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WIADOMOŚCI Z FARY
Listopadowe wspomnienia
o zmarłych

Miesiąc listopad sprzyja pamięci o naszych zmarłych. Przychodzimy na
cmentarze , zapalamy znicze, pogrążamy w modlitewnym skupieniu, wyrażającym naszą tęsknotę, troskę, wdzięczność wobec nieobecnych fizycznie ale jakże
bliskich nam duchowo.
„Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas - pojmowany jako coś co ogranicza - nie
istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za
innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli.
Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru
dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności
dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego
chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia.
I w jednym, i w drugim przypadku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawionym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie
mogłaby już pomóc. Lecz dusza człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu,
którym jest czyściec. Jest to miejsce w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie się z wad, I jedynie wiara
w możliwość tego pośmiertnego oczyszczenia uzasadnia praktykę modlitwy za
zmarłych. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia.
Przykładem tej praktyki i jej pochwała daje nam Księga Machabejska,
która to wyraża akceptacje poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o
modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych
„Aby zostali uwolnieni od grzechu”
(2 Mch 12,45)

Odpusty w Kościele

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W
sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych
grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne
zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych),
które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych
kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać
każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub
ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
(jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego)
lub spowiedź sakramentalna
Przyjęcie Komunii świętej
Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża,
choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być
skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież.
Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na
dany miesiąc)
Wykonanie czynności związanej z odpustem
Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach
Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami
musi jednak istnieć związek.
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża
- tylko jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego
imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego
odpustu potrzebuje).

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXI Niedziela Zwykła
4. listopada 2012
1.
Do czwartku 8. listopada odprawiane będą w Farze Brodnickiej nabożeństwa różańcowe połączone z wypominkami za zmarłych o godz. 18.00.
2.
Także do 8. listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy
w ich intencji.
3.
W piątek 9. listopada przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Matki wszystkich kościołów, zaś w sobotę 10. listopada wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
4.
Spowiedź św. dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania odbędzie się w czwartek 8. listopada o godz. 16.30, o godz.
17.00 Msza św. zaś dla dzieci w piątek 9. listopada o godz. 16.30 spowiedź i o
godz. 17.00 Msza św.
5.
W przyszłą niedzielę 11. listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w Farze Brodnickiej o godz. 9.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz
samorządowych, wojska polskiego, kombatantów, harcerzy oraz pocztów
sztandarowych. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę w
intencji naszej ojczyzny. Prosimy o wywieszenie flag państwowych.
6.
Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, że w każdą drugą
niedzielę listopada obchodzony będzie dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związku z tym w przyszłą niedzielę 11. listopada zostanie
przeprowadzona zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła w Egipcie.
7.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przygotowali ołtarz na cmentarzu parafialnym w Uroczystość Wszystkich Świętych: p.
Marianowi Mazurowi, Rycerzom Kolumba, panom dyrektorom Centrum
Kształcenia Ustawicznego i I LO, panu Organiście oraz służbie liturgicznej.
8.
Dziękujemy firmie „Eryk” za bezinteresowne sprzątanie naszego kościoła.
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Ludwik Wardęcki, l. 79,
Krystyna Chojnacka, l. 68, Roman Tamila, l. 76, Andrzej Łukaszewski, l. 66.
„Wieczny odpoczynek…
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+ Kazimiera Kamińska – 10 r. śm; Jan Kamiński.
+ rodzice: Bronisław i Helena; brat Edmund Krajnik.
+ Genowefa Skibińska – int. od Marii Kukawka i rodziny Radzikowskich.
+ Wiktor, Magdalen Czerniewicz; Franciszek, Elżbieta Jasińscy; Maksymilian Rogalski – 44 r.
śm.; Jerzy Rogalski.
REZERWACJA
+ Radosław Dobry – 24 r. śm.
+ Alfons i Helena Weiss; Stefania Czarnecka; Romuald i Alfons Weiss.
+ Tadeusz, Maria i Franciszek Seliwiorstow.
+ Leszek Janeczek – 40 r. śm.; rodzice: Feliksa i Józef; zm. z rodziny Janeczków.
+ Zygfryd Raczkowski w rocz. śm. i zmarli rodzice.
+ Antoni i Klara Gruszczyńscy.
+ Maksymilian Gałka – 37 r. śm.; Monika Gałka; Maria Szarafińska; Anna Bądź.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Edmund Łęgowski.
+ Teresa Rzanna – 1 r. śm.
+ Stanisław Sobieszczyk – z racji urodzin
+ Wiktoria – w dniu urodzin i Antoni Krajewscy; Elżbieta i Jerzy; Eugenia i Stanisław
Zalewscy.
+ Antoni Kuniński – 5 r. śm. oraz żona Genowefa i syn Zygmunt i zm. z rodziny Kunińskich.
+ Jolanta Cybulska – 2 r. śm; Kazimierz Ornowski.
+ Ludwik Wardęcki – popogrzebowa.
+ Bernadeta Sędzikowska.
+ Franciszek i Janina Chojnowscy.
+ Pelagia – 26 r. śm. i Józef oraz rodzeństwo Bandrowskich.
+ Marian Jankowski i Dariusz Ogładziński – 20 r. śm.
REZERWACJA
+ Leonard – Roman Tamiła – popogrzebowa.
+ Stanisław i Anna Jeziorscy; Kunegunda i Gertruda Barbarczyk.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dzieci i wnuków.
+ Teodor Tobolewski – z okazji urodzin i imienin.
+ Jerzy i Helena, Zbigniew, Józef Małeccy; Mirosław Krenzel.
+ Andrzej Łukaszewski – popogrzebowa.
+ Michał i Janina Kotewicz.
+ Michał i Stefania Michalscy i zm. z rodziny.
+ Zofia – 3 r. śm. i Kazimierz Kamińscy.
+ Stefania Klonowska.
O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla mamy Wiesławy Jaworskiej.
+ Józef i Marianna Tęgowscy.
+ Radosław Ozimek – 2 r. śm; dziadkowie: Maksymilian i Kazimiera Gros; Bolesław i
Marianna Lewiccy i wujek Henryk.
SUMA – ZA OJCZYZNĘ.
+ Helena Paczkowska – 20 r. śm.
+ Hanna Baranowska – int. od przyjaciół rodziny.
+ rodzice: Franciszek – 28 r. śm. i Estera Piotrowscy; brat Ryszard; wujek Jan.
+ Monika i Bronisław Skonieczka; Halina Bulska i Ludwik Białkowski.
+ rodzice: Ludwik – 15 r. śm. i Bożena – 9 r. śm. Szczepańscy.
+ Jan Dembek – 27 r. śm. i żona Irena.

