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WIADOMOŚCI Z FARY
VI Dzień Dziękczynienia

Obchodzimy dzisiaj Szósty Dzień Dziękczynienia na terenie powstającej w Wilanowie Świątyni Opatrzności Bożej. Do udziału w rozpoczynającej go procesji oraz
popołudniowych koncertach i zabawie rodzinnej zachęca metropolita warszawski kard.
Kazimierz Nycz.
Słowo „dziękuję” jest słowem - kluczem do rzeczywistości działania Pana
Boga w naszym życiu. Na to, co stanowi Jego opiekę nad nami, człowiek odpowiada
postawą wdzięczności Panu Bogu, ale i ludziom - za sprawy wielkie, narodowe, społeczne, historyczne i współczesne, ale są to też te małe „dziękuję”, które wypowiadamy
dziesiątki razy za sprawy w naszym życiu osobistym - tłumaczył na niedawnej konferencji prasowej kard. Kazimierz Nycz.
VI Dzień Dziękczynienia rozpocznie tradycyjnie procesja, która wyruszy o
godz. 8.00 z Placu Piłsudskiego w kierunku Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
Będą w niej uczestniczyć rodziny z dziećmi, duchowieństwo i wspólnoty archidiecezji warszawskiej, a także przedstawiciele różnych grup zawodowych, m.in. górników,
hutników i górali oraz prezydenci miast papieskich i przedstawiciele parafii, których
patronem jest św. Andrzej Bobola.
W procesji niesione będą relikwie tego świętego, jednego z patronów Polski i
patrona archidiecezji warszawskiej. Procesja ma nawiązywać do uroczystego powrotu
jego relikwii z Rzymu do Warszawy, co nastąpiło w czerwcu 1938 r., dwa miesiące po
kanonizacji Andrzeja Boboli. Ok. godz. 9.20 procesja dotrze do Belwederu, gdzie nastąpi niecodzienne wydarzenie, nawiązujące do roku 1938, gdy ówczesny prezydent RP
Ignacy Mościcki wyszedł do uczestników pochodu z relikwiami św. Andrzeja Boboli.
Podczas tegorocznej procesji kard. Kazimierz Nycz i prezydent Bronisław Komorowski wspólnie powitają wiernych i przemówią do nich przed Belwederem. Kard.
Nycz w porozumieniu z ordynariuszem warszawsko-praskim abp. Henrykiem Hoserem
wystosował także specjalne słowo z okazji VI Dnia Dziękczynienia. Będzie ono odczytywane w najbliższą niedzielę w kościołach archidiecezji warszawskiej. W trakcie
Dnia Dziękczynienia odbędzie się zbiórka do puszek na ukończenie budowy Świątyni
Opatrzności Bożej. Kopuła świątyni jest już pokryta miedzią. Dzięki ukończeniu tych
prac można przejść do kolejnych etapów budowy.
Obecnie trwają m.in. prace przy elewacji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, rozbudowywana jest także Aleja Darczyńców, czyli miejsce upamiętniają-

ce osoby szczególnie wspierające budowę Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 12.00 w
Świątyni Opatrzności Bożej rozpocznie się uroczysta Msza św. z uroczystym Aktem Zawierzenia i Dziękczynienia, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi abp Gerhard
Ludwig Müller, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.
Po Eucharystii będzie czas na wydarzenia o charakterze rodzinnym, w tym koncerty i konkursy dla dzieci i młodzieży. W tym celu o godz. 13.30 zostanie otwarte Miasteczko dla Dzieci. Wystąpią m.in. Majka Jeżowska, Krzysztof Krawczyk, Mały Chór
Wielkich Serc, Czerwone Gitary, Zakopower oraz orkiestry; górnicza i góralska. Będzie
także możliwość zwiedzenia Panteonu Wielkich Polaków i modlitwy przy relikwiach św.
Andrzeja Boboli. O godz. 15.00 nastąpi wypuszczenie baloników z napisem „Dziękuję”
do nieba. Zabawa potrwa do godz. 21.37, kiedy to specjalną iluminacją Świątyni Opatrzności Bożej zostanie upamiętniona chwila śmierci bł. Jana Pawła II.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IX Niedziela Zwykła
2. czerwca 2013
1.
Dziś obchodzone jest w Polsce po raz VI Święto Dziękczynienia   pod hasłem: „Dziękujemy za łaskę wiary”. W kościołach całej Polski odbywa się zbiórka
do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Bóg zapłać za
złożone ofiary.
2.
Na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci klas III obchodzą 1. rocznicę Komunii św.
3.
Z okazji Roku Wiary zapraszamy na godz. 17.00 do Fary aby w łączności
z Ojcem św. Franciszkiem i biskupem toruńskim adorować Najświętszy Sakrament.
4.
Trwa tzw. oktawa Bożego Ciała. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Mszę
św. wieczorną połączoną z nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną.
5.
W liturgii wspominać będziemy w poniedziałek 3. czerwca św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników, w środę 5. czerwca św. Bonifacego, biskupa i męczennika, w czwartek 6. czerwca bł. Marię Karłowską, zakonnicę, założycielkę Sióstr
Pasterek z Jabłonowa Pomorskiego, w piątek 7. czerwca Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa; tego dnia nie obowiązuje post piątkowy; w sobotę 8. czerwca
Niepokalanego Serca NMP. Tego dnia nasi ministranci wraz z ks. Sebastianem będą
uczestniczyć w ogólnopolskiej pielgrzymce służb liturgicznych do Gniezna, do Grobu Św. Wojciecha.
6.
W przyszłą niedzielę w katedrze toruńskiej będą miały miejsce święcenia diakonatu. Pamiętajmy w modlitwie o przygotowujących się w naszym Toruńskim Seminarium do posługi kapłańskiej a także o powołania z naszej parafii.
7.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu
i przebiegu procesji „Bożego Ciała”. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych sióstr zakonnych, wykonawców ołtarzy, harcerzy, młodzieży ze wspólnoty
„Uczniowie Słowa”, strażaków, orkiestry, która swoją grą uświetniła naszą uroczystość, Rycerzy Kolumba, służby liturgicznej, dzieci sypiących kwiatki, policji, Pana
Tadeusza Łęgowskiego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za przygotowa-

nie Rynku, Brodnickim Wodociągom. Serdeczne „Bóg zapłać” za dekoracje, udział
i świadectwo.
8.
Dzieciom pierwszokomunijnym dziękujemy za złożone ofiary dla dzieci
z krajów misyjnych. Wyniosła ona 2150 zł.
9.
Wspólnota „Uczniowie Słowa” organizuje wakacyjny wyjazd rekolekcyjny
do Kasiny Wielkiej w terminie od 16. do 23. lipca. Szczegóły na plakatach.
10.
Pragniemy poinformować, że Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął 20 maja uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa naszego
regionu Mariannie Popiełuszko, matce błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczyste nadanie tytułu odbędzie się podczas czerwcowych obchodów Święta
Województwa.
11.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Gracjana Andrzeja Chechłowskiego,
l. 75. „Wieczny odpoczynek…”.
Intencje Mszalne 03.09 – 09.06.2013 r.
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+ Ks. Tadeusz Brodzik (25 greg.)
+ o. Feliks Dziadczyk.
+ Genowefa Siemińska – 19 r.śm
+ Józef – 8 r. śm. i Teresa i syn Henryk Krawczyk.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Leszek Karpiński – int. z racji imienin.
+ Jerzy Śliwiński – 7 r. śm.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (26 greg.)
+ rodzice: Krajnik i brat; rodzice: Ziółkowscy i zm. siostry.
+ Bogumiła i Jan Szczypińscy; zm. rodzice z obojga stron.
+ Dominik Sucheński – popogrzebowa.
+ Stefania i Jan Osmańscy.
+ Henryk Miąskowski – 8 r. śm; zm. rodzice.
+ Alfons, Leonarda Brozdowscy; Andrzej Brozdowski; Roman Świniarski.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (27 greg.)
+ rodzice: Irena i Józef Fanslau; bracia: Stefan, Mirosław, Eugeniusz.
+ Stanisław i syn Marcin Rochoń; rodzice: Jan i Marta Przyborscy.
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Mirosławy Lewandowskiej.
+ Joanna i Józef Milke; Urszula, Roman i Henryk.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Wanda Chojnacka – 9 r. śm.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (28 greg.)
+ Jerzy Kozicki – 3 r. śm.
+ Franciszek i Joanna Wysoccy.
+ żona Anna; rodzice: Józefa i Brunon.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Józef Tyburski – 4 r. śm.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w
naszej parafii.
+ Eugeniusz Kiszkurno – 1 r. śm; Marian Haenel.
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+ Ks. Tadeusz Brodzik (29 greg.)
REZERWACJA
+ Joanna Wysocka i Franciszek Wysocki.
+ Wiktoria Michalska – 43 r. śm.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Robert i Gertruda Brozdowscy.
+ Ludwik Brosowski; Klara i Eugeniusz Klęsk.
+ Kazimierz i Maria Krakowscy; zm. z rodziny.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (30 greg.)
O dra żywej wiary dla Marcina i Joli z rodziną; Jarosława i Przemysława z
rodzinami; Joanny, Tomasza, Magdaleny z rodziną; Anny z rodziną.
+ Władysława i Marianna Nawackie.
+ Urszula, Edward i Zbigniew Łupina.
O potrzebne łaski w powołaniu zakonnym, Dary Ducha Św. opiekę M. Bożej
dla córki Ewy oraz w int. Bogu wiadomej.
+ Bogdan Kaniecki – int. od przyjaciół.
+ Wiktoria, Władysław, Jan i Marian Dębińscy.
+ mąż Walenty Białkowski – 3 r. śm.
+ Bronisław, Henryk Przybylscy; Klara Kłosowska; zm. rodzice.
+ Julia Garncarz – w r. śm; zm. rodzice.
+ rodzice: Genowefa, Stanisław Beksa; zm. z rodziny.
SUMA za parafian
+ Henryk Nowiński – 3 r. śm; Renata, Piotr Nowińscy; Jadwiga i Franciszek
Angowscy.
REZEWRACJA
+ Kazimierz Krajnik – 15 r. śm; rodzice: Marianna i Bronisław Jurkiewiczowie.
+ Janina Nawacka.
+ Janina i Michał Kotewicz.
+ rodzice: Barbara Petrykowska – 3 r. śm. i Stanisław Petrykowski – 30 r. śm.

Gablotka z tyłu kościoła
Widzieć więcej
Po wyborze kardynała Jorge Maria Bergogliego na papieża podkreślano, że nasze
europejskie postrzeganie rzeczywistości i Kościoła nie jest uniwersalne. Dominikanin o. Maciej Zięba w wywiadzie opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym” opowiedział historię, której był świadkiem: „trwa dominikańska kapituła, dyskutujemy o wielokulturowości i
Ewangelii. Prowincjałowie z Niemiec i Francji uspokajają, że jako zakon jesteśmy gotowi na
wyzwania inkulturacji, bo dominikanie od początku praktykowali dialog i demokrację. Na co
prowincjał filipiński replikuje: „Jeżeli mam być szczery, to u nas w Azji ważniejszymi wartościami są gościnność, hierarchia i szacunek dla starszych. Dialog i demokracja to greckie
słowa, które w naszych uszach brzmią obco”.
Na podstawie tej opowieści można wysnuć wniosek, że dialog i demokracja będą
pożyteczne, gdy będą pamiętać o gościnności, hierarchii i szacunku dla starszych. Warto też
pamiętać, że na Europie świat się nie kończy i nie samą Europą żyje Kościół.
										
Kruchcik

