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WIADOMOŚCI Z FARY

Objawienie
Pańskie – świeżość wiary
Człowiekowi nie wystarczy samo zainteresowanie się ziemią i tym, co docze-

sne. „Nic, tylko ziemia, to największe piekło” w jakim może zamknąć się człowiek ulegając ideologii materializmu. Tymczasem jak napisał kiedyś Blaise Pascal: „Człowiek
przekracza człowieka”. On patrzy w górę, kontempluje gwieździste niebo, otwarty jest
na przyjęcie Boga, na spotkanie z Bytem Jedynie Koniecznym. Pragnienie to znajdujące się w każdym człowieku, choć czasem przysypane bywa zbytnimi troskami. Ono
jest echem obecności w człowieku Boga Żywego. To pragnienie nieskończoności, całkowitego spełnienia i wewnętrznej harmonii, wyrywa człowieka z uśpienia, z różnych
przyzwyczajeń i codziennej rutyny.
Mędrcy ze Wschodu, być może byli astronomami, bacznie obserwowali niebo i
ruchy ciał niebieskich. Pewnego dnia odkryli nieznaną dotąd gwiazdę (kometę), nowe
światło i dali się mu prowadzić… Tak zwykle czynią ludzie mądrzy i pokorni, którzy
umieją przechodzić „od zdziwienia ku zadziwieniu” (Jan Paweł II, Tryptyk rzymski).
To naturalne poznanie, objawienie się Boga przez piękno przyrody i w niezwykłych
wydarzeniach natury – w stworzonym świecie – są delikatnym zaproszeniem ze strony Stwórcy, skierowanym do człowieka, by Go poszukiwał także na drogach świata.
Takie jest nauczanie Kościoła, które na nowo przypomniał nam przed dziesięciu laty Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio. Stwierdził w niej, że wiara i rozum są
jak dwa skrzydła, na których umysł ludzki wznosi się do poznania prawdziwego Boga.
Obok tej „naturalnej” drogi odkrywania istnienia Boga Żywego, drogi mądrości i nauki, jest też droga Objawienia. To Bóg sam przemówił i wybrał sobie lud, by
w jego dziełach ukazać swoją moc i królowanie nad światem. Naród ten był w ręku
Boga narzędziem w prowadzonej przez Niego historii zbawienia, która zaowocowała
przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy.
To dlatego Arcykapłani i uczeni w Piśmie, synowie narodu wybranego, na pytanie Heroda od razu wskazali miejsce narodzenia Mesjasza cytując Księgę Micheasza
(5,1). Ale tutaj sami się zatrzymali! Oni nie wyruszyli razem z Mędrcami na poszukiwanie Mesjasza, który właśnie się objawił. To odrzucenie przez Żydów Jezusa Chrystusa trawa do dzisiaj! Czytając opis z Mateuszowej Ewangelii możemy odkryć trzy
postawy człowieka wobec tajemnicy Boga, który się objawia.
1). Pierwsza to postawa mędrców, pełna zaangażowania. Oni podjęli trud dro-

gi, byli posłuszni głosowi tęsknoty za Bogiem.
2). Druga to zachowanie uczonych w Piśmie i Arcykapłanów, oni byli „przyzwyczajeni do Boga”, wiele na jego temat wiedzieli, ale utracili świeżość wiary. Nie
podjęli nowego wyzwania. Nie doświadczali już w swoim życiu niepokoju, który wyrywa z codziennej rutyny i każe na nowo odkryć Boga Żywego, Boga zawsze większego, Pana, który wciąż się objawia, ukazuje swoją chwałę.
3). Wreszcie trzecia postawa – ta Heroda, który czuje się zagrożony pełen lęku
o utrzymanie za wszelką cenę władzy i dominacji. Herod wierzy jedynie w siłę swoich żołnierzy, w swoją umiejętność robienia intryg. On nie działa z czystą intencją,
choć ostentacyjnie dopytuje się o Nowonarodzonego Króla. Herod utracił prostotę
dziecka, dlatego jest dla nas przykładem „człowieka starego”, uwikłanego w grzechy, a
przez to niezdolnego, by otworzyć się na Boże działanie i łaskę. On nie jest gotowy na
przyjęcie DARU.
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy otwierają swoje domy duszpasterzom, którzy wraz z ministrantami
przychodzą z Bożym błogosławieństwem. Oto najbliższy porządek kolęd:
7.01.2013 – poniedziałek – od godz.
11.01.2013 – piątek – od godz. 15.30
15.30
1. Paderewskiego 1 – 5		
1. 18 Stycznia 3 – 29			
2. Paderewskiego 9 i 11		
2. 18 Stycznia 31 – 57A		
3. Paderewskiego 7 i 13		
3. 18 Stycznia 85 – 59 i Nad Stawem
4. Paderewskiego 2 – 12 – 12A
4. 18 Stycznia 105 – 87a		
5. Paderewskiego 36 – 14 – 14A
5. 18 Stycznia 131 – 107
12.01.2013 – sobota – od godz. 14.00
8.01.2013 – wtorek – od godz. 15.30
1. Sokołów 				
1. Hallera 1 – 13
2. Wybickiego 2 – 18			
2. Hallera 10A – 27
3. Wybickiego 20 – 37		
3. Kamionka
4. Wybickiego 19
4. Kopernika 1 – 10
5. Sienkiewicza 3A – 21
5. Kopernika 11 – 20
13.01.2013 – niedziela – od godz. 14.00
9.01.2013 – środa – od godz. 15.30
1. Matejki 4				
1. 3 Maja 1
2. Matejki 8 (1-35)			
2. 3 Maja 2 – 9
3. Matejki 8 (36-75)			
3. 3 Maja 3 – 5
4.Matejki 10 (1-35)
4. Piaski 8 (1 – 41)
5. Matejki 10 (36-75)
5. Piaski 8 (42 – 75)
14.01.2013 – poniedziałek – od godz.
6. Zduńska i Pocztowa
15.30
10.01.2013 – czwartek – od godz. 15.30 1. Matejki 12 (1-35)			
1. Mazurska 1 -25
2. Matejki 12 (36-75)			
2. Mazurska 12 – 26
3. Matejki 1, 2, 3, 5 i Emilii Plater
3. Mazurska 11
4. Sienkiewicza 2			
4. Mazurska 27 (1 – 30)
5. Sienkiewicza 3
5. Mazurska 27 (31 – 61)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Objawienia Pańskiego
6. stycznia 2013
1.
Dziś przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli.
Podczas Mszy św. poświęciliśmy kadzidło i kredę, którą zaznaczamy odrzwia
naszych mieszkań na znak, że tam mieszkają chrześcijanie. Kolekta przeznaczona jest na cele misyjne. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
2.
W środę 9. stycznia podczas nowenny do MBNP i Mszy św. wieczornej
odprawimy także nowennę przygotowującą nas do peregrynacji Obrazu MB
Częstochowskiej.
3.
Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza
na modlitwę w intencji chorych w piątek 11. stycznia na godz. 13.30 do Kaplicy
Krzyża Świętego.
4.
W sobotę 12. stycznia o godz. 14.00 w salce katechetycznej w wikariatce
odbędzie się spotkanie uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej.
5.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Chrztu Pańskiego,
którym zakończymy liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego.
6.
Do nabycia u ministrantów jest album składający się z płyty CD, na której znajduje się muzyka organowa w wykonaniu Pana Piotra Jaworskiego, naszego organisty oraz filmu na DVD, przedstawiający remont, renowację i budowę naszych organów. Zachęcamy do nabywania. Jest to pierwsza płyta nagrana
w naszej Farze na odnowionym instrumencie.
7.
Parafia zatrudni na stanowisku kościelnego. Kandydaci proszeni są o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do księdza proboszcza.
8.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W pierwszym tegorocznym
numerze tygodnika katolickiego „Niedziela” m. in. artykuły poświęcone tematyce misyjnej i wizycie duszpasterskiej czyli kolędzie.
9.
Brodnicki Dom Kultury zaprasza na wyjątkowy koncert zespołu „Pieśni
i Tańca Śląsk”, który odbędzie się 3. lutego o godz. 17.00 w nowej hali OSiR.
Bilety do nabycia w BDK-u codziennie od godz. 8.00 do 20.00. 100 osobowy
zespół śpiewaków, tancerzy i muzyków wykona podczas dwugodzinnego koncertu najpiękniejsze polskie pieśni, piosenki oraz tańce ludowe i narodowe.
10.
Warsztaty Terapii Zajęciowej zapraszają na zajęcia Uniwersytetu III
Wieku. Zajęcia we wszystkich sekcjach odbędą się w środę 9. stycznia o godz.
15.00.
Osoby z Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski chcące brać udział w
balu karnawałowym mogą zapisać się w siedzibie WTZ u. Wyspiańskiego 13 do
19. stycznia. Bal odbędzie się 24. stycznia.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy: śp.: Urszulę Majewską,
l. 82, Jadwigę Angowską, l. 86. „Wieczny odpoczynek…”.
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+ Ryszard Plisikiewicz.
+ Urszula Majewska – popogrzebowa.
+ Edward Rozwadowski – popogrzebowa.
+ rodzice: Aniela i Józef oraz bracia Kulbaccy.
+ Włodzimierz Siedlecki – popogrzebowa.
+ Elżbieta Jastrzębska – 8 r. śm.
+ Barbara Januszyńska – int od koleżanek: Marii, Henryki, Mirki i Basi.
+ Elżbieta Kamińska – 6 r. śm.
+ Jadwiga Angowska – popogrzebowa.
+ siostra Seweryna Jasińska.
+ Anna i Józef Kwas; Jan i Anna Laskowscy.
+ Zdzisław Śliwiński – int. od brata Wiesława z rodziną.
+ Wojciech i Jan Komarowscy; rodzice Stefańscy.
+ Robert i Władysława Szymańscy.
+ Jerzy – 6 r. śm. i Jadwiga Gutowscy.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w naszej
parafii.
+ Edward Żebrowski – 11 r. śm; zm. rodzice i teściowie.
+ Melania Worobiec – 4 r. śm.
+ Przemysław Przybylski – 2 r. śm.
+ Władysław Kalisz – 4 r. śm.
+ Emilia Wiśniewska – w rocz. śm.
+ z rodziny Reflińskich.
+ Leonard Biliński – 6 r. śm.
REZERWACJA
+ Bronisław Jakubowski – 20 r. śm.
+ Elżbieta Krasińska – z racji urodzin.
Dziękczynno – błagalna dla Dariusza i Doroty w 26 rocz. ślubu i opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny.
+ Jania – 3 r. śm. i Filomen Defańscy.
+ Krystyna Kurlenda – w rocz. śm.
+ Balbina, Urszula, Walerian, Kornel, Bonifacy Ottowicz; Stanisław Brozdowski.
+ Urszula Leśnik – 5 r. śm. i Bolesław.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Zenon Mańkowski – w rocz. śm.
O Boże błog. dla wnuka Mateusza w 8 rocz. urodzin.
+ Bolesława – 1 r. śm. i Józef – 7 r. śm; Henryk Gołębiewski.
+ Stefan Laskowski – w rocz. śm.
+ Jadwiga Kowzan.
+ Stanisław Pietrzak i Henryk Sobiesiński.
+ Klara, Magdalena i Wawrzyniec Nowak; zm. rodzeństwo.

