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Uroczystość Św. Trójcy.
Z w czorajszą sobotą suchodniow ą
| kończy się w łaściw y okres w ielkano
cny a n a sta je czas poświąteczny, któ! ry nie m a żadnych w ybitnych świąt.
Od adw entu aż do Z esłania D ucha
Św. poszczególne św ięta i uroczystości
przedstaw iały nam dzieje naszego zba
w ienia w h i story czn o-d ogm aty czn e m
ujęciu. Ta część roku kościelnego jest
jakby jak im ś dram atem całkow itym ,
jakby jed n ą całością, w której jedno
święto zależy od drugiego.
Teraz rozpoczyna się druga część
to k u kościelnego, ale in n a i odm ienna
od poprzedniej, już nie jest tak uło
żona w edług dziejów naszego zbawie
nia i w edług następstw w ypadków
W życiu Zbaw iciela; jest zato więcej
Pouczająca, przedstaw ia nam dobitniej
i w yraźniej te praw dy, które w po
przednim okresie były podane, ale nie
tak uporządkow ane. Co w poprzednim
okresie padło do serca jak dobre ziar
no n a u k i Bożej, m a teraz przynieść
stokrotny owoc pnzy pomocy łaski Du
cha św. Święto Trójcy św. jest now
szego pochodzenia. W szak każdo Msza
św. jest uw ielbieniem Trójcy św ., ale
We w iekach X do XIX zaczęto powoli
Wprowadzać osobną uroczystość ku
czci Trójcy Św. Papież Jan XXII. w r.
1334 rozciągnął to święto n a cały Ko
ściół.
Dzisiejsze święto jest streszczeniem
Bożego N arodzenia, W ielkanocy i Ze
słania D ucha Św. M yślą zaś przew o
dnią Mszy św. jest oddanie hołdu, po
dziękowanie i uw ielbienie Najśw.
Trójcy.

P ierw sza niedziela po Z esłaniu Du
cha Św. jest tylko w spom niania w mo
dlitwach i w ostatniej ewamgelji.
P a ra fja nasza przeżyw a uroczystość
tą podwójnie, bowiem w urocz. Św.
^ ó jc y św ięcim y nasz główny odpust
Parafjalny. Niechżeż nasi Drodzy Pa-
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rafjan ie ja k najliczniej przystąpią do
Sakram . św. i ja k najliczniejszy we
(Ciąg dlajliszy),
zm ą udział w nabożeństw ach odpusto
W p ara fja c h o natężonem życiu
wych.
nadprzyrodzonem jakież znam ienne
a
zarazem w zruszające jest skupianie
W ten sposób najlepiej i najgodniej
się
p araf ja n naokoło proboszcza w cza
oddam y cześć i chw ałę Bogu w Trójcy
sie Ofiary Mszy świętej! Nie w roli
Jedynem u.
widzów, niem ych św iadków , bezm yśl
nych uczestników i przygodnych słu
chaczy „są“ n a Mszy św iętej W ta 
kiej p a ra fji w ierni zn ają u k ład Mszy
świętej, zdają sobie spraw ę z poszcze
gólnych jej części, łączą się z k a p ła 
W ielki Gzwartek jest praw dziw ą
nem, z jego m odlitw am i i intencjam i,
rocznicą ustanow ienia Najśw. S a k ra  biorą głęboki udział w obrzędach
m entu. Pow aga jed n ak W ielkiego Ty i przeżyw ają je. W takiej p a ra fji lud
godnia i sm utek Kościoła całego z po tow arzyszy proboszczowi przy Ofierze
wodu cierpień i śm ierci P a n a Jezusa świętej dostosow anym do litu rg ji śpie
inie pozw alają n a radosny i uroczysty wem m szalnym . W szyscy chóralnie
obchód tej ta k drogiej n a m pam iątki.
Dlatego też w XII w ieku zaprow a odpow iadają kapłanow i. W takiej
p arafji uczestniczą w ierni zwłaszcza
dzono® sobne święto ku uczczeniu pa
we Mszy świętej niedzielnej, w naszej
m iątki ustanowienia Najświętszego
pięknej sum ie, k tó rą proboszcz za swój
Sakramentu. Jest to zasługą św iąto lud Bogu ofiaruje a z k tó rą się p arabliwej Juljanny z Mont Cornillon (czy fjanie w szczególny sposób łączą
ta j: Mą K orniją) i papieża Urbana IV.,
w w łaściw ych n astro jach liturgicz
któ ry w r. 1264 zaprow adził uroczy nych.
stości Bożego Ciała w całym Kościele.
Wogóle w p a ra fji pobudzonej do
Tenże papież polecił św. Tomaszowi
(t 1274), by ułożył m odły m szalne pełnego życia kościelnego nie tra fia
i brew jarzow e n a tę uroczystość. Św. się, żeby lud bez uw agi i bez m yśli by
Tomasz ułożył bardzo piękne m odły wał na nabożeństw ach. Tam p arafjanie uczestniczą w cerem onjach, rozu
i pieśni k u czci Najśw. S akram entu.
m iejąc i kochając to przepiękne pasm o
P rocesja z Najśw. S akram entem funkcyj, obrzędów, śpiewów, nau k
jest późniejszego pochodzenia. Śpie i m yśli, które zaw iera litu rg ja roku
w a się podczas niej początki z czterech kościelnego. Tam żadne nabożeństwo
eiwangelji; zwyczaj ten pochodzi z pro nie jest niezrozum iałe, zagadkowe,
cesji polnej, w czasie której błogosła długie, nudne. Tam parafjan ie z r a 
wiono zasiew y i czytane w yjątki z czte dością w yczekują służby bożej, śledzą
rech ew angełji k u czterem stronom dzą ją z uw agą i z pełną św iadom o
św iata. Święto to (jest bardzo u lu  ścią relig ijn ą odpraw iają z probosz
bione w Polsce i dlatego może zanadto czem swoim procesje, św ięcenia, bło
zew nętrznie obchodzone i pojm ow ane, gosław ieństw a i inne obrzędy kościel
w czem tkw i niebeizpieczeństwo prze ne. Dla nich w kościele nie m a ani
oczenia w łaściw ej i podstaw ow ej ta  zagadek a n i niezrozum iałych symbo
jem nicy tego dnia. Duża uw agi po lów. W szystko do nich przem aw ia,
św ięca się n ato m iast spraw om drugo a oni wszystko po jm u ją i ze w szystkiem żyją.
rzędnym i ubocznym.

S łu żb a Boża.
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JaJko społeczność liturgiczna łączy
się gorliw a p araf ja ze swym pasterzem
przy uczcie sak ram en taln ej. Bo też
bez życia eucharystycznego katolicyzm
jest płytki i jałowy. Obojętność i zim 
ny, subtelny jansenizm obniża ducha
tych parafji, w których ogół katolików
poprzestaje na K om unji świętej wiel
kanocnej. W ięcej aniżeli około obra
zów i ołtarzy skupiać się pow inna para fja z proboszczem naokoło tab e rn a 
kulum , ale ten przybytek Boga żywe
go należy p a ra fji szeroko otworzyć.
E u c h a ry stja m usi się stać częstym,
^codziennym pokarm em dusz. Jako
■dnie generalnej K om unji św iętej całej
p a ra fji należy odbudować nasze odpu
sty i główne uroczystości w ciągu ro
ku. Godzina św ięta, Straż honorowa,
wogóle cześć Najśw. Serca P a n a Jezu
sowego pow inny wymieść z naszego
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życia religijnego resztki zastoju i ospa
łości. Tym parafjom , które jeszcze
nie zaznały uniesień nowego ducha
w Kościele, życzę serdecznie, by w nich
proboszczowie w ystąpili jak najrychlej
w charakterze natchnionych w skrze
sicieli, budząc nieiitościw ie z ducho
wego leta rg u i siejąc ognie D ucha
świętego.
Obok p ierw iastk a hierarchicznego,
który przedstaw ia proboszcz, pow inien
się w życiu parafjaln em zaznaczyć
drugi czynnik, któ ry stanow ią p a ra f janie świeccy. P a rafje nie będą m iały
pełnego życia, dopóki w spółpraca la i
ków nie będzie uzu p ełn iała działalno
ści proboszczów. W tym względzie
pragnę W arn podać, drodzy D iecezja
lne, k ilk a zasadniczych uw ag i nie
które praktyczne w skazania.

Uroczysty O b c łió d Jubileuszowy
S. M* P. „Gwiazda".
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szczowi i powołał na sekretarzy pp. Kluttia
i Dysman.a. Słowo wstępne wypowiedział
prezes S. M. P. „Gwiazda" p. Kowalkowski.
Śpiew chóru „Moniuszko" pod batutą
p. Fr. Masłowskiego, przemówienie ks.
Proboszcza, wyczerpująco opracowany
i porywający referat obecnego patrona
S. M. P. ks. Mullera, deklamacja, wbija
nie gwoździ pamiątkowych, składanie ży
czeń, uroczyste wręczenie sztandaru zło
żyły się na całość pogramu. Z świetnie
opracowanego i w piękną stylistyczną forujętego sprawozdania z 25-cio letniej
działalności organizacji, które odczytał se
kretarz p. Flisiak, dowiedzieliśmy się, że
stowarzyszenie młodzieży zawsze utrzy
mywało w minionym okresie 25-cio Iecra
najwyższy autorytet i powagę w dziedzi
nie ducha i wytrwale służyło Kościołowi
i Ojczyźnie. Wśród gości zauważyliśmy
ks. prof. Kukułkę, weterana z 63 r. p. por.
Titenbruna, p. posła Lewandowskiego
i przedstawicieli prasy miejscowej. Były
patron ks. prób. Fiedler nadesłał telegram
gratulacyjny, który odczytał ks. Proboszcz.
Entuzjastycznym okrzykiem na cześć Ojca
św. Piusa XI. i Prezydenta Rzeczypospoli
tej oraz śpiewem „Boże coś Polskę" za
kończono uroczyste zebranie, które na
uczestnikach wywarło głębokie wrażenie.
Podobnej manifestacji młodzieży polskokatolickiej Bydgoszcz już dawno nie wi
działa.

„... święte hasła twoje,' to nie ulicą Bernardyńską do Resursy Kupie
ckiej przy ul. Jagiellońskiej, gdzie ctdbyło
[hasła chwili, się uroczyste zebranie jubileuszowe. AkaCo przepadają marnie w ciężkich demję zagaił dzielny prezes Komitetu Wy
[dniach rozbicia, konawczego, p. Zblewski, którego głównie
Wiara twą nie zawiedzie, miłość inicjatywą i staraniem uroczystość wy
Kluth,
[nie omyii, padła tak wspaniale, który oddał przewo
Lecz poprowadzi naród do no- dnictwo uroczystego zebrania ks. Probo- Sekret, uroezyst. zebrania, jubileuszowego.
[wego życia".
Słowa powyższe naszego wielkiego poe
ty Adama Asnyka wyrażają konieczność
i pewność zwycięstwa sprawy świętej nad
nieprawością. Nie jesteśmy względem na
szych wrogów lichą gromadą niewolników,
co w pokorze wypełnia życzenia swego
pana, lecz jesteśmy narodem wielkim, po
tężnym, który krwią i potem obfitym wy
walczy! sobie niepodległość. Polska mia
ła być „gwiazdą przewodnią ludom". Po
słannictwo to Polska w przeszłości w ca
łej pełni spełniła, co należy szczególnie
przypisać wytrawnej i twórczej działalno
ści rozprószonych po świecie organizacyj
młodzieży polsko-katolickiej, która zawsze
wierzyła w zwycięstwo biało-amarantowego sztandaru. Po tej drodze służby Ko
ściołowi i Ojczyźnie postępowało również
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej par.
św. Trójcy „Gwiazda", które 28 maja ob
chodziło niezwykłą uroczystość 25-lecia
swego istnienia, połączoną z poświęceniem
nowego sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła się sumą w kościfle św. Trójcy, którą celebrował ks.
proboszcz Skonieczny w asyście ks. prof.
Kukułki i ks. Zientarskiego. Podniosłe ka
zanie okolicznościowe wygłosił ks. dr. Kolipiński. Śpiew podczas sumy wykonało
Tow. ŚŚpiŚewu „Moniuszko" pod dyr. p.
Fr. Masłowskiego. Po sumie uformował się
pochód. Na czele szła orkiestra Tow. Po
wstańców i Wojaków, a za nią snuła się
przez ulice naszego miasta falanga pcczetów sztandarowych ze swoimi karnemi
szeregami drużyn młodzieży naszej, orga
nizacyj parafialnych i bractw kościelnych,
by za chwilę przy grobie Nieznanego Żoł
nierza uczcić tych cichych a wielkich bo
haterów, których wyczyny złotym bla
skiem odbiły się w his-torji ojczystej. Po
złożeniu na grabie wieńca udał się pochód

Pan Wszędobylski pisze.
Co to za piękna i rzew na jest u ro 
czystość przyjęcie dzieci do I-szej Ko
m u n ji św.. Przystępow ała też m oja
m ała siostrzeniczko L udka do I-szej
K om unji św., więc byłem na całej uro
czystości od początku do końca, jak
przystało na dobrego w ujka. Serce mi
rosło, jak ks. Proboszciz ta k pięknie
i w zruszająco przem aw iał do tej gro
m ady dziatek, a łzy m i się w oczach
■z radości zakręciły, ja k w szystkie dzie
ci na zaw ezw anie ks. Proboszcza gło
śno w yrzekały się szatan a i w yznaw a
ły w iarę św iętą. Wiam kochani Ro
dzice życzę ja W szędobylski, tak samo
ja k ks. Proboszcz, żeby te niew inne
dzieci wasze rosły P a n u Bogu n a
chwałę. W am Rodzicom na pociechę
i żeby były rycerzykam i i rycerkam i
C hrystusów emi.
Podczas . ostatniej ew angełji św.
sztu rch n ął m nie lekko w bok mój
szw agier, ojciec tej m ałej Ludki, i po
w iada mi do u c h a : „P an k racy (bo ta 
kie jest m oje imię) jesteś w ym alow any
n a plakacie przed kościołem 11. Nie
cierpię tego niepotrzebnego odzyw ania
się w kościele, chociażby naw et przy
końcu Mszy św., bo to jest zawsze
z grzechem połączone. W ięc uderzy
łem mojego szw agra łokciem delika
tnie pod ósme żebro, co m iało znaczyć:
„milcz i nie przeszkadzaj m i w nabo
żeństw ie11. Zrozum iał m nie w mig, ale

ciekawość m oją obudził. Kiedyśm y
wyszli z kościoła zapytałem go, niezw lekając: „Co ty tam pleciesz o tym
p lak acie?11 „Chodź zobacz11 — odpo
w iada m i i ciągnie m nie przed bram ę
kościelną i pow iada: „P atrz to ty je
steś!11 P atrzę więc i oczom nie wie
rzę! Co to za figura, pytam się sam
siebie, czy to ja, cizy to nie ja? Ale
w yraźnie napis brzm i, że to niby ja.
W szędobylski, i że staję do zawodów
contra Niebyt wszędy w biegu naprzełaj. Ł adne m i sportow e ubranie dali.
a więc: su rd u t niebieski w kratkę,
spodnie białe w czarną kratkę, cylin
der branżow y w ręk u i ta k sobie bie
gnę lekko, jakby nigdy nic, a oboK
pędzi z duszą n a ram ien iu mój prze
ciw nik Niebyłwszędy! M aha rękam i
niby w iatrak! Alem go m inął już... na
plakiecie! A coby to dopiero byłe
w rzeczywistości, gdybym skorzystał
ze zaproszenia w yrażonego n a tym
sensacyjnym plakacie i gdybym sta
nął do biegu podczas festynu ludow e'
go? Sam wasz plak at, przedstaw ia'
jący -minie jako zwycięzcę w bieg11’
zw alnia m nie ze staw ien ia się do za'
wodów i ja k najostrzej odpieram waS*1*'5 i
zarzut, jakoby z powodu tego sędzią
wasz Schm idt, mógł m nie zdyskwaD'
fikować! D rugi obrazek z tym bokseib
to też dopiero trafiliście, wy b o k se r^
z „Gwiazdy!"
Na przeciw ko m m e’
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Z naszej Parafjalnej AKcji
Katolickiej.

Na dwudziestopięciolecie
S. M. P. „Gwiazdy".
W czasach niewoli, gdy nas dręczył wróg
Gdy nam ojczystą mowę zabrać chciał
I zewsząd kłody nam rzucał do nóg.
Myśmy stanęli nakształt owych skał,
Które żywiołów powstrzymują szal.
Próżno krzyżacka dręczyła nas złość.
W nas gorzał zawsze szczery, polski duch.
I wiedzieliśmy, że już cierpień dość,
Że przyjdzie chwila, gdy każdy nasz zuch
We walce z wrogiem wystarczy za dwóch.
I weszła zorza, i nadszedł ten czas...
A gdy za Polskę trza było lać krew,
Nie zbrakło wówczas ni jednego z nas;
Bośmy na każdy swej Ojczyzny zew
Zawsze szli razem, jako burzy wiew!

Ostatnie zebranie parafjalnej Akcji Ka
tolickiej, które odbyło się 22. maja w 0gnisku Parafjalnem, zagaił o godz. 20-tej
w obecności ks. prób. Skoniećznego, ks.
Borzycha i zarządów organizacyj parafial
nych prezes parafjalnej Akcji Katolickiej
p. mec. dr. Basiński.
Interesujący referat o życiu parafja!
nem wygłosił ks. prób. Skonieczny... Na
wiązując do listu pasterskiego Ks. Prym a
sa, omówił ks. proboszcz znaczenie i zada
nie parafji, tej najmniejszej komórki or
ganizacyjnej Kościoła Katolickiego. Na
tle wygłoszonego referatu wyłoniły siędwa trafne wskazania aktualne, które
przedstawią zarządy swoim członkom na
zebraniach w następującem dosłownem
brzmieniu:

1. wskazanie: Uświadamiać parafjan,
Dziś znowu trzeba, aby hufiec nasz
żeby się czuli żywemi członkami w paralji
Zwarte falangą ciągle kroczył wprzód,
i poczuwali się do wspólnoty parafialnej!
I każdej hydrze śmiało spojrzał w twarz,
2, wskazanie: Wpływać na rodziców,
I rozciął każdy jątrzący się wrzód,
ażeby wychowywali młodzież w poszano
I każdy łatwo przezwyciężył trud.
waniu dla duchowieństwa i starszych i sa

mi w tem służyli dobrym przykładem!
Dziś nowy sztandar tu powiewa nam,
W nowe ćwierćwiecze wstąpił dziś nasz buf.
Poruszono również sprawę budowy Do
I stojąc teraz u przyszłości bram,
mu
Katolickiego, a szczególnie sprawę od
Nie wiemy jeszcze, co nas czeka znów,
być
się mającego na ten cel w drugie
Co jutro z naszych wejdzie w życie snów.
święto Zielonych Świąt w ogrodzie Patzera wielkiego festynu ludowego. W osta
Lecz wiemy jedno — cokolwiek da los,
tniej chwili zwraca się niniejszem naszym
Nas nie przeorze twardy czasu pług;
parafjanom uwagę na nasz wielki festyn
Z naszego szlaku nie zboczymy wskos,
ludowy, który od dłuższego już czasu bu
Silni, potężni, tą pójdziemy z dróg.
dzi wśród społeczeństwa bydgoskiego
Gdzie wiedzie hasło: „Ojczyzna i Bóg!“ — prawdziwe zainteresowanie. Różne cieka
we atrakcje, o których pisaliśmy w osta
tnim numerze „Tygodnika Kościelnego"
złożą się na całość programu. Dla bezro
botnych za okazaniem legitymacji z Pań
stwowego Urzędu Pośr. Pracy zniżka.

Rozpowszechniajcie
Tygodnik Kościelny!
■ —

—

H—

W W —

i—

— ■ 8B M W 30B —

Str. 3.

K O Ś C I E L N Y

H. K.

Prymicje.
Wielka uroczystość w parafji naszej

odbędzie się we wtorek, dnia 13-go czerw
ca. Oto jeden z najlepszych synów para
fji naszej, ks. Alfons Jankowski złożył
Bogu w tym dniu uroczystą prymicyjną
ofiarę Mszy św. Czcigodnemu księdzu
Neoprezfoyteirowi, na niwie pracy dusz
pasterskiej, narodowej i społecznej życzy
najobfitszych łask Bożych.
Ks, Proboszcz,
wraz z Duchowieństwem Parafjalnem,123
PORZĄDEK PROCESJI U ŚW. TRÓJCY
W BOŻE CIAŁO 1333 r.

1. Fara.
2. Serce .Jezusa.
3.. Szwederowo.
4. Bielawki,
5. Czyżkówko.
6. Św. Trójcy.
Porządek u św. Trójcy.
1. Wojacy (ewtl. orkiestra). 2. Sokół.
3. Tow. Św. Wojciecha „Jedność". 4. Tow.
Św. Ignacego.
5. Tow. Abstynentów.
6. Tow. Misyjne chłopców. 7. S. M. P.
„Gwiazda". 8. Żywy Różaniec Młodzień
ców. 9. Tow. Robotników. 10. Żywy Ró
żaniec Ojców. 11. Tow. Kobiet „Jutrzen
ka". 12. Konferencja Męska św. Wincen
tego a Paulo. 13. Konferencja Pań Wincenitek. 14. Żywy Różaniec Matek. 15. To
warzystwa Dzieciątka Jezus. 16. Tow.
Mały Ghór. 17. S. M. P. „Promyk". 18. Ży
wy Różaniec Panien. 19. III. Zakon.
20. Szwadron honorowy (kompanja hono
rowa). 21. Dzieci, sypiące kwiatki. 22. Sio
stry. 23. Księża. 24. Celebrans. 25. Rada
Parafjalna i honoracje. ■Chór kościelny
(ze sztandarem) i orkiestra. 27. Kordon
policji. 28. 10 dzielnych śpiewaków.
U w a g a : Orkiestra intonuje: jedną
zwrotkę gra orkiestra z śpiewem ludu
a drugą śpiewa lud sam.

E—

szam pionow i św iata, bo do w agi m a
m uta, k tó ra mi złośliwie przypisujecie
n a plakacie, się nie przyznaję, posta
wiliście ta k ą m arn ą pchełkę, jak Nie
byt wszędy! A co jest najotoraźliwsze to
to, że ta m arn a pchła pięścią uderza
m nie w piersi, że aż m i się gw iazdy
zaśw ieciły w oczach! No tego to już
w am , bokserom z Gwiazdy, n ik t nie
uwierzy,, bo rzeczywistość jest inna.
Z apow iadam w am Gwiazdorom uro
czyście:
W ystarczy m nie W szędobylskiem u
n a takiego przeciw nika ja k Niebyłwszędy wagi pchła dm uchnąć z daleka
trochę m ocniej, a już go niem a.
Na tern m oją spraw ę z Gw iazdą
uw ażam za zakończoną i uznaję, że
tym w łaśnie dowcipnym p lakatem co
fnęli obelgę n a m nie rzuconą przez
swego poetęJwiśusa, jakobym ja W szę
dobylski był niew iastą.
Ńa festynie byłem , ubaw iłem się
jak nigdy, naśm ialem się do syta. Ten
król Jegomość Jacek Podbięta z fili
granow ą królow ą K unegundą u boku
w otoczeniu dw oru królew skiego był
niezrów nany! Pow iadam , że takiego
reprezentacyjnego k ró la Jagom ości je-

szcze Bydgoszcz nie w idziała! W ięc
w ołam z całej piersi: Niech żyje król
Jegomość „Jacek P o d b ip ięta!!!" Je
stem też tego zdania, że tak i festyn
p a ra fja ln y pow inien się co rok odby
wać i to z coraz lepszem powodzeniem,
a wówczas Dom K atolicki stanie nie
bawem.
A teraz w am na zakończenie kom u
nikuję, że w nasz odpust dnia 11 b. m.
przygotow ują nasze ochronki w ielką
niespodziankę w ogrodzie P atzera po
południu. Otóż ks. R edaktor wręczył
m i m ały liścik od naszych m ilu siń 
skich z ochronki n a Okolu i na Chwytowie. P iszą m i tak ; K ochany P anie
W szędobylski!
Dzieci z Okolskiej
i Chw ytow skiej ochronki u rząd zają
śliczną m ajów kę w ogrodzie P a tze ra
w niedzielę dnia 11. bm. po nieszpo
rach. Dzieci będą fruw ały ja k barw ne
m otylki, będą tńczyły ja k praw dziw e
Japonki, ja k K rakow iacy i K rako
w ianki i u rządzą wielkie grzybobra
nie. P rzy jd ą nasze kochane m am usie,
tatusiow ie, siostrzyczki, braciszkow ie,
w ujkow ie i ciocie, babcie i dziadzio
wie też. A teraz zap raszają dzieci ta k 
że naszego kochanego p. W szędobyl-

skiego. „Przyjdź i zabaw się z nam i
kochany panie W szędobylski!" —
P rzyjdę m oje kochane dziateczki i za
bawię się z w am i. Przyprow adzę
w am także całą m oją rodzinę, pozatem
ja W szędobylski odzyw am się do
w szystkich naszych p a ra f ja n ażeby
przybyli także n a tę śliczną m ajów kę
naszych ochronek i nacieszyli się
szczerze z naszych m ilusińskich.
W asz uniżony sługa
Wszędobylski.
P. S. W e w torek rano wpadł do
m nie ran o sam król Jegomość i woła
od drziwi; P an ie W szędobylski! Źle!
Prezes Gwiazdy drh. Kowalkowski
ogłosił o godz. 11 w nocy n a sali, że
W szędobylski stchórzył, bo się nie s ta 
wił do biegu naokoło sali z Szulcem,
k tó ry w łaśnie wrócił pociągiem z To
ru n ia z tytułem m istrz a Pom orza
w biegu na 5000 m. — Nie trwóż się,
królu na urlopie! Ja tym dowci
pnym Gw iazdorom odpowiedź dam
w przyszłym Tygodniku, ale tak ą, że
im w pięty pójdzie!
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TYGODNIK KOŚCIELNY

Porządek nabożeństw
podczas Oktawy Bożego Ciała.
W dni powszednie podczas oktawy Bożego

Ciała procesje odprawiać się będą rano
0 godz. 8,3 przed Mszą św. i wieczorem
po nieszporach o godz. 19.
Środa o godz. 19 uroczyste nieszpory z pro
cesją.
Czwartek.

Uroczystość

Bożego

Ciała.

Okazja do spowiedzi św. codziennie od zwyczajną zniżkę kolejową zaleca się sko

godziny 6,30.

rzystać z nadarzającej się okazji, ażeby
oddać
hołd
Panience
Jasnogórskiej
Godz. 7,00 Wotywa do św. Antoniego
w świto Nawiedzenia N. Marji Panny.
Godz. 10,00 Msza św, prymicyjna.
Bilet III klasy kosztuje 16.50 zl., II kla
12. 6. Środa.
sy 24.— zł. Koljearze z własnym biletem
Godz. 17—19 Sposobność do spowiedzi św. płacą 1.50 zl.
Spowiedź św. dzieci, które przystąpią do
Pielgrzymka wyjeżdża 1 lipca o godz.
I. Komunji św.
6.14 rano a wraca 3 lipca o godz. 0.40
Godz. 19,00 Uroczyste nieszporyzprocesją. w nocy.
13. 6.

Wtorek.

Procesja o godz. 8,30. Msze św. jak w 17. 6. Czwartek. Uroczystość Bożego
niedzielę. Po Mszy św. o godz. 8,30 wy
Ciała.
ruszą bractwa i towarzystwa z chorą Porównaj porządek nabożeństw w okta
gwiami na procesję do Fary. Nieszpo wie Bożego Ciała.
ry o godz. 15, poczerń wyruszą bractwa Godz. 6,00 Msza św. czytana ze śpiewem
1 towarzystwa z chorągwiami na pro godzinek i kazaniem.
cesję do Ks. Ks. Misjonarzy na Bielawki. Godz. 7,30 Msza św. czytana.
W niedzielę procesja Bożego Ciała w na Godz. 8,30 Uroczysta Msza św. z procesją.
szej parafjL Suma o godz. 10. Po su Godz. 10,00 Msza św.
czytana.
mie wyruszy procesja ul. Kordeckiego, Godz. 12,00 Msza św. czytana.
przez Plac Poznańsikiź ul. Poznańską Godz. 15,00 Nieszpory z procesją.
i św. Trójcy. Uprasza się parafjan, ażeby W czasie oktawy Msza św. z procesją
ozdobieniem ulic i domów1 przyczynili
o godz. 8,30, nieszpory z procesją o go
się do podniesienia tej uroczystości.
dzinie 19.
Parafjan prosimy o wzorowe zacho 19. 6. Sobota.
wanie się podczas procesji, o ustawienie Godz. 17—19 Sposobność do spowiedzi św.
się pod sztandarami według wskazówek Godz. 19 Nieszpory z procesją.
porządkowych, i o śpiewanie pieśni pod 2®. 6. II. Niedziela po Ziel. Świątkach.
czas procesji.
Nieszpory o godz. 15,30, potem wyruszą
Ogłoszenia parafjalne.
bractwal i towarzystwa na procesję do
kościoła Serca Jezusowego.
Dzieci, które przystąpiły do 1. Komu
We wtorek o godz. 18 procesja na Czyżnji
św., przystąpią w środę po południu
kówku. O godz. 17 zbiorą się bractwa
od
godz.
17-tej do spowiedzi św. a naza
i towarzystwa przed kościołem i wyru jutrz, w święto
Bożego Ciała na Mszy św.
szą wspólnie na Czyżkówiko.
o godz. 8,30 do Komunji św.
W czwartek o godz. 18, ostatnia procesja
Od niedzieli Św. Trójcy śpiewa się na
na Szwederowie. O godz. 17 zbiórka nieszporach artyfonę do Matki Boskiej:
bractw i towarzystw przed kościołem.
„Witaj, Królowo, Matko litości..."
U św. Trójcy w czwartek ostatnie nieszpo
Dział sprawozdawczy z uroczystości
ry z procesją i święcenie wianków o go parafjalnych w Zielone Świątki i festynu
dzinie 19,45.
odkładamy z powodu braku miejsca do
Uprasza się parafjan, ażeby w czasie następnego numeru „Tygodnika".
oktawy Bożego Ciała przystępowali do
częstej Komunji św. Wszyscy, którzy
byli u spowiedzi św. na świętą Trójcę, Druchny z SMP. „PromyK“ na zlot
do Solca Kujawskiego.
mogą także podczas oktawy przystępo
wać do Komunji św
W dniu 25 b. m. wszystkie druchny
Panny różańcowe niechże zajmą się tak, okręgu bydgoskiego pospieszą gromadnie
jak inne lata, ozdobieniem kościoła do miasteczka położonego w malowniczej
w girlandy i zieleń na naszą procesję okolicy nad Wisłą — do Solca Kujawskie
w niedizielę. Zbiórka w piątek po pro go. Program zlotu bardzo urozmaicony —
cesji wieczornej.
nabożeństwo, poświęcenie sztandaru miej
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa scowego stowarzyszenia „Szarotka", akaodprawia się w dni powszednie po demja, gry, zabawy, popisy gimnastyczne,
Mszy św. o godz. 8,30, w niedzielę i świę zawody i t. d. Bliższe szczegóły poda
ta po Mszy św. o godiz. 6.
my druchnom na zebraniu płenarnem,
które odbędzie się w dn. 12. b. m. i ogło
simy w Tygodniku Kościelnym. Dziś

Porządek nabożeństw.

11. 6. Niedziela.
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Ewangelja św. u św. Mateusza 28, 18- - 20.
Gcdz. 6,00 Msza św. czytana z kazaniem
i śpiewem godzinek. Po Mszy św. wy
stawienie Najśw. Sakramentu.
Godz. 1730 Msza św. czytana.
Godz. 8,30 Msza św. śpiewana z kazaniem
dla dzieci.
Godz. 10,00 Suma z asystą z kazaniem
i procesją.
Godz. 12,00 Msza św. czytana z kazaniem.
Godz. 14,00 Chrzty i wywody.
Godz. 15,00 Nieszpory z procesją.
W dniu powszednie Msze św. a godz. 6,15,
7,00, 7,45 i 8,30.
Wywody i chrzty codziennie o godzinie 8,
(zgłosić się w zakrystji).

Nr. 24.

Zebranie propagandowe „Gwiazdy".
Zarząd S. M. P. „Gwiazdy" zaprasza
wszystkich
chłopców,
opuszczających
w bież. miesiącu mury szkolne na wielkie
zebranie propagandowe, w ktćrem udział
wziąć mogą również i rodzice. Zebranie
odbędzie się w poniedz., dnia 12 bm., o go
dzinie 7 w Domu Katolickim. Będzie ono
miało na celu zachęcenie niestowarzyszonych do wstąpienia w szeregi organizacji,
która zasługuje na jak największe popar
cie, gdyż wychowuje ona młodzież na
prawdziwych obywateli kraju.

Kalend, bractw i towarzystw
11. 6. Niedziela.
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asystuje ró

ża 19, zebranie po nieszporach.
Z okazji święta W.
F. i P. W. defilada. Zbiórka o godz. 19
na placu Kośoieleckich.

S. N. P. „Gwiazda".

12. 6. Poniedziałek.
S. M. P. „Promyk". Zebranie pleń. oddz.

star. o godz. 19 w salce parafjalnej .
Stów. Pań Prac. w Handlu i konfekcji.

Zebranie plenarne o godz. 19 w Ognisku
Parafjalnem.
13. 6. Wtorek.
S. M. P. „Promyk". Zebr. zarządu : zastę

powych obu oddz. o godz. 19 w Ogni
sku Parafj., o godz. 18,30 zbiórka za
stępu II. oddz. star., o godz. 19 zbiórka
zastępów III. i V. oddz. młodsz. w Ogni
sku.
14. 6. Czwartek. (Boże Ciało.).
Żyw. Róż. Ojców. Na sumie asyst, róża 20.
10. G. Piątek.
Okręg Młodych Polek. Zebr. okręgowe

o godz. 19 u Fary.
17. 6. Sobota.
Żyw. Róż. Panien.

Spowiedź wszystkich
panien różańcowych, wspólna Komun ja
św. pod sztandarem nazajutrz o godzi
nie 7,30.

18.
wzywamy wszystkie druchny, by zapisy
18.
wały się już teraiz do udziału w zlocie, żyw.
gdyż chcemy wiedzieć liczbę druchen. Po- Żyw.
zatem niechaj wszystkie druchny uczęsz Tow.

czają pilnie na ćwiczenia gimnastyczne,
które odbywają się we wtorki i czwartki

6. Niedziela.
6. Niedziela.
Róż. Ojców. Na sumie asyst, róża 21.
Róż. Panien. Zebr. po nieszporach.
Robotników. Zebr. pleń. o godz. 16,30

w Domu Katolickim na Wilczaku.

0 godz. 18 na boisku przy szkole św. Trójcy.

Na zlocie musimy pokazać, że nie śpimy,
ale że nasza, naczelniczka wraz z druebnami pracuje w swym zakresie. Przez ćwi
czenia przygotujcie się do zdobycia P. O. S.
Druchny! Chętnie do pracy! Sumiennie
1 komie!
„Sprawie służ".
Zarząd.

Pielgrzymka do Częstochowy.
Zwracamy uwagę, że termin zgłoszeń
na pielgrzymkę do Częstochowy upływa
z dniem 20 czerwca. Ze względu na nad-

Nakładem kancelarii kościoła św. Trójcy w Bydgoszczy

Szklarnia
Malęga, ulica Poznańska 11
poleca
obrazy religijne — oprawia tanio
obrazy pamiątHowe od I Komunji św.
i wyKonuje solidnie wszelKie prace
= = = = = szklarskie. = = = =

Ceny przystępne.

Wybór wielki.

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

