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WIADOMOŚCI Z FARY
Zapraszamy Cię do Drużyny
SZLACHETNEJ PACZKI.

SZLACHETNA PACZKA to projekt,  który co roku łączy tysiące osób:
wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.To tysiące
spotkań, które odbywają się w przyjaznej atmosferze wzajemnej otwartości
i pełni zrozumienia człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po raz pierwszy w
życiu, darczyńcy  z pasją przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych
i spełniają ich marzenia!
Cel główny SZLACHETNEJ PACZKI 2012 to zaangażowanie 7200
wolontariuszy i 150 000 darczyńców we współtworzenie mądrej pomocy
dla 11 900 rodzin w potrzebie. Zależy nam  na stworzeniu warunków do wzrastania, czyli rozwoju i wydobywania z ludzi tego, co najpiękniejsze.  Wierzymy, że dzięki Paczce każdy ma szansę na zmianę. Mądra pomoc, wzrastanie
i współtworzenie to idee, którymi chcemy się kierować w czasie trwania tej
edycji SZLACHETNEJ PACZKI.
Wolontariusze spotykają się  potrzebującymi rodzinami i diagnozują
ich sytuację, a następnie włączają do projektu tylko te rodziny, co do których
mają pewność, że pomoc może być dla nich inspiracją do zmiany. Paczka to
nie tylko konkretna pomoc materialna, to przede wszystkim impuls do działania.
Chcemy aby każdy człowiek zaangażowany w nasz projekt odkrywał
swoją wartość, potencjał i nowe możliwości, a potem chciał dzielić się tym
z innymi. Wzrastanie wymaga wysiłku, uważności i pracy nad sobą, jest pokonywaniem własnych słabości i barier dla siebie i dla innych. Wolontariusze,
często po raz pierwszy w życiu, spotykają się z trudnym światem biedy, darczyńcy przygotowują dla nieznajomych pomoc o wartości prezentu, a potrzebujące rodziny opowiadają o problemach obcym ludziom.
Każda osoba jest ważną i niepowtarzalną częścią Paczki. Każdy ma
do zrobienia coś wyjątkowego. Ponadto ma prawo do współdecydowania

i kształtowania projektu. Chcemy wspólnie i świadomie realizować ideę mądrej
pomocy!
W ostatniej edycji udało się pomóc ponad 11 tysiącom ubogich rodzin
z całej Polski. Tylko w 2011 roku 7200 wolontariuszy dotarło do ponad 11 000
rodzin, które otrzymały paczki przygotowane specjalnie dla nich i odpowiadające ich konkretnym potrzebom. W sumie pomoc otrzymało ponad 52 036 osób,
a  łączna wartość przekazanej pomocy to 18 325 128 zł.
Szlachetna Paczka to system pomnażania dobra. Co roku w całej Polsce wolontariusze odnajdują ludzi żyjących w biedzie, spotykają się z nimi, diagnozują
sytuację, a potem dbają o jak najlepszą, odpowiadającą na konkretne potrzeby
pomoc, która jest przygotowywana przez darczyńców. Dzięki nim ludzie otrzymują nie tylko pomoc materialną, ale także impuls do działania i informację, że
są dla kogoś ważni. Szlachetna Paczka ma być ułatwieniem w wychodzeniu z
trudnej sytuacji lub wsparciem, gdy sytuacja rodziny jest tak beznadziejna, że
rodzina sama nie jest w stanie sobie pomóc.
SZLACHETNA PACZKA W BRODNICY
W tym roku jeden z 450 rejonów Szlachetnej Paczki organizowany jest
w naszym mieście! Oto krótka zachęta kierowana do nas wszystkich przez
Lidera naszego rejonu.
Nazywam się Barbara Grzybowska i jestem tegorocznym Liderem Szlachetnej Paczki w Brodnicy. Zdecydowałam się na udział w Paczce dlatego,
że to mądra pomoc. Możliwość bycia blisko z ludźmi, którzy potrzebują Naszej
pomocy. Pewien młody ksiądz powiedział mi - Pamiętaj, że prawdziwa bieda
nie krzyczy, prawdziwa bieda się wstydzi. Byłam zaskoczona, bo tym właśnie
kierujemy się w Paczce, docieramy tam gdzie inni nie potrafią. Bycie Liderem
to wielkie wyzwanie, ale i nieskończenie wielka satysfakcja.Dajemy ludziom
szczęście ziemskie, ale chciałabym aby wolontariusze w Naszym rejonie opowiadali tym ludziom o niebie i o tym, że Miłosierdzie Boże jest nieskończone!
Aby to wszystko się udało potrzebuję wsparcia ludzi, wolontariuszy.
Tylko razem możemy pokonać biedę. Zapraszam więc do wolontariatu, a po
jeszcze więcej informacji odsyłam na – www.szlachetnapczka.pl oraz do zgłaszania się poprzez stronę www.superw.pl. Na mapie wybieramy Brodnicę, klikamy zgłoś się, wypełniamy krótką ankietę i rozpoczynamy wspaniałą przygodę
z Paczką.
Każdy z Was może pomóc, a razem wiele zdziałamy!
Z pamięcią z modlitwie
    Basia Grzybowska,
Lider Rejonu w Brodnicy.
Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami mogą kontaktować się również
z Ks. Sebastianem.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NMP Częstochowskiej
26. sierpnia 2012

1.
Dziś w uroczystość NMP Częstochowskiej w Toruniu rozpocznie się
peregrynacja Wizerunku Czarnej Madonny w naszej diecezji.
2.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 27. sierpnia św.
Monikę, we wtorek 28. sierpnia św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,
w środę 29. sierpnia męczeństwo św. Jana Chrzciciela, w sobotę 1. września
bł. Bronisławę.
3.
1 września przypada 73. rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego
dnia o godz. 12.00 odbędą się uroczystości przy Pomniku Wdzięczności. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich ofiarach wojny.
4.
Z dniem wczorajszym pracę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. Michał Marony. Bardzo serdecznie witamy Go w naszej wspólnocie. Nowemu wikariuszowi życzymy wielu łask Bożych, polecamy opiece
Matki Bożej oraz wstawiennictwu św. Katarzyny. Niech praca w naszej parafii przynosi księdzu Michałowi wiele radości i satysfakcji.
5.
1. września w pierwszą sobotę miesiąca tradycyjnie zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 8.00. Po Mszy św. księża:
Sebastian, Przemysław i Michał udadzą się z Najświętszym Sakramentem
do chorych. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Ks. Patryk uda się do chorych w najbliższy wtorek.
6.
Spotkanie wszystkich katechetów pracujących w naszej parafii z
okazji rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego odbędzie się
w środę 29. sierpnia po Mszy św. o godz. 18.30 na plebanii.
7.
Serdecznie dziękujemy za ofiary z okazji kolekty gospodarczej z
ubiegłej niedzieli. Wyniosła ona 9 tys. 367 zł.
8.
Jak już informowaliśmy nasza parafia organizuje pielgrzymkę do
Ziemi Świętej w dniach od 14. do 21 lutego przyszłego roku. Są jeszcze
wolne miejsca.
9.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika katolickiego
„Niedziela”, w którym m.in. artykuł poświęcony „ślubom jasnogórskim”
oraz wywiad z aktorką Katarzyną Łaniewską.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Janinę Kędzia,
l.91. „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 27.08 – 02.09.2012

Poniedziałek
27.08.2012

Wtorek
28.08.2012

Środa
29.08.2012

Czwartek
30.08.2012

Piątek
31.08.2012

Sobota
01.08.2012

Niedziela
02.08.2012

Kościół
szkolny

6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Gerard Miraszewski – int. od brata Jerzego z rodziną
+ Gertruda Rzeszotarska - w rocznice śm.
+ Józef Jasiński – 27 r. śm.
+ rodzice: Monika i Stanisław Krajnik
+ Wojciech Komarowski; o bł. Boże dla żony i dzieci
+ Adam Ciborski
+ Edward Łukaszewski – 3 r. śm
O Bożą opiekę i dalsze błogosławieństwo dla Haliny w 60 rocz. urodzin
+ Benedykt Bąkowski – int od żony i dzieci
+ Eugeniusz Kiszkurno – int od Teresy Haenel
+ rodzice: Wanda i Józef Kwaśnik; Franciszek Litwiński – 6 r. śm.
+ Helena i Tomasz Glawiszewscy; Maria i Aleksander Cybulscy
+ Dariusz Michalski – z okazji urodzin
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Janina Kędzia – int. od sąsiadów
+ rodzice i rodzeństwo Kaczorek; Helena Szenfeld
+ Jan Lubieniecki; Otylia i Roman Koziorzemscy; Jan Wiecierzycki
+ Maria i Aleksander Jaszczerscy; Łucja i Stanisław Jacorzyńscy
+ Stefan Witkowski z racji imienin; Stefania Jenzach
Jubileusz 25 – lecia sakr. małżeństwa pp. Andrzeja i Janiny Pszuk
+ Maksymilian Studziński – 4 r. śm.
O szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla Sylwestra
+ ks. kan. Franciszek Miszewski w dniu imienin
+ teściowie: Bronisław i Marianna Berent
+ Aleksander Siłakowski
+ Katarzyna i Bronisław Gabryel; Marta Brzozowska

+ Anna, Józef, Elżbieta Plec i zmarli z rodziny
+ Kunegunda Hein – 10 r. śm. Jadwiga Knowska – 11 r. śm.; Eryka, Jan i Krystyna
+ Sylwester Szramka – 3 r. śm.
+ Halina Krenglewska; zm. rodzice i rodzeństwo
+ Eugeniusz Kiszkurno – int. od Krystyny i Henryka Walkowiaków
+ Monika Goszka – 9 r. śm. i zmarli rodzice
+ Mieczysław, Zbigniew, Andrzej, Bożena Budka i zm. z ich rodzin
REZERWACJA
+ Dariusz Kaźmierczak – 3 r. śm.
Zbiorowa za zmarłych
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca
REZERWACJA
+ Czesława Stawicka
+ Ryszard Wesołowski – 3 r. śm.; rodzice: Aleksandra i Jan Wesołowscy
+ Stefan Rutkowski – z racji imienin
SUMA – ZA PARAFIAN
+ rodzice: Elżbieta i Stanisław Murawscy i zm. dziadkowie z obojga stron
+ Stefan Ługiewicz – z racji imienin i urodzin oraz o zdrowie jego żony Teresy Ługiewicz
REZERWACJA
+ Stefan Małecki – z racji imienin
+ Stefan Broś; zm. rodzice; siostra Halina
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Doroty i Grzegorza w 22 r. ślubu a także dla ich syna
Michała

