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WIADOMOŚCI Z FARY
Solemnitas omnium sanctorum

Dzień Wszystkich Świętych - łac. festum omnium sanctorum jest uroczystością ku czci wszystkich świętych, zarówno tych znanych, jak i nieznanych.
Współcześnie, święto obchodzone jest 1 listopada. Oficjalnie, uroczystość została
ustanowiona w X wieku, jednak jej historia jest o wiele dłuższa.
Historia Wszystkich Świętych
Początki święta sięgają IV wieku. Należy zaznaczyć, że w początkach
chrześcijaństwa nie oddawano czci żadnemu człowiekowi, przede wszystkim ze
względu na obawy przed popełnieniem bałwochwalstwa. Jednak z biegiem czasu
zaczęto przełamywać te opory. Pierwszą osobą, która była otoczona kultem była
Maryja. Później, oddawano cześć męczennikom, a od IV wieku - wyznawcom:
Ojcom Kościoła, biskupom, pustelnikom, dziewicom, czy ascetom. Jednak początkowo za świętych uważano przede wszystkim męczenników, którzy oddawali
swoje życie dla wiary w Chrystusa - śmierć w imię Chrystusa niemal automatycznie zapewniała miejsce w gronie czczonych przez kościół.
„Początkowo celebrowano pamięć o danym męczenniku głównie w miejscu i w rocznicę jego tragicznej śmierci. Stopniowo jednak, w III i IV wieku, rozpowszechniał się zwyczaj przenoszenia relikwii świętych i rozprzestrzeniania ich
kultu - jedną z przyczyn była chęć podkreślania jedności i uniwersalności Kościoła. Zwłaszcza sąsiadujące diecezje „wymieniały” się obchodami ku czci swych
męczenników oraz ich relikwiami; niekiedy też wspólnie celebrowały wspomnienia kilku świętych. Na przykład, zachował się list z 397 r., skierowany przez św.
Bazylego z Cezarei do wszystkich biskupów Pontu, zapraszający ich na Święto
Męczenników. Takie „połączone” święta wielu męczenników wynikały też często
z faktu, iż - zwłaszcza w czasach prześladowań - całe grupy chrześcijan umierały
jednego dnia. Zwłaszcza za czasów cezara Dioklecjana skala prześladowań była
tak wielka, że niemożliwe było wyznaczenie osobnego dnia w liturgii każdemu
ze świętych. Jednak żywe było przekonanie, że każdemu z nich należy się cześć,
dlatego też zaczęto obchodzić święto wszystkich męczenników.”
Jeszcze inna była historia uroczystości Wszystkich Świętych na Zachodzie.
W 610 roku cesarz Fokas przekazał papieżowi Bonifacemu IV Panteon - rzymską

świątynię ku czci wszystkich bóstw, zwłaszcza tych nieznanych. Papież postanowił
zamienić świątynię na miejsce kultu chrześcijańskiego. Nakazał sprowadzić tam liczne relikwie świętych - ponoć przewożono je aż na 28 wozach. 13 maja, prawdopodobnie w 610 roku odbyło się uroczyste poświęcenie budowli jako kościoła Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych. Rocznica tego wydarzenia była za każdym
razem uroczyście obchodzona przez licznych wiernych, właśnie jako wspomnienie
wszystkich męczenników. Zaś w VIII wieku rozszerzono ten kult i zaczęto traktować
świątynię jako poświęconą Maryi Pannie, Męczennikom i Wszystkim Sprawiedliwym.
Papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość z 13 maja na 1 listopada. Prawdopodobnie, powodem takiej decyzji były trudności z wyżywieniem
rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 roku Grzegorz IV
zarządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza
Ludwika Pobożnego rozszerzono uroczystość na cały kościół.
„Ostatecznie, święto Wszystkich Świętych ustanowił papież Jan XI w 935 r.
Zaś papież Sykstus IV (pontyfikat 1471-84) postanowił, że uroczystość ta ma mieć
również własną oktawę.”
1 listopada odwiedzamy groby swoich bliskich. Ludzie odwiedzają cmentarze,
aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze, a także pomodlić się za dusze zmarłych.
Święto ma charakter religijny, głównie katolicki, ale dobrym zwyczajem obchodzi
je także wiele osób innych wyznań albo nie wyznających żadnej religii. Uroczystość
Wszystkich Świętych jest wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.
Intencje Mszalne
29.10 – 04.11.2012 r.

Poniedziałek
29.10.2012

Wtorek
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O Boże błog. dla Urszuli z okazji imienin.
+ Czesław Łęgowski – z racji urodzin.
+ Antoni i Marianna Ćwiklińscy; zm. rodzeństwo.
+ Antoni, Marianna i Marta Lewandowscy.
+ z rodziny Gawrońskich i Brzóskiewiczów.
Z podziękowaniem za 89 lat życia p. Marii Cybulskiej z prośbą o dalsze Boże błog.
O zdrowie i dalszą opiekę Matki Bożej nad rodziną.
+ Piotr Sugalski – 2 r. śm.
+ Krystyna Marchlewska – w dniu urodzin.
+ Magdalena i Jan Piskorscy.
+ Henryk, Feliks, Weronika Kaplarni; zm. z rodziny Kaplarnych.
+ Jerzy Falkowski – 3 r. śm.
+ Jerzy Kuczyński.
+ Bronisław Lewandowski – popogrzebowa.
+ Genowefa Skibińska – popogrzebowa.
+ siostra Seweryna Jasińska.
+ Stanisław Kowalski; Bernard i Marta Bogaccy.
+ Krystyna Rygielska – 15 r. śm.

Czwartek
01.11.2012
Uroczystość
Wszystkich
Świętych

Piątek
02.11.2012
Wspomnienie
Wszystkich
Wiernych
Zmarłych

Sobota
03.11.2012

Niedziela
04.11.2012

6.30
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9.30
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+ z rodziny: Kucharczyk, Głażewskich, Paczkowskich, Kabasińskich.
+ Aleksander Siłakowski; Franciszek i Stanisława Kulwiccy.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w naszej parafii.
REZERWACJA
REZERWACJA
+ Władysław, Maria, Mieczysław, Tadeusz, Kazimierz i Stanisław Betlejewscy.
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8.00
10.00
15.30
17.00
18.30
18.30
6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
6.30
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+ Regina, Julianna, Bronisław Plec; Albin; Jadwiga i Teresa Szymańskie; Elżbieta Walewska.
+ Stanisława Szczucka – w dniu urodzin.
+ Janina Zielińska – 2 r. śm.
+ Józef Kalwa; Bronisław i Władysława; Szczepan i Monika Celmer i zm. z rodziny.
REZERWACJA
+ rodzice i zm. z rodziny Brodzik.
+ rodzice: Kazimierz i Salomea Berent.
+ rodzice: Stanisław i Elżbieta Murawscy; zm. dzidkowie.
+ Teresa Kościelny w rocz. śm; rodzice: Jan i Bronisława; Romuald Witkowski.
+ Józef i Maria Łęgowscy; zm. z rodziny Łęgowskich.
+ Leszek Gajda – 4 r. śm; zm. z rodziny Gajda i Siedlikowskich.
REZERWACJA
+ Aleksander Wilczewski.
+ dziadkowie: Szajkiewicz i Berent; zm. z rodziny.
+ Elżbieta Krasińska – 6 r. śm.
Za zmarłych

Kościół Szkolny

12.15
18.30
8.30
Kościół
szkolny

10.00
11.30

W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
+ Jan i Pelagia Łukowscy.
+ Stanisław, Aleksander i rodzice Brozdowscy.
+ Leonard Biliński – z racji urodzin i imienin; zm. rodzice.
SUMA – ZA PARAFIAN
Z okazji 35 rocz. sakr. małż. pp. Aleksandry i Mariusza z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
+ Jan Szczypiorski; Karol i Anna Dobruccy.
+ Hubert Hartung.
+ Grzegorza Danielskiego, Zenona Gruźlewskiego, Tadeusza Płachetko, Ireneusza
Sobocińskiego.
+ Gabriel i Zofia Osińscy; Franciszek Pniewski; zm. dziadkowie.
+ Leokadia, Michalina, Franciszek i Ryszard Jankowscy; Jan Kahl.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXX Niedziela Zwykła
28. października 2012
1.
Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Fara Brodnicka
od ponad 700 lat, jak i kościół szkolny od ponad 100 lat przeznaczone są na wyłączną służbę Bożą, są miejscem modlitwy całej wspólnoty parafialnej i miejscem sprawowania kultu. Niech troska o należyty stan i piękno naszych świątyń przyczyni się
do tego, byśmy jak najliczniej gromadzili się w naszych kościołach na modlitwie
oddając cześć Panu Bogu.
2.
Dziś o godz. 18.00 spotkanie członków Żywego Różańca na wspólnej modlitwie różańcowej, zaś o godz. 18.30 Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków tej wspólnoty.

3.
W czwartek 1. listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto
wszystkich, którzy należą do Chrystusa i przebywają już z Nim w Domu Ojca. Nasza obecność na cmentarzach, modlitwa, znicze i kwiaty są wyrazem naszej pamięci
i miłości wobec tych, którzy odeszli do wieczności. Pamiętajmy o mogiłach tych,
którzy oddali życie za Ojczyznę. Msze św. tego dnia według porządku niedzielnego.
Na cmentarzu komunalnym Msza św. o godz. 13.00, zaś o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. na cmentarzu parafialnym, po czym wyruszy procesja żałobna.
Prosimy o uporządkowanie grobów, zaś wszelkiego rodzaju śmieci prosimy wrzucać do śmietników. Nich miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich, jakim jest
cmentarz będzie naszą wizytówką pamięci i miłości względem nich i wiary w życie
wieczne. Ofiary złożone podczas kolekty przeznaczone zostaną na godne utrzymanie cmentarza oraz na pokrycie kosztów związanych z wodą, wywózką i utylizacją
śmieci, naprawą pomp, usuwaniem drzew. O godz. 18.00 we Farze nabożeństwo
różańcowe za zmarłych. Od 1. do 8. listopada nabożeństwo różańcowe połączone z
wypominkami będzie odprawiane w naszym kościele o godz. 18.00.
4.
1. listopada po południu i w Dzień Zaduszny w każdym kościele i kaplicy
można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, zaś do 8. listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tak jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych,
można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych.
5.
W piątek 2. listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych –
Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 10.00; po południu o godz. 15.30,
17.00 i 18.30. Nie obowiązuje post piątkowy.
6.
Przypominamy, że popularyzowane przez różne środowiska oraz media obchody tzw. „Halloween” nie mają nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Zachęcamy
do przyłączenia się do akcji pod nazwą: „Jestem chrześcijaninem – nie obchodzę
Halloween”.
7.
W związku z tym, że pierwszy czwartek i piątek miesiąca nakładają się na
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny spowiedź i Msze św. szkolne dla
dzieci i młodzieży odbędą się 8. i 9. listopada.
8.
3. listopada w pierwszą sobotę miesiąca tradycyjna Msza św. zbiorowa za
zmarłych o godz. 8.00. Po Mszy św. księżą udają się z Najświętszym Sakramentem
do chorych. Zarówno chorych jak i domowników prosimy o cierpliwość. Każdy z
księży ma po kilkadziesiąt wstępów, dlatego też odwiedziny u chorych mogą potrwać do godzin południowych. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca NMP.
9.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8304 zł. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Karolina Kustasz, l. 16,
Jadwiga Rutkowska, l. 88, Genowefa Skibińska, l. 81, Bronisław Lewandowski, l. 86.
„Wieczny odpoczynek…

