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WIADOMOŚCI
Z FARY
Wniebowstąpienie Pańskie

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego
dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie „Wniebowstąpienie
Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1,
9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba”
(Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa
była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także
Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali
spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy
Apostołowie „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego” (Dz 1, 14).
Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV w. O tym
święcie pisze Æteria w swoim pamiętniku z podróży do Ziemi Świętej w latach 381-384.
Potwierdza je św. Augustyn (+ 430), gdy pisze: „Dzień dzisiejszy świętują na całym świecie”.
Św. Leon I Wielki (+ 461) poświęca tej tajemnicy dwa kazania.
Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie
Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha
Świętego.
Św. Mamert, biskup Vienne, kiedy ok. roku 450 nawiedziły Francję klęski żywiołowe, polecił odprawiać procesje błagalne na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim
(poniedziałek, wtorek, środa). Synod w Orleanie zatwierdził ten zwyczaj dla Francji w roku
511. Zwyczaj ten przyjął się w całym chrześcijaństwie. Właśnie bowiem wtedy w Europie
jest wiosna w całej pełni, a wiosenne burze, deszcze, posucha mogą zniszczyć cały dobytek
i spowodować głód. W Polsce procesje urządza się do krzyży przydrożnych. Stąd nazwa Dni
Krzyżowe.
Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią następujące słowa św. Leona I Wielkiego: „Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego
wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień
czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem
zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza... Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju
ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet
ponad zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa - bowiem Syn Boży
ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesie-

niem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy
umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości
niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza”.
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki
przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest
ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11). Chrystus powróci
dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić
wszystkich i wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia,
wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać
własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło
stworzenia, „przemianę”, której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim
zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom.
Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem
odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i
triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego
rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na
końcu świata mogły wejść także do chwały ich uwielbione ciała.
Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia „wniebowstąpienie”, gdyż
Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia - zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - od
2004 r. obchodzimy w VII Niedzielę Wielkanocną.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wniebowstąpienie Pańskie
12. maja 2013
1.
Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Za tydzień –Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tygodniu poprzedzającym Zielone Świątki modlić się będziemy o dary Ducha Świętego.
2.
Jutro 13. maja po Mszy św. o godz. 8.00 zostanie odprawiona Wielka Nowenna Fatimska. Zaś po Mszy św. wieczornej pierwsza w tym roku fatimska procesja różańcowa. Przynosimy ze sobą świece lub lampiony. W parafii MB Fatimskiej Odpust. Suma o godz. 17.00.
3.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 14. maja św. Macieja Apostoła, w czwartek 16. maja św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.
4.
Jak w każdą środę o godz. 18.15 Nowenna do MBNP a   po Mszy św. wieczornej
spotkanie chętnych do udziału w pielgrzymce do Wardęgowa, która odbędzie się 20. maja w
święto NMP Matki Kościoła.
5.
W piątek 17. maja po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w
intencji pokoju.
6.
W sobotę w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Farze o godz. 19.00
rozpocznie się czuwanie modlitewne, na które wszystkich serdecznie zapraszamy, szczególnie
młodzież oraz wszystkie wspólnoty naszej parafii.

7.
W przyszłą niedzielę, trzecią niedzielę miesiąca tradycyjna kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności wiernych.
8.
25. i 26. maja w naszej parafii będą miały miejsce uroczystości pierwszokomunijne.
Pamiętajmy w modlitwach o dzieciach przygotowujących się do przyjęcia po raz pierwszy
Pana Jezusa pod Postaciami Eucharystycznymi oraz o rodzicach, wychowawcach, katechetach i księżach przygotowujących tę ważną uroczystość parafialną.
9.
1. czerwca młodzież z całej Polski spotka się na czuwaniu na Polach Lednickich.
Wyjazd do Lednicy o godz. 7.00 sprzed budynku I LO. Zapisy u ks. Przemysława i w biurze
parafialnym. Koszt 50 zł.
10.
Zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie Rodziny Karmelitańskiej do Sanktuarium
Matki Boskiej Bolesnej w Oborach, które odbędzie się 13. lipca. Szczegóły na plakatach.  
11.
Informujemy, że w tym roku I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy obchodzi Jubileusz 140-lecia istnienia. W związku z tym wydarzeniem zostały zaplanowane uroczyste
obchody na dzień 14. czerwca 2013 roku. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich
absolwentów. Szczegóły na stronie internetowej szkoły.
12.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie polecamy tygodnik katolicki   
„Niedziela”.
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy: śp. Leonarda Kopczyńskiego, l. 99.
„Wieczny odpoczynek….”.
Intencje Mszalne 13.05 – 19.05.2013 r.

Poniedziałek
13.05.2013

Wtorek
14.05.2013

Środa
15.05.2013

Czwartek
16.05.2013

6.30
6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30

+ Helena, Mikołaj, Henryk i Bogdan Strugarek.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (4 greg.)
+ Henryk Krajewski – 1 r. śm.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Paweł, Marta i Czesław Kołakowscy; Czesław Kamiński.
REZERWACJA.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (5 greg.)
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Barbara Buńka – 10 r. śm; rodzice: Marta i Stanisław Buńka.
+ Leonard Kopczyński – popogrzebowa.
+ mąż Aleksander Szymańczyk – 14 r. śm.
+ Henryk Hein – 7 r. śm; zm. z rodziny.
+ Piotr Najda – w rocz. śm.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (6 greg.)
+ Kazimierz Roszyk – int. od sąsiadek: Paszuty, Meyer i Golubskiej.
+ Zofia Bralewska i Aniela Kurowska; zm. z rodziny Tobot.
+ Stanisław Guzowski – int. z racji imienin.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz
+ rodzice: Jan i Zofia Cieczko i ich dzieci.
+ rodzice: Kazimierz i Zofia Alichniewicz; brat Henryk.
+ Zofia, Franciszek, Barbara i Jan Malinowscy.
+ Cecylia i Leon Trojanowscy; zm. z rodziny: Zarębskich i Trojanowskich.
+ Zofia, Adam i Teresa Felczak.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (7 greg.)
+ rodzice: Klemens i Maria Fanslau.
+ Stella Szefler – 11 r. śm.
+ Zofia i Władysław i Krystyna Szwalec; zm. z rodziny.

Piątek
17.05.2013

6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
8.00
18.30
18.30
18.30
18.30
6.30
6.30

Sobota
18.05.2013

7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
8.00

Niedziela
Zesłanie Ducha
Świętego
19.05.2013

Kościół
szkolny

9.30
11.00
12.15
18.30
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Ks. Tadeusz Brodzik (8 greg.)
+ Franciszek i Marianna Sobaccy.
+ Bogusław Kaniecki.
+ Henryk – 2 r. śm i Henryka – 12 r. śm. Wisniewscy.
+ Bartosz Jakub Studnik – popogrzebowa.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Edward Cybulski – 37 r. śm; Leszek Cybulski.
+ Feliks Jankowski – 3 r. śm; Otton i Marianna Jaddatz.
+ Marta – 3 r. śm i Tadeusz – 10 r. śm Chmiel; zm. z rodziny.
+ Marian Szulc – 4 r. śm.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (9 greg.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
dla małego Jasia z okazji 1 urodzin i rocz. Chrztu św.
+ Stanisław Wiśniewski – 20 r. śm. w dniu urodzin.
+ Czesław Wydra – 7 r. śm.
+ Zofia Delengowska – int. z racji imienin; Erika Drwencka – int. z racji
imienin.
+ Henryk Świątkowski – 10 r. śm; zm. rodzice i teściowie.
+ Edward Kisielewicz – 11 r. śm.
+ Józef Kowalski – 8 r. śm; rodzice Kowalscy i Lewandowscy.
+ Paweł Głogowski i Zofia Mendat.
Z podziękowaniem za odebrane łaski dla s. Adaminy Malickiej; w int. Panu
Bogu wiadomej.
SUMA – za Parafian.
+ Irena Adelman – int. z racji urodzin.
REZERWACJA
+ Ks. Tadeusz Brodzik (10 greg.)
+ Czesław Gietka – 16 r. śm.
+ Krystyna Somsior.
+ Jan Rychlewski i Stanisław Pietrzak.
+ żona Stanisława Szczucka – 5 r. śm.

Gablotka z tyłu kościoła
Możesz mnie pokochać
Po wyborze na papieża przedstawiciela Kościoła z Ameryki Południowej ukazuje się
wiele artykułów przybliżających nam ten kontynent. W tym samym numerze „Gościa Niedzielnego” ukazał się tekst mówiący o klerykach południowoamerykańskich, którzy przyjechali do Łagiewnik. Mówili oni dużo o roli dzieci, które są siłą ich Kościoła. U nas nie ma
takiego pędu do in vitro. Bo angażujemy się w adopcję. W telewizji publicznej pojawiają
się twarze dzieci, z nazwiskiem. Poniżej podpis: możesz je pokochać! Nie do pomyślenia w
Europie? - dziwi się Wiliam z Kolumbii. - A kampanię wspiera Kościół. I są świetne wyniki.
Ciekawe, czy taki pomysł przyjął by się w Polsce?
Kruchcik

