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WIADOMOŚCI Z FARY
Sierpień
miesiącem trzeźwości

W tym tygodniu rozpoczynamy sierpień. W Kościele w Polsce, od
1984 roku, okres ten przeżywamy jako miesiąc trzeźwości. Dziś, we wszystkich parafiach w Polsce księża apelują o powstrzymane się od spożywania
napojów alkoholowych i ofiarowanie modlitw w intencji osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.
Kościół zachęca, by całkowicie powstrzymać się od spożywania alkoholu i przez cały miesiąc zachować abstynencję. Ten czas jest okazją, aby
przełamywać zakorzenione w naszym społeczeństwie schematy i zwyczaje
związane z alkoholem, zwłaszcza w Polsce, gdzie mentalność jest mocno
związana z jego spożywaniem.
We współczesnym świecie człowiek narażony jest na wiele różnych
niebezpieczeństw. Ciągły strach, niepewność jutra i ciągła pogoń za „czymś
nieokreślonym” powoduje, że wielu z nas sięga po środki, które pomogą
zapomnieć o tym, co nas czeka, a z czym sami nie jesteśmy sobie w stanie
poradzić. Wielu z nas wierzy w to, że to dzięki procentom uda się zapomnieć
o problemach i bolączkach życia codziennego. Osoby uzależnione łudzą się,
że im to pomoże. Kiedy są już pod wpływem trunku, postrzegają rzeczywistość jak w krzywym zwierciadle, tak naprawdę ich wyobraźnia staje się
chora. Alkohol nie eliminuje problemów, co jedynie potęguje dramat ludzi
pijących i ich rodzin. Prawdziwym ratunkiem w takich sytuacjach jest dla
nas Jezus Chrystus, który z miłości do nas oddał swoje życie na drzewie
Krzyża. To w nim należy szukać pomocy. Wszyscy ci, którzy pracują z ludźmi uzależnionymi od różnych używek w tym od alkoholu doświadczają, jak
wiele w ich życiu zmienia wiara w Chrystusa. Zmieniają siebie, swoje patrzenie na rzeczywistość, ale także zmieniają swoje nastawienie do innych
ludzi. Módlmy się zatem, w miesiącu sierpniu, w sposób szczególny za osoby z problemem alkoholowym i ofiarujmy za nich nasze wysiłki związane z
powstrzymywaniem się od spożywania napojów alkoholowych.  

Modlitwa za przyczyną Matki Bożej
o trzeźwość w Ojczyźnie

Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza przed
pijaństwem. Spójrz Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką rodziny zniszczone, zrujnowane tym nieszczęściem i
udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu oraz jego następstw. Prosimy,
byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu. Amen

Modlitwa do Matki Bożej
za wszystkich uzależnionych

Królowo i Matko nasza, poprzez pragnienie, które Twój Syn przeżywał
z miłości dla nas, błagam o Twoją pomoc dla wszystkich uzależnionych.
Matko Bożej łaski, uproś u Twego Syna miłosierdzie dla nich. Zdani
tylko na samych siebie są bezsilni, lecz przez twoje wstawiennictwo i za
łaską Twego Syna zwycięstwo będzie ich udziałem. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVII Niedziela Zwykła
29. lipca 2012

1.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian oraz gości wypoczywających w naszym mieście i okolicy. Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej pogody.
2.
Dziś o godz. 17.45 spotkanie członków Żywego Różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Natomiast o godz. 18.30 Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków tej wspólnoty. Serdecznie zapraszamy.
3.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 31. lipca św. Ignacego Loyoli, prezbitera, w środę 1. sierpnia św. Alfonsa Marii Liguoriego, prezbitera,
w sobotę 4. sierpnia św. Jana Vianneya, patrona proboszczów.
4.
We wtorek 31. lipca wyjazd na Dzień Chorego do sanktuarium MB Bolesnej
w Oborach o godz. 8.45 z ul. Ceglanej, o godz.. 8.55 z parkingu przy Pałacu
Anny Wazówny. Powrót planowany jest ok. godz. 21.00.
5.
W środę 1. sierpnia po południu oraz w czwartek 2. sierpnia przez cały
dzień w każdym kościele parafialnym można uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach Ojca św.  

6.
W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy dni eucharystyczne.
W pierwszy czwartek i piątek miesiąca Msze św. dodatkowo o godz. 17.00,
w pierwszy piątek okazja do spowiedzi od godz. 16.30. W pierwszą sobotę
tradycyjna Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 8.00. Po Mszy św. księża: Piotr, Sebastian
i Łukasz odwiedzą chorych z Najświętszym Sakramentem. Po Mszy św.
wieczornej Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
7.
Już XXX raz z naszego miasta wyruszy Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę. Zapisy i informacje u oo. Franciszkanów. Pragniemy poinformować,
że  w tym roku pielgrzymi z Ziemi Lubawskiej wchodzą do parafii Jezusa
Miłosiernego. Jeżeli są osoby chętne, aby przyjąć pielgrzymów na nocleg,
prosimy udać się w godzinach popołudniowych 2. sierpnia do kościoła Jezusa Miłosiernego.
8.
W piątek 3. sierpnia po Mszy św. o godz. 6.00 odprawionej w brodnickiej Farze wyjdzie z naszego miasta brodnicka pielgrzymka piesza wraz
z pielgrzymami z Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego na Jasną Górę.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o pielgrzymach.
9.
W środę 1. sierpnia przypada 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 przy pomniku Światowego Związku Armii Krajowej przy ul. Sądowej odbędą się uroczystości patriotyczne. O tej godzinie
dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania rozlegną się dzwony Brodnickiej Fary. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.
10.
Dziś o godz. 17.00 w kościele Jezusa Miłosiernego odbędzie się
koncert
ks. Stefana Ceberka. Serdecznie zapraszamy.
11.
Pragnący podjąć drogę powołania kapłańskiego proszeni są o osobiste zgłoszenie się do księdza rektora Wyższego Seminarium Duchownego w
Toruniu do
31. września 2012 roku. Informacje związane z naborem odnaleźć można na
stronie internetowej Toruńskiego Seminarium (WWW.wsdtorun.pl). W celu
nawiązania kontaktu z rektorem należy zgłosić się do Księdza Proboszcza.
12.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika katolickiego
„Niedziela”, oraz naszych „Wiadomości z Fary”. Dochód z ofiar składanych
za naszą gazetkę parafialną przeznaczony jest na wydruk gazetki oraz wyjazd rekolekcyjny
w sierpniu nad morze Liturgicznej Służby Ołtarza z naszej parafii.
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Faustyna Rosalskiego l. 85 „Wieczny odpoczynek…”.
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+ Eugeniusz Kiszkurno – popogrzebowa
+ Konrad Klinger – popogrzebowa
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Jan Kaczorek
+ Jadwiga Kośmicka – greg. 29
+ mąż Janusz - 20 r. śm; rodzice, bracia Sadowscy oraz rodzice, brat i bratanek Godlewscy
+ Jan Klafta w 2 r. śm.
+ Jadwiga Kośmicka – greg. 30
+ Bronisław Kalinowski – popogrzebowa
+ Marta, Wiktor i Jan Grzymscy
+ Irena Hiszpańska – z racji urodzin oraz siostry Cecylia, Krystyna i Wiktoria
+ Józef Skarżyński - 3 r. śm
+ Emilia i Maksymilian Kożuchowicz i zm. z rodzin z obojga stron
+ Kazimierz Kopczyński – 20 r. śm
+ Jerzy Kuczyński – popogrzebowa
+ Alfons Weiss z racji imienin oraz teście Weiss i rodzice Skamarscy; Stefania Czarnecka
+ Ignacy, Helena, Halina i Eugeniusz Rumińscy
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Klemens Wiśniewski i Stanisław Gruszczyński
+ Marta, Julian Domżalscy; Monika, Karol Pryszcz
O Boże błogosławieństwo dla Teresy i jej rodziny
O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla kapłanów i sióstr zakonnych posługujących w
naszej parafii
+ Teodor Natucki i rodzice: Prusak i Natuccy
Rezerwacja
+ Jan Nowakowski w r. śm
+ Konstanty Czajkowski - 10 r. śm
+ Jerzy Kuczyński int. od Zofii i Urszuli
+ Wacław i Wanda Sowa – int. od córki Emilii
Dziękczynna w 33 rocz. ślubu Marioli i Ryszarda z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny
+ Przemysław Matuszewski int. od sąsiadów
Dziękczynna za 40 lat pożycia małżeńskiego Piotra i Urszuli Moczadło
+ Anna i Stanisław Przybylscy
+ Franciszek Lewandowski – 3 r. śm
+ Henryk Sobiesiński - od uczestników pogrzebu
Za zmarłych
+ Genowefa i Władysław Szałwińscy
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty miesiąca
+ Zofia, Zygmunt, Danuta I Bogusław Gutkowscy
Dziękczynna za 40 lat pożycia małżeńskiego Barbary i Władysława Żmijewskich
+ Leokadia, Antoni, Jadwiga, Władysław, Andrzej Łegowscy; Magdalena Lewandowska
SUMA – ZA PARAFIAN
+ Gertruda i Zygmunt Hein – 4 r. śm i zm. z rodziny
+ Anna i Ignacy oraz rodzeństwo
+ Eugeniusz Filiński- 7 r. śm
+ Jadwiga i Edmund Gorzki
+ Mirosława i Andrzej Lembke
+ Jerzy Pawłowski – 14 r. śm, Marta Pawłowska; Stanisława Licznerska

