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WIADOMOŚCI Z FARY
Zesłąnie Ducha Świętego

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...”
Dz 2,1-11
W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni
obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany
jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa
obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym
okres Zmartwychwstania Pańskiego.
Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale
nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, lecz wywodzi się z obrzędów ludowych,
związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę
zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako
dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w
Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś
Duch Święty zstąpił na Apostołów; Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie;
po wniebowstąpieniu Chrystusa.
Jezus zapowiada smucącym się Apostołom, że nie pozostawi ich samymi:
ześle Ducha Świętego pocieszyciela. Wiele jest przydomków tej najbardziej zagadkowej i tajemniczej; trzeciej Osoby Świętej, ukazywanej najczęściej pod postacią
gołębicy. Określa się Go mianem Pocieszyciela, Boskiego Palca, Stworzyciela, lecz
chyba najbardziej trafnym przymiotem jest: Sprawca. Cóż uczynilibyśmy bez niego?
Jak mówi św. Paweł w 1 liście do Koryntian: „Nikt też nie może powiedzieć bez
pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 1).
Nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i wielorakie dary może nam On ofiarować, gdy
się do Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność,
Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są nam udzielane w sakra-

mencie bierzmowania. Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam
„światła Ducha Świętego” - przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami,
niełatwymi wyborami. Szczególnie czcimy Go w pieśni: „Przybądź Duchu stworzycielu” (Veni Creator Spiritus), zaś w samą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego śpiewając przed aklamacją Alleluja sekwencję do Ducha Świętego.
W poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi święto NMP Matki Kościoła. Zostało ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego przez Episkopat Polski - za zgodą papieża Pawła VI. w dniu 4
maja 1971 r.
Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem
całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na
drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się
rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.
Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź...” można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
19. maja 2013
1.
Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Dzień Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy się na Dary Ducha Świętego i prośmy o nie dla dobra Kościoła i nas samych. O
godz. 17.45 spotkanie modlitewne członków Żywego Różańca.
2.
Jutro – w poniedziałek – drugi dzień Zielonych Świąt: NMP Matki Kościoła. Po Mszy św. o godz. 6.30 wyruszy z naszej parafii tradycyjna pielgrzymka do
Sanktuarium Maryjnego w Wardęgowie. O godz. 10.00 Msza św. z okazji święta 4.
Brodnickiego Pułku Chemicznego.
3.
W środę 22. maja z okazji rocznicy święceń kapłańskich będzie miał miejsce
koleżeński zjazd księży, którzy w 1985 roku wraz z księdzem proboszczem otrzymali
święcenie prezbiteratu. Uroczysta Msza św. koncelebrowana zostanie odprawiona o
godz. 11.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Natomiast po wieczornej Mszy św.
połączonej z Nowenną do MNNP i nabożeństwem majowym będzie można oddać
cześć relikwiom bł. Jana Pawła II.
4.
W sobotę 25. maja o godz. 11.00 dzieci ze SP nr 1 przystąpią do I Komunii
Świętej. Zaś dzieci ze SP nr 7 tę Uroczystość przeżywać będą w niedzielę 26. maja
także o godz. 11.00. Z tej okazji spowiedź dzieci ze SP nr 1 odbędzie się w piątek o
godz. 16.00, zaś dzieci ze SP nr 7 o godz. 17.00.
5.
Rodziców, rodziców chrzestnych oraz krewnych spowiadać będziemy w ciągu najbliższego tygodnia podczas Mszy świętych.

with the trial version of
6.
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wielkanocnej spowiedzi i Komunii św.
7.
Kino „Świt” i nasza parafia zapraszają na projekcję filmu „Cristiada” 27. i 28.
maja. Seanse o godz. 16.00 i 19.00. Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w biurze parafialnym. Wszystkich serdecznie zachęcamy o oglądania filmu.
8.
23. czerwca nasza wspólnota parafialna organizuje Festyn Rodzinno-Parafialny poprzedzony „Marszem dla Życia i Rodziny”. Z tej okazji organizatorzy ogłaszają
konkurs plastyczny pod hasłem „Moja Rodzina”. Szczegóły na plakatach. Mile widziani są sponsorzy jak i ofiarodawcy fantów, które będzie można wygrać podczas
trwania festynu. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie. Obecnie
trwają przygotowania.
9.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie polecamy tygodnik katolicki „Niedziela”, w którym m.in.: artykuły poświęcone zmarłej Marii Okońskiej,
bliskiej współpracownicy Prymasa Tysiąclecia kard. S. Wyszyńskiego.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy: śp. Janinę Aleksandrowicz, l.
87 i Janinę Trędowicz, l. 78. „Wieczny odpoczynek….”.
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+ Ks. Tadeusz Brodzik (11 greg.)
REZERWACJA
+ Irena Borek – 6 r. śm; zm. rodzice.
+ Janina, Józef, Roman, Krystyna Florkiewicz; Zdzisław, Edwin Giłka; Maria
Dudalska.
+ Anna Czapska – 17 r. śm. int. z racji urodzin
+ Joanna Skamarska – 9 r. śm; Alojzy Skamarski; Alfons Weiss.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (12 greg.)
+ o. Jan Mikrut.
+ Kazimierz Andryszczyk – 10 r. śm.
+ Ewa Sulecka – 9 r. śm.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Danuta Karwat – 6 r. śm.
+ Dariusz Kalk – 8 r. śm.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (13 greg.)
+ Józef, Zofia Popielscy; Regina i Marian Zawaccy.
+ Helena i Zygmunt Chojnaccy.
+ rodzice i brat Edmund Krajnik.
+ córka Urszula Bogucka; mąż Eugeniusz Bogucki; rodzice: Władysława i
Antoni Szymczak.
O rozwój dzieła intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (14 greg.)
+ Henryka Płoska – popogrzebowa.
+ Sławomir Kulka.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Edward Kamiński – 2 r. śm.
+ Stanisława Małecka – int. z racji urodzin.
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+ Ks. Tadeusz Brodzik (15 greg.)
+ Jan, Helena, Teresa Wiśniewscy; Leszek Cywiński.
+ Zofia, Ambroży, Franciszek i Jan Ptaszyńscy.
O Boże blog. I potrzebne łaski dla Zosi z okazji urodzin i imienin – int. od
Urszuli.
+ Maria i Aleksander Jaszczewscy; Łucja i Stanisław Jacorzyńscy.
+ Hieronim Wojnowski – 5 r. śm.
+ Halina Wysocki – 1 r. śm; zm. z rodziny.
Podziękowanie za dar życia z prośbą i błog. na dalsze lata życia dla Patryka
Badaczewskiego z okazji 18 – stych urodzin.
+ Marian Horowitz – 16 r. śm.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (16 greg.)
+ Jadwiga Szymborska.
+ Stanisława – w rocz. śm. oraz z racji Dnia Matki i Aleksander – w rocz. śm
Grabowscy.
+ Genowefa, Barbara i Władysław Szałwińscy.
I Komunia Święta SP nr 1
+ Feliks Baśkiewicz – w r. śm. i żona Janina; rodzeństwo: Halina, Kazimierz i
Gabriel.
+ rodzice: Winiarek i Kempińscy; zm. z obojga stron.
Dziękczynna w 45 rocznice ślubu pp. Bogumiły i Jana Kaszlewiczów z prośbą
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
REZERWACJA
+ Stanisława Śródkowska – 1 r. śm.
+ Grażyna Ciemniecka – 3 r. śm. – int. od matki.
I Komunia Święta SP nr 7
+ Przemysław Boniecki – z racji urodzin; Cecylia i Wacław Bonieccy.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (17 greg.)
REZERWACJA
+ mama Maria Łęgowska.
REZERWACJA

Gablotka z tyłu kościoła
Z piosenki włoskiej do Polski
Starsi pamiętają takie przeboje jak „Felicita”, czy „Ci sara”. Ich wykonawca Albano
Carrisi, znany jako Al Bano, napisał autobiograficzną książkę „Wierząc, nie poddawałem
się nigdy”, której tłumaczenie ukazało się w Polsce. Jest to droga „od zabitej deskami wsi
w Apulli ”, po której chodził na boso, do scen estradowych na wszystkich kontynentach. W
„Gościu Niedzielnym” ukazał się z nim wywiad. Zakończył go słowami: Mam wrażenie, że
my chrześcijanie, w odróżnieniu od innych wyznawców innych religii trochę wstydzimy się
swojej wiary. I nie dotyczy to tylko artystów. Moja książka jest w pewnym sensie taką zachętą: nie wstydźmy się Boga, nie bójmy się mówić publicznie o tym, co do Niego czujemy.
Czytając te słowa, zastanawiam się, czy to nie jest także o mnie?
								
Kruchcik

