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WIADOMOŚCI Z FARY
Apel na 60 Światowy Dzień Trędowatych

Na ostatnią niedzielę stycznia przypada 60. Światowy Dzień Trędowatych. Przez całe stulecia trędowatymi zajmowali się przede wszystkim
misjonarze. Jubileuszowy Światowy Dzień Trędowatych jest doskonała okazją do przypomnienia tego wielkiego dzieła miłosierdzia najodważniejszych
świadków Chrystusa, wśród których nie brakowało ludzi świętych. W tym
roku myślimy szczególnie o misjonarzach pracujących w ogarniętym wojną
Mali, gdzie katolicy stanowią zaledwie 1% mieszkańców.
Według legendy, święty Marcin leczył kiedyś trędowatych pocałunkiem. Mimo niekwestionowanego postępu w medycynie, ta szczególna „terapia” nie straciła nic na wartości, o czym dobrze wiedzą misjonarze pracujący w najuboższych rejonach świata. Trędowaci bowiem zawsze cierpieli nie
tylko z powodu choroby wywołanej bakterią Hansena, ale przede wszystkim
z powodu braku miłości i lęku, który kazał izolować chorych w miejscach
odosobnienia, bez zapewnienia im jakiejkolwiek opieki.
Kiedy inicjator Światowego Dnia Trędowatych, Sługa Boży Raoul
Follereau rozpoczynał swoją wielką akcję, zdawał sobie sprawę, że ma do
czynienia z nieuleczalną chorobą. Wiedział też, że można, a nawet trzeba
wspierać, pielęgnować i kochać ludzi dotkniętych trądem. Dzięki odkryciu
skutecznej terapii, wielkiej pracy organizacyjnej oraz zaangażowaniu rzeszy
świeckich i zakonnych misjonarzy, w ciągu ostatnich lat wyleczono kilkanaście milionów chorych.
Mimo to trąd nie ustępuje, a jego rozwojowi sprzyjają głód, ubóstwo,
brak edukacji i dostępu do elementarnej opieki medycznej. Obserwowany
w ostatnich latach wzrost nastrojów antychrześcijańskich głównie w Afryce i krajach azjatyckich utrudnia, a nawet w niektórych regionach wprost
uniemożliwia kontynuację pracy na rzecz trędowatych. Dlatego bardziej, niż
kiedykolwiek potrzebna jest dziś szczególna modlitwa o pokój, tolerancję i
sprawiedliwość społeczną. Potrzebne jest także materialne wsparcie, które
pozwoli leczyć, pielęgnować i opiekować się nie tylko ludźmi chorymi na
trąd, ale też tymi, którzy na skutek przebytej choroby nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Drogi Przyjacielu!
Piszę, aby podzielić się z Tobą swoją radością. Od ponad kilku tygodni moje
oczy codziennie pochłaniają słowa z wielkiej i grubej Księgi zwanej Pismem Świętym. Z każdym dniem dotykają mnie coraz to głębsze uczucia i nowe odkrycia.
Chciałabym Ci o wszystkim opowiedzieć, bo wiem jak bardzo pragniesz znaleźć
swoją własną drogę.
Ludzie są okrutni. Nie zawsze dziękują za dobre, ale kłaniają się przed Panem, gdy jest źle. Oskarżają za zło, ból, cierpienie i rozpacz człowieka i Boga, nie
znajdując winy w swoich czynach i nie poszukując wyraźnej i niezniszczalnej drogi… Znalazłaś kiedyś wytłumaczenie takiego postępowania? Gdy przemierzyłam po
raz pierwszy kilka Ksiąg Starego Testamentu odkryłam w nich niezniszczalny kompas mojego życia, którego strzałka nie zbłądzi. Wiesz dlaczego? Ten, który stworzył
Ciebie i mnie nie wymaga od nas, żebyśmy sobie ze wszystkim sami radzili. Daje
nam wskazówki, z których jeżeli tylko chcemy możemy korzystać. Obdarzył nasze
dłonie Instrukcja Obsługi do Człowieka, którego sam jest autorem. Tam zobaczysz
jak funkcjonujesz. Znajdziesz ukryte funkcje siebie samego, zrozumiesz dlaczego
tak się wszystko układa. Owszem, to trudne i wymagające… Niezrozumiałe słowa,
czasami zdaje się, że przestarzale sytuacje. Ale przy niej nauczysz się żyć, kochać,
myśleć… Nauczysz pokory, miłości, mądrości, przebaczenia, modlitwy. Jeśli chcesz
by twe życie miało sens pozwól sobie na luksus korzystania z podpowiedzi od Tego,
który kocha Cię i chce Twojego szczęścia. Czytać Biblię to przeglądać się w lustrze,
które odbija moją twarz razem z twarzą Boga. Ponadczasowość, uniwersalność, doniosłość… To wszystko powoduje, że mogłabym wracać do niej zawsze. Myślę, że
Ciebie też ugości wszystkim tym co posiada.
Zapraszam, zamieszkaj w niej!
Z Panem Bogiem!
Alicja
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III Niedziela Zwykła
27. stycznia 2013

1.
Dziś zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca na spotkanie o
godz. 17.45 a o godz. 18.30 na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków tej
Wspólnoty.
2.
W kalendarzu liturgicznym wspominać będziemy: w poniedziałek 28. stycznia św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła; w czwartek 31. stycznia
św. Jana Bosko, prezbitera.
3.
W sobotę 2. lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w tradycji polskiej MB Gromnicznej. W tym dniu zostaną poświęcone świece, zwane gromnicami. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata,
która nieustannie oświeca drogi naszego życia. Tego dnia Msze św. o godz. 6.30,
7.00, 8.00 – Msza św. zbiorowa za zmarłych, 10.00, 15.30, 17.00 i 18.30. Podczas

Mszy św. o godz. 17.00 zostaną poświęcone świece tych dzieci, które w tym roku
przystąpią do I Komunii św. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które przyniosą
ze sobą świece. Po Mszy św. o godz. 18.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
4.
Po Mszy św. o godz. 8.00 księża: Sebastian i Michał udadzą się do chorych z
posługą sakramentalną.
5.
Jest to także Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w modlitwach o zakonnicach, zakonnikach oraz członkach instytutów świeckich. Szczególnie módlmy
się za nasze Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP. Dziękujemy Siostrom za wieloletnią posługę w naszej wspólnocie. Kolekta tego dnia przeznaczona
jest dla klasztoru Sióstr Karmelitanek w Łasinie.
6.
W związku z tym, że jeszcze trwają odwiedziny kolędowe spowiedzi z okazji
dni eucharystycznych odbędą się w przyszłym tygodniu: 7. i 8. lutego.
7.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do „domu Ojca” śp.: Zyta Przedziękowska, l. 90, Pelagia Kosiorowska, l. 76, Teresa Pawińska, l. 60, Marianna Kłosowska, l. 88. „Wieczny odpoczynek…”.
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...
Dobiega końca tradycyjna kolęda. Odwiedzać będziemy do niedzieli 3. lutego włącznie. Tego dnia oprócz wyznaczonych ulic odwiedzimy także tych wszystkich, którzy z jakichś powodów nie mogli przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie.
Prosimy o zgłoszenie w biurze parafialnym do piątku włącznie. Oto porządek kolęd:
27.01.2013 –niedziela– od godz. 14.00
30.01.2013 – środa– od godz. 15.30
1. Wyspiańskiego 8B
1. Witosa 2 (1-30)
2. Wyspiańskiego 12
2. Witosa 2 (31-65)
3. Wyspiańskiego 14
3. Witosa 4 (1-30)
4. Wyspiańskiego 16
4. Witosa 4 (31-65)
5. Piaski, od. godz. 17.00 Wyspiańskiego 5. Witosa 8
10C
31.01.2013 – czwartek– od godz. 15.30
28.01.2013 – poniedziałek– od godz.
1. Witosa 6 (1-35)
15.30
2. Witosa 6 (36-65)
1. Wyspiańskiego 15 (1-30)
3. Witosa 18
2. Wyspiańskiego 15 (31-60)
4. Witosa 20
3. Wyspiańskiego 17 (1-30)
5. Witosa 10
4. Wyspiańskiego 17 (31-60)
1.02.2013 – piątek– od godz. 15.30
5. Wyspiańskiego 19
1. Witosa 22
29.01.2013 – wtorek– od godz. 15.30
2. Witosa 24
1. Wyspiańskiego 21 (1-30)
3. Lipowa
2. Wyspiańskiego 21( 31-60)
4. Przedzamcze i Zamkowa, Stary Plac
3. Wyspiańskiego 23 (1-30)
Szkolny i Mały Rynek
4. Wyspiańskiego 23 (31-60)
5. Krótka, Kilińskiego.
5. Witosa 14
3.02.2013 – piątek– od godz. 15.00
6. Witosa 16
UZUPEŁNIENIA oraz Sobieskiego 2a,
2b i 2c

Intencje Mszalne 28.01 – 03.02.2013 r.

Poniedziałek
28.01.2013

Wtorek
29.01.2013

Środa
30.01.2013

Czwartek
31.01.2013

Piątek
01.02.2013

Objawienie
Pańskie
Sobota
02.02.2013

Niedziela
03.02.2013

Kościół
szkolny

6.30
7.00
8.00
8.00
18.30
6.30
7.00
8.00
18.30
6.30
7.00
8.00
8.00
18.30
6.30
7.00
8.00

O Boże błog. i zdrowie dla p. Bronisławy Rutkowskiej w 80 rocz. urodzin.
+ Amelia Jasińska; zm. z rodziny.
+ Marianna Kłosowska – popogrzebowa.
+ Krystyna Chochołowska – Dzierzyńska – 1 r. śm.
+ Władysława Kępczyńska; córka Hanna Baranowska.
+ Zyta Przedziękowska – int. od rodziny Trojanowskich.
+ Zenon Ziółkowski – 1 r. śm.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Edward Kaliszewski w rocz.śm; zm. rodzice.
+ Marianna Kłosowska – int. od sąsiadów z ul. Nowa Kolonia 7.
+ Benedykt Kamiński – 19 r. śm. i Stefania Kamińska – 4 r. śm.

+ Pelagia Kosiorowska – int. od Marii Kosiorowskiej z rodziną.
+ żona Krystyna Lewicka – 4 r. śm; rodzice: Maksymilian i Kazimiera; brat
Henryk; rodzice: Bolesław i Marianna Lewiccy; zięć Radosław.
8.00 + Janina – 10 r. śm. i Czesław – 12 r. śm. Jasińscy.
18.30 + Stanisław Gruszczyński – 5 r. śm.
6.30 + Genowefa i Józef Orylscy; zm. z rodzin Kaczyńskich i Orylskich.
7.00 + Pelagia Kosiorowska – int. od rodziny Łukasik.
8.00 + Marta Sternicka – 3 r. śm.
17.00 + Maria – int. od dzieci.
18.30 + Elżbieta Gmińska – 3 r. śm; zm. z rodziny Gmińskich; Franciszek Osiński.
18.30 REZERWACJA.
6.30 + Teresa Pawińska – popogrzebowa.
7.00 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.
8.00 Zbiorowa za zmarłych.
10.00 + żona Maria.
15.00 + Gabriel Baśkiewicz; rodzice: Anna i Aleksander Żbikowscy; Lidia i Tadeusz
Płachetko.
17.00 + Marian Dębiński – int. z racji urodzin i imienin.
18.30 W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
6.30 Dziękczynna i o zdrowie, Boże błog. i opiekę NMP dla Marii i jej rodziny.
8.00 + Stefan Witkowski – 12 r. śm; zm. z rodziny.
9.30 SUMA – ZA PARAFIAN.
11.00 Dziękczyna za służbe Bożą z prośbą o poddanie się woli Bożej.
12.15 + Józefa Kukawka – 52 r. śm; zm. z rodziny Rychel.
18.30 REZERWACJA
8.30 + Anna i Stanisław Bednarczyk; Teresa Kędziorska.
10.00 + Irena Jakubowska – 1 r. śm.
11.30 + Kazimierz Gajda – 4 r. śm.

