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WIADOMOŚCI Z FARY
Narodzenie
Najświętszej Maryi Panny

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja
jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni
pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych
czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę
za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę,
Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie
poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną
Bożej woli, stać się Matką Boga.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić
przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza,
Ewangelię Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o Młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o Przejściu Maryi. Największy wpływ wywarła
na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem z roku
ok. 150, więc jest bardzo bliska Ewangelii św. Jana. Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako
dziecię kilkuletnie została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też
zamieszkała. Śladem tego opisu jest obchodzone w Kościele wspomnienie
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 21 listopada.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie
tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali
o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gro-

madzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony
z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się
wszyscy z zapalonymi świecami do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się
w Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę
Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie
i uprzątnięciu pól, brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone
w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano
ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane
w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj.
Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy
żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia.
We Włoszech istnieją nawet sanktuaria - a więc miejsca, gdzie są czczone jako
cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą między
innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w katedrze
mediolańskiej - najwspanialszej świątyni wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego
Sióstr Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego zgromadzenia. Czwarte sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Mercatello - znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę Giuliani (+ 1727).
Święto narodzenia NMP przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną
wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich
rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII Niedziela Zwykła
02. września 2012
1.
Dobiegł końca czas wakacji, stoimy u progu nowego roku szkolnego
i katechetycznego. Dziękujemy Panu Bogu za czas odpoczynku i prosimy o błogosławieństwo na nadchodzący nowy rok pracy katechetycznej, dydaktycznej
i wychowawczej dla uczniów, nauczycieli i katechetów.
2.
W poniedziałek 3. września o godz. 11.00 w I Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/13. Zaś

o godz. 17.00 w Farze Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy
dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne dla pierwszoklasistów.  
3.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 3. września św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w sobotę 8. września święto Narodzenia NMP, w tradycji polskiej zwane jako Matki Boskiej Siewnej. Tego dnia
odpust w Matki Boskiej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
4.
Z okazji Odpustu Matki Bożej Rywałdzkiej w niedzielę 9. września
o godz. 4.00 z Placu Szkolnego wyruszy z naszego miasta XXIII Brodnicka Piesza Pielgrzymka do Rywałdu. Spotkanie organizacyjne w środę po Mszy św.
wieczornej.
5.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca Msza św. szkolna o godz. 17.00 poprzedzona spowiedzią  
św. dzieci i młodzieży o godz. 16.30.
6.
Po przerwie wakacyjnej nasz Pan Organista - opiekun scholi „Katarzynki” i chóru św. Cecylii zaprasza na próby, które odbywać się będą w salkach przy
plebanii w każdą środę: dla scholi o godz. 17.00, zaś dla chóru o godz. 19.00.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają dobry głos i słuch.
7.
Kancelaria parafialna czynna będzie od poniedziałku do piątku od godz.
10.00 do 12.00 oraz po południu od godz. 16.00 do 17.00  w poniedziałek, środę
i piątek.
8.
Informujemy, że Pierwsza Komunia Św. w przyszły roku odbędzie się dla
uczniów SP nr 1 w sobotę 25. maja zaś dla uczniów SP nr 7 w niedzielę 26. maja.
9.
Starosta Brodnicki i Wójt Gminy Bobrowo zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbędą się 9. września w Bobrowie. Program na plakatach.
10.
Policja ostrzega przed przypadkami kradzieży na tzw. metodę „na wnuczka”. O każdym podejrzanym telefonie lub usiłowaniu wejścia do domu nieznanych osób należy natychmiast poinformować policję.  
11.
Jak już informowaliśmy nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi
Świętej w dniach od 14. do 21 lutego przyszłego roku. Są jeszcze wolne miejsca.
12.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika katolickiego „Niedziela”.
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Krystynę Lemanowicz,
l. 77, Kazimierza Urbańskiego, l. 70, Bogdana Sokołowskiego, l.77. „Wieczny
odpoczynek…”.
Podajemy także numer telefonu do ks. Wikariuszy. W razie potrzeby posługi sakramentalnej do chorych prosimy dzwonć pod numer:
692764039 lub 564721657
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+ Stefan Osiński
Za zmarłych z rodziny Rogalskich i Lewandowskich
+ Zdzisław Laskowski; zm. rodzice Cywińscy
+ Izabela Danuta Słowińska - popogrzebowa
+ Matias Waiss; zm. z rodziny Waissów
+ Stefania Klonowska
+ Izabela, Egon Tempscy; Feliksa i Stanisław Żukowscy
+ Roman Bułka – 6 r. śm.
+ Franciszka i Bronisław Brzozowscy; Bronisława Szram; Kazimierz i dzieci Góralscy;
Leokadia Kwiatkowska; Maria Kikulska; Krzysztof Skibicki; Maria i Stanisław Kowalewscy
Za zmarłych z rodziny Kowalskich i Rutkowskich
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Leokadii Gibutowskiej z racji urodzin
Dziękczynna za 90 lat życia p. Jozefy Hoga
+ Jerzy Gorzka – 3 r. śm.
+ Stanisław Szymański – 3 r. sm; zmarli rodzice
+ rodzice: Marta i Bernard Zielińscy; brat Bernard i Henryk Zielińscy
Dziękczynna w 32 rocz. ślubu pp. Teresy i Grzegorza z prośbą o dalsze błog. Boże
Dziękczynna za 76 lat życia p. Teresy z prośbą o Boże błogosławieństwo
+ Maria, Alfons, Jan, Ludwik Szczepańscy; Halina, Franciszek Stefańscy
Dziękczynna za 25 lat pożycia małżeńskiego Iwony i Bogdana Radacz z prośbą o dalsze
błog. Boże
Dziękczynna w 3 rocz. sakr. małżeństwa Aleksandry i Marcina Dębińskich
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Alfons Majewski – 9 r. śm.
+ Stanisława Kardas – 2 r. śm; Władysław Kardas; Dorota, Leon Walasek
+ Antoni Szarek i Barbara Guzowska
+ Andrzej i Longina Wasielewscy i Sylwia; rodzice: Marta i Stanisław Mieszczak
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w naszej parafii
+ Stanisława Kulwicka; Wiesław Rutkowski
+ Jadwiga Kucińska – 2 r. śm; Kazimierz, Roman i Renata Kucińscy
+ Bolesław Delengowski – 25 r. śm.; zmarli rodzice
+ Franciszek Kaliszer – 44 r. śm.; zm. z rodziny Kaliszerów
+ Irena Hiszpańska; zm. rodzice Hiszpańscy
+ Regina i rodzeństwo z domu Nowak
+ Jan Mełnicki – 19 r. śm
+ Bogumiła i Jan Szczypińscy i zm. rodzice z obojga stron
+ rodzice: Ludwika i Łucjan Bieliccy; siostra Barbara Ławicka
REZERWACJA
+ Marian Marszałek – 1 r. śm
+ Wiesław Bujanowski – 1 r. śm. – int od żony z dziećmi
O laskę wytrwania w powołaniu zakonnym, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla s.
Adaminy Malickiej i potrzebne łaski dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
+ Tadeusz Nadolny w dniu urodzin; Marian Nadolny i rodzice z obojga stron
+ rodzice: Stanisław i Julianna Rutkowscy
+ Stanisława Śródkowska - z racji 76 rocz. urodzin
+ Eufemia i Franciszek Kurlenda
+ Stefan Narewski – 10 r. śm.
SUMA – ZA PARAFIAN
+ Renata Nowińska – 6 r. śm.; Henryk, Piotr, Ludwika i Ignacy
+ Józef Prusak – 5 r. śm.; zm. rodzice
+ Monika, Józef, Aleksander Pasternaccy; Aleksander Osowski

+ rodzice: Józef i Franciszka Bartniccy; Marianna i Bronisław Piórkowscy oraz zm.
rodzeństwo
+ Tomasz i Krzysztof Hoga; zm. z rodziny Kalczyńskich
+ Przemysław Boniecki; Cecylia i Wacław Bonieccy

