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Pierwsza Komunia św.
Drogie i kochane Dzieci! Dzień
przez was z taką, radością, i upragnie
niem oczekiwany wreszcie nadszedł.
Dzień najpiękniejszy w życiu waszem!
Bcwiem dziś, w I. święto Zielonych
Świątek, Pan Jezus, Boski Zbawiciel,
pierwszy raz pod postacią Chleba wstą
pi dc serc waszych. Jest tc wasza pier
wsza Komunja św.
W odświętnie przyodziane jeste
ście dziś szaty! Jaśnieją wasze białe
sukienki i białe kokardy, znaki wa
szej świątecznej radości i pięknej czy
stości waszej. W rękach waszych ja
rzą się świece na znak gorejącej miło
ści Bożej. W uroczystej procesji, po
przedzone krzyżem, prowadzone przez
swojego ks. Proboszcza i księży Do
brodziejów, w otoczeniu rodziców, ro
dzeństwa i całej parafji, wkroczyłyście
wśród radosnego bicia dzwonów do na
szej świątyni parafjalnej, ażeby pierw
szy raz przystąpić do Stołu Pańskiego
i Pana Jezusa przyjąć do duszy swojej.
Przygotowałyście się godnie tak co do
ciała, jak co do duszy na tę ucztę nie
bieską, która was czeka.
Odświętne szaty, któremi przybrane
jesteście, są symbolem, czyli znakiem
zewnętrznym, że dusza, wasza przy
odziana jest w szatę godową łaski
uświęcającej. Jak bowiem ma przyby
cie dostojnego gościa stroimy mieszka
nie nasze, tak samo wy, kochane dzie
ci, na powitanie Gościa Niebieskiego.
Pana Jezusa w Komunji św., przyozdo
biłyście przepięknie dusze wasze: by
łyście bowiem u spowiedzi św., oczy
ściłyście z brudu grzechowego wasze
serca i przyoblekłyście dusze wasze
w szatę godową łaski uświęcającej.
W dniu dzisiejszym serca wasze są
czyste, a czystość serc jest najpiękniej
szą ozdobą dusz. Zadałyście sobie
szczególne staranie, żeby dusze w Sa

kramencie Pokuty oczyścić z grzechu
i uświęcić. Przeto dusze wasze stały
się godnem mieszkaniem dla Boskiego
Zbawiciela. Z oczu waszych przezie
ra niewinność i czystość serc i dusz
waszych. I słusznie, bo czyste mają
być wasze dusze dla Pana Jezusa. Jak
że więc piękne są dzisiaj dusze wasze,
przystrojone piękną cnotą czystości
i niewinności. Wiedzcie o tern, kocha
ne dzieci, że prawdziwie pięknymi do
piero jesteście wówczas, jeżeli posia
dacie czyste serca, czyste dusze i czy
ste ciała?
Stąd też wysławia piękność cnoty
czystości Pismo św., kiedy mówi:
0 jak piękny jest czysty rodzaj z ja
snością? Nieśmiertelna jest bowiem
pamiątka jego, gdyż w chwale jest
u Boga i u ludzi. (Mąclr. 4,1).
A dlaczego dzisiaj przyozdobiłyście
się tą najpiękniejszą ozdobą duszy ja
ką jest czystość, ta perła wśród wszy
stkich cnót? Bo Jezus jest najczystyszym z wszystkich ludzi. Przecież
Pan Jezus powiedział: „Kto może do
wieść na mnie grzechu11.
Więc też, kochane dzieci, przyozdo
biłyście dzisiaj wasze serca piękną
cnotą czystości, ażeby Boskiego Zbawi
ciela, najczystszego z wszystkich ludzi,
w czystem ugościć sercu.
A teraz słowo do Was, kochani Ro
dzice, Rodzeństwo i drodzy Parafjanie!
Przypatrzcie się tym niewinnym dzie
ciom! Czyż w tej chwili nie przypo
mina się Wam Wasz własny najpięk
niejszy dzień życia — dzień pierwszej
Komunji św.? Czyż ta wzruszająca
niewinność tych dzieci nie wzywa Was
1 nie napomina, ażebyście i W y dusze
Wasze oczyścili z wszelkiego pyłu
grzechowego? Czyż i my dorośli pod
względem duchowym nie winniśmy
pozostać, dziećmi? Wszakżeż Pan Je

Numer 23

zus powiedział do apostołów: „Jeżeli
się nie staniecie, jako te dziatki, nie
wnijdziecie do Królestwa niebieskiego"
Wiecie, kochane dzieci, co też w tej
chwili wasi rodzice, krewni i znajomi
o was myślą, kiedy was widzą w ozdo
bie pięknej czystości? Oni się pytają,
czy wy zachowacie tę najpiękniejszą
ozdobę duszy, jaką jest czystość i nie
winność, Moje drogie i kochane dzie
ci, wszyscy jak tu jesteśmy zgroma
dzeni i my księża i wasi rodzice, ro
dzeństwo i cała parafja, życzymy wam
z całego serca, żebyście przez całe ży
cie wasze zachowały czyste i niewinne
serca, żebyście nigdy nie utraciły szaty
godowej łaski uświęcającej. O tę łaskę
modlić się będziemy za was wszyscy
podczas tej uroczystej Mszy świętej,
a szczególnie ja, Wasz duszpasterz,
ofiaruję za Was w tej intencji dzisiej
szą Mszę św. Ale i wy się módlcie go
rąco o tę łaskę. W chwili, kiedy przyj
miecie Komunję św., Pan Jezus wstąpi
do duszy waszej, najściślej z wami się
łączy i w tej też chwili najchętniej wy
słucha wasze modlitwy. Więc przed
wszystkiemi innemi modłami w chwili
Komun j i św. tę gorącą prośbę przed
łóżcie Panu Jezusowi:
„O mój Jezu, dopomóż mi, zachować
piękną cnotę czystości przez całe moje
życie".
Ks. Proboszcz.

Służba Boża.
Zesłanie Ducha św.
Święto dzisiejsze ma grecką nazwę
pięćdziesiątnicy, bo to jest dzień pięć
dziesiąty po Wielkanocy. Święto Ze
słania Ducha św. jest zakończeniem
i ukoronowaniem wielkanocnych uro
czystości i czasu wielkanocnego. Nie
zaczyna nowego — trzeciego — okresu
liturgicznego, jak błędnie niektórzy
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Każdy uświadomiony parafianin pójdzie na Festyn Ludowy, bo wie, że
powinien dorzucić cegiełKę do budowy wielkiego dzieła parafialnego
sądzą,, ale jest tylko zakończeniem
właściwego czasu wielkanocnego,
Dzień Zesłania Ducha św. jest po
Wielkanocy,
największem świętem
w roku kościelnym, potem idą święta:
Trzech Króli czyli Objawienie się Pana
Jezusa światu całemu, Boże Ciało, Bo
że Narodzenie i Wniebowstąpienie.
W dniu narodzenia a zwłaszcza
w dniu śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa zaczęło się dzieło zbawienia
ludzkości, to w dniu zstąpienia Ducha
św. na ziemię to zbawienie się skoń-

czyło.
Dziś Kościół obchodzi swe narodzi
ny, dziś przeżywa najdroższą pamiąt
kę po wielkiem zdarzeniu, jakiem by
ło przyjście Ducha św. na świat. Dziś
zaczęło się to, co codziennie przeży
wamy, mianowicie dalszy rozwój kró
lestwa Chrystusowego na ziemi i w du
szach naszych, Msza św. bardzo treści
wa i zawiera dogmatyczne prawdy,
głównie do Ducha św. się odnoszące.
W tym tygodniu przypadają też Suche
Dni letnie.

Pan Wszędobylski pisze.
Wszystkiego byłbym się spodział,
ale nie takiego wiersza na moją niby
cześć, który ułożył niejaki dowcipny
młodzieniec z „Gwiazdy" a podpisał
się, pijąc szyderczo do mojego nazwi
ska „Niebyłwszędy". Podaję go tu w ca
łej rozciągłości ku ogólnemu rozwese
leniu:
Zacna nasza gawędziarko,
Która wszędzie bywasz pono,
W każde miejsce dążąc szparko
Oglądając co zrobiono;
Oto Cię zadanie czeka
Już w najbliższą tę niedzielę,
Nie nad siły to człowieka
Trudów też nie trzeba wiele,
Młodzież to nasza jedynie
Savą wielką święci rocznicę.
Wszędobylska w tej godzinie
Odwiedzi więc też świątnicę.
No a potem, mam nadzieję,
Temat się w gawędach zmieni.
Już nie panien tylko dzieje,
Lecz usłyszym trochę ipieni
O naszej męskiej młodzieży
Która zapomniana zawsze
(Bądźmy z tem obecnie szczerzy)
Na względy czeka łaskawsze.
„Niebyłwszędy".

Piękny wiersz! Prawda? Ale ten
poeta z Gwiazdy to jest dopiero szy
derca! On mnie wyraźnie mieni być
niewiastą! Mnie, który bym was wszy
stkich druhów z SMP. Gwiazdy prze
skoczył. Bądźcie pewni, że waszego
reprezentacyjnego
biegacza Szulca
wziąłbym we wyścigach długodystan
sowych zaraz na pierwszym zakręcie!
A w boksie to już wam z Gwiazdy ża
dnemu nie radzę się ze mną spotkać,
bo każdego położę na obie łopatki za
raz w pierwszej rundzie Miałby przy
najmniej o czem Schmidt referować na
waszem najbliższem zebraniu. I ta
kiego jak ja sportowca będzie taki poeta-wisus nazywał niewiastą! Prędzej
nie spocznę dopóki ów poeta z Gwia
zdy tej obelgi nie cofnie w Tygodniku!
Mimo to skorzystałem jednakże
chętnie z zaproszenia wyrażonego tak
uclatnym wierszem i byłem na waszej
uroczystości 25-cio lecia istnienia po-

łączonej z poświęceniem nowego sztan
daru
Na początku muszę się przyznać,
żem się wiele dobrego po was, druho
wie z SMP. Gwiazdy nie spodziewał,
bo rozmaicie o was słyszałem!
Ale to, com widział na własne oczy
i słyszał na własne uszy we wasze
święto niedzielne, gruntownie zmieni
ło zdanie moje o was na waszą ko
rzyść. Tak pięknie waszą uroczystość
przygotowaliście, tak ślicznie przybra
liście kościół, tak dziarsko maszero
waliście przez ulice miasta, tak pod
niosła była uroczystość poświęcenia
nowego waszego wspaniałego sztanda
ru, że wpadłem w podziw! Sam nasz
czcigodny Ks. Proboszcz poświęcił wam
sztandar i odprawił sumę z asystą. Je
szcze mi w uszach brzmią słowa na
tchnionego kaznodziei ks. dr. Kolipińskiego, któremi rozpalił zapał mło
dzieńczy w piersiach waszych dla służ
by Boga i Ojczyzny pod nowo poświę
conym sztandarem.
Bardzo mi przypadła do gustu wa
sza akademja jubileuszowa w Resur
sie Kupieckiej. Bardzo Was zaszczy
cił Ks. Proboszcz, bo przewodniczył na
tej uroczystości.
Najbardziej podobało mi się prześli
czne sprawozdanie sekretarza Flisiaka z 25-łecia działalności Gwiazdy
i przepiękny referat ks. patrona Mulle
ra. Było czego posłuchać! A przy
wręczaniu sztandaru to tak było pięk
nie, żem się z rozrzewnienia popłakał.
Bardzo żałowałem, że nie mogłem
brać udziału w waszych zawodach po
południowych na boisku. Chciałem
startować w biegu na przełaj na 3000
m., ale niestety jak na złość zabolał
mnie wielki palec u prawej nogi i mu
siałem zostać w domu. Nie wiem
więc, co się tam działo na tych zawo
dach, ale dowiedziałem się, żeście wzię
li główną nagrodę, bo puhar okrężny!
Brawo, Gwiazda! Tak jest dobrze!
Zawsze kroczcie na czele! Mogę więc
powiedzieć, że cała wasza uroczystość
jubileuszowa bardzi mi się podobała.

Winszuję wam tego wielkiego sukcesu.
Okazaliście wielką tężyznę ducha i du
żo sprawności fizycznej, tak jak na
dziarskiego druha SMP. przystało.
Trzymajcie się tak dalej, a jeszcze nie
raz o was coś pochlebnego do naszego
Tygodnika napiszę. Zgłoszę się też do
Koła Przyjaciół Młodzieży, bo takie jest
moje przekonanie, że towarzystwo to
wspierające młodzież powinno mieć
w swoim gronie wszystkich szczerych
przyjaciół młodzieży. Zasięgnęłem też
języka
waszego czcigodnego księ
dza Patrona i dowiedziałem się
od niego, że wielką zasługę w przy
gotowaniu i urządzeniu całej uro
czystości mieli dzielni panowie z Ko
ła Przyjaciół Młodzieży. Cześć tym
panom za to, że tak umieją pra
cować dla młodzieży i ją prowadzić.
Niechaj im Pan Bóg stokrotnie za to
wynadgrodzi, bo kto dla dobra mło
dzieży naszej pracuje, ten wykuwa lep
szą i jaśniejszą przyszłość dla naszej
Ojczyzny.
Aha! Byłbym zapomniał! Powia
dał mi Wasz Ks. Patron, że wieczorem
rodzielał nasz Ks. Proboszcz liczne na
grody za wyczyny sportowe poszczegól
nym zwycięzcom. Prezes drh. Kowal
kowski otrzymał I. nagrodę za pracę
ideową dla Akcji Katolickiej w SMP.
Wszyscy go za to wyróżnienie bardzo
oklaskiwali, bo sobie na nie rzetelnie
zasłużył.
A teraz jedna uwaga. Czy wiecie
druhowie, co było stroną ujemną we
waszej uroczystości? Otóż to, że nie
mogliście waszego srehrnego jubileu
szu obchodzić tak, jak przystało we
własnym Domu Katolickiem tuż przy
kościele parafialnym, ale gdzieś hen
daleko w Resursie Kupieckiej. Sto
kroć milej byłoby nam wszystkim,
gdyby po uroczystości kościelnej ze
branie jubileuszowe odbyło się pod
własnym dachem. I tu powtarzam, że
my wszyscy parafjanie jak jeden mąż
musimy się stawić w drugie święto
Zielonych Świątek na ten wielki festyn
parafjainy do ogrodu Patzera, jaki
przygotowuje nasz nieoceniony Komi
tet Budowy Domu Katolickiego. Każdy
parafjanin, który weźmie udział we
festynie dorzuci temsamem choć ma
leńką cegiełkę do jego budowy. Zatem
ja wasz przyjaciel i sługo Wszędobyl
ski wołam na całe gardło: Halo! —
Halo! Wszyscy parafjanie św. Trójcy
stawcie się jak jeden mąż na nasz
wielki festyn ludGwy i przyprowadźcie
każdy chociaż jednego gościa. Tam się
zapoznamy bliżej. A więc do widze
nia w drugie święto Zielonych Świątek
na festynie ludowym w ogrodzie Pa
tzera.
Wasz uniżony sługa
Wszędobylski.
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W II-gie Święto wszystkie wycieczki udają się nie za miasto,
ale koniecznie do ogrodu Patzera!

G o rą c y apel!
Komitet Budowy Domu Katolickie
go wziął na siebie nader zbożne zada
nie wybudowania Domu Katolickiego
w ceniu naszego kościoła parafial
nego. Ażeby przysporzyć funduszów
na ten cel, urządza Komitet festyn
ludowy w drugie święto Zielonych
Świątek po południu w ogrodzie Pa
tzera. Ze swej strony nie mam dość
słów uznania dla dzielnego Komitetu
i pochwalam w całej pełni powzięty
zamiar urządzenia festynu ludowego
na rzecz Domu Katolickiego. Festyn
ludowy powinien całą naszą parafję
skupić w drugie święto Zielonych
Świątek w ogrodzie Patzera. Wszyscy

parafjanie, czujący się żywymi człon
kami parafji, winni sobie uważać za
miły obowiązek, ażeby stawić się na
festyn ludowy. Wówczas dopiero nasz
pierwszy parafjalny festyn ludowy bę
dzie miał powodzenie i zasili kasę Ko
mitetu. Dlatego odzywam się z gorą
cym apelem do kochanych i drogich
Parafjan, ażeby wszyscy jak jeden mąż
wzięli udział w naszym pierwszym pa
rafialnym festynie ludowym i w ten
sposób poparli zbożne dzieło budowy
Domu Katolickiego. Niechaj nikogo
z parafjan nie braknie.

Otrzymujemy od Komitetu Festynu oryginalny
manifest, który poniżej podajemy.

M anifest!
My, król festynu, Jacek Podbipięta,
siedzący mocno na swym krześle z ła
ski swego dworu usadzony wszem, wo
bec i każdemu, kto o tem wiedzieć
chce, wiadomem czynimy, że na dzień
5 czerwca r. b. w Bydgoszczy, w ogro
dzie Patzera objęliśmy wysoki protek
torat nad festynem ludowym.

Ks. M. Skonieczny, proboszcz.

Wzywamy uroczyście wszystkich
nam wiernie oddanych do manifesta
cyjnego stawiennictwa się w strojach
ludowych a szczególnie nasz kochany
Dwór.

PorządeK przyjęcia dzieci do I Komunji św^

Osobiście weźmiemy udział wraz
z naszą kochaną Mości królowe Kunegundą.

W pierwsze święto Zielonych Świątek
przystąpią dzieci do I-szej Komun]i św.,
i to z powodu wielkiej liczby dzieci
w dwóch partjach.
O godz. 7,30 zbiorą się chłopcy ze szko
ły św. Trójcy i cała szkoła z Wilczaka na
dziedzińcu szkoły św. Trójcy, skąd w pro
cesji, w asystencji bractw i towarzystw
z choroągwiami wprowadzeni zostaną do
kościoła.
O godz. 8,30 zbiorą się dziewczęta ze
szkoły św. Trójcy i cała szkoła z Okolą na
dziedzińcu szkoły św. Trójcy i w tym sa
mym porządku zastaną wprowadzone do
kościoła. Członków Kat. Tow. Robotni
ków uprasza się o utrzymanie porządku
w kościele. Część kościoła zostanie zare
zerwowane dla rodziców dzieci, przystę
pujących do I-szej Komunji św., których
wpuszczać się będzie przez drzwi przy oł
tarzu św. Franciszka za okazaniem kart
wstępu, udzielonych dzieciom na nauce.
Podczas tych nabożeństw miejsca w ław
kach zarezerwowane są dla rodzin dziecL
Uprasza się wszystkich o zastosowanie się
do rozporządzeń porządkowych.
Msze św. w pierwsze święto odprawią
się: pierwsza o godz. 6, druga o godz. 7,30,
trzecia o 8,30, suma o godz. 10, ostatnia
Msza śwż o godz. 12.

Wszystkie dzieci przyjęte do pierwszej
Komunii św., stawią się na nieszpory o go
dzinie 3-ciej. Po nieszporach będą przy
jęte do szkaplerza M. B. Karmelitańskiej.
(Wszystkie dzieci winny się zaopatrzeć
w medaliki szkaplerzne) i do Bractwa
Wstrzemięźliwości.
Dzieci wstępujące do Bractwa Wstrze
mięźliwości zobowiązują się do 18 roku ży
cia do zupełnego wstrzymania się od
wszelkich napojów alkoholowych (wina,
piwa, wódki, likierów, koniaków i t. d.).
Każde dziecko wstępujące do Bractwa
Wstrzemięźliwości, oddać winno karteczkę
z nazwiskiem i imieniem i miejsce za
mieszkania oraz z dopiskiem: „Do Bractwa
Wstrzemięźliwości11.
Następnie otrzymają dzieci obrazki pa
miątkowe pierwszej Koimunji św.
W drugie święto Zielonych Świątek po
rządek nabożeństw jak zwykle (uwaga dla
dzieci: wszystkie dzieci przystąpią znowu
do Stołu Pańskiego].
W e wtorek, 17 maja (III święto) o go
dzinie 7-mej Msza św. w intencji dzieci,
przyjętych do I. Komunji św.
Dzieci,
przyjęte do I. Komunji św. i ich rodzice,
winni się stawić i przystąpić do Komunji
świętej.

W e s o łe m iasteczko!
Ruchliwy Komitet Budowy Domu
Katolickiego parafji św. Trójcy przy
gotowuje wielki festyn ludowy w dru
gie święto Zielonych Świątek w ogro
dzie Patzera. Jak nas informują, są
przewidziane nadzwyczajne atrakcje.
Niesłychane zaciekawienie budzi wjazd
triumfalny króla festynu z orszakiem
dworskim, składającym się z przeszło
50 osób w barwnych historycznych ko
stiumach. Poza tern będą najrozmait
sze gry, loteria fantowa, wyścigi dzie
ci we workach, wyścigi rowerzystów,
a nawet oryginalne wyścigi psów, ja
zda na konikach, osiołkach i na mo
tocyklu, strzelanie do tarczy, piękne

popisy na scenie pod gołem niebem itd.
Komitet zdołał już nagromadzić dużo
cennych fantów, a jeszcze w dalszym
ciągu zabiega o nowe fanty. Słowem:
festyn ludowy w drugie święto prze
mieni ogród Patzera w prawdziwe We
sołe Miasteczko i niewątpliwie ścią
gnie tłumy publiczności z całego mia
sta. Oczywistą jest rzeczą, że na pierwszem miejscu winni się stawić na fe
styn ludowy cała nasza parafja, tembardziej, że chodzi w tym wypadku
o zdobycie funduszy na tak zbożne
dzieło jakiem jest budowa Domu Ka
tolickiego parafji św, Trójcy.

Hasłe mdnia 5 czerwcao jest: Festyn
Ludowy na rzecz budowy Domu Kato
lickiego przy parafji św. Trójcy.
Dano 5 czerwca 1933 r. w ogrodzie
Patzera
Jacek Podbipięta,
Król Festynu.

S p r a w o z d a n ie z z e b r a n ia
T o w . K o b ie t „ J u t r z e n R a “ .
Plenarne zebranie Tow. Kobiet „Ju
trzenka", odbyło się w dniu 2 maja br. na
salce parafjalnej przy kościele Św. Trójcy.
Na wstępie powitała gości pani Prezeska
w osobach: ks. Kanonika Szulca, jako pa
trona Okęrgu; ks. Proboszcza Skoniecznego, jako patrona Stów. Rob. „Jutrzenka"
i ks. Borzycha, wicepatrona; panią Fran
kowską, prezeskę Okręgu; p. Romanow
ską, prezeskę Stów. Rob. „Jedność" oraz
wszystkich gości, którzy zaszczycili nasze
zebranie swą obecnością. Następnie zo
stał podany porządek zebrania, poezem
córeczka p. Kinderowej powitała pięknym
wierszykiem ks. Kanonika wręczając Mu
bukiet kwiatów. Po zagajeniu odczytała
sekretarka protokół z ostatniego zebrania,
który przyjęto bez zastrzeżeń. Na zebra
niu tym wygłosił referat ks. Kanonik p. t.:
„Obowiązek Stów. Rob. Katol. jako człon
ków Akcji Katolickiej". W referacie tym
ks. prelegent wspomniał iż Związek Rob.
Kat. istnieje już 25 lat, a my, jako człon
kowie jesteśmy zobowiązani podporząd
kować się ściśle co do Jego zarządzeń.
Związek pomaga nam wtencza, gdy je
steśmy bezradni udzielając nam swoich
porad. Ks. Kard. Hlond zaliczył nas, ja
ko członków Akcji Katolickiej. A jako
członkowie tej akcji powinniśmy praco
wać razem z naszym duszpasterzem. Je
steśmy uważani za mistyczne ciało Chry
stusa Pana i jako tacy, tworzymy jedną
wielką rodzinę parafjalną z ks. Probo
szczem na czele. Powinniśmy być wzorem
w wykonywaniu obowiązków na nas na
kładanych przez Kościół i Duszpasterza.
Ks. Proboszcz uzupełnił referat cennemi
uwagami. W komunikatach zarządu po-

Str. 4.
dane zostało hasło Akcji Katolickiej „Bu
dujmy Dom Katolicki". Na zjazd do Pozna/nia mający się odbyć w dniu 28 maja
wydelegowane zastały: pp. Ptaszyńska
i Kaźmierczakowa. W drugie święto Ze
słanie Ducha św., urządza komitet budo
wy Domu Katolickiego imprezę, której do
chód przeznaczony jest na budowę tegoż.
Pani Kujma z Tow. Rob. „Jedno'! wygło
siła monolog, oraz p. Seweryn zadeklamo
wała wiersz. Po wyczerpaniu programu
zebranie zakończono.
J. Jaworska.

Święto Robotnika Folsko-Kat.

TYGODNIK KOŚCIELNY
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11. 6. Niedziela. Odpust Trójcy Prze
najświętszej.
W sobotę o godz. 19 uroczyste nieszpo
ry z procesją. Spowiedź św. od 17—19 i od
20. Spowiedzi św. słuchać będą także
obcy księża, dlatego uprasza się o liczne
przybycie. Porządek nabożeństw jak w
niedzielę. Po Mszy św. o godz. 6 wysta
wienie Najśw. Sakramentu. Suma z pro
cesją i nieszpory z procesją.
Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pa
na Jezusa odprawiać się będzie przez cały
czerwiec w niedzielę i święta po Mszy św.
0 godz. 6-tej a w dni powszednie po Mszy
św^. o godz. 8,30.
*

*

*

W Czyżkówku.
28. 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.

Kalend, bractw i towarzystw
4. 6. I. Święto Zielonych Świątek.
Żywy Róż. Ojców. Na sumie asyst, róża 17.
5. 6. II. święto Zielonych Świątek.
Żywy Róż. Ojców. Na sumie asyst, róża 18.
III. Zakon. Zebr. zaraz po nieszporach.
Zwracamy uwagę, że nieszpory w dru
gie święto odprawią się już po Mszy
św. o godz. 12. W święto Zielonych
Świąt nauka w nowicjacie wypada.
7. 6. Środa.
Stew. Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo. Zebr. miesięczne o godz. 17 w
salce parafjalnej.

„Dzień Robotnika Katolickiego" od
Ołtarz na Boże Ciało przy pomniku N.
bywa się rok rocznie w innej parafji Serca P. Jezusa na pl. Poznańskim wedle
w Bydgoszczy. W tym roku rolę go projektu pp. Trieblera i Gajewskiego jest
spodarza odegrało Tow. Robotników już na ukończeniu. Ołtarz przedstawia
Kat. na Czyżkówku w naszej parafji się b. pięknie.
Uprasza się o ofiary na tenże ołtarz.
i z tego zaszczytnego zadania, jakie
*
:js
*
mu zarząd okręgowy polecił nadspo
Czas
najwyższy
zapisać
się na piel
dziewanie dobrze się wywiązało. Cala
brać robotników katolickich w kar grzymkę do Częstochowy, która wyjeżdża
nych i licznych szeregach z całej Byd 1 a wraca 3 Lipca. Bilet III. klasy kosztu
goszczy zgromadziła się w pięknie je 16.50 a II. klasy 24.00 zł. Kolejarze, ma
jący własny bilet, płacą tylko 1.50 zł.
Konferencja Męska św. Wincentego a Pau
przybranej kaplicy na Czyżkówku,
Zgłoszenia przyjmuje kasa kościelna.
lo. Zebranie plenarne o godz. 7,30 w sal
gdzie sumę uroczystą odprawił ks. Pro
ce parafjalnej. Nadzwyczaj zajmujący
boszcz, protektor towarzystwa a pod
referat wygłosi ks. prób. Płoszyński
niosłe uroczystościowe kazanie wygło
z Ślesina. Ze względu na przybycie re
Porządek nabożeństw.
sił ks. Dr. Feicht, superjor X. X. Mi
ferenta z innej miejscowości uprasza się
sjonarzy z Bielawek. Po sumie ufor 4. 6. Uroczystość Zesłania Sucha św.
Szan. Członków o liczny udział w zebr.
mował się prześliczny pochód z ban- Ewangelja św. u św. Jana, r. 14, 23—31. 8. 6. Czwartek.
derją konną i kolarską na czele i przy Godz. 6,00 Msza św. czytana z kazaniem
dźwiękach orkiesty przedefilował uli i śpiewem godzinek oraz nabożeństwo Tow. Kobiet „Jutrzenka". Zebr. plenarne
o godz. 17 w salce parafjalnej.
czerwcowe.
cami Czyżkówka.
11. E. Niedziela.
Godz. 7,30 Przyjęcie dzieci dc I. Komunji
W południe odbyła się wspaniała
św.
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asystuje róża
akademia ku uczczeniu encyklik pa Godz. 8,30 Przyjęcie dzieci do I. Komunji
18, zebranie po nieszporach.
pieskich: „Rerum novarum“ i „Quaśw.
dragesimo anno" w przepełnionej sali Godz. 10,00 Suma z kazaniem i procesją.
p Glapy. Przewodnictwo objął ks. Godz. 12,00 Msza św. czytana z kazaniem
Ofiary.
Proboszcz; nastąpił bardzo ciekawy Godz. 14,00 Chrzty i wywody.
Godz.
15,00
Nieszpory
i
przyjęcie
do
szkai interesujący referat o kwestji roboNa zakup odzieży dla dzieci przystępu
niczej p. prof. Bałachowskiego, dekla plerza M. B. Karmelitańskiej oraz do jące do I. Komunji św. złożyli: p. SolińBractwa Wstrzemięźliwości.
macja i piękne śpiewy chóru pościelska 10,— zł.; p. Jarocka 10,— zł.; p. Wal5. 6. Poniedziałek Zielonych Świąt.
żykówna 5,— zł,; Żyw. Róż. Ojców 20,—nego z Czyżyówka.
Ewangelja św. u św. Jana 3, 16—21.
zł.; p. Grabowski 3 książeczki do nabo
Po stosownem przemówieniu ks. Porządek nabożeństw jak w niedzielę.
żeństwa i 3 różańce.
Proboszcza wzniesiono okrzyk trzy Nieszpory już o godz. 13. Chrzty po nie
Szlachetnym Ofiarodawcom serdeczne
krotny na cześć Ojca św. Piusa XI.
szporach.
i Prezydenta Rzeczypospolitej Mościc W dni powszednie Msze św. o godz. 6,15, „Bóg zapłać".
7,00, 7,45 i 8,30.
kiego.
Gertychowa, przewodnicząca.
Nakoniec p. prezes Cywiński po Wywody i chrzty codziennie o godzinie 8,
(zgłosić się w zakrystji).
dziękował wszystkim a w szczególno
Okazja do spowiedzi św. codziennie od
ści ks. dziekanowi i kanonikowi Stepgodziny 6,30.
czyńskiemu, ks. kan. Schulzowi, ks.
6. 6. Wtorek.
prób. Skoniecznemu za przyczynienie Godz. 7,00 Wotywa do św. Antoniego.
Na wielkim pierwszym Festynie Parafjalnym jedną z najbardziej emocująsię do tej tak wspaniałej akademji.
8. 6. Czwartek.
Pieśnią: „My chcemy Boga" zakończo Godz. 8,30 Msza św. z wystawieniem Naj. cych atrakcyj będzie wyścig psów wszel
kich kategoryj, wielkości i ras. Ponieważ
no akademję.
Ks. Ta. Bor.
Sakramentu i procesją.

Wyścigi psów!

10. 6. Sobota.
Godz. 8,30 Wotywa do N. Marji Panny
Ogłoszenia parafjalne.
z litanją.
Godz. 17—19 i od 20 Słuchanie spowiedzi
5. 6. Poniedziałek. II. święto Zielonych
św.
Świąt.
Godz. 19 Uroczyste nieszpory z procesją.
11. 6. Niedziela.
Godz. 10 Nabożeństwo z kazaniem w Ło
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
chowie.
Suche dni z postem ścisłym przypadają Ewangelja św. u św. Mateusza 28, 18—20.
Porządek nabożeństw jak w niedzielę.
w środę, piątek i w sobotę.

imprezy takiej w Bydgoszczy jeszcze nie
było i ponieważ szybko nie będzie, prosi
my wszystkich właścicieli psów o zgłosze
nie swych okazów do powyższego wyścigu.
Zgłoszenia za wpłaceniem Wpisowego
w wysokości 1,— zł. przyjmuje
Rudolf Schmidt
ul. Ścieżka 1, m. 8. lub ognisku S. M. P.
Gwiazda".

Chcesz wygrać wielki los w loterji fantowej, spiesz na Festyn Ludow y!
Nakładem kancelarii kościoła św. T rójcy w Bydgoszczy

—

Tłoczono w Drukarni Pawłowskiego, Bydgoszcz ul. Marsz. Focha 18. Tel. 352

