w roku ubiegłym, w pierwsze
święto Zielonych Świątek.
2) Niestrudzone nasze panie Wincentki

urządzają w dzisiejszą niedzielę Dzień
Kwiatka przed kościołem i na ulicach,
i to na rzecz ubogich dzieci, przystępują
cych do I-szej Komunji św. Każdy pa-

Porządek nabożeństw.
7. 5. III. Niedziela po Wielkiejnocy.
Ewangelja św., ,zap. u św. Jana r. 16, ltj—22
Godz. 7,00 Cicha msza św. z kazaniem.
Godz. 8,00 Cicha msza św.
Godz. 9,00 Msza św. z kazaniem dla dzieci
Godz. 10,15 Suma z kazaniem i procesją.
Godz. 12,00 Cicha msza św. z kazaniem.
Godz. 14,00 Chrzty i wywody.
Godz. 15,00 Nieszpory i majowe naboż.
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 6,15.
9. 5. Wtorek.
Godz. 7,00. Wotywa do św. Antoniego.
11. 5. Czwartek.
Godz. 8,30. Msza św. z wystawieniem
Najśw. Sakramentu i procesją.
13. 5. Sobota.
Godz. 8„30 Wotywa z Utahją do M. Boskiej.
Godz. 17—li9 i od 00 spowiedź świ.
14. 5. IV. Niedziela po Wielkiejnocy.
Ewangelja św. u św. Jana, r. 16, 5—14.
Porządek nabożeństw jak poniżej w: ogło
szeniach parafjalnych.

W Czyżkówku.
7. 5. Niedziela.
Godz. 8,00 Msza św. cicha.
Godz. 9,30 Godzinki ku czci M. Boskiej.
Godz. 10,00 Suma z kazaniem.
Godz. 14,30 Chrzty i wywody.
Godz. 15,00 Nieszpory z różańcem.
Majowe nabożeństwo odbywać się będzie
codziennie o godz. 19,30, w niedziele
i święta po nieszporach.

Str. 4.

TYGODNIK KOŚCIELNY

Kalend, bractw i towarzystw
7. 5. Niedziela,
Żyw. Róż, Ojców. Na. sumie asystuje r 13.
Żyw, Róż. Młodzieńców. Zebr. po nieszp.
III. Zakon, Zebr. po nieszporach.
Stew, Pań Prac. w Handlu i Konfekcji
odwiedza (Staw. Kobiet Kat. w Czyżkówku, Zbiórka o godz. 16 przy kaplicy
w Czyżkówku,
8. 5. Poniedziałek.
Sekcja Dobroczynności. Zebranie o godz,
10,45 w Ognisku (Pairafjalneim.
Stów. Pań Prac. w Handlu i Konfekcji.
• Zebr. zarządu o godz. 20,30 w Ognisku
Paraf jalnem.
9 5, Wtorek.
Tow. Dziecięctwa P. Jezusa. Nabożeństwo
o god'z. 16 wi kościele.
10. 5. środa.
Tow. Abstynentów i Bractwo Wstrzemięźli
wości. Zebr. o> godz. 18 w Ognisku Par.
S. M. P. „Promyk". Zebr urozmaicone po
znabożeństiwiie majowem
14. 5 Niedziela.
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asystuje r. 14.
Zebranie po nieszporach,
S. M. P. „Promyk". Zebr. plenarne oddte.
stfarsz, o godz. 16.

I
t
f
f
t
f
t
t
t

Józefa J.atosa, 1925;
Herberta Fojutha, 1928;
Stanisława Erelichowskiego, 1928;.
Władysława Myllera, 1929.
Heleny Chmarzyńskiej, 1920;
Heleny Jabłońskiej, 1923;
Jana Ossowskiego, 1926;
Angeliki Lewandowskiej, 1931;
Wandy Olszewskiej, 1931.

f
f
t
f
f
f
f
f

Pelagja Wiośniewska, 1920;
Katarzyna Pochowska, 1921;
Franciszka Kruger, 1921;
Józef Potraszewicz, 1924;
Marjanny Szwedowej, 1925;
Marjanny Mroziewiczowej, 1926;
Jana Ryszewskiego, 1930;
Leona Jędrzejczaka, 1931.

Nr. 19.

Umarli.
t Jadwiga Konieczna, ul. Różana;
+ Marjanna Ławicka, Koronowska;
t Klara Waraczewska,, Grunwaldzka;
+ Franciszka Piątkowska, Grunwaldzka;
f Jerzy Koło, Zakład Św. Florjana;
f Fraciszek Sandach, Kraszewskiego;
t Stanisława Szokalska;
t Jan Dobrogoszcz, Osowagóra.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

11 maj.

Ofiary.

Na budowę Domu Katolickiego złożyli:
p. Józef Sieg 4,■— zł; Soda lic ja Pań Miej
f Józefa Zielińskiego, 1922;
skich 20,— zł; Żywy Różaniec Ojców 15,—f Aleksandra Kijka, 1926;
zł; Żywy Różaniec Młodzieńców la — zł;
t Marjanny Bronkowskiej, 1926;
p Woj taszewski zebrane od: członków: Kon
f Gustawa Willerta, 1927;
ferencji Męskiej św. Wincentego a Paulo
f Tekli Korczakowej, 1927;
9,20 zł; S. M. P. „Promyk" 100,— zł; p. Ra
f Jana Kabacińskiego, 1928;
dziejowski Ferdynand 5,— zł; Kat Tow.
f Feliksa Jankowskiego, 1930;
Robotników 17,38 zł. p Kanciak 5,.— zł; p.
f Magdaleny Kapłanowskiej, 1930.
Andrzejewski 5,— zł.
13 maj.
Na oparkanienie cmentarza: p. Eugef Jadwigi Gackowiakównej, 1921;
njusz Dziewulski 3,—- zł; p. Bartkowifakof Weroniki Ciesińskiej, 1921;
wa 5,— zł.
t Zofji Jagłowej, 1922;
N. N. złożył na olej do wiecznej lampki
Króla, 1924;
100 zł.
S a k ra m e n t C h rz tu św. tt Edmunda
Katarzyny Mathia, 1926;
Bartkowiakowa na oparkanienie cmen
t Grzegorza Figury, 1928;
o trz y m a li:
tarza 5 zł.
f Szarloty Mikołajczyk, 1930.
Walżykowa na światło 3 zł.
Andrzej Kazimierz Rola-Borucki, Królowej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.
Jadwigi 2;
Mieczysława Zofja Fabisiak, Nakielska 29;
Zofja Bryza, Nad Kanałem 8;
Czesław Górski, Malborska 1;
Zdzisław Maternowski, Grunwaldzka 129;
Ubranie na miarę
Leszek Sarama, Łokietka 36;
Halina Theil, Staroszkolna 9;
wełniany praktyczny materjał
szwiot-boston............... zł
Karola Jabłońska, Malborska 7;
Jerzy Dembiński, Nowogrodzka 4;
Ubranie na miarę
kupując
Krystyna Kotarska, Dolina 31;
kamgarn kolorowy granatowy Q Q
lub w iz y to w e ............... zł ' ' O j ™ ’
Anna Kabacińska, Naruszewicza 3;
farby, lakiery, pokosty, pendzle,
Czesław Lewicki;
Ubranie na miarę
Mieczysław Kalinowski;
szablony, klej, szelak, papier
Krystyna Kotyńska;
najlepsze i wykwintne . . zł
krzemienny, pumeks w
Jerzy Polasik;
Plaszcze-Spodnie
Józef Krebs;
tanio na miarę Solidne wykonanie — modny
Leszek Zalewski, Wysoka 48;
krój, gwarancja dobrego leżenia poleca
Joanna Szwemin, Jasna;
Edward Grubieli, Ułańska 19;
Halina Gogolińska, Chełmińska 1
Polasik Jerzy, Grunwaldzka;
Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 59.
ulica Nakielska 22.
Zalewski Leszek, Wysoka;
Św. T ró jc y 30
Telefon
tylko
1669.
Telefon 1188
Szwemin Joanna, Jasna;
Grubich Edward, Ułańska;
Gogolińska Halina, Chełmińska;
Strzyjewska Wiesława, Jasiniec;
Nowicki Bernard, Stawowa;
Olszewski Zdzisław, Lochowice;
Jagiellońska 4, Telefon nr. 20-06, 20-07
Leśniewska Bogumiła, Grunwaldzka;
Zajączkowska Irena, Ścieżka;
Stachowiak Zofja, Nakielska.
i oprocentowuje:
Ktoby znal rodzinę, w której przez nie =
wkłady za wypowiedzeniem dziennem: 4 *1*0/0
dbalstwo lub zlą woęl, znajduje się dziecko
wkłady za wypowiedzeniem miesięcznem: 5V,o/0
nieochrzczone, powinien o tern donieść do
wkłady za wypowiedzeniem kwartalnem: 6V,°/0
kancelarji parafjalnej.
=
wkłady za wypowiedzeniem półrocznem: 7V2 0/0

12 maj.

TANIO, JAK PRZED WOJNA

ow ażne oszczędności
o m im o kryzysu
otrafisz jeszcze osięgnąć

P

68

,

135,—

drogeriach Michała Buzalskiego

Jan Wilczewski

Komunalna Kasa Oszczędności miasta Bydgoszczy (

| przyjmuje wkłady począwszy od 1 złotego |

I W Klady są wolne od podatKu od Kapitałów od rent. I
KALENDARZYK ZMARŁYCH.
8 maj.
+ Leokadji Wojciechowskiej, 1928;
f Franciszka Sikorskiego, 1921;
f Leokadji Ziętakowej, 1925;

Dla drobnych oszczędności wydaje Kasa

sKarbonKi

domowe.

Zi wszelkie zobowiązania Kasy odpowiada miasto całym swym majątkiem.
^iiiiiiłiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiłiiiiiiiiiiifi

Nakładem kancelarji kościoła św. Trójcy w Bydgoszczy -— Tłoczono w Drąkarni Pawłowskiego, Bydgoszcz, ul. Marsz. Focha 18. Tel. 352

['
*

