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WIADOMOŚCI Z FARY
Co to takiego ADWENT?

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego „adventus” i oznacza
przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na
przyjście Pana
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku
liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami
uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23
do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi
pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
Struktura Adwentu
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego
przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu
do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest
czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za
wyczekiwanym Mesjaszem.
Historia
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie
istniał zanim zaistniała stała data świąt Narodzenia Pańskiego. Została
ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze
wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie
jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym, aby od
dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. Adwent miał tam charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hi-

lary (+ 367). W V w. w Galii biskup Tours, Perpetuus, wprowadził obowiązek
postu w poniedziałki, środy i piątki w ciągu trzech tygodni od dnia św. Marcina
(11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do
Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta
Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych. W Sakramentarzu z
Werony znajduje się 37 formuł modlitw na dni postu dziesiątego miesiąca.
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie
obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku
IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem
przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś
- liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria i
Te Deum). Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie.
W XIII w. znana ona była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe
zakony, zwłaszcza franciszkanie.
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Intencje Mszalne 03.12 – 09.12.2012 r.
O Boże błog. i dary Ducha Św. dla p. Franciszka z okazji imienin.
+ Teresa Rzanna – int. od kuzynki Elżbiety.
+ Bolesław Lewandowski – 9 r. śm.
+ Kornelia i Zygmunt Makowscy; córka Elżbieta Kaśkiewicz.
+ Anna i Czesław Myszklewicz; Janina i Władysław Mrzygłód.
+ Henryka i Antoni Szybylscy; Danuta Wyżlic.
+ Czesław Bajor – 5 r. śm.
+ Stanisława Rochoń – 12 r. śm; rodzice: Jan i Maria Rochoń.
+ Leokadia Gibutowska – int. od dzieci z rodzinami.
+ Barbara Szałwińska w dniu imienin – int. od męża.
+ Edward Poniatowski – 8 r. śm.
+ rodzice: Leokadia i Alojzy Rysiewscy; zm. z rodziny.
+ Czesław i Melania Maciejewscy; zm. z rodziny Czyszewskich.
+ Barbara Petrykowska – w dniu urodzin i imienin.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Za zmarłych żołnierzy - górników z Brodnicy
+ rodzice: Maria i Bolesław Pawłowscy; siostra Teresa.
+ Krzysztof Przedziękowski – 7 r. śm.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Jadwiga Krajnik – 4 r. śm; Urszula i Mieczysław Krajnik.
+ Leokadia Gibutowska – popogrzebowa.
REZERWACJA
REZERWACJA
+ Jan Wiechowski – 3 r. śm.
+ Roman Kaliszer – 34 r. śm.
+ rodzice: Helena – 21 r. śm. i Hieronim Wojnowscy.
O łaskę wiary dla Jana i Boże błog. dla rodziny.
+ Bronisław, Edmund, Helena Krajnik; Jan, Julianna i siostry Ziółkowskich.
O zdrowie ciała i ducha dla Jadwigi oraz dzieci i ich rodzin.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w parafii.
Marta i Stefan Cegłowscy.
REZERWACJA
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O dra żywej wiary dla Marcina i Joli z rodziną; Jarosława i Przemysława z
rodzinami; Joanny, Tomasza, Magdaleny z rodziną; Anny z rodziną.
REZERWACJA
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.
REZERWACJA
+ Halina Maszkiewicz – 32 r. śm.
REZERWACJA
+ Albin Kamiński; zm. z rodziny.
O Boże błog. dla rodzin członków „Róż Różańcowych za Rodziny”
+ Jadwiga i Wiesław Katarzyńscy.
+ Zdzisław Giłka – 12 r. śm; Edwin Giłka; Janina i Józef; Roman Forkiewicz; Maria
Dudalska.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Henryk Węcławski.
+ rodzinę Jagłów.
+ Zygmunt Alichniewicz – 8 r. śm; zm. z rodziny Alichniewicz; rodziców
Sendzikowskich.
+ Klara; zm. z rodziny Nowak.
REZERWACJA
+ Roman Drozdowski – 3 r. śm; Stefan Badaczewski – int. z okazji urodzin.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I Niedziela Adwentu
2. grudnia 2012

1.
Dziś pierwsza niedziela Adwentu i początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego. Będziemy go przeżywać pod hasłem: „Być solą
ziemi”, które wzywa nas w „Roku wiary” do dzielenia się doświadczeniem
wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa z wszystkimi, do których Pan Bóg
nas posyła.
2.
Kończymy XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Podczas sumy
parafialnej o godz. 9.30 podziękujemy (podziękowaliśmy) Panu Bogu za
wszystkich organizatorów i uczestników. Jeszcze raz wszystkim, którzy się
przyczynili do zorganizowania tej imprezy religijno-kulturalnej, składamy
serdeczne „Bóg zapłać”. Zapraszamy do BDK-u na koncert Filipa Wojciechowskiego Trio wraz z Barock Quartet pt. „Region Chopina” na godz.
17.00. Koncert ten zwieńczy tegoroczny TKCh.
3.
Adwent to czas oczekiwania i przygotowania się na Boże Narodzenie. Roraty odprawiane będą w dni powszednie o godz. 6.15. Poprzedzone
one zostaną śpiewem Godzinek o NMP od godz. 5.50. Dzieci zapraszamy
na roraty od poniedziałku do soboty na godz. 17.00. Przynosimy ze sobą
lampiony.
4.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 3. grudnia św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, we wtorek 4. grudnia św. Barbarę – patronkę
górników; Jej figura zostanie odsłonięta w ołtarzu św. Mikołaja, którego
wspomnienie przypada   w czwartek 6. grudnia. Jest on patronem gestów
życzliwości i dobroci, szczególnie wobec dzieci. Pamiętajmy o tym; w piątek 7. grudnia św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.

5.
W sobotę 8. grudnia obchodzić będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia Msze św. zostaną odprawione o godz. 6.15,
7.00, 8.00, 10.00, 15.30, 17.00 i 18,30. Po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Krzyża św., gdzie o godz.
12.00 zapraszamy na modlitwę w „Godzinie Łaski”. Na Mszę św. o godz.
17.00 dzieci z klas II przyniosą medaliki i krzyżyki do poświęcenia. Na
Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 będzie miała miejsce „adopcja duchowa”, do której serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy bądź odnowią te
przyrzeczenia, bądź zapoczątkują nową duchową adopcję dziecka poczętego, zagrożonego zagładą. Prosimy o przyniesienie świec.
6.
W tym tygodniu przeżywać będziemy dni eucharystyczne: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W te dni okazja do spowiedzi św. od godz.
16.30: dla młodzieży w czwartek, dla dzieci w piątek. O godz. 17.00 Msza
św. roratnia.
7.
W ramach przygotowania narzeczonych do małżeństwa, dziś rozpoczynamy kurs przedmałżeński. Przeznaczony jest on dla tych, którzy nie
ukończyli go w szkole. Spotkania odbywać się będą o godz. 17.00 w salce
katechetycznej w wikariatce.
8.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla Kościoła na Wschodzie.
9.
Nasza parafia wraz z Rycerzami Kolumba organizują koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego w Brodnickim Domu Kultury 14.
grudnia o godz. 19.30. Bilety do nabycia w biurze parafialnym w cenie 30.
zł. Dochód przeznaczony jest na remont salki katechetycznej w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
10.
Ośmielamy i zachęcamy mężczyzn do wstąpienia w szeregi Plutonu
Różańca. Szczegóły na plakacie.
11.
7. i 8. grudnia w sklepach p. Marka Hildebrandta Caritas zorganizuje zbiórkę żywności dla dzieci z ubogich rodzin.
12.
Ministranci wraz z księżmi i dobroczyńcami przygotowali w pomieszczeniach wikariatki siłownię, zaś harcerze harcówkę. Wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w zorganizowanie i przygotowanie tych sal składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
13.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć
świece na stół wigilijny, do czego serdecznie zachęcamy. Małe świece kosztują 5 zł, duże 12 zł.
14.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
15.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Marię Szkamruk, l. 60, Leokadię Gibutowską, l. 94, Benedykta Lenckowskiego, l. 56.
„Wieczny odpoczynek…”.

