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WIADOMOŚCI Z FARY
„Kościół domem miłosierdzia”

Komisja Charytatywna KEP postanowiła, że obchodom 68.
Tygodnia Miłosierdzia w 2012 r. będzie towarzyszyć hasło: „Kościół
domem miłosierdzia”. Nawiązuje ono do tegorocznego programu
duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem jest
wzmocnienie wzajemnych więzi polskich katolików we wspólnocie
Kościoła Chrystusowego. Tydzień Miłosierdzia obchodzony będzie
w dniach od 7 do 13 października.
Jednym z głównych celów obchodzonego w Polsce od 1945
roku Tygodnia Miłosierdzia jest formacja serc i sumień katolików
w duchu Bożej i braterskiej miłości.
„W tym roku proponujemy wszystkim wiernym Kościoła
w Polsce, a szczególnie zawodowym pracownikom instytucji charytatywnych i wolontariuszom, codzienne uczestnictwo w Eucharystii
i przypomnienie w poszczególne dni tygodnia przesłania miłości
miłosiernej, jakie wypływa z każdego z siedmiu sakramentów świętych. Sakramenty są skarbem Kościoła, niepojętym dla niewierzących, gdyż stanowią niewidzialną nić łączącą ludzi wiary z Bogiem,
„który jest miłością” (1 J 4, 8)” - czytamy w komunikacie Caritas
Polska, zapowiadającym 68. Tydzień Miłosierdzia.
„Dzięki sakramentom świętym my, chrześcijanie, mamy
dostęp do nieskończonego ‚morza’ Bożej miłości, możemy z niego
czerpać w obfitości, by następnie dzielić się miłością z potrzebującymi. Zdaniem Benedykta XVI tylko ten chrześcijanin, który dzieli
Chleb eucharystyczny z braćmi i siostrami ze wspólnoty Kościoła,
jest w stanie „przekładać ‚w pośpiechu’, jak uczyniła to Maryja Dziewica wobec Elżbiety, miłość Chrystusa na ofiarną służbę bliźnim”
- brzmi zapowiedź, w której dodaje się, że podczas tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia „chcemy wzmocnić nasze przekonanie, że nie

tylko Najświętsza Eucharystia, ale także każdy inny sakrament jest źródłem
nadprzyrodzonej miłości”.
W niedzielę rozpoczynającą 68. Tydzień Miłosierdzia rozważana
będzie prawda o miłości trynitarnej, jaka jest w Bogu bez początku i bez
końca - miłości, która jest źródłem i fundamentem każdej miłości ludzkiej,
również tej wyrażanej w dziełach miłosierdzia.
W poniedziałek będzie przywołany w pamięci wiernych sakrament
bierzmowania oraz apel o wsparcie modlitwą dzieci i młodzież.
We wtorek wierni będą się modlić o jedność wspólnoty Kościoła,
przywołując słowa papieża Benedykta XVI: „kto wierzy nigdy nie jest sam”.
Będzie to dzień dziękczynienia i adoracji Najświętszej Eucharystii.
Środa będzie dniem troski o chorych i niepełnosprawnych. Przypomniana zostanie wówczas miłość, z jaką pochyla się sam Chrystus „miłosierny Samarytanin” - nad człowiekiem chorym, przynosząc mu w
sakramencie namaszczenia chorych ulgę w cierpieniu oraz nadzieję na
przemianę bólu, osamotnienia, upokorzenia i lęku przed śmiercią w radość
i szczęście oglądania oblicza Baranka i królowania z Nim na wieki (por. Ap
22, 3-5).
Czwartek będzie przeżywany jako dzień ustanowienia sakramentu
kapłaństwa, dlatego w tym dniu warto przypomnieć przesłanie miłości, jakie niesie ze sobą ten sakrament i szczególnie pomodlić się za kapłanów.
W piątek przypominane będzie przesłanie miłości miłosiernej płynące z sakramentu pokuty i pojednania.
Sobota w Tygodniu Miłosierdzia ma przypomnieć jak wielkie znaczenie w pomnażaniu miłości na ziemi ma sakrament małżeństwa, który Chrystus ustanowił w tym celu, by Jego miłość do Kościoła była stale
uobecniana w miłości małżonków. Będzie to okazja do otoczenia miłością i
modlitwą małżonków przeżywających trudności materialne, egzystencjalne, ale także rozkład więzi małżeńskiej lub kryzys duchowy.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVII Niedziela Zwykła
7. października 2012
1.
Od dziś do 13. października przeżywać będziemy 68 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Kościół domem miłosierdzia”. Dziękujemy za dzisiejsze
ofiary składane do puszek na cele dobroczynne. Z ofiar złożonych do skarbonki

„Chleb św. Antoniego” zakupimy chleb i po Mszach św. o godz. 8.00 w ciągu najbliższego tygodnia będzie on rozdzielany pośród potrzebujących.
2.
Trwa miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe w kościele farnym odbywają się codziennie o godz. 18.00; dla dzieci od poniedziałku
do piątku o godz. 17.00. Dla młodzieży, szczególnie przygotowującej się
do sakramentu bierzmowania, nabożeństwa różańcowe odbywać się będą
we wtorki i czwartki o godz. 17.00 w kościele szkolnym. Serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcamy do modlitwy różańcowej także w rodzinach.
3.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 9. października bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, w sobotę 13. października bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
4.
Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci przygotowujących się do
I Komunii św. na spotkanie formacyjne w środę 10 października. Spotkanie
rozpocznie się nabożeństwem różańcowym o godz. 18.00, następnie Msza
św. i katecheza.
5.
W czwartek 11. października rozpocznie się w Kościele Powszechnym Rok Wiary ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI. Tego dnia
o godz. 18.00 w katedrze toruńskiej bp Andrzej Suski uroczyście zainauguruje Rok Wiary w naszej diecezji. Uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w
naszej parafii nastąpi w przyszłą niedzielę 14. października na sumie o godz.
9.30. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
6.
W sobotę 13. października zostanie odprawione ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. o godz. 8.00 Wielka Nowenna Fatimska w Kaplicy Krzyża św. zaś różaniec fatimski wraz z procesją zostaną
odprawione o godz. 18.00 przed Mszą św. wieczorną.
7.
W przyszłą niedzielę 14. października przeżywać będziemy XII
Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” tego dnia w całej Polsce organizuje zbiórkę do puszek na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Polecamy ją Waszej
ofiarności.
8.
Od poniedziałku biuro parafialne przyjmuje wypominki jednorazowe na listopad oraz roczne „zdrowaśki” za zmarłych. Ta forma starodawnej
modlitwy, która praktykowana jest w naszych kościołach, jest wyrazem miłości i pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności.
9.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Lechosław Wojnowski, l. 86, który posługiwał w Farze Brodnickiej jako kościelny, Benedykta Krajnik, l. 84, Ryszard Kalinowski, l. 55. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne
08.10 – 14.10.2012 r.
+ Henryk Gabriel – popogrzebowa.
Za wstawiennictwem założycielki Żywego Różańca sługi Bożej Pauiliny Jaricot (czyt.
Żariko) o łaskę uzdrowienia dla córki Hanny – prosi matka
+ Stanisława Murawska – 2 r. śm.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 22 greg.
W 35 rocz. ślubu pp. Elżbiety i Andrzeja Kocaja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
W 35 rocz. ślubu pp. Agnieszki i Jerzego Malickich z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
O łaskę wytrwania w powołaniu zakonnym, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla s.
Adaminy Malickiej i potrzebne łaski dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 23 greg.
+ Barbara Orzech - 1 r. śm.
+ Lechosław Wojnowski – popogrzebowa.
+ Aleksander i Anna Sargalscy.
+ Czesława Pokojska w dniu urodzin; zm. z rodziny.
+ Maria Mrozowska.
+ Władysław Kępczyński; zm. z rodziny.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 24 greg.
+ Jan Lubieniecki i jego rodzice: Maria i Józef; Roman i Otylia Koziorzemscy.
+ Czesław Kamiński – 7 r. śm; zm. rodzice.
+ Brunon i Amelia Szyc; zm. z rodziny.
Z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. w rodzinie.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 25 greg.
+ Benedykta Krajnik – popogrzebowa.
+ Ryszard Kalinowski – popogrzebowa
+ Roman i Otylia Koziorzemscy; zm. z rodziny z obojga stron.
REZERWACJA
+ mąż Henryk Jankowski – 7 r. śm.
+ Henryk Michalski – 7 r. śm.
Dziękczynna z okazji 80 rocz. urodzin Zenobii.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 26 greg.
+ brat Zdzisław; zm. z rodziny Klonowskich.
Jubileusz 50 – lecia małż. Krystyna i Henryk Urbańscy o dalsze Boże błog. dla Jubilatów i
ich dzieci z rodzinami.
+ Hieronim Wojnowski.
+ Władysław Skwiot – 20 r. śm. Andrzej Skwiot; Jadwiga Marchlewska.
O dar żywej wiary dla: Marcina i Joli z rodziną; Jarosława i Przemysława z rodzinami;
Joanny, Tomasza; Magdaleny z rodziną; Anny z rodziną.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 27 greg.
+ Józef Szlufik – 5 r. śm.
+ Elżbieta i Mikołaj Maliccy; Henryk Węcławski.
Jubileusz 50 – lecia małż. Dorota i Władysław Osmańscy; dziękując Bogu za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla Jubilatów
+ Edward Czarnecki – z racji imienin.
+ Genowefa Piwosz – 12 r. śm; zm. rodzice.
+ Eufemia i Franciszek Kurlenda.
+ Jan Nelke w 31 r. śm; Feliks i Tekla Nelke.
SUMA – ZA PARAFIAN
+ Bronisław Wróblewski – w r. śm.
+ Anna i Mikołaj Krasińscy – 28 greg.
+ Jan Szczypiorski; zm. rodzice: Józef i Jadwiga.
+ Wanda Pasternacka – 1 r. śm; Paweł Pasternacki; zm. rodzice z obojga stron.
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+ Jadwiga i Franciszek Krengelewscy.
+ Jadwiga Małecka – 7 r. śm. i Jan.
+ Ryszard, Stefan, Grzegorz i Marianna Szmidt
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