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WIADOMOŚCI Z FARY
Diakon - ten, który służy

Dziś w Katedrze św. Janów w Toruniu święcenia diakonatu. Można powiedzieć, że funkcja diakona istnieje w Kościele od początków jego istnienia. Zostali
ustanowieni przez apostołów do pełnienia służby na rzecz ubogich. Z czasem ich
służba związała się ściśle z liturgią, a zwłaszcza z Eucharystią.
Reforma liturgiczna, która dokonała się po Soborze Watykańskim II zwraca
szczególną uwagę na aktywny udział całej wspólnoty we wszystkich celebracjach liturgicznych. Trzeba jednak pamiętać, że ta wspólnota jest hierarchicznie uporządkowana i dlatego w odprawianiu liturgii wykonywane czynności zależą od przyjętych
święceń i otrzymanych od Ducha Świętego charyzmatów. Pośród wielu czynności i
funkcji liturgicznych szczególne miejsce zajmuje diakon.
Można powiedzieć, że funkcja diakona istnieje w Kościele od początków jego
istnienia. Zostali ustanowieni przez apostołów do pełnienia służby na rzecz ubogich.
Z czasem ich służba związała się ściśle z liturgią, a zwłaszcza z Eucharystią. Według
św. Ignacego z Antiochii i św. Justyna do zadań diakonów należała pomoc w łamaniu
chleba w czasie Eucharystii i udzielanie go nieobecnym w zgromadzeniu, zwłaszcza chorym. Według Tradycji Apostolskiej św. Hipolita diakon przedstawiał dary
ofiarne, służące do celebracji Mszy św. Późniejsze nieco Konstytucje Apostolskie do
zadań diakonów dołączyły także przedstawianie intencji modlitwy litanijnej, czyli
modlitwy powszechnej. Z czasem uprawnienia diakona zostały poszerzone i mógł
on również czytać Ewangelię, głosić słowo Boże i sprawować niektóre sakramenty.
Sprawowanie funkcji diakona związane było z przyjęciem odpowiednich święceń święceń diakonatu.
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego podkreśla, że pośród usługujących przy ołtarzu pierwsze miejsce zajmuje diakon, który podczas Mszy św. ma do
spełnienia jemu tylko właściwe funkcje, czyli: czytanie Ewangelii, niekiedy głoszenie słowa Bożego, podawanie intencji modlitwy powszechnej, usługiwanie biskupowi lub kapłanowi w celebracjach liturgicznych, rozdzielanie wiernym Komunii św.
(OWMR 61). W homilii biskupa zawartej w Rytuale święceń diakonatu wskazuje
się służebny charakter tej posługi: Umocnieni darem Ducha Świętego będą pomagać
biskupowi i jego kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami
wszystkich. Posługa miłości wyraża się w sprawowaniu czynności liturgicznych w

czasie Mszy św., w udzielaniu chrztu, asystowaniu przy zawieraniu małżeństw, noszeniu wiatyku do chorych, przewodniczeniu obrzędom pogrzebu. Przede wszystkim jednak diakoni tak ściśle związani z ołtarzem Chrystusa w imieniu biskupa
mają spełniać dzieła miłosierdzia, czyli służyć i pomagać chorym i ubogim. Wzorem dla nich staje się sam Chrystus, który przyszedł służyć, a nie po to, aby Jemu
służono.
W czasie święceń diakonatu wybrani i odpowiednio przygotowani kandydaci przez włożenie rąk biskupa otrzymują dar Ducha Świętego, który uzdalnia ich
do służby. W modlitwie konsekracyjnej biskup prosi dla nich o szczególne łaski,
aby oznaczali się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i duchową karnością.
Poza tym diakoni wezwani są do nieustannego dawania świadectwa swoim życiem,
przestrzegania przykazań i w końcu specjalnym przyrzeczeniem zobowiązują się
także do życia w celibacie.
MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO BENDYKTA XVI W INTENCJI
POWOŁAŃ
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania
kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć
o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów,
za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych
szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.
Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w
służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
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+ Romuald i Pelagia Stefańscy.
Dziękczynna w 35 rocz. ślubu z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny.
7.00 + Joanna i Franciszek Wysoccy.
7.00 + Jan Klafta; synowie: Wincenty, Tadeusz, Andrzej.
8.00 + Leokadia i Franciszek Domżalscy; zm. z rodziny.
18.30 + Mirosław Bajor – 17 r. śm; zm. z rodziny.
18.30 + Teresa Jagielska w rocz. śm.
18.30 + Jan i Tekla Kawiak.
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REZERWACJA.
+ Salomea i Antoni Sokołowscy.
+ Tomasz Zielaskiewicz – 4 r. śm; Roman Zielaskiewicz ; Zygmunt Kopiczyński.
+ mąż Henryk Płoszyński – 8 r. śm; syn Henryk Płoszyński.
REZERWACJA.
+ Stanisława Ostrowska.
O Boże błog. z racji urodzin dla Emilii Knedler.
+ Jadwiga Mąkosa – 1 r. śm.
+ Ks. Franciszek Malinowski.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ rodzice: Marianna i Władysław Bratkowscy; rodzeństwo: Antoni i Anna.
+ Andrzej Pawłowski – 3 r. śm; Leon i Irena Ziółkowscy.
+ Helena Woźniak – 2 r. śm.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w rocz. ślubu pp. Mariana i Ewy z
prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci.
+ Tadeusz Gulczyński; Gabriela i Henryk Gulczyńscy.
+ rodzice: Bernard i Marta Zielińscy; bracia: Bernard i Henryk Zielińscy.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Antoni Wróblewski.
+ Stanisław i Franciszek Malinowscy.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
O Boże błog. dla rodziny Jana i Gerdy.
+ Teresa Hanc – int. od kuzynek.
+ Longin Wasielewski – 11 r. śm; Andrzej, Sylwia; zm. rodzice: Marta i
Stanisław Mieszczak.
+ Jadwiga Skierkowska – 14 r. śm; Agata, Lucjan, Stefan, Krzysztof,
Aleksandra Kotarscy.
+ Dionizy Zarembski – 6 r. śm.
+ Marianna i Tadeusz Majkowscy.
+ Elżbieta Krasińska – z racji imienin.
+ Teresa Rupińska – 5 r. śm; Janina i Wincenty Smolińscy.
+ Helena i Henryk Żabo.
+ Julianna i Stanisław Rutkowscy.
+ Ireneusz Luliński – 11 r. śm.
+ Tadeusz Szyński, Arona i Jan Sotek.
+ Gabriel Baśkiewicz – 4 r. śm.
+ Helena i Józef – int. z arcji urodzin; Albin Lenckowski.
+ Tadeusz Betlejewski – 17 r. śm.
SUMA za parafian
Z podziękowaniem za 35 lat małżeństwa z prośbą o Boże błog. na dalsze lata.
Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Renaty i Dariusza z prośbą o dalsze Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
+ Zygmunt i Wojciech Pałubiccy.
+ Alojzy Lubrecht, Małgorzata i Sylwester Szramka.
+ Leokadia, Michalina, Franciszek i Ryszard Jankowscy; Jan Kahl.
+ Monika Samulewicz – 9 r. śm; Walerian, Bogdan i Mirosław Samulewicz.
+ Paweł Słomiński.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
X Niedziela Zwykła
9. czerwca 2013
1.
Dziś w katedrze toruńskiej o godz. 15.30 będą miały miejsce święcenia diakonatu, dziewięciu akolitów otrzyma święcenia z rąk ks. bpa Józefa Szamockiego.
Natomiast w sobotę 15. czerwca o godz. 10.00 także w katedrze toruńskiej
ks. bp Andrzej Suski udzieli ośmiu diakonom święceń prezbiteratu. Pamiętajmy w
modlitwie o przygotowujących się w Toruńskim Seminarium do posługi kapłańskiej
a także o powołania z naszej parafii
2.
W czwartek 13. czerwca obchodzimy uroczystość św. Antoniego z Padwy,
prezbitera i dra Kościoła oraz Patrona naszego miasta i Sanktuarium. Tego dnia
o godz. 17.15 z placu przed Pałacem Anny Wazówny wyruszy procesja do klasztoru,
gdzie o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Miasta. Serdecznie
wszystkich zapraszamy. Z okazji tej uroczystości nie będzie u nas procesji fatimskiej,
natomiast po Mszy św. o godz. 8.00 zapraszamy do Kaplicy Krzyża Świętego na
Wielką Nowennę Fatimską.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 10. czerwca bł. Bogumiła
Piotra, bpa, we wtorek 11. czerwca św. Barnabę, apostoła, w środę 12. czerwca
bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bpa i Towarzyszy, męczenników,
w piątek 14. czerwca bł. Michała Kozala, bpa i męczennika, w sobotę 15. czerwca
bł. Jolantę, zakonnicę.
4.
18. czerwca o godz. 18.30 w Farze ks. bp Andrzej Suski udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Otoczmy modlitwą wszystkich mających przyjąć
ten sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, a także ich rodziców, świadków,
wychowawców, księży i katechetów.  
5.
W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 spotkanie modlitewne Czcicieli Miłosierdzia Bożego przed obrazem JEZU UFAM TOBIE w Kaplicy Krzyża Świętego. Jest to
także III niedziela miesiąca - tradycyjna kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności
wiernych.
6.
Parafialna schola „Katarzynki”, którą prowadzi p. Piotr Jaworski – nasz organista, nagrała płytę DVD z piosenkami religijnymi. Jest to w pewnym sensie posumowanie ich 3-letniej pracy. Przy wyjściu z kościoła można będzie nabyć płytę w cenie
10 zł. Serdecznie ją polecamy. Dochód przeznaczony zostanie na potrzeby naszych
młodych artystów.   
7.
Wspólnota „Uczniowie Słowa” organizuje wakacyjny wyjazd rekolekcyjny
do Kasiny Wielkiej w terminie od 16. do 23. lipca. Zapraszamy do udziału młodzież
gimnazjalną, licealną i studentów. Zapisy w biurze parafialnym i u
ks. Przemysława. Koszt 600 zł. Szczegóły na plakatach.
8.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
9.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Danutę Mądrzejewską, l.62, Mariusza
Fagasińskiego, l. 15. „Wieczny odpoczynek…”.

