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WIADOMOŚCI Z FARY
Wokół Baranka Paschalnego

Pan Jezus dokonał odkupienia świata przez całe swoje życie, a szczególnie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dopiero w blasku zmartwychwstania Jego krzyż i okrutna śmierć nabiera właściwego sensu. Nic więc
dziwnego, że św. Paweł ma odwagę wprost wyznać: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1
Kor.15,13-14).
Wobec wielkiej prawdy wiary, jaką jest zmartwychwstanie Chrystusa,
nie można nic mówić. Trzeba uklęknąć i uwierzyć. Może dlatego tę tajemnicę
wiary ojcowie nasi oprawili w tyle pięknych znaków, zwyczajów, obrzędów,
aby człowiek mógł odczuć, że Jezus żyje. Przyjrzyjmy się więc jedynie niektórym naszym zwyczajom, aby przez ich zrozumienie bliższa stała się nam
tajemnica o zmartwychwstaniu Pana.
Boże Groby
Są pozostałością dawnych misteriów religijnych odprawianych po kościołach. Jest to zwyczaj znany przede wszystkim w Polsce (XI w.), Austrii
i Bawarii. W ich przygotowanie wkładano wiele wysiłku, niejednokrotnie
wstrząsały swoją aktualną symboliką. Istniał zwyczaj, że w większych miastach wierni, ubrani na czarno, obchodzili wszystkie kościoły, aby odwiedzić
Groby.
Święcone
W domach, głównie szlachty, urządzano obfite święcone. Był to nie
tylko przejaw zamiłowania Polaków do suto zastawionego stołu, ale i wielkiej
gościnności. W Wielką Sobotę przygotowywano osobny stół, który zastawiano babami i mazurkami oraz różnego rodzaju wędlinami. Musiał też być bochenek chleba, kilka jaj wielkanocnych i zrobiony z masła baranek wielkanocny z chorągiewką. Tak przygotowane stoły święcił proboszcz, który objeżdżał
domy szlachty i bogatszych gospodarzy, zamieszkujących w parafii. Z kolei
chłopi święcone przynosili w koszykach w jedno wyznaczone miejsce, ustawiali je półkolem na ziemi, a w środku wiadro z wodą. Przybyły ksiądz święcił najpierw wodę, a dopiero potem święcił nią przyniesione jadło. Pozostałą
wodę chłopi zabierali do domów, a resztę wylewali do studni.

Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę
W tym czasie Kościół oddaje cześć Chrystusowi jako Temu, który jest
„światłością świata”, co wyraża obrzęd poświęcenia świecy wielkanocnej (paschału) oraz ognia (VIII w.). Od nowego ognia, oprócz paschału, zapalane były
inne świece, a sam ogień starano się zachować w wiecznej lampie przez cały rok.
W ogniu tym palono ubiegłoroczne oleje.
Oprócz liturgii światła obowiązywała w tym dniu bogata liturgia słowa
oraz liturgia poświęcenia wody chrzcielnej i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. W pierwszych wiekach nowo ochrzczonym dawano tzw. agnuski, tj. kuleczki z wosku, spadającego w postaci kropel z paschału. Potem robiono z wosku
specjalne medaliki, które neofici nosili na szyi.
W czasie mszy św. wielkosobotniej, która zwykle zaczynała się około
22.00, nie odmawiano „Wierzę w Boga”, a to m.in. na pamiątkę, że apostołowie
posłyszawszy o zmartwychwstaniu nie chcieli temu wierzyć.
Rezurekcja
Liturgia Wigilii Paschalnej kończyła się procesją rezurekcyjną (trzy razy)
wokół lub wewnątrz kościoła. W dawnych czasach była ona często połączona z
widowiskiem, m. in. strzelano z armat, fuzji, pistoletów, palono szczapy, a nawet
stare smolne beczki. W procesji brał udział król, ministrowie, dwór i senat.
Msza św. rezurekcyjna dla Polaków w okresie zaborów miała zawsze
szczególny charakter. Uważano ją za zapowiedź zmartwychwstania Polski. Dlatego na rezurekcję przychodzili nawet ludzie niewierzący po to, by swoją obecnością dać wyraz nadziei na wskrzeszenie ojczyzny.
W wielu okolicach Polski w czasie wielkanocnym pozdrawiano się:
„Chrystus zmartwychwstał”. „Zmartwychwstał prawdziwie”. Dziś ten zwyczaj
dalej istnieje w Kościele prawosławnym.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Zmartwychwstania
31. marca 2013
1.
„Chrystus Zmartwychwstał!”. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara
Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. Z okazji radosnych Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim drogim parafianom i gościom płynące z serca
życzenia paschalne, by wiara w Zmartwychwstałego Pana dodawała odwagi i
nadziei, a radość Wielkanocnego poranka rozświetlała codzienność naszych dni.
„Wesołego Alleluja”.
2.
Serdecznie dziękujemy za życzenia przesłane i składane osobiście z okazji Świąt Wielkanocnych i Wielkiego Czwartku. Wyrazy wdzięczności kierujemy
wobec tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, by te najważniejsze dni
roku kościelnego mogły być przeżywane w pięknej oprawie liturgicznej i este-

tycznej: naszym Siostrom zakonnym, Panu Organiście, Panom Kościelnym, lektorom
i ministrantom, zespołowi młodzieżowemu, chórowi, scholi, Miejskiej Orkiestrze
Dętej, Paniom i Panom przygotowującym kaplicę adoracji i Grób Pański, strażakom,
żołnierzom, harcerzom trzymającym straż przy Grobie Pańskim. Firmie „Eryk” za
sprzątanie kościoła farnego i szkolnego. Lokalnym telewizjom kablowym za transmisję z naszych uroczystości religijnych. Dziękujemy także za ofiary złożone na kwiaty.
Za aktywny udział w Triduum Paschalnym – serdeczne „Bóg zapłać”. To wszystko
jest wyrazem życzliwości i świadectwem wiary.
3.
Jutro drugi dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy św. jak
zwykle w niedzielę. Kolekta przeznaczona jest na katedrę św. św. Janów w Toruniu,
która jest Matką wszystkich kościołów naszej diecezji.
4.
Zachęcamy, o ile jest to możliwe do uczestnictwa w Mszach św. podczas
Oktawy Wielkanocnej.
5.
Nowenna do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 18.00 w Kaplicy Krzyża św.
6.
W przyszłą drugą Niedzielę Wielkanocy obchodzimy Święto Miłosierdzia
Bożego. Czuwanie modlitewne czcicieli Bożego Miłosierdzia rozpocznie się o godz.
16.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Zbiórka do puszek na „Caritas” naszej diecezji. Tego dnia dzieci składają podczas Mszy św. o godz. 11.00 skarbonki z jałmużną
postną. Swój Odpust przeżywać będzie parafia Miłosierdzia Bożego.  
7.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
8.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Waltera Winnickiego, l. 82.
„Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 01.04 – 07.04.2013 r.
+ rodzice: Anna i Romuald Czarnowscy; zm. rodzice z obojga stron.
+ Paweł Głogowski; Zofia Mendat; Walenty i Emilia Glogowscy.
+ syn Henryk Płoszyński i mąż Henryk Płoszyński; siostra Kunegunda
Kwiatkowska.
+ rodzice: Julianna i Franciszek Kłodawscy; brat Alfons.
+ Henryka Fojutowska – 20 r. śm. i Piotra Fojutowski – 25 r. śm; zm. z
rodziny Brozdowskich.
+ Grażyna Ciemniecka – z okazji imienin – int. od braci.
Kościół Szkolny
+ Aleksander i Kazimiera Siłakowscy; Stanisława i Franciszek Kulwiccy;
Zdzisław Śliwiński.
+ Jadwiga i Józef Bąkowscy; Wanda i Bernard Szymańscy.
+ Jan i Rozalia Zawadzcy; zm. z rodziny.
+ Danuta Jankowska – popogrzebowa.
+ Jan Neuman – w rocz. śm. i Łucja Neuman.
+ Feliks – 8 r. śm; Anna i Jadwiga Tyburscy.
+ Józefa i Jan Zdziebłowscy.
+ Konrad Ziółkowski – 6 r. śm.
+ Jan Łukasin – 6 r. śm.
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+ Jadwiga Jakubowska – popogrzebowa.
+ Ryszard Talaśka – w rocz. śm; rodzice: Jerzy i Małgorzata.
+ rodzice: Romuald i Anna Czarnowscy.
+ Ryszard Pawlik – 22 r. śm; zm. rodzice.
+ Tadeusz Siedlecki w rocz. śm; syn Włodzimierz Siedlecki.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ rodzice: Aleksandra i Adam Cackowscy.
+ Henryk Gulczyński – 15 r. śm; rodzice: Tadeusz i Gabriela Gulczyńscy.
+ rodzie: Stefania i Piotr Kobylscy.
+ Danuta Jankowska – int. od sąsiadów.
+ Kazimierz Berent.
+ Danuta Szulwic – 1 r. śm.
+ Faliks Kabat – 32 r. śm.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących
w naszej parafii.
+ Tadeusz Głodowski w rocz. śm.
+ Zbigniew Olszta – 1 r. śm; rodzice: Stefania i Leon Olszta; Łucja,
Kazimierz, Leon Muzalewscy; Jerzy Michałowski.
+ Grzegorz Przystalski – z racji urodzin.
+ Sławomir i Anna Litwińscy.
+ Edward – 36 r. śm. i Irena Mechlin.
+ Michalina Zielska – 17 r. śm.
+ Kazimierz Gajda; zm. rodzice.
+ Eugeniusz Gackiewicz; Konrada i Szczepan Fiszer; Halina Szczęsniak;
Józefina i Władysław Szczęsniak.
+ Teresa Leszczyna
+ Zygmunt Murawski
+ Eryka Drwencka - 6 r. śm; zm. rodzice: Kunegunda i Franciszek Hein.:
Edmund Janowski z okazji urodzin: zm. rodzice: Anna i Jan.
Intencja zbiorowa za zmarłych

17.00 Msza święta jubileuszowa za Krystynę i Henryka Wiśniewskich z okazji
50-lecia małżeństwa
18.30 W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty mca.
18.30 + Zygmunt Ryszawa w 10 r śm i rodzice: Sendeccy i Ryszawa.
18.30 + Barbara Jankowska w I r. śm
6.00 + Kazimiera Siłakowska – popogrzebowa
8.00 O błogosławieństwo Boże dla czcicieli Miłosierdzia Bożego i ich rodzin
9.30 SUMA – za parafian
11.00 + rodziców Małkowskich, Henryk Kruszczyński – 20 r. śm.
12.15 + rodzice: Stanisława i Franciszek Paczkowscy: Cecylia i Ludwik
Wiśniewscy.
18.30 + rodzie: Łucja - 4 r. śm i Wincenty Klafta.
8.30 + Zofia Kucharczyk w 20 r. śm.
10.00 + Genowefa, Antoni, Zygmunt Kunińscy oraz Bronisława, Wincenty,
Stanisława i Barbara Deroń.
11.30 REZERWACJA

