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WIADOMOŚCI Z FARY
Słowo pasterskie Biskupa Toruńskiego
przed zakończeniem pontyfikatu
Ojca Świętego Benedykta XVI

Drodzy Diecezjanie,
W dniu 28 lutego br. Ojciec Święty Benedykt XVI zakończy posługę papieską na Stolicy Św. Piotra. Decyzję o abdykacji powziął ze
względu na swój wiek i stan zdrowia. Była ona podyktowana troską o
Kościół i miłością do niego. Jednocześnie Ojciec Święty postanowił, że
pozostanie w zaciszu klasztornym na Watykanie, trwając tam na modlitwie. W ten sposób pragnie nadal służyć Kościołowi, któremu oddał całe
swoje życie.
Przez osiem lat papież Benedykt XVI sterował Łodzią Piotrową
pośród burz i nawałnic, jakie w tym czasie uderzały w nawy Kościoła.
Dziś możemy powiedzieć, że trzymał ster mocno w rękach siłą Ewangelii, którą odważnie głosił, a także siłą miłości i szacunku dla każdego człowieka. Dał nam Ojciec Święty czytelne świadectwo wierności
Chrystusowi. Dzięki tej postawie mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i
pewności na drodze wiary, żyjąc w świecie, który często sprzeciwia się
Bogu.
Dziękując Bogu za pontyfikat papieża Benedykta XVI, trwajmy w
duchowej bliskości z Ojcem Świętym na modlitwie, o którą nas prosi. Na
prośbę Ojca Świętego módlmy się także za Jego następcę na Stolicy Piotrowej. Okazją do wspólnej modlitwy w tych intencjach niech będzie niedziela, 24 lutego, a także czwartek, 28 lutego, dzień zakończenia pontyfikatu. Tego dnia, o godz. 18.00, odbędzie się w toruńskiej katedrze p.w. Św.
Janów uroczysta liturgia dziękczynna, na którą serdecznie zapraszam.
			

Polscy biskupi do Benedykta XVI

Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla współczesnego świata i Kościoła. W tak niełatwych
czasach, naznaczonych wieloma sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas i
pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Bóg dał Kościołowi i światu w Twojej Osobie człowieka wrażliwego na dobro,
piękno i prawdę.
Dziękujemy Ci, Ojcze Święty za Twoją ponad siedmioletnią posługę
Świadka Wiary, Następcy św. Piotra i teologa ukazującego głębię Ewangelii. Tobie, Ojcze Święty, wyrażamy wdzięczność zwłaszcza za ogłoszenie błogosławionym Jana Pawła II, za pielgrzymkę do naszej Ojczyzny – jedną z pierwszych, za
Twoją miłość do wszystkich Polaków, żyjących w kraju i rozsianych poza jego
granicami, a także za trud mówienia do nas po polsku.
Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce, zwłaszcza na Jasnej Górze,
by Bóg zachował Cię w zdrowiu i wspierał swą łaską.
Prezydium KEP
      Warszawa, 12.02.2013 r.

Modlitwa w intencji Benedykta XVI

Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Benedykta XVI widomą głową
Kościoła Świętego, otaczaj go zawsze swoją łaską i błogosławieństwem, udziel
mu długiego życia, dobrego zdrowia i daj pociechę w cierpieniach. Spraw, aby
przyczynił się do pokoju całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludów i narodów. Daj
także, aby za jego pontyfikatu wszyscy ludzie poczuli się dziećmi Jednego Ojca,
a między sobą braćmi, by z powierzchni ziemi zniknęły wojny, a z serc ludzkich
nienawiść, która jest ich źródłem.
Matko Kościoła, Królowo Pokoju, prosimy Cię, uproś te łaski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje, przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo Chrystusa
na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu.
Spraw prosimy, aby Twój Kościół powszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi. Niech Kościół Twój stale
się odnawia, uświęca i umacnia. Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność. Jak
nieustannie karmisz go słowem i ciałem Twojego Syna. tak nie przestań kierować
nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i apostolskim - pociągał
wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie. Przez Chrystusa.
Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA, PATRONA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach,
zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła - duchowej Oblubienicy Chrystusa i
Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne strapienia,
jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń
się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i
po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu
Bogu w pełnej wolności. Amen.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela Wielkiego Postu
24. lutego 2013
1.
Dziś w II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w Kościele w Polsce
dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. Zbiórka do puszek na misyjne dzieło „Ad Gentes”. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2.
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00, poprzedzone będzie różańcem pokutnym o godz. 15.30. Gorąco wszystkich zapraszamy.
Msza św. wieczorna w intencji zmarłych i żywych członków Żywego Różańca.
3.
Katecheza przedmałżeńska o godz. 17.00 w salce katechetycznej.
4.
Spotkanie rodziców przygotowujących się do I Komunii św. w środę po
Mszy św. wieczornej. Wcześniej zapraszamy na nowennę do MBNP na godz.
18.15.
5.
1. marca w pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. dla dzieci od godz.
16.30, zaś Msza św. o godz. 17.00, po niej nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
6.
2. marca w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. zbiorowa za zmarłych o
godz. 8.00, po której księża: Sebastian i Patryk  udadzą się z posługą sakramentalną do chorych. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o
godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża Świętego. Tego dnia będzie miała miejsce pielgrzymka maturzystów diecezji toruńskiej na Jasną Górę.
7.
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w IV niedzielę
Wielkiego Postu (10. marca) i trwać będą do środy włącznie (13. marca). Rekolekcje szkolne odbędą się od 18. do 20. marca.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze katolickiego tygodnika „Niedziela” m.in. artykuły poświęcone ustępującemu Papieżowi Benedyktowi XVI.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jerzego Leszczynę,
l. 69. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 25.02 – 03.03.2013 r.
+ Zygfryd Raczkowski; zm. z rodziny.
+ Albin Lenckowski – int. z racji urodzin i imienin.
+ Apolonia Gorzkowicz – 14 r. śm.
+ Maciej Kutera – w dniu 21 urodzin.
+ Józef Boros – greg. 1.
+ Marianna Kozak – 3 r. śm. i Jan Kozak.
+ Marta, Wiktor i Jan Grzymscy.
+ Anna – 11 r. śm. i Feliks i Jadwiga Tyburscy.
+ Józef Boros – greg. 2.
+ Jan, Maksymilian, Arona i Zofia Sotek.
+ Jadwiga Kwaśniewska – popogrzebowa.
+ Władysław Piotrowski – w r. śm.
+ Teresa Leszczyna – int. od przyjaciółek.
+ Kazimiera i Władysława Lewandowskie.
+ Józef Boros – greg. 3.
+ Krystyna Foth – 3 r. śm. oraz mąż Józef.
Dziękczynna za 50 lat życia p. Mirosława Dobrego z prośbą o dalsze Boże błog. i
opiekę M.B. Nieustającej Pomocy.
+ Kazimierz Chudziński; zm. rodzice i rodzeństwo.
O Boże błog. w dniu urodzin Ewy i łaski Ducha Św. i Matki Bożej dla całej rodziny:
męża i córki Oli.
+ Roman Horowitz.
+ Jerzy Leszczyna – popogrzebowa.
+ Anna – 12 r. śm. i Jan Śliwińscy; Krystyna Spychała.
+ Roman Drozdowski – int. z okazji imienin.
+ Kazimierz Berent – 10 r. śm.
+ Józef Boros – greg. 4.
+ mąż Bronisław; rodzice i teściowie.
+ Genowefa i Józef Orylscy; zm. z rodziny Kaczyńskich i Orylskich.
+ Ryszard Grzymowicz – 22 r. śm; zm. rodzice i brat Zbigniew.
+ rodzice: Jan i Teresa Kuczyńscy w kolejna rocz. śm; zm. dziadkowie.
+ Kazimierz Krajnik- int. z racji imienin; zm. rodzice Jurkiewicz.
+ Jan Ogórek – int. z racji urodzin.
+ Józef Boros – greg. 5.
REZERWACJA
+ Teresa Składanowska – 14 r. śm.
+ Bronisław Zieliński – 35 r. śm.
+ Stanisław i Helena Guzowscy.
Zbiorowa za zmarłych.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
+ Józef Boros – greg. 6.
+ bracia: Wacław, Jan i Edmund Lamparscy.
REZERWACJA.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Jan Zieliński, Krystyna Kwiatkowska i zm. rodzice: Drumińscy i Zielińscy.
REZERWACJA.
+ Józef Boros – greg. 7.
+ Władysław i Teofila Zakrzewscy.
+ Józef Dąbrowski – 20 r. śm.
+ Daniela Ronkiewicz – 15 r. śm; Henryk, Helena i Jan Ronkiewicz.

