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WIADOMOŚCI Z FARY

Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego

Drodzy Bracia i Siostry!
1. 11 lutego 2013 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, odbędą się w sanktuarium maryjnym w Altötting uroczyste obchody XXI Światowego Dnia Chorego. Dzień ten jest dla chorych i pracowników służby zdrowia, dla
wiernych chrześcijan i dla wszystkich osób dobrej woli „owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do
wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie święte Oblicze Chrystusa,
który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”. W tych okolicznościach jest szczególnie bliski mojemu sercu każdy i każda
z was, drodzy chorzy, którzy w placówkach opiekuńczych i leczniczych czy też w
domach doświadczacie trudnych chwil z powodu choroby i cierpienia. Wszystkim
pragnę przekazać pełne otuchy słowa ojców Soboru Watykańskiego II: „Nie jesteście
opuszczeni czy niepotrzebni: jesteście powołani przez Chrystusa, wy jesteście Jego
przejrzystym obrazem”.
2. Aby wam towarzyszyć w duchowej pielgrzymce, która z Lourdes – miejsca i symbolu nadziei i łaski – prowadzi nas do sanktuarium w Altötting, chciałbym wam
zaproponować refleksję nad emblematyczną postacią Miłosiernego Samarytanina.
Opowiedziana przez św. Łukasza przypowieść ewangeliczna wpisuje się w szereg
obrazów i historii zaczerpniętych z codziennego życia, za pomocą których Jezus
pragnie pouczyć o głębokiej miłości Boga do każdej istoty ludzkiej, w szczególności
gdy jest ona chora i cierpiąca. A jednocześnie, poprzez słowa kończące przypowieść
o Miłosiernym Samarytaninie: „Idź, i ty czyń podobnie”, Pan ukazuje, jaka winna
być postawa każdego Jego ucznia w stosunku do innych, zwłaszcza do potrzebujących opieki. Chodzi mianowicie o to, by czerpać z nieskończonej miłości Boga –
utrzymując z Nim silną relację w modlitwie – siłę do tego, by na co dzień troszczyć
się konkretnie, na wzór Miłosiernego Samarytanina, o osoby zranione na ciele i na
duchu, proszące o pomoc, także gdy są to osoby nieznane i pozbawione zasobów.
Odnosi się to nie tylko do pracowników duszpasterstwa i służby zdrowia, ale wszystkich, również samego chorego, który może przeżywać swoją kondycję w perspektywie wiary: „Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale
zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim prowadzi do odnajdywania sensu przez

zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością.
3. Różni ojcowie Kościoła upatrywali w postaci Miłosiernego Samarytanina samego
Jezusa, a w człowieku, który wpadł w ręce złoczyńców, Adama, ludzkość zagubioną
i zranioną przez swój grzech. Jezus jest Synem Bożym, Tym, który uobecnia miłość
Ojca – miłość wierną, wieczną, nie znającą barier ani granic. Ale Jezus jest także
Tym, który „ogołaca się” ze swojej „boskiej szaty”, który zniża się ze swojej boskiej
„kondycji”, by przyjąć postać ludzką i przybliżyć się do cierpiącego człowieka, aż
po zstąpienie do piekieł, jak wyznajemy w Credo, i by przynieść nadzieję i światło. 4.Na koniec pragnę skierować wyrazy szczerej wdzięczności i słowa zachęty do
katolickich placówek ochrony zdrowia i do samego społeczeństwa, do diecezji, do
wspólnot chrześcijańskich, do rodzin zakonnych zaangażowanych w duszpasterstwo
służby zdrowia, do stowarzyszeń pracowników służby zdrowia i wolontariatu. Oby
we wszystkich wzrastała świadomość, że „przyjmując z miłością i wielkodusznie
każde ludzkie życie, zwłaszcza wtedy, gdy jest ono wątłe lub chore, Kościół realizuje
zasadniczy wymiar swego posłannictwa”.
Zawierzam ten XXI Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Najświętszej
Maryi Panny Łaskawej, czczonej w Altötting, prosząc, aby zawsze towarzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim
osobom angażującym się w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi samarytanami dla swych braci i sióstr doświadczonych przez chorobę i cierpienie, i z serca
udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. 		
BENEDICTUS PP XVI
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Zwykła
10. lutego 2013
1.
W ubiegłą niedzielę zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Wszystkim, którzy
nas przyjęli, składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę, gościnę, rozmowy, za ofiary składane przy tej okazji. Niech Boże błogosławieństwo, które spraszaliśmy dla naszych rodzin towarzyszy w ciągu całego roku.
2.
Dziś w naszej Farze w ramach tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinnego po
Mszy św. o godz. 12.15 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament w Kaplicy Krzyża
Świętego aż do Mszy św. wieczornej. Intencją tego nabożeństwa jest przeproszenie
Pana Boga za popełnione grzechy podczas karnawału i przygotowanie się na okres
Wielkiego Postu. Także w poniedziałek i we wtorek w tym duchu będzie przebiegała
adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8.00 aż do Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy na osobistą modlitwę. Dziś w trakcie adoracji o godz.
15.00 nabożeństwo wynagradzające do Miłosierdzia Bożego.
3.
W poniedziałek 11. lutego przypada wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Msza św. w intencji chorych wraz z udzieleniem Sakramentu
Chorych zostanie odprawiona o godz. 10.00. Zapraszamy ludzi chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. Serdecznie prosimy członków rodzin, ludzi młodych
i zdrowych o pomoc osobom chorym i starszym w dotarciu do Fary. Od godz. 9.30

słuchać będziemy spowiedzi św.
4.
Okres Wielkiego Postu rozpoczynamy Środą Popielcową. Msze św. w tym
dniu o godz. 6.20, 7.00, 8.00, 10.00; po południu: o godz. 15.30, 17.00 – dla dzieci i
młodzieży oraz o godz. 18.30. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem,
który jest zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia. Pamiętajmy słowa Chrystusa Pana: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Tego dnia obowiązuje post, tzn. nie
tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych - dotyczy to wszystkich wiernych
od 14. roku życia natomiast post polega na spożyciu w ciągu dnia jednego posiłku do
syta. Post obowiązuje osoby od 18. do 60. roku życia. Niemniej zachęcamy wszystkich wiernych do podejmowania postu oraz postanowień pokutnych w ciągu całego
okresu wielkopostnego. Kolekta tego dnia jest przeznaczona jako jałmużna postna
– na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy oraz korzystanie z dyspens od pokarmów
mięsnych w piątki.
5.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawiane w każdy piątek Wielkiego
Postu dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 18.00, zaś dla młodzieży w kościele szkolnym o godz. 19.15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00, poprzedzone będą różańcem pokutnym o godz.
15.30. Wszystkich na te nabożeństwa serdecznie zapraszamy.
6.
Od Środy Popielcowej rozpoczynamy 46 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Od tego dnia rozpocznie się także
okres spowiedzi wielkanocnej. Kartki do spowiedzi będzie można odbierać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej od środy. Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej
przypomina o zachowaniu zwyczaju kartek do spowiedzi wielkanocnej. Fakt tej spowiedzi należy odnotować w kartotece parafialnej. Jest to jedna z podstaw wydania
zaświadczenia, że jest się praktykującym katolikiem.
7.
13. lutego w Środę Popielcową zapraszamy po Mszy św. o godz. 8.00 do Kaplicy Krzyża Świętego na Wielką Nowennę Fatimską.
8.
W czwartek 14. lutego święto Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy,
apostołów Słowian oraz wspomnienie św. Walentego. Pamiętajmy tego dnia w modlitwie o narzeczonych i młodych małżonkach.
9.
W piątek 15. lutego po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.
10.
W I Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00 w wikariatce rozpoczynamy
w naszej parafii kurs przedmałżeński dla tych, którzy nie ukończyli go w szkole. W
ciągu tygodnia prosimy zgłaszać swój udział w kancelarii parafialnej. Jest to także
trzecia niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności
wiernych.
11.
W czwartek 14. lutego wyrusza pielgrzymka z naszej parafii do Ziemi Świętej. Zbiórka na parkingu przy Pałacu Anny Wazówny o godz. 12.40.
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O zdrowie dla Stanisławy Dąbrowskiej.
+ Hanna Baranowska i Władysław Kępczyński.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Marian Orłowski – 6 r. śm; Bronisława, Konrad i Henryk Orłowscy.
+ Jadwiga – 21 r. śm, Joachim, Jerzy i Piotr Koziccy.
+ Kazimierz Banaszewski – 11 r. śm.
+ Grażyna Przybylska - 2 r. śm.
+ Stefania Szamborska – 9 r. śm; rodzice: Bolesław i Zofia Szamborscy.
+ Kazimierz i Maria Gerka.
+ siostra Elekta – służebniczka Maryi – w rocz. śm.
+ Urszula i Mieczysław Majewscy; Mieczysław Kukawka.
+ Zyta Przedziękowska – int. od rodziny Szpakolskich i Krykiel.
O szczęśliwą operacje i powrót do zdrowia dla Kasi – int. od przyjaciół.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ syn Henryk i mąż Henryk Płoszyński; za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Modesta Treter – z racji imienin; w pewnej intencji Bogu wiadomej.
+ rodzice: Helena – 24 r. śm. i Józef – 20 r. śm. Markowscy.
Dziękczynna oraz z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rodziny Jolanty.
+ Henryk Gabriel – int. z racji urodzin.
O łaskę zdrowia dla Elżbiety.

+ Jan Barański – int. od brata Tadeusza.
REZERWACJA
+ Zyta Przedziękowska – int. od rodziny Szpakolskich i Krykiel.
+ rodzice: Bolesława i Józef Zabłotni; Romuald Weiss i jego rodzice.
+ Stanisława Rumińska i jej rodzeństwo.

+ Gertruda i Nikodem Pawłowscy.
+ rodzice: Tadeusz i Wanda Swinarscy.
O szczęśliwą operacje i łaskę zdrowia dla Ireny Topolewskiej – int. od przyjaciół.
+ Bernard i Helena Szenfeld; zm. z rodziny Kaczorek i Szenfeld.
REZERWACJA
+ Janina Baskiewicz – 50 r. śm. mąż Feliks i rodzeństwo: Halina, Kazimierz i
Gabriel.
+ Witold oraz o zdrowie i Boże błog. dla p. Mirosławy z dziećmi.
+ Stanisław Guzowski – 10 r. śm. i Roman Guzowski – z racji imienin.
+ Alojzy i Klara Kamińscy.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Wiktoria Krajewska – 5 r. śm.
REZERWACJA
Dziękczynna za 39 lat małżeństwa pp. Stanisława i Ewy.
O zdrowie i Boże błog. dla rodzin córek Małgorzaty i Joanny.
+ Julianna Plec – 12 r. śm; Bronisław i Anna oraz rodzice z obojga stron.
+ Przemysław Boniecki – 7 r. śm; Cecylia i Wacław Bonieccy.

