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WIADOMOŚCI Z FARY
Po co kolęda?

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości.
Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez
przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię.
Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą ten
czas przeżywać razem w rodzinie przy stole wigilijnym.
Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach i na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z życzeniami.
Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego
domy swoich parafian.
Tradycja kolędowania sięga dalekiej przeszłości. Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady kolędowania w okresie
świąt Bożego Narodzenia jako formę bezpośredniego kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy obszarowo parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam,
że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich
krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Zapis u św.
Łukasza mówi, iż Chrystus poleca swoim 72 uczniom, aby szli „do każdego miasta i
miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (Łk 10, 1-12).
Mało kto wie, że do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan,
przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy
Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się. Czytamy w nim:
„proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza
niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie
domagają - roztropnie ich korygować” (kań. 529 § l KPK).
Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Piękna i głęboka jest treść śpiewanych tradycyjnie
kolęd, które są zwiastowaniem radości o narodzonym Bożego Syna, który chce być
„Bogiem z nami”. Otwierając drzwi domu, mieszkania, by zaprosić Emmanuela, by
się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie i w każdym sercu.

Kulminacyjnym punktem odwiedzin kałana jest odczytanie w rodzinie fragmentu Pisma św. (jeżeli zostało wyłożone) o narodzeniu Pana Jezusa oraz modlitwy
o błogosławieństwo dla mieszkańców, np: „Panie, pobłogosław nam, błogosław ten
dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez
Jezusa Chrystusa”. Po odmówieniu modlitwy Pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, preferuje się odmówienie modlitw wstawienniczych za rodzinę, za dzieci, za
małżonków, za chorych i samotnych.
		
Miło, kiedy podczas odwiedzin kolędowych bierze w nich udział cała
rodzina. Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie natury religijnej. Niekiedy ta krótka i raczej symboliczna wizyta staje się okazją do podjęcia
bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia zdecydowanie większej
ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś potrzebuje dłuższej rozmowy,
właśnie na kolędzie ma możliwość umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla
obu stron terminie.
Na stole powinno leżeć Pismo św., krzyż, świece, woda święcona i kropidło.
Zazwyczaj parafianie z radością oczekują na przybycie swojego duszpasterza, goszcząc go w progach swojego domu. Niestety zdarzają się, też i pewne trudności, z jakimi spotyka się kapłan podczas kolędy. Zamknięte drzwi, nie zawsze muszą oznaczać
niechęć do księdza ze strony parafian. Najczęstszym dziś tego powodem jest po prostu praca domowników, która uniemożliwia wspólne spotkanie.
Niejednokrotnie problemy z przyjęciem księdza w domu mają „wierzący”
stojący z boku Kościoła, „wierzący-niepraktykujący”, żyjący w związkach niesakramentalnych, których styl życia wyklucza ich z możliwości aktywnego uczestnictwa w
życiu sakramentalnym Kościoła.
Każda parafia prowadzi kartoteki swoich parafian, gdzie odnotowuje się dane,
przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji rodziny, problemy. Warto dbać, aby ta kartoteka była uzupełniana przez kapłana na kolędzie.
Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z różnych przyczyn), a ma życzenie wizyty
duszpasterskiej, może zawsze skontaktować się osobiście lub telefonicznie z proboszczem parafii, aby umówić się na kolędę w innym dogodnym terminie.
Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej,
w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo
kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.
A oto plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni w naszej parafii:
2.01.2013 – środa – od godz. 15.30
5.01.2013 – sobota – od godz. 14.00
1. Ogrodowa 1 – 43			
1. Lidzbarska 1A do Polmo
2. Ogrodowa 2				
2. Młyńska i Lidzbarska od 47-20
3. Ogrodowa 2a i 12
3. Lidzbarska 59 – 50
4. Ogrodowa 4 – 24			
4. Żeromskiego i Lidzbarska 6
5. Grunwaldzka i Strzelecka		
5. Krajobrazowa i Lidzbarska za torami

6.01.2013 – niedziela – od godz. 14.00
1. Waryńskiego (parzyste)
2. Waryńskiego (nieparzyste)
3. Kochanowskiego
4. Prosta
5. Jagiellońska

7.01.2013 – poniedziałek – od godz.
15.30
1. 18 Stycznia 3 – 29			
2. 18 Stycznia 31 – 57A		
3. 18 Stycznia 85 – 59 i Nad Stawem
4. 18 Stycznia 105 – 87a		
5. 18 Stycznia 131 – 107

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Świętej Rodziny
30. grudnia 2012
1.
Dzisiejsza niedziela, ostatnia w kończącym się roku 2012, jest świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie spadają na
współczesną rodzinę, dlatego też prośmy Pana Boga, aby nasze rodziny, wpatrzone
w Świętą Rodzinę z Nazaretu, czerpały z Niej wzór wzór i pomoc.
2.
Przed naszymi kościołami zbierane są ofiary na Fundusz Obrony Życia. Z tej
okazji składamy serdeczne „Bóg zapłać” ofiarodawcom i kwestującym.
3.
Dziś o godz. 17.45 spotkanie członków Żywego Różańca, a o godz. 18.30
Msza św. za żywych i zmarłych członków tej wspólnoty.
4.
W poniedziałek 31. grudnia w ostatni dzień roku kalendarzowego 2012 –
dzień św. Sylwestra – zostanie odprawione nabożeństwo dziękczynno-błagalne
połączone ze Mszą św. o godz. 17.00. Podziękujemy Panu Bogu za miniony czas,
spotkanych ludzi, za dobro, którego w tym czasie doświadczyliśmy. Przeprosimy za
grzechy i niewierności. Poprosimy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, miasta,
parafii, dla naszych rodzin i dla każdego z nas. Odśpiewamy uroczyste „Te Deum”.
Serdecznie na to nabożeństwo zapraszamy. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.30.
5.
We wtorek 1. stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, święto
nakazane. Z Maryją wkraczamy w Nowy 2013 Rok. Jest to także Światowy Dzień
Pokoju, o który będziemy się szczególnie modlić.
6.
W Nowy Rok nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Pozostałe Msze św. według
porządku niedzielnego. Tego dnia po Mszy św. wieczornej zapraszamy na koncert
organowy w wykonaniu naszego Pana Organisty Piotra Jaworskiego. Zostaną wykonane utwory, które znalazły się na nowej płycie nagranej przez Pana Piotra.
Jest to pierwsza płyta nagrana w Farze Brodnickiej a w zasadzie dwie, na którą składają się: płyta z muzyką organową oraz film na DVD, przedstawiający remont, renowację i budowę naszych organów. Płyta jest już dostępna w naszej parafii, a oficjalnie
będzie rozprowadzana 1. stycznia po każdej Mszy św. Cena płyty 20 zł. Szczegóły na
plakatach.
7.
Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy: śp.: Giesbert Zagórski,
l. 73, Roman Guzowski, l. 77, Barbara Januszyńska, l. 63. „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 31.12 – 06.01.2013 r.
Poniedziałek
31.12.2012

Wtorek
Świętej Bożej
Rodzicielki
Maryi
01.01.2013

Środa
02.01.2013

Czwartek
03.01.2013

Piątek
04.01.2013

Sobota
05.01.2013

Niedziela
Objawienie
Pańskie
23.12.2012

Kościół
szkolny

6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
17.00
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30

+ Tadeusz Seliwiorstow – 3 r. śm.
+ Tadeusz Gorzka – popogrzebowa
+ Maria i Franciszek Złotopolscy
+ Władysława i Kazimierz Rutkowscy; Alfons Golubski
+ Sylwester Domżalski i Genowefa Beksa.
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. w Nowym 2013 roku.
+ Helena Guzowska – 20 r. śm.
+ Maksymiliana i Józef Sarnowscy; zm. dziadkowie z obojga stron.
ZA PARAFIAN.
+ Stanisława Śródkowska.
+ Salomea Berent – 2 r. śm.

8.30
10.00
11.30
6.30
6.30
7.00
8.00
8.00
18.30
6.30
7.00
8.00
8.00
17.00
18.30
6.30
7.00
8.00
8.00
17.00
18.30
6.30
7.00
7.00
8.00
8.00
18.30
6.30
8.00

+ Genowefa Piwosz; zm. rodzice.
+ Irena i Józef Menelscy; Franciszek i Stanisława Paczkowscy; Cecylia Wiśniewska.
O zdrowie ciała i ducha dla Teresy i jej męża, dzieci z rodzinami.
+ Kazimiera i Bronisław Chechłowscy; zm. z rodziny Chechłowskich.
+ Gisbert Zagórski – int. Od sąsiadów z 3 maja.
+ Ewa Chrzasowska – 1 r. śm.
+ Franciszek Treichel – 10 r. śm; zm. rodzice.
Dziekczynna za wybranie nas do służby swojej.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Kościół Szkolny

9.30
11.00
12.15
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Tadeusz Stożyński – od sąsiadów z ul. Matejki.
REZERWACJA
+ mąż Stanisław – 20 r. śm; zm. rodzice i teście.
+ Gertruda i Bernard Wisińscy – od syna Piotra z żoną i rodziną.
+ Mieczysław Kędzia i Mieczysław Rosik.
O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Dawida z racji urodzin.
+ Barbara Januszyńska – popogrzebowa.
+ Alfons Płoszyński – 7 r. śm; zm. rodzice Płoszyńscy i Jurkiewicz.
+ Szymon i Kazimierz Lorenc; Marianna i Jan Magalscy.
+ Petronela Kobylska – popogrzebowa.
REZERWACJA
+ Gisbert Zagórski – popogrzebowa.
+ Faliksa Janeczek – 14 r. śm; Józef, Leszek; zm. z rodziny Janeczek.
+ Julianna Nadolna – 10 r. śm; Alojzy, Tadeusz, Marian Nadolni; zm. rodzice Dąbrowscy.
Zbiorowa za zmarłych.
+ Sylwester Domżalski w rocz. śm.

W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
+ Edward Kamiński – 22 r. śm.
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.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Roman Zakrzewski; zm. rodzice i teście.
+ Zenon Sternicki – 10 r. śm
+ Jan Szczypiorski; rodzice: Jadwiga i Józef; teść Bolesław Łepkowski.
+ Robert Kowalski – 18 r. śm.
+ Maria i Feliks Łęgowscy.
+ Franciszek, Jan, Lucyna Wiśniewscy; rodzice Truszkowscy; siostra Hanna.
+ Ewa Orzechowska – 5 r. śm; zm. z rodziny Smętek i Orchowskich.

