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WIADOMOŚCI Z FARY

Czy pójdę na rekolekcje wielkopostne?
W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę,
wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. Trzeba wyjść
na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie.
A może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią,
powrotem do źródeł?
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym
aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego
rekolekcje odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice,
małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół naucza i przygarnia wszystkie
owieczki rozproszone na całym świecie.
Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku
godzinach nauk rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da się naprawić całego
duchowego rozgardiaszu. To jest praca na całe życie. Ale warto od czegoś zacząć,
warto w tych rekolekcyjnych dniach postawić sobie odważne pytania:
Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej
Bogu i mocniej Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym sercem? Muszę sobie także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja się jeszcze modlę? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem?
Intencje Mszalne 11.03 – 17.03.2013 r.
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+ Tadeusz Waruszewski; zm. rodzice.
+ Wiesława Dąbrowska – 2 r. śm.
+ Benedykt – 19 r. śm. i Maria 10 r. śm. Śliwińscy; syn Marek.
+ Jan Kahl – 2 r. śm.
+ Józef Boros – greg. 15.
+ Irena i Władysław Kaliszer.
+ Daniela Sadowska – popogrzebowa.
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+ Ludwik Wardęcki z okazji urodzin; Jadwiga – 2 r. śm, Mirosław i Mieczysław
Siekliccy.
REZERWACJA
+ Józef Boros – greg. 16.
+ Weronika i Kazimierz Karbowscy.
+ Krystyna Gajdowska – w dniu imienin; mąż Aleksander.
+ Józef Boros – greg. 17.
+ Henryk Kaplarny – 14 r. śm.
+ Antoni Wiśniewski – 17 r. śm; zm. rodzice Wiśniewscy i Nawaccy.
+ Pelagia i Kazimierz Michalak.
+ Krystyna Szwalec; Albin Górski; Rozalia Marszałek; Zofia i Władysław i
Kazimierz Szwalec.
+ Czesław Łęgowski – 6 r. śm.
+ Józef i Marianna Tęgowscy.
+ Bożena Kudlińska – 4 r. śm; Kazimierz Nowicki – 3 r. śm.
O Boże błog. i dary Ducha Św. w dniu urodzin Bogdana Płoszyńskiego i opiekę M.
B. Nieustającej pomocy w dalszym życiu.
+ Józef Boros – greg. 18.
+ Zdzisław i Anna Kroskowscy.
+ Henryk Gawroński - 31 r. śm; rodzice: Józef i Czesława Stójkowscy.
+ Bernard Wisiński – w rocz. śm.
+ Andrzej i Józef Gumińscy; rodzice: Stefania i Bernard; brat Zygfryd Wiśniewscy.
+ rodzice: Helena – 6 r. śm i Feliks Wiśniewscy.
+ Józef Boros – greg. 19.
+ Anna Płachetko – 8 r. śm. i Adolf Płachetko – 22 r. śm.
+ Kazimierz Tuchalski – 2 r. śm.
+ Zbigniew Małachowski – 5 r. śm.
+ Wiktor, Marta i Jan Grzymscy.
+ Józef Boros – greg. 20.
+ Barbara i Dariusz Jasińscy – 2 r. śm; Henryk i Sławomir oraz Halina Pszczolińska.
+ Krystyna Janiszewska – 17 r. śm; zm. z rodziny.
+ Wiktoria, Władysław, Jan i Marian Dębińscy.
+ Gabriel Baśkiewicz – rocz. urodzin; Janina, Feliks, Kazimierz, Halina Baśkiewicz.
Dziękczynna za przeżyte 80 lat z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. dla p.
Gertrudy – int. od chrześnicy Basi i Geni.
+ rodzice: Wiktoria i Wincenty Brzezińscy; siostra Barbara; zięć Włodzimierz.
+ Edmund Modrzewski – 1 r. śm.
SUMA – ZA PARAFIAN.
REZERWACJA
+ Irena i Józef Menelscy; zm. rodzice z obojga stron.
W intencji zmarłych i żywych członków stowarzyszenia „OD NOWA” z okazji 10 –
lecia istnienia z prośbą o dalsze Boże błog.
+ Józef Boros – greg. 21.
+ Józef, Ferdynand Wysoccy; Jan i Antonina Szymańscy.
+ Józef Adamiak.
+ Józefa i Bolesław oraz zm. z rodziny Grabowskich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkiego Postu
10. marca 2013
1.
W dzisiejszą IV niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „Laetare” („niedziela radości”) rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne, które
potrwają do środy 13. marca włącznie. Nauki rekolekcyjne głosi ks. prof.
Dariusz Kotecki, dziekan Wydziału Teologii UMK w Toruniu, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Dzisiaj nauki głoszone są na każdej
Mszy św., podczas Gorzkich Żali – kazanie pasyjne. W poniedziałek, wtorek
i środę Msze św. z naukami o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. W poniedziałek po
Mszy św. wieczornej nauka dla rodziców dzieci przygotowujących się do I
Komunii św., we wtorek po Mszy św. wieczornej nauka dla rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Zakończenie rekolekcji w środę na Mszy św. wieczornej w łączności z Nowenną do MBNP.
Program rekolekcji umieszczony jest na plakatach i w biuletynie parafialnym. W czasie rekolekcji spowiadamy na każdej Mszy św. Spowiedź parafialna z udziałem księży z dekanatu tradycyjnie w Wielkim Tygodniu we wtorek
i środę 26. i 27. marca.
2.
Kolekta z wtorku i środy przeznaczona jest do dyspozycji ojca rekolekcjonisty, jako wyraz naszej wdzięczności.
3.
Wyjątkowo, ze względu na rekolekcje wielkopostne zapraszamy na
Wielką Nowennę Fatimską w czwartek 14. marca po Mszy św. o godz. 8.00
do Kaplicy Krzyża św.
4.
W piątek 15. marca po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji pokoju. Serdecznie zapraszamy.
5.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby WSD
w Toruniu.
6.
Przy wyjściu z kościoła są do nabycia u ministrantów świece „Caritas” tzw. „Paschaliki” na świąteczny stół w cenie 6 zł.
7.
W przyszłą niedzielę, trzecią niedzielę miesiąca, tradycyjna kolekta
gospodarcza. Polecamy ją waszej ofiarności.
8.
22. marca w piątek przed Niedzielą Palmową zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Nabożeństwo rozpocznie się o godz.
19.15 we Farze a zakończy w kościele klasztornym. W związku z tym tego
dnia odbędzie się jeszcze tylko Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00. Nie
będzie Drogi Krzyżowej o godz. 18.00.
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Danielę Sadowską,
l. 62. „Wieczny odpoczynek…”.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

KU PEŁNI WIARY

Niedziela 10 marca 2013r.
Msze święte z nauką rekolekcyjną:
Kościół farny: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,
12.15 i 18.30.
Kościół szkolny: 8.30, 10.00, 11.30.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: 16.00

Poniedziałek 11 marca 2013r.
Msze święte z nauką rekolekcyjną:
8.00, 10.00, 18.00.
Po Mszy Św. wieczornej spotkanie
rodziców dzieci przygotowujących się do
I Komunii Świętej
Wtorek 12 marca 2013r.
Msze święte z nauką rekolekcyjną:
8.00, 10.00, 18.00.
Po Mszy Św. wieczornej spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do
przyjęcia Sakramentu bierzmowania.
Środa 13 marca 2013r.
Msze święte z nauką rekolekcyjną:
8.00, 10.00, 18.00.

Rekolekcje poprowadzi:
Ks. dr hab. Dariusz Kotecki,
prof. UMK;
Dziekan Wydziału Teologii
UMK w Toruniu
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Parafia Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Brodnicy
ul. Farna.

