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WIADOMOŚCI
Z FARY
O „Majowym” słów kilka

Każdego roku z nastaniem maja, jak Polska długa i szeroka, rozbrzmiewają
przepiękne melodyjne pieśni maryjne, niosą się wczesnymi wieczorami „po górach,
dolinach”, bo tym śpiewaniem katolicki lud polski, a także „strumyki wdzięcznym
szemrzeniem, ptaszęta słodkim kwileniem i co czuje, i co żyje razem sławi Maryję”. A piękną formą sławienia naszej Matki - Królowej Polski są właśnie nabożeństwa majowe, odprawiane w kościołach, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych,
szczególnie pięknie przystrojonych w tym wybranym i Maryi poświęconym miesiącu.
Gromadząc się na majowe nabożeństwo w kościele, poddając się jego urokliwemu nastrojowi, na pewno nie zastanawiamy się nad tym, od jak dawna istnieje
ta wspaniała forma kultu Matki Bożej, z którego słynie nasza ojczyzna. A jest to
wyraz wielkiej wiary Polaków, którzy dzięki niej właśnie przetrwali burze dziejowe,
nawiedzające często nasz kraj. Szkoda, że o tym pamiętają już tylko starsi, którzy
z rozrzewnieniem wracają do lat dzieciństwa, do ukwieconych figur polnych, gdzie
jeszcze są śpiewane nabożeństwa majowe. Więc może trzeba - szczególnie dzieciom
i młodzieży - powiedzieć coś niecoś o historii tej formy kultu i zaprosić do udziału
w nabożeństwach majowych odprawianych w naszych kościołach.
Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce zostało odprawione w roku 1852 w kościele Ojców Misjonarzy pw. św. Krzyża w Warszawie, a arcybiskup Szczęsny-Potocki
wydał 24 kwietnia 1863 r. przepis nakazujący regularne odprawianie nabożeństwa
majowego w całej archidiecezji warszawskiej, do której wówczas należała Łódź.
Wkrótce celebrowano je w diecezjach sandomierskiej, włocławskiej i płockiej, a
następnie w pozostałych.
Papież Pius IX (1846-1878) nadał temu nabożeństwu nowe odpusty i zalecił
jego odprawianie z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Na całość nabożeństwa składa się śpiewanie Litanii loretańskiej do Matki Bożej, nauka kapłana, którą
można zastąpić odpowiednim czytaniem oraz zakończenie - błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pieśni maryjne.
Nabożeństwo majowe może być odprawiane zarówno rano po Mszy św. jak
też po południu czy wieczorem. Pierwsze odprawia się 1. maja, a ostatnie - uroczyste
- 31. maja. Są miejscowości, w których pierwsze „majowe” odprawia się w wigilię
1. maja. Ponieważ wierni z powodu znacznych odległości nie zawsze mogli się ze-

brać w kościele, stąd powstał zwyczaj odprawiania nabożeństw przy kapliczkach, bez
udziału księży.
I jeszcze słów kilka o samej Litanii loretańskiej. Tworzą ją wezwania (inwokacje), odznaczające się poetycką formą i w sposób szczególny sławiące Maryję. Warto
wiedzieć, że król Jan II Kazimierz po złożeniu ślubów (1656 r.) w katedrze lwowskiej
przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, z całą asystą udał się do kościoła
jezuitów i tam w czasie nabożeństwa, które odprawił nuncjusz papieski - Vidoni, proklamował Maryję Królową Korony Polskiej. Tenże nuncjusz dodał do Litanii loretańskiej po raz pierwszy wezwanie: „Królowo Korony Polskiej módl się za nami”, które
biskup i senatorowie powtórzyli z entuzjazmem trzykrotnie. Ale dopiero papież Pius
X dekretem z dnia 29 listopada 1908 r. zezwolił, aby to drogie Polakom wezwanie dołączono w Polsce do Litanii loretańskiej, a papież Benedykt XV włączył je oficjalnie
w 1920 r.
Niechaj najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla
nas zachętą nie tylko do ukwiecania kapliczek i Jej wizerunków, ale przede wszystkim
do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy, jaką rozbrzmiewają kościoły podczas nabożeństw majowych. Zaprowadźmy na nie nasze dzieci i młodzież, by wspólnie śpiewać:
Ku Tobie, Matko, lud modły wznosi
I dla Ojczyzny o szczęście prosi,
Bo w Twą opiekę Polska oddana Strzeż ją. O, Pani Niepokalana.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI Niedziela Wielkanocna
5. maja 2013
1.
W poniedziałek 6. maja święto świętych Filipa i Jakuba Młodszego, Apostołów.
Zapraszamy tegorocznych maturzystów, przystępujących do egzaminu dojrzałości na
Mszę św. o godz. 18.30. Okazja do spowiedzi od godz. 18.00.
2.
Od poniedziałku do środy po Mszach św. o godz. 8.00 procesja błagalna o urodzaje.
3.
W środę 8. maja obchodzić będziemy Uroczystość św. Stanisława bpa i męczennika, głównego patrona Polski. Tego dnia po Mszy św. wieczornej rozpocznie się w naszej parafii 24. – godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwać będzie do
czwartkowej Mszy św. wieczornej. Monstrancja z Najświętszym Sakramentem zostanie
wystawiona w kaplicy Krzyża Świętego. Wszystkich parafian oraz wspólnoty zachęcamy
i zapraszamy do modlitwy adoracyjnej. Pamiętajmy w modlitwach o dzieciach i młodzieży przygotowujących się do I Komunii św. i bierzmowania. Niech nasza adoracja będzie
wyrazem żywej wiary oraz duchowym przygotowaniem się na peregrynację Obrazu MB
Częstochowskiej.
4.
W czwartek 9. maja w łączności z Mszą św. o godz. 8.00 Nowenna przygotowująca naszą wspólnotę parafialną do przyjęcia Obrazu MB Częstochowskiej.
5.
Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy zaprasza na obchody

15-lecia placówki oraz XVI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Uroczystości odbędą się w dniach od 8. do 10. maja w sali widowiskowej BDK.
Uroczysta Msza św. jubileuszowa zostanie odprawiona w środę 8. maja o godz. 18.30 w
Brodnickiej Farze.
6.
W sobotę 11. maja odbędzie się w Toruniu w Centrum Dialogu przy Pl. Ks. Frelichowskiego 1 Dzień Skupienia dla wszystkich pragnących zapoznać się z dziełem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczegóły na plakatach.
7.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
8.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej uprzejmie zawiadamia, że w niedzielę 12.
maja w godz. od 7.00 do 13.00 na terenie naszego miasta zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna do puszek przez umundurowanych członków OSP. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na działalność statutową OSP Brodnica.
9.
1. czerwca młodzież z całej Polski spotka się na czuwaniu na Polach Lednickich.
Wyjazd z Brodnicy do Lednicy o godz. 7.00 sprzed budynku I LO. Zapisy u ks. Przemysława i w biurze parafialnym. Koszt 50 zł.
10.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie polecamy tygodnik katolicki   
„Niedziela”.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy: śp. Bartosza Jakuba Studnika, l.18,
Henrykę Płoską, l. 79, Kazimierza Roszyka, l. 85. „Wieczny odpoczynek….”.
Intencje Mszalne 06.05 – 12.05.2013 r.
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+ Genowefa Dobrzyńska – 8 r. śm; zm. rodzice.
+ mąż Mieczysław Różalski; zm. rodzice, bracia i siostry; Marta Sikora.
+ Anna Janowska; Wiktoria i Bogusław Kalczyńscy; Feliksa i Kazimierz
Fijałkowscy.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Lucjan Obczyński.
+ Henryk Domeracki – int. z okazji urodzin; Wanda i Leon Domeraccy; Janina i
Władysław Giżewscy.
O Boże błog. i zdrowie dla Sylwii w dniu urodzin.
O łaskę powrotu do zdrowia dla Jadwigi.
+ Zygmunt Zajączkowski – 23 r. śm; rodzice Zajączkowscy; Anna i Franciszek
Kaliszer.
+ Stanisław Piotrkowski; Marta, Stefan Lubczyńscy.
+ Marianna, Józef Gutkowscy; brat Tadeusz.
+ Stanisław Gruszczyński; Jadwiga i Klemens Wiśniewscy.
+ Stanisław Wiśniewski – int. z okazji imienin; zm. rodzice.
+ rodzice: Stanisława i Franciszek; brat Jerzy; bratowa Zdzisława
Przedziękowscy.
+ Stanisława i Teodor Murawscy.
+ Kazimierz Roszyk – popogrzebowa.
+ Antoni i Zofia Radziszewscy.
+ Kazimierz Czerwiński – 1 r. śm.
+ mąż Jerzy Daszkowski – 14 r. śm; zm. rodzice.
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+ Józef Seliwiorstof; zm. rodzice; brat Henryk.
+ Agnieszka Wojciechowska – 8 r. śm; Halina Mroczkowska – int. z racji
urodzin.
+ Bogumiła i Jan Szczypińscy; zm. rodzice z obojga stron.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
REZERWACJA
+ Franciszek – w rocz. śm; Tadeusz i Kazimiera Cieszyńscy.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (1 greg.)
+ Stefania Rutkowska.
+ Jadwiga i Marian Mierzejewscy – w rocz. śm.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Jagoda – 1 r. śm, Czesław i Melania Maciejewscy; Maksymilian i Władysława
Czyszewscy.
+ Kazimierz Kowalkowski – int. z okazji urodzin.
+ Zofia i Leon Kucińscy.
+ Marta i Franciszek Szemrowicz.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (2 greg)
+ Mieczysława – 8 r. śm; Stanisław, Mirosław, Jerzy Żochowscy.
+ Stanisław Wrzosek – w rocz. śm.
REZERWACJA
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Stefan Broś – 4 r. śm; rodzice: Borowscy i Broś; siostra Halina.
+ Bernard i Helena Szenfeld; zm. z rodziny Kaczorek i Szenfeld.
+ Balbina, Urszula, Walerian, Kornel, Bonifacy Ottowicz oraz Stanisław.
+ rodzice: Józefa i Teofil Stybor; bracia: Marcin i Teofil.
SUMA – za Parafian.
+ Stanisław i Stanisława Nowowiejscy; Genowefa, Antoni i Kazimierz
Krajewscy.
+ Zofia, Sylwester Bastkowscy; Marta Gogowska.
+ Stanisław Kowalski; zm. z rodziny Bogackich.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (3 greg.)
+ Zofia Maciejko – int. z racji imienin.
+ Tomasz – int. z racji urodzin i Krzysztof Hoga.
+ Zofia i Gabriel Osińscy; Franciszek Pniewski i dziadkowie z obojga stron.

Gablotka z tyłu kościoła
Na wiarę
Przed kilku laty w mediach ukazała się informacja, że laureatem międzynarodowej
Nagrody  Templetona za pokonywanie barier między nauką a religią został ks. profesor Michał Heller - teolog, filozof i kosmolog. Przybliża on te dziedziny także w publikacjach popularnonaukowych. W wywiadzie zatytułowanym „Wszystko jest matematyką” powiedział:
Niezależnie od tego, czy jesteśmy sami we wszechświecie jako istoty rozumne, czy też są jacyś nasi bracia w rozumie, specjaliści mówią, że złożoność mózgu jest większa niż złożoność
całego wszechświata. Nie potrafię tego sprawdzić, pozostaje zaufać uczonym. Czyli przyjąć
te słowa na wiarę.
Kruchcik

