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WIADOMOŚCI Z FARY

Piąty Tydzień Biblijny
„Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem,
Synem Bożym”
Hasło 5. Tygodnia Biblijnego nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego w Polsce i do przeżywanego w Kościele Roku Wiary. Przytoczone wyznanie
to słowa żarliwej wiary, z jaką zwraca się do Jezusa z Nazaretu Marta, siostra
zmarłego i pogrzebanego kilka dni wcześniej Łazarza. W odpowiedzi na tak
mocną wiarę Jezus wskrzesił jej brata, inspirując równocześnie wielu Żydów,
aby rozpoznawali w Nim oczekiwanego Wybawiciela i Pana. To zbawcze wyznanie wiary Marty zawiera w sobie główne przesłanie Ewangelii według św.
Jana, która jest najmocniejszym świadectwem wiary Kościoła apostolskiego w
Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego.
Wiara apostołów i Kościoła nie jest ideologią! Zrodziła się podczas osobistych spotkań z Jezusem ziemskim, a swój dojrzały kształt otrzymała wówczas, gdy jako Zmartwychwstały przychodził do swoich uczniów i uczennic
oraz rozmawiał z nimi. Dzieląc się tą radosną wieścią z innymi, dawali wiarygodne świadectwo o tym podstawowym wydarzeniu: „widziałam Pana” (J 20,
18); „widzieliśmy Pana” (J 20, 25). Każda i każdy z nich stwierdzał najpierw we
własnym imieniu „ja wierzę” (J 11, 27), a następnie jako wspólnota publicznie
wyznawali : „my wierzymy” (2 Kor 4, 13).
Na wiarę apostołów i Kościoła składają się dwa wymiary: historyczna
pamięć o ziemskim Jezusie z Nazaretu oraz osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Tych dwu wymiarów nie wolno oddzielać. Drugi opiera się na
pierwszym i bez niego nie może istnieć.
Również dzisiaj wiara Kościoła opiera się na wiarygodnym świadectwie
o Jezusie historycznym, przekazywanym w Tradycji i zapisanym w Ewangeliach. Wszyscy ewangeliści przekazali nam w swoich dziełach to apostolskie
świadectwo. Św. Jan otwarcie o nim mówi: „I wiele innych znaków, których n
ie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, aby-

ście wierzyli. że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc
mieli życie w imię Jego” (J 20, 30-31).
Niech inspirowana słowami Pisma świętego, a zwłaszcza Ewangelii
wiara w Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego będzie naszą codzienną drogą
prowadzącą na spotkanie z Nim jako Panem i Zbawicielem świata. A blask
tej wiary, mający swe źródło w zmartwychwstałym Chrystusie, niech promieniuje z naszego chrześcijańskiego życia i rozjaśnia mroki tego świata.
Nie lękajmy się także we współczesnym świecie – dziś i jutro – wyznawać
wraz z Martą i całym Kościołem apostolskim: „Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś
Mesjaszem, Synem Bożym!”
(Ze słów ks. Henryka Witczyka,
przewodniczącego „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”)

Modlitwa przed czytaniem Słowa Bożego
Modlitwa o światło
Panie, otwórz mój umysł i moje serce
na przyjęcie i rozumienie Twego Słowa.
Spraw proszę, aby moje serce pałało,
kiedy Ty do mnie mówisz.
Jak deszcz, który użyźnia ziemię
i daje wzrost zasiewom,
tak niech Twoje Słowo użyźnia moje życie,
pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości.
Niech Twoje Słowo spełnia swoje
posłannictwo w moim życiu
i uzdalnia do pełnienia Twojej woli.
Panie, niech Twoje Słowo będzie Prawdą
mojego istnienia i Światłem moich kroków.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Wielkanocna
14. kwietnia 2013
1.
Dziś III Niedziela Wielkanocna - Niedziela Biblijna, rozpoczynająca V Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym!”
(J 11,27). Niech to żarliwe wyznanie wiary ewangelicznej Marty  
w Jezusa z Nazaretu, którego spotykamy w Słowie Bożym będzie dla nas
zachętą do częstszego zaglądania do Pisma św.

2.
Z tej okazji od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej odbędą się katechezy biblijne w Farze Brodnickiej pod hasłem: „Powołani aby
rozjaśnić słowa prawdy”. Z Jezusem od tajemnicy do rzeczywistości – dziesięć kroków z Ewangelią św. Marka.  Bardzo gorąco zapraszamy.
3.
W piątek 19. kwietnia po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Serdecznie zapraszamy.
4.
Przyszła Niedziela Wielkanocna jest niedzielą Dobrego Pasterza. W
tym dniu szczególnie pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, o Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu oraz prosimy Pana Boga o nowe i święte
powołania do służby Bożej, także z naszej parafii. Jest to także trzecia niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza, którą polecamy ofiarności naszych wiernych.
5.
Zbiórka do puszek na cele Caritasu wyniosła 1215 zł, zaś jałmużna
postna zebrana w skarbonkach przez dzieci wyniosła 400 zł. Ofiarodawcom
oraz kwestującym składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
6.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie polecamy tygodnik katolicki  „ Niedziela ”. W najnowszym numerze m.in. artykuły o
Piśmie św., o Argentynie – ojczyźnie Ojca św. Franciszka.
7.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Ryszarda Leszczyńskiego, l. 88, Feliksa Lulińskiego, l. 85, Tadeusza Jasińskiego, l. 80,
Marię Barańską, l. 62, Jadwigę Daszkowską, l. 71. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 15.04 – 21.04.2013 r.

+ Helena i Henryk Żabo.
+ Jan Kowalski – 1 r. śm.
+ Stanisława, Jan i Henryk Szyszkowscy.
+ Władysław, Genowefa i Barbara Szławińscy.
+ Gabriel Baśkiewicz – 4 r. śm.
+ Janina Klafta – 1 r. śm. i Ignacy Klafta – 21 r. śm.
Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Danuty i Jerzego Szramka z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo.
W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca III Róży.
+ Janusz Napierała – 4 r. śm.
+ Stanisława Małecka – 10 r. śm.
+ Hipolit Krajewski – 1 r. śm; Franciszka i Władysław.
Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Anity i Andrzeja Sobierajskich z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo.
+ Stefan Osiński- 1 r. śm.
+ Józef Kalwa – 22 r. śm; zm. rodzice.
Dziękczynna z prośbą o szczęśliwy powrót do domu.
+ Zbigniew Kowalkowski – 9 r. śm; rodzice Wiewiórscy.
+ Elżbieta i Stanisław Murawscy; zm. dziadkowie z obojga stron.
+ Gertruda, Zygmunt i Henryk Hein.
+ Krzysztof Pruszewicz – 5 r. śm.
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+ Helena Weiss i Alfons Weiss i Stefania Czarnecka; Romuald i Alfons Weiss.
+ mąż Mieczysław Różalski; rodzice i bracia Wulczyńscy; siostra Marianna i
Roman Rosińscy; Czesław Czepek.
+ Mirosław Łodzik – int. od pracowników zakładu Pielegnacyjno–
Opiekuńczego.
+ rodzice: Pelagia i Józef Bandrowscy; Alfons, Kazimierz, Elżbieta, Władysław
Bandrowscy.
REZERWACJA
+ Łucja i Bolesław Berent.
+ Jadwiga – 31 r. śm, Jan, Jerzy Kośpiczewicz.
Z podziękowaniem za 80 lat życia z prośbą o Boże błog. dla Teresy Kowalskiej.
Dziękczynna za dar wiary świętej.
+ Alfons – z racji urodzin i Józef, Maria Rogowscy; zm. rodzice z obojga stron.
Z podziękowaniem za 75 lat życia z prośbą o Boże błog. dla Krystyny.
Dziękczynna w I rocznice małżeństwa Magdaleny i Kamila Marcinkowskich z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
Dziękczynna z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla Zyty,
Andrzeja i całej rodziny.
+ Mieczysław Bogacki – 10 r. śm; Władysław i Marianna Bogaccy; Antoni i
Władysława Bartosz.
+ Zygfryd Kirsz – 14 r. śm; rodzice: Bronisław Anastazja Kirsz.
Z okazji imienin męża Jerzego Michałowskiego oraz rodziców Kazimierza i
Łucję Muzalewskich, brata Leona i Zbigniewa Olszta.
Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Adama i Justyny Szczepaniak z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo.
+ Irena – 11 r. śm. i Edward Mechlin.
Dziękczynna za przeżyte 77 lat za łaski otrzymane z prośbą o Boże błog. na
dalsze lata dla całej rodziny.
+ Michał Szafrański – 3 r. śm.
REZERWACJA
REZERWACJA
SUMA – za Parafian.
+ Stefania Badaczewska – 1 r. śm.
+ Jerzy Jagła – 14 r. śm.
+ Wiktoria Bylewska – int. z racji urodzin.
O zdrowie dla Barbary i za zm. śp Henryka
+ Krzysztof z racji urodzin i Tomasz Hoga.
+ Konrad, Maria i syn Henryk Sobiesińscy.

Gablotka z tyłu kościoła
W tym rzecz
S. Małgorzata Borkowska, benedyktynka, mówi o sobie „kundel ekumeniczny”. Korzeni można jej pozazdrościć. Ojciec był synem luteranina i kalwinistki, a matka była córką
katolika i prawosławnej. W „Tygodniku Powszechnym” ukazał się wywiad o jej znajomości
z Tadeuszem Żychewiczem: cała bieda w tym, że człowiek okropnie boi się bliskości Boga
– także człowiek wierzący. Także zakonnik czy zakonnica. Boi się, że Bóg mu poprzewraca
wszystko, co on już sobie po swojemu ustawił. Żychewicz pokazywał w swoich tekstach, że
takie przewroty mają sens. Tak bardzo chcielibyśmy traktować Boga bezosobowo, najlepiej
żeby był wygodnym automacikiem, w który wrzuca się pieniążek i wylatuje, co potrzeba. A
Bóg ma swoje pomysły i cele. On jest osobowy. W tym rzecz. Zgadzam się z autorką tych
słów: W tym rzecz.
Kruchcik

