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B ieda!
To słowo w ypisane dziś płom iennemi literam i n a firm am encie! Jest ono
upom nieniem i dla Ciebie, któ ry m asz
jeszcze pracę i zarobek, byś zimno i ob°jetnie nie przechodził obok nędzy
bliźniego. Bóg w ym aga od Ciebie,
szczególnie w tych ciężkich czasach,
nietylko tego, byś roztropnie i oszczęd
nie używ ał Twego m ajątk u , ale żąda
ofiary i osobistego pośw ięcenia się dla
nędzą dotkniętych b ra c i.,
Jeżeli chcesz być katolikiem nie
tylko z im ienia, lecz w czynie, chodź
z nam i do w ilgotnych, ciem nych sute
ren, gdzie dzieci o bladych tw arzach
i sm utnych oczach już w m łodości wię
dną, — chodź z nam i n a przew iew ne
poddasza, gdzie starcy w łachm anach
drżą z zim na i głodu, a zobaczywszy
to wszystko, nie ośm ielisz się chyba
powiedzieć: co oni m nie obchodzą?
Jeżeli ci nieszczęśliw i biedacy z roz
paczy, że ich wszyscy opuścili, sta n ą
się zbrodniarzam i i w yw rotow cam i,
czy wówczas będziesz się mógł czuć
w olnym od odpow iedzialności przed

Bogiem i ludźm i?
Dziś przedew szystkiem potrzeba
jest w spółpraca w szystkich tych,
w których sercach nie zagasła ostatn ia
isk ie rk a Chrystusow ej m iłości bliźnie
go i współczucia z jego niedolą.
Zatem w stąp w nasze szeregi, a za
ręczam y Ci, że tego nigdy nie pożału
jesz. Zyskasz spokój sum ienia, wdzię
czność społeczeństw a i nagrodę wiecz
ną, pom nąc n a słow a P a n a Jezusa:
„A cokolwiek uczyniliście jednem u
z tych b r a d m oich najm niejszych,
m nieście uczynili". (Mat. 25, 40).
Zapisz się jako członek do Konfe
ren cji Męskiej św. W incentego a Paulo
przy p arafji Św. Trójcy.
Jeżeli nie możesz pracow ać jako
czynny członek K onferencji Męskiej
Św. W incentego a Paulo, to zapisz się
przynajm niej n a członka w spierające
go i składaj reg u la rn ie swe ofiary na
rzecz biednych, których my osobiście
odwiedzam y. Oni n a Tw oją czekają
pomoc.

Służba
Niedziela w oktawie Bożego Ciała.
Oktawa Bożego Ciała wypełnia
całe ośm dni rozważaniem i uw iel
bieniem Eucharystii.
Dlatego nie
dziela w śród tej oktaw y, nieco n a d ru 
gi p lan u su n ięta, jest zajęta E u ch ary 
stią.
Stąd przew odnie m yśli dzisiejszej
Mszy św. dadzą się u jąć w dw u sło
w ach: Miłość i Najświętszy Sakra
ment, Na potrójną miłość w skazuje
ham dzisiejsza Msza niedzielna: a) m i
łość bliźniego, o której tak wzniosie
mówi św. Jan w lekcji: „kto miłuje,
bia znamię synostwa Bożego; b) mi
łość Boga; my kocham y Boga (miłuCię, Panie, mocy moja, w introicie),
0 to prosim y w kolekcie; c) miłość

Boga ku nam; zap raszająca miłość
(porównaj przypow ieść o uczcie w dzi
siejszej ew angelji), m iłość do ostatnich
granic, p osunięta (Bóg położył duszę
sw ą za nas — porów naj lekcję). Je
steśm y zaproszeni na gody euchary
styczne. Sam Chrystus daje się nam
na pokarm. Do której grupy zapro
szonych gości należym y? Czy do
tych, którzy na wszystko m ają czas,
tylko n a Mszę św. i n a przystępow a
nie do K om unji św. b rak im czasu.
Do tych przenigdy należeć nie
chcemy!
W tym tygodniu w p iąte k przypa
da uroczystość Najświętszego Serca
P a n a Jezusa.

|
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Jak dawniej przed laty.
Wschodzi Twój miesiąc — Panie Jezu
[Chryste,
Jasnością bije Twoje serce czyste,
Błogosławieństwo szarej niesie roli
I nam cierpiącym wśród życia niedoli.
Jak słonko złoci niebieskie sklepienie
I jak rozprasza ciemnej nocy cienie,
Tak Twoje serce od wieków pragnęło,
By przyświecało narodom Twe dzieło.
Odziany cały w zórz jasnych promienie,
Idziesz, jak ongiś, przez głogi i ciernie,
By błogosławić nasze polskie chaty —
Przychodzisz do nas, jak dawniej przed
[laty.
Koisz cierpienia i smutek oddalasz
A w sercach naszych Twą miłość wypalasz,
Błogosław zatem Swą ziemską owczarnię,
A Boskie serce niech (wszystkich przygarnie!
Błogosław ludziom w złym i dobrym
bycie,
Serca Twojego w ich sercach odbicie
Niech •wszystkich wiedzie na drogę zba[wienia!
Zbliża się nasza godzina wytchnienia.
Prośbę zanosim z mroków biednej ziemi,
Błagamy Ciebie słowy gorącemi:
Niechaj dziś wszyscy —■ o, dobry nasz
[Panie,
Poznamy serca Twojego kochanie!
Henryk Kiuth.

Ufność w Marją nie zawodzi.
Działo się to w Tuluzie, m ieście
francuskiem . Od m iesiąca lekarze da
rem nie szukali sposobu, by przyjść
z pom ocą w chorobie pew nej młodej
panience. M iała ona la t 20. Dotąd
była zawsze zdrow a i w esoła — nagle
ścięła ją z nóg jak aś dziw na choroba,
której objawy zm ieniały się raz po raz.
Było to nadzw yczajne dziecko. Bóg
dał jej urodę, połączoną z niezrów nanem i zdolnościam i. Przytem posiadała
serce anielsko dobre, czułe i szlachetne.
Nieszczęśliwa jej m atk a od samego po
czątku dniam i i nocam i przebywała.
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przy łóżku chorej, ale w szystkie jej
s ta ra n ia i zabiegi pozostały bezsku
teczne, chora była z każdym dniem
coraz słabsza.
Pew nego p o ran k a m atk a, widząc,
że córka leży spokojnie w swem łóżku,
poleciła służbie i pielęgniarce, by
dobrze czuw ały nad chorą, sam a zaś
ośw iadczyła, że wyjdzie do m iasta, ale
w pół godzinie wróci. U brała się więc
i poszła. Po drodze k u p iła ładny bukiet
róż i u d a ła się do pobliskiego kościoła.
Tam rzuciła się na tw arz przed o łta
rzem M atki Boskiej i błagała M arję
0 zm iłow anie nad jej dzieckiem. P ro 
siła Marję, żeby raczej ją sam a zabrała,
a zachow ała przy życiu jej dziecko,
tak dobre, ta k pobożne. B łagała Tę
dobrą M atkę, żeby nie p a trz ała na niegodność proszącej, k tó ra czuje się
grzesznicą, nie m ająca p raw a do pro
szenia N ajśw iętszej Królowej, ale żeby
w ejrzała na niew inność młodej osoby,
k tó ra cierpi, a k tó rą ona, m atka, chcia
łaby zachować przy życiu. Nieszczęśli
w a m atka, pogrążona w swym bólu
1 zatopiona w m odlitw ie, nie zauw ażyła
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wcale, jak czas ubiegał i ja k kościelny,
przechodząc środkiem kościoła, potrzą
sał kluczam i na znak, że chce go zam 
knąć. Kiedy pow stała wreszcie, by
pójść do domu, zauw ażyła, że jest sam a
w kościele. P raw dziw a rozpacz ją
ogarnia na m yśl, że jej córka leży tam
w domu, a ona nie wie, co się ż nią
dzieje. Biegnie od jednych drzw i do
drugich, uderza w nie, szam oce niem i.
W reszcie po pew nym czasie kościelny
nadchodzi i otw iera; M atka wybiega,
płacząc, śpieszy do domu, udaje się
naty ch m iast do pokoju chorej i —
oczom swoim nie chce wierzyć. Córka
siedzi u śm iechnięta i w esoła w łóżku,
w yciąga rękę i wola: Mamo! Żebyś ty
w iedziała, ja k ja się dobrze czuję.
Jestem głodna. Czuje się zupełnie
zdrową. — M atka p ad a n a ko lan a i wy
lewa łzy serdecznej wdzięczności za
ta k nadzw yczajne uzdrow ienie córki.
K ilka dni później m atk a z córką
udały się razem do kościoła, by przy
stąpić do Stołu Pańskiego i podzięko
wać Matce N ajśw iętszej, k tó ra pocie
chę dala w strapieniu.

Jak wykorzenić alkoholizm wśród młodzieży?
Każdy, kto się pow ażnie z a sta n a 
w ia nad społeczną odpow iedzialnośicą
i nad dobrem w łasnej pom yślnej przy
szłości, nie może być obojętnym wo
bec działalności i zadań, z jakiem i wy
stępuje ru ch abstynencki. Mówi M.
H elenius: „że suraw ę alkoholu trzeba
rozw ąizać, a rozw iązanie jej jest jednem z najw ażniejszych zadań społe
czny ch“.
W szędzie i n a każde m polu akcji
społecznej trzeba się zajm ow ać kwes tją alkholizm u, ale n a pierw szem
m iejscu w śród młodzieży, której ciało
nie jest jeszcze zatru te alkoholem . P o
trzeba pracy abstynenckiej w śród m ło
dego pokolenia opiera się na dwóch
głów nych zasadach. Jedną, ja k okre
śla znane przysłow ie: „łatwiej choro
bie zapobiec niż ją wyleczyć". Mówiąc
więc m łodzieży o szkodliwości napo
jów alkoholow ych i ucząc ją pow strzy
m yw ać się, zanim zacznie ich używać,

u siłuje się wychować pokolenie trzeź
we. D ruga zasada jest jeszcze w ażniej
sza: „jeżeli dbiś uratujemy dzieci, ura
tujemy jutro cały naród". W edług tej
zasady, nie chodzi już o w yrw anie
m łodzieży z objęć alkoholu, lecz o wy
chowanie nowego pokolenia, któreby
było uposażone we wiadom ości i siłę
tak, że udałoby m u się w yrw ać z ko
rzeniem nędzę alkoholizm u.
Sam i wycieczkowcy tw ierdzą, że są
silniejsi, w ytrw alsi, weselsi od tych,
co używ ają alkoholu.
Tych k ilk a w skazów ek niech skie
ru je uw agę rodziców dobrej woli i do
pomoże do wydobycia się młodzieży
z pod tej okrutnej tyranji.
A więc w im ię Boże i m iłości Ojczy
zny a także ku zbawieniu własnych
dusz wstępujmy do Bractwa Wstrze
mięźliwości, które w naszej parafjl
liczy przeszło 509 członków.
A. M.

WielKi Festyn Ludowy.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak mało
ważne, a właściwie nawet niezbyt potrze
bne jest moje sprawozdanie z Festynu
Ludowego, po pierwsze dlatego, że naj
ważniejsze- i najbardziej pewnie interesu
jące sprawozdanie z tej wielkiej imprezy
złoży p. Górski, skarbnik Kom. Bud. Do
mu Katolickiego, a po drugie z tej przy
czyny, że nie mam właściwie dla kogo
pi-sać, ponieważ prawie wszyscy parafia
nie byli w ogrodzie i sami to, co tam by
ło, widzieli.
Pokrótce więc tylko przypomnę naj
ciekawsze momenty z tej tak bardzo uda
nej zabawy ludowej. Przedowszystkiem
głęboka wdzięczność należy się Niebio
som za użyczenie nam owej pięknej po

gody. Rano bowiem nikt pewnie nie
spodziewał się, by tak pięknie mogło być
po południu. Trzeba także przyznać, że
pomysłowe reklamy i rozmach, nadany
imprezie przez organizatorów, zrobiły
swoje, to też poprostu ciasno było w ob
szernym ogrodzie Patzera. Gdzienigidzle
stawano sobie nawet na głowach, byleby
tylko lepiej usłyszeć egzotyczną mowę
Króla Jegomości, przybyłego na Festyn
gdzieś aż z krańców świata.
Orszak królewski stanowił rzeczywi
ście niebywałą atrakcję dla tłumów. Każ
dy olśniony był barwnością długiego tego
korowodu. Śmiechu też było coniemiara.
Króla Jacka XV. w imieniu publiczności
witał gospodarz p. Dyndała z Chwytowa
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głosem niezmiernie tubalnym i potężnym.
Szkoda tylko, że p. Dyndała ochrypł
wkrótce ze wzruszenia i mało kto mógł
później go usłyszeć. Dostojnej królowej
Kunegundizie dziękował za przybycie
pięknym wierszykiem siedmioletni Józek
Dyndała, dryblas ogromny mimo tak mło
dego wieku. Król w odpowiedzi raczył
opublikować program swych rządów i to
przez lektora nadwornego, człeka z wy
glądu przynajmniej wielce uczonego. Ma
nifest ów powitany został przez wiernych
poddanych królewskich z niebywałym
entuzjazmem i wszyscy zapewne w tym
dniu śtosowali się do podniosłego hasła
królewskiego: „Użyj Bartku, świata, póki
służą lata!" .Po owacji dziękował jeszcze
marszałek, później nastąpiły przedstawie
nie się przybyłych gości:
Mahatmy
Ghandteg ) i Pata z Patachonem, poczom
rozpoczęły się udatne popisy muzycznowokalne chóru „Moniuszko11. Reprezen
tacyjny balet S.M.P. „Promyka" złożony
z najpiękniejszych panien parafji, wzbudzii istną furorę. Sam król Jegomość
nie szczędził słów szczerego zachwytu
Również i orszak królewski odśpiewał
kilka pieśni, by wreszcie wyruszyć polo
nezem przez ogród dla obejrzenia sobie,
rozmaitych, przygotowanych tam cudów
ności. Para królewska przyjęła przedewiszysktiem protektorat nad wyścigiem
psów. W wiełkiem tern „Derby“ zwycię
żył pies p. Lisewskiego, zyskując tytuł
najsprawniejszego czworonoga .parafji.
Tylko ze względu na zmęczenie nie wziął
król Jacek udziału we wyścigu w w o r 
kach. Zato przejechał się samochodem
ku wielkiemu swem zadowoleniu. Kró
lowa Kunegunda wykazała wielką zręcz
ność w rzucaniu do celu, gdzie trzykro
tnie pobiła małżonka, a to ze względu na
-wprawę, której nabyła przy rzucaniu
(8wyqh królewskich pantofelków. Jacek
XV. zrewanżował się jednak przy strzela
niu z wiatrówek, poczem już w najlep
szej harmonji zasiedli dostojni małżon
kowie do małej przekąski. Wziął w niejudział również wielki Mahatma Ghandi,
którego w głodówce zastąpiła w tym dniu
jego koza.
Niezwłocznie przystąpił też egzotyczny
gość król Jacek Podbipięta do udzielenia
audijencyj, przyozem udekorował ordera
mi zasługi najprzód wysokiego Protekto
ra Festynu, prezesa p. Lisewskiego
i wszystkich organizatorów, za ogrom
prac i mozołów1, które włożyli w przygo
towania do tego wielkiego dzieła.
Król posłuchał jeszcze orkiestry, roz
dzielił nagrody, mianował rycerzem pan
tofla królowej Kunegundy swego przewo
dnika, p. Dyndałę i przeniósł się z orsza
kiem do sali. Tu bawili się wszyscy do
północy wśród tańców i muzyki. Obecni
byli liczni przedstawiciele duchowień
stwa z ks. Protektorem na czele. Wi
dziano też przy stolikach wielu zasłu
żonych parafjan.
Wieczorem wrócili z mistrzostw Po
morza wr Toruniu najlepsi sportowcy
parafji, którzy zdobyli tam kilka mi
strzostw i zaszczytnych tytułów-. Pod
niesiona na duchu temi sukcesami S. MP. „Gwiazda", wyzwała do biegu na 3000
m. dookoła sali gawędziarza p. Wszędo
bylskiego. Ten jednak zląkł się i nie
chciał zdradzić swego „incognito", nie
przyjmując wyzwania, .wobec czego zo
stał przez komisję sędziowską dożywotnie

Nr. 25.

zdyskwalifikowany i uznany za pokona
nego.
Spotęgowało to jeszcze wesoły nastrój,
panujący wśród uczestników, to też wszy
scy żałowali, że już o godz. 24 zakończono
tę największą dotychczas imprezę parafjalną.
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Mamy więc nadzieję, że zrozumienie,
które społeczeństwo dla poczynań organi
zatorów nadal w tak żywiołowy sposób
będzie się objawiało, tak, iż Komitet Bu
dowy Domu Katolickiego przy poparciu
całej japrafji wkrótce doprowadzi swe
dzieło do końca.
Olków,
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wytycznych w polityce imperialistycznej
Niemiec.
Niezwykle planowo i rozważnie zabie
rali się -zaś systematyczni Prusacy do tak
ciężkiego zadania. Wiedzieli on, że trze
ba zaczynać od podstaw, trzeba przedewiszysitkiem tępić polskość w duszach
młodzieży. To też t-uitaj głównie skiero
wali swe wysiłki. Wszyscy pamiętają,
„Święto Druchen“ w S. M. P. „Promyk".
jakie to represje stosowali Niemcy szcze
W maju — najpiękniejszym miesiącu szego patronatu p. Gąsiorowska —. wy gólnie względem uczącej się po polsku
całego roku — w którym przyroda cała głosiła piękny referat: „Rok jubileuszowy młodzieży i jakto doszczętnie usunięto ję
składa jakoby hołd najświętszej Panien a clruchna". W cudnych, treściwych sło zyk polski ze szkół. Przeiciwdziałac temu
ce — obchodzą druchny zrzeszone w Sta wach wskazała jakie obowiązki spoczy było zadaniem starszego społeczeństwa.
warz. Młodych Młodych swoje doroczne wają na każdej druchnie i nawoływała Trzeba zaś przyznać, że ówczesne obywa
,.Święto Druclien11. W dniu tym składają aby w tym roku w którym mija 1900 lat telstwo w Bydgoszczy posiadało pełne' zro
serca swoje w dani przemożnej swej Pa od śmierci Chrystusa, druchny szczegól zumienie dla tej sprawy, stanowiącej
tronce Najśw. Marji Pannie -i przyrzekają nie starały się siebie uświęcić, pracować wprost kwestję życia i śmierci dla polsko
że wiernie stać będą pod Jej sztandarem na udoskonaleniem swego charakteru. ści w naszem mieście1 Znaleźli się lu
Dla urozmaicenia wieczornicy odegrano dzie, którzy z wielką troską patrzeli,
i bronić go do ostatniego tchu.
I my stanęłyśmy karnie pod sztanda krótki fragment sceniczny p. t. „Wspom w przyszłość .i widząc niszczącą pracę za
rem by wysłuchać Mszy św. i przyjąć do nienia" p. Janiny Gąsiorowskiej i wygło borcy, zabrali się do skutecznej walki z ich
serc swych Pana nad Pany. A na wie- szono kilka deklamacyj. Całość wypadła zachłannością. Postanowili oni przedewiszysłkiem nie dopuścić do zgermanizoczornem uroczystem zebraniu przyjmowa bardzo uroczyście.
łyśmy w nasze szeregi nowo wstępujące
Szkoda tylko że jak zwykle tak i tym wania młodego pokolenia i tutaj owocną
dziewczęta, które zrozumiały, że w S. M. razem nie dopisało starsze społeczństwo. rozwinęli działalność. Rzeczywiście bo
P. znajdą oparcie i cel jakiś, że znajdą Przecież nam potrzeba koniecznie popar wiem udało im się zachować młode dusze
serca siostrzane, pociechę w smutku i wo- cia i opieki starszych. Pamiętajmy, że dla polskości i dopięli tego, że młodzież
góie dużo, dużo radości, tej prawdziwej, przeszłość już minęła a przyszłość w na nie zapomniała swego języka i nadal po
trafiła czuć i myśleć po polsku.
dobrej radości, której tak braknie w obe szych rękach.
W dniu 14. sierpnia 1907 r. na zjeźdzle
cnych czasach a beż której tak trudno
Od tego jak młodzież będzie wychowa
na zależy przyszłość Polski. Dlatego nie delegatów Towarzystw Przemysłowych
żyć.
Zanim ks. Patron przyjął przyrzecze szczędźmy trudu aby ją dobrze wychować. Olkr. bydgoskiego podniesiono palącą
kwestję niebezpieczeństwa wynarodowie
nia. niestrudzona, ofiarna członkini na
nia, grożącego pozbawionej poparcia mło
Zawody Jubileuszowe „Gwiazdy*
odjazd punktualnie o godz. 5-tej rano dzieży i niezwłocznie wybrano Komisję,
z przystani Polskiej Żeglugi Rzecznej ul. któraby znalazła środki skutecznej kontr
akcji. W skład Komisji weszło prócz śp.
Dnia 28 bm. odbyły: się na boisku im. Grodzka 21.
Świtały jubileuszowe zawody lek. atl.
Na statku przygrywać będzie doborowa ks. prób. Jagalskiego kilku członków or
z udziałem S. M. P. Gwiazdy, Naprzodu, orkiestra Powstańców i Wojaków, bufet ganizacji bydgoskich, szczególnie ż Tow,
Orła, B. Orląt, Solca Kujawskiego, Łabi bogaty zaopatrzony po bardzo niskich ce Przemysłowców i Tow. Czeladzi Kat. Ko
szyna. Uzyskano na stępujące wyniki:
nach oraz liczne inne atrakcje urozmaicać misja zabrała się natychmiast do energi
cznej pracy i na ostatnim swem posie
100 m.: I. Zieliński (Orzeł) 11,6. II. Schmidt będą podróż.
(Gw.). III. Berendt (B. Orl.).
Cena biletu wynosi w obie strony dla dzeniu w dniu 23. II. 1908 r. uchwaliła
400 m. I. Cieohocki (B. Orl.) 59,9. II. Ma- dorosłych 3.— zł., dla dzieci 1,50 zł. Bi po gruntownem przygotowaniu i opraco
ternowski (G.). III. Berendt (B. Orl.). lety są do nabycia u prezesa Konferencji waniu kwest,ji założenie dla zjednoczenia
800 m.: I. Szulc (Gw.) 2,16. II. Siemie- p. Bolesława Lisewskiego ul. Św. Trójcy młodzieży Towarzystwa Terminatorów:
nieoki (Giw.). III. Grubczyński (Naprz.). nr. 13.
Urzędowo dla odwrócenia jakichkolwiek
4X100: I. Gwiazda 50,6 (Rewers, Łepek,
podejrzeń władz pruskich miało onó być
Schmidt, Muszyński). II. Naprzód. III.
jedynie towarzystwem zawodowem, w rze
Białe Orlęta.
Pielgrzymka do Częstochowy. czywistości jednak zawsze gromadziło'
wszelką młodzież polsko kat. w Bydgosz.
3000 m.: Bieg' drużynowy o puhar prze
Kasa Kościelna przyjmuje jeszcze do czy. Organizację tę stanowiono pod opie
chodni: I. Ggwiazda (Szulc, Siemieniecki, Sternalski). II. Orzeł. III. Gwia 20 bm. zgłoszenia na pielgrzymkę jubile kę Św. Alojzego.
uszową do Częstochowy na odpust Nawie
Zebranie konstytucyjne miało miejsce
zda, II. dr.;
wdał: I. Rewers (Gw.) Ć,00 m. II. Zie dzenia Najśw. Marji Panny. Bilet III. dn. 8. 5. 1908 r. Na apel ks. patrona Ja
klasy kosztuje tylko 16.50 zł., II. klasy gałskiego stawiło się od razu około 100
liński (Orz.). III. Fels (Sol, Kuj.);
wzwyż: I. Rewers (Gw.) 1,50 m. II. Wel- 24,—- zł. Kolejarze, z wolnym biletem ko młodzieńców, wszystkich stanów i zawo
lejowym płacą 1,50 zł. Wyjazd nastąpi dów, ożywionych wzniosłym duchem pa
ke (N.). III. Wolski (Gw.);
kula: I. Biskupski (N.) 12:21,5 m. II. Pa w sobotę 1 lipca o godz. 6,14 rano, a po triotyzmu. Członkowie ci doceniali wiel
wrót w poniedziałek, 3 lipca, i przybędzie kie korzyści, płynące z należenia do To
sikowski (N.). III. Zieliński (Orz.);
warzystwa, a widząc nadto współpracę
dysk: I. Szulc (Gw.) 31,36 m. II. Biskup do Bydgoszczy o godz. 0,41 w nocy.
Biorąc pod uwagę nadzwyczajną zniż starszego społeczeństwa, chętnie garnęli
ski (N.) III. Grześkowiak (Łabiszyn).
„Gotów11. kę kolejową zaleca się czcicielom i czci się pod nowy sztandar. Protokóły pierw
cielkom Najśw. Panienki Jasnogórskiej szych zebrań, wymieniają między innemi
skorzystać z okazji, aby na tem świętem osoby, które jeszcze dziś gorąco zajmują
WielKa wycieczka parostatkiem miejscu oddać siebie i rodziny swoje pod się młodzieżą, mianowicie Dr. Biziela,
obronę Bożej Rodzicielki.
senj. Sosnowskiego, jako założycieli, a podo Torunia.
zatem czytamy często nazwiska śp. Dr.
W niedzielę, dnia 25 czerwca br., o go
Piórka, śp. Dr. Piskorskiego, p. Kurzaja,
dzinie 5-tej rano wyrusza powszechnie
Sprawozdanie z 25*letniej
radcy Milchcrta, redaktora Teski, p. Spor
znana ze swych nadzwyczajnych wrażeń,
nego, p. Gradowski ego i wielu innych.
działalności
SMP.
„Gwiazdy".
wycieczka Konferencji Męskiej Św. Win
(Ciąg dalszy nastąpi).
centego a Paulo do Torunia. Wszyscy, (dawn. Towarzystwa Terminatorów przy
Kościele Św. Trójcy.).
którzy pamiętają tę wspaniałą imprezę
Nasza Parafjalna Akcja Katolicka.
z zeszłego roku niewątpliwie biorą udział
Ogromnie wiele trudów i zachodów
Zebranie w poniedziałek, 19 bm., o go
> w tym roku u- tej czarującej wiślanej poświęcał zaborca w celu zgerananizowaPrzejażdżce.
nia naszej dzielnicy i oderwania jej już dzinie 20 w Ognisku Parafjalne.m.
Zaprasza się na to zebranie wszystkie
Spodziewany jest wielki udział ucze raz na zawsze od dawnych ziem piastow
stników w wycieczce, zaleca się przeto już skich. Nie pozwolić na powstanie Polski zarządy organizaeyj parafjalnych w kom
teraz zaopatrzyć się w bilety.
do nowego życia było jedną z głównych plecie.
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TYGODNIK KOŚCIELNY

Konferencja MęsKa
Św. Wincentego a Paulo
przy parafji Św. Trójcy.
Proszę odciąć, wypełnić i odesłać pod
adresem : B. Lisew ski, prezes Konfe
ren cji Męskiej Św. W incentego a P a u 
lo, p a ra fji Św. Trójcy, Bydgoszcz, ul.
Św. Trójcy 13, lub do kan celarji parafjalnej.
I m i ę : ..........................................................
N a z w i s k o : ........................ • ....................
Z a w ó d : .....................................................
A dres: . ......................................................
zgłasza się na członka w spierającego
Konferencji Męskiej św. W incentego
a Paulo p a ra fji Św. Trójcy z m iesię
czną o fiarą . . . . zł......... gr.
Po ofiarę proszę przysyłać kursora.

Porządek Nabożeństw
podczas Oktawy Bożego Ciała.
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 paraiji. 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 Czyżkówku. O godz. 17 zbiorą się bractwa
,i towarzystwa przed kościołem i wyruszą
wspólnie na Czyżkówiko.
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 procesji Bożego Ciała
u św. Trójcy.
w niedzielę, 18 b. m. 1933 roku.
1. Parafja Farna;
2. Parafja Najśw. Serca Pana Jezusa;
3. Parafja M. B. N. P. Szwederowo;
4. Parafja Winc. a Paulo Bielawki;
5. Czyżkówko;
6. Parafja Św. Trójcy.
Porządek towarzystw u św. Trójcy.
1. Wojacy ,ewentl. orkiestra);
2. Sokół;
3. Tow. Głuchoniemych;
4 Blumwe,
5. Tow. Kobiet „Dąbrówka11
i wszystkie organizacje niżej nie wy
mienione;
N akładem kancelarii kościoła ~

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Tow. Św. Wojciecha;
Tow. Św. Ignacego;
Tow. Rzemieślników;
Tow. Abstynentów;
Tow. Misyjne Chłopców;
S. M. P. „Gwiazda11;
S. M. P. „Promyk";
Żywy Różaniec Młodzieńców;
Żywy Różaniec Ojców;
Tow. Kobiet „Jutrzenka";
Żywy Różaniec Matek;
Tow. Dzieciątka Jezus;
Tow. Mały Chór;
Żywy Różaniec Panien;
Straż Honorowa;
III. Zakon;
Szwadron honorowy;
Dzieci, sypiące kwiaty;
Siostry;
Księża;
Celebrans;
Rada Parafjalna i honoracje;
Chór Kościelny (z sztandarem) i orkie
strą;
29. Kordon porządkowych;
30. Jak najwięcej dzielnych śpiewaków.
UWAGA:
1. Pieśni intonuje orkiestra.
2. Członkowie bractw z świecami idą
przy swoich bractwach.

Nr. 25.

sztandarem.
18. 6. Niedziela.
Żywy Róż. Ojców. Na sumie asyst, róża 21.
Żywy Róż. Panien. Zbranie po nieszp.
19. 6. Poniedziałek.
Sekcja Eucharystyczna. Zebranie o go
dzinie 19 w kaplicy u SS. Elżbietanek
przy ul. Staroszkolnej.
20. 6. Wtorek.
Stów. Dzieciątka Jezus. Zebr. o godz. 16
w Domu Katolickim na Wilczaku.
25. 6. Niedziela.
Żywy Róż. Ojców. Na sumie asyst, róża 22.
Żywy Różaniec Matek. Zebranie po nie
szporach.
Kat. Tow. Robotników. Zebr. o godz. 17
w Domu Katolickim przy Farze.
S. M. P. „Promyki" Ćwiczenia fizyczne
odbywają się co wtorki i czwartki na
boisku szkoły św. Trójcy, o godz. 7-mej.
Druchny winny stawić się obowiązko
wo.
Zapisujcie się na zlot do Solca Kujaw
skiego! Koszta przejazdu są minimalnet
Zgłoszenia przyjmuje się codziennie w ognisku.
Zebranie okręgowego w piątek, o godz.
8-rnej w Domu Kat. przy Farze.

Dziewczęta opuszczające szkołę zgła
szajcie się do S. M. P. „Promyk". Zgło
szenia przyjmuje się codziennie od go
18. 6. Niedziela wśród oktawy Bożego dziny 7-mej w Ogniska
Ciała.
Ewangeija św. u św. Łukasza 14, 16—24.
Godz. 6,00 Msza św. czytana z kazaniem
Zmarli.
i śpiewem godzinek. Po Mszy św. na śp. Marjanna Nowacka, Grunwaldzka 42:
bożeństwo czerwcowe.
„ Józef Frankowski, Czyżkówko;
Godz. 7,30 Msza św. czytana.
Czesław Budziak, Św. Trójcy 21;
Godz. 8,30 Msza św. śpiewana z kazaniem „„ Hólena
Kuśnierkiewiez, Ułańska 17;
dla dzieci.
„
Leokadja
Redlarska, Na Wzgórzu 15;
Godz. 10,00 Suma z wystawieniem Najśw. „ Anna Bobrowska,
Nakielska 40;
Sakramentu i procesją Bożego Ciała.
Jan Majerowiciz, Artura Grottgera 1;
Godz. 12,00 Msza św. czytana z kazaniem. „„ Wałecki
Konstanty, Chełmińska 12;
Godz. 14,00 Chrzty i wywody.
„ Chyła Leonard, Chełmińska 22;
Godz. 15,30 Nieszpory z procesją.
Franciszka, „Dom Stare.";
W dniu powszednie Msze św. o godz. 6,15, „„ Bagniewska
Janachowska Wład., Staroszkoina 11;
7,00, 7,45 i 8,30.
„ Sylwester Zygmunt, Jackowskiego 1.
Wywody i chrzty codziennie o godzinie 8, „ Konstanty Pepliński, Chwytowo 4;
(zgłosić się w zakrystji).
Bona, Chełmińska 10;
Okazja do spowiedzi św. codziennie od „„ Władysław
Aniela Świderek, Łochowo;
gadziny 6,30.
„ Marta Gutkowska, Św. Trójcy;
20. 6. Wtorek.
„ Zofja Skibińska, „Dom Starców.
Godz. 7,30 Wotywa do św. Antoniego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
24. 6. Piątek.
Uroczystość kościelna Najśw. Serca Pana
Jezusa. Msze św. o 6,15, 7, 7,45 i 8,30
Ofiary.
ostatnia — suma z wystawieniem Naj
Na budowę Domu Katolickiego złożyli:
świętszego Sakramentu i litanją do p. Wojfaszewski zebrał od członków Kon
Najśw. Serca Pana Jezusa wraz z ka ferencji Męskiej św. Winc. a Paulo 2,90
zaniem.
zł.; Reprezentacja Parafjalna 20,— zł.;
W czasie oktawy Msza św. z procesją p. Olszewska 2,— zł.; panna Wojtaszewo godz. 8,30, nieszpory z procesją o go ska, składka miesięczna 2,— zł.; p. Ma
dzinie 19.
ciejewska 10,— zł.; N. N. 10,— zł.; rodzi
25. 6. Sobota.
na D. Warszczyńskioh z okazji przyjęcia
Godz. 8,30 Wotywa z łitanją do Matki synka do I. Komunji św. 5,— zł.
Boskiej.
. , . .
Nał ołtarz do pomnika S. F. J. przy
Godz. 17—49 Sposobność do spowiedzi św. pl. Poznańskim: J. P. 5,— zł.
26. 6. III. Niedziela po Ziel. Świątkach.
Ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać".
———— — ——
— i-

Porządek nabożeństw.

Kalend, bractw i towarzystw

Materjaiy budowlane i opalowe

17. 6. Sobota.
poleca w najlepszym gatunku po cenach
Żywy Różaniec Panien. Spowiedź wszy konkurenc., syn znanego mistrza dekarskiego
stkich Panien Różańcowych, nazajutrz
o godz. 7,30 wspólna Komunja św. pod Łticjan SuwalsKi, JacKowsKiego 10.

T rójcy w Bydgoszczy

-

Tłoczono w D rukarni Pawłowskiego. Bydgoszcz
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