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WIADOMOŚCI Z FARY

I FESTYN PARAFIALNO RODZINNY JUŻ ZA TYDZIEŃ.
Proszę Dziecka, Taty, Mamy,
Zapraszamy ! Zapraszamy !
Więc pytajcie, oglądajcie,
przybywajcie i słuchajcie.
Pośpiewajcie, a po fakcie
w stałym bądźmy już kontakcie.
Dołączajcie więc do Paki
Pozdrawiamy Was
Farniaki

Już dziśna placu przy Pałacu Anny Wazówny na wspólną zabawę, podczas
Pierwszego Festynu Parafialno - Rodzinnego, przy muzyce, grilu i ... słodyczach zaprasza Ks. Proboszcz i Parafialny Komitet Organizacyjny. Nie może tam zabraknąć
i Ciebie.
Niech wspólna zabawa będzie okazją do radosnego świętowania Dnia Pańskiego w gronie rodzinnym i wspólnotowym. Festyn rozpoczniemy dziękczynieniem
za nasze rodziny Mszą św. w brodnickiej farze o godz. 12.15. Następnie w Marszu
dla życia i rodziny udamy się na plac przy Pałacu Anny Wazówny.
W programie między innymi: 15.30 – występ grupy cyrkowej BEDEKUS
16.00 – Koncert zespołu PIOSENKOWA KROWA
17.15 – występ scholi KATARZYNKI
17.45 –  Przejazd motocyklistów
18.00 – Występ iluzjonisty
18.45 – Koncert duetu Korycki & Żukowska
20.00 –  Koncert B-ROCK
21.00 – Koncert gwiazdy wieczoru MR POLLACK
a także: coś dla fanów żużla, pokazy sztuk walki, i wiele innych atrakcji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Papież: Nie gubmy się w teraźniejszości

Bogactwo i światowe troski zagłuszają Słowo Boże. Tymczasem nasze życie oparte
jest na trzech filarach: wybraniu, przymierzu i obietnicy, co powinno się wyrażać zaufaniem
do Boga w przeżywaniu chwili obecnej, bez obawy o to, co nadejdzie. Mówił na ten temat
Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do Jezusowej mowy o potrzebie wolności od trosk
doczesnych. Jej ramą są znamienne stwierdzenia: „Nikt nie może dwom panom służyć” oraz:
„Dosyć ma dzień swojej biedy”. Papież zwrócił uwagę na podobieństwo tej mowy do przypowieści o siewcy. Również tu pojawia się motyw zagłuszania Słowa Bożego przez ciernie
trosk doczesnych oraz odniesienie do upływającego czasu, który staje się katalizatorem postaw. W historii zbawienia trójmian przeszłość-teraźniejszość-przyszłość da się przełożyć na
inny: wybranie-przymierze-obietnica. Bóg nas wybrał, tzn. umiłował i na mocy zaproponowanego nam przymierza prowadzi nas ku spełnieniu obietnicy.
„To trzy filary całych dziejów zbawienia – zaznaczył Franciszek. – Jednak jeśli nasze
serce wchodzi w to, co tłumaczy Jezus, wówczas odcina czas: tnie przeszłość, tnie przyszłość
i gubi się w teraźniejszości. Tego, kto jest przywiązany do bogactw, nie obchodzi przeszłość
ani przyszłość, bo wszystko ma tutaj. Bogactwo to rodzaj bożka. Nie potrzebuję przeszłości,
obietnicy, wybrania, niczego... Kto martwi się tym, co może się zdarzyć, odcina się od przyszłości; pyta: «Czy to możliwe?». Wtedy przyszłość staje się futurologią, ale nie ukierunkowuje cię na żadną obietnicę. Pozostaje niejasna, samotna”.
Tymczasem dla wierzących przyszłość jest radosna, bo idziemy ku obietnicy i nie
zapominamy, że do tego zostaliśmy wybrani przez Ojca. A bogactwa i troski stoją temu na
przeszkodzie, sprawiając, że i teraźniejszość staje się niepewna.
„Zapomnienie o przeszłości, brak akceptacji teraźniejszości i deformacja przyszłości. Oto, co czynią bogactwa i troski – podsumował Ojciec Święty. – Pan nam powiada:
«Spokojnie! Starajcie się o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie
wam dodane». Prośmy Boga o łaskę, byśmy nie popadli w błędy trosk i bałwochwalstwa bogactw, a pamiętali, że mamy Ojca, który nas wybrał, że ten Ojciec daje nam obietnicę dobra,
byśmy dążyli ku tej obietnicy i mieli odwagę przyjmować teraźniejszość, jaka jest. O tę łaskę
prośmy Pana”.
Intencje Mszalne 24.06 – 30.06.2013 r.
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+ Stanisław Bojanowski – 18 r. śm; Leokadia i Jan Bucha.
Z okazji imienin p. Janiny Lewandowskiej z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę
Matki Bożej – int. od córki.
+ Leonarda Rogalska; Marta Wilczewska.
+ rodzice i brat Kazimierz Dobrzyńscy.
+ Jan i Pelagia Łukowscy.
+ Jan Wiśniewski; zm. z rodziny.
+ Czesława Murawska – 14 r. śm. i Stanisław Murawski.
+ Jan Ostrowski; Jan Motyliński – int. z racji imienin.
+ Jadwiga, Jan i Jerzy Kośpiczewicz; zm. z rodziny Muzalewskich i
Kośpiczewiczów.
+ Gracjan – Andrzej Chechłowski – int. od sąsiadki.
+ Jan Hoga – int. z racji imienin.
+ Modesta i Jan Freter.
+ Jan Brokos; zm. rodzice.
REZERWACJA SEBA
+ Kazimierz Gajda – int. z racji urodzin; zm. z rodziny Gajda.
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+ Władysława i Irena Kwiatkowskie.
+ Małgorzata Boenke – 4 r. śm.
+ Jan Włodarz – int. z racji imienin.
+ Bogusław Kuciński; zm. rodzice Kucińscy.
+ Jan Szczypiorski – 5 r. śm.
+ Izabela, Egon Tempscy; Feliksa i Stanisław Żukowscy.
W 70 rocz. urodzin Małgorzaty Płotkowskiej z prośbą o opiekę Matki Bożej.
Dziękczynna w 4 rocz. ślubu pp. Magdaleny i Mariana z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo.
O Boże błog. i zdrowie duszy i ciała dla syna Władysława Kempczyńskiego.
+ Jan Lubieniecki; rodzice; zm. z rodziny.
+ Gracjan – Andrzej Chechłowski.
+ Henryk Berendt – 7 r. śm.
+ rodzice i dziadkowie Stefańscy; zm. z rodziny Komarowskich i Wojciuch.
+ Władysław Kalisz – w dniu imienin.
+ Władysław Kempczyński i Hanna Baranowska.
+ Henryk Rudziński – w rocz. śm; zm. z rodziny.
+ Roman i Otylia Koziorzemscy; zm. z rodziny; Jan Szulc.
+ Jadwiga Śmigrocna – 5 r. śm.
+ Kazimierz Łazicki – 15 r. śm; rodzice Szczepańscy i Łaziccy.
+ rodzice: Malinowscy i Tarasiewicz ich dzieci i wnuki.
+ Piotr Cieczko.
O Boże błog. dla żywych członków VIII Róży Ż. R; dla zmarłych o radość
wieczną.
+ Lidia Janicka – 14 r. śm; Cecylia Bytner – 8 r. śm; zm. z rodziny.
Dziękczynna w dniu imienin Piotra i Pawła Płoszyńskiego z prośbą o Boże
błog, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej – int. od babaci
+ syn Piotr Szymańczyk – z racji imienin.
+ bracia: Roman i Jan oraz Urszula Rysiewscy.
+ Piotr Nowiński – 1 r. śm; Renata i Henryk Nowińscy; Jadwiga i Franciszek
Angowscy.
+ rodzice: Władysława i Stanisław Gawlikowie; mąż Jan Gumiński; teściowie:
Zofia i Leon Gumińscy; zm. z rodziny.
+ Józef Kalwa – int. z racji urodzin; zm. rodzice; Monika Celmer – int. z racji
urodzin; Szczepan; zm. z rodziny.
+ Wiesław Domżalski – 2 r. śm.
SUMA za parafian
+ Rajmund Wiwatowski - 10 r. śm.
REZERWACJA
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
+ rodzice i rodzeństwo Psuty.
+ Jan Marchlewicz.
Dziękczynna z okazji 50 – lecia małżeństwa Jana i Agnieszki Godlewskich z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XII Niedziela Zwykła
23. czerwca 2013
1.
Dziś w naszej Parafii przeżywamy Święto Rodziny. Jak już wcześniej informowaliśmy o godz. 12.15 zostanie odprawiona Msza św., po której wyruszy po raz pierwszy ulicami
Brodnicy „Marsz dla życia i rodziny”. Pójdziemy pod pomnik Bł. Jana Pawła II a następnie
udamy się na plac przy Pałacu Anny Wazówny, gdzie około godz. 15.00 rozpocznie się Festyn Parafialno-Rodzinny. Przewidzianych jest wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Szczegóły znajdują się na plakatach. Już teraz dziękujemy wszystkim organizatorom,
darczyńcom i sponsorom a wszystkich parafian zapraszamy na wspólne świętowanie.  
2.
W poniedziałek 24. czerwca przypada Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
Jest to Odpust bazyliki katedralnej w Toruniu, matki wszystkich kościołów naszej diecezji
oraz święto patronalne kapituły katedralnej. W czwartek 27. czerwca Uroczystość NMP Nieustającej Pomocy, głównej Patronki diecezji toruńskiej. W piątek 28. czerwca wspomnienie
św. Ireneusza, biskupa i męczennika. W sobotę 29. czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia dodatkowo zostaną odprawione Msze św. o godz. 10.00 i po
południu o godz. 15.30 i 17.00. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest na rzecz Stolicy Apostolskiej, tzw. „świętopietrze”. Wszystkim solenizantom, którzy będą obchodzić swoje imieniny, w tym naszemu Panu Organiście, Piotrowi Jaworskiemu, składamy najlepsze życzenia.
3.
Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2012/13 nastąpi w piątek 28. czerwca. Dzieci zapraszamy na Mszę św. na godz. 17.00 zaś młodzież na 18.30, aby podziękować
Panu Bogu za mijający rok szkolny i prosząc o błogosławieństwo na czas wakacji.
4.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 7547 zł.   i 7 euro. Wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Rozpoczęliśmy kontynuację prac konserwatorsko-renowacyjnych na wieży farnej. Prace te mogą być realizowane dzięki wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz władz naszego Miasta. Jednocześnie prowadzone są i będą prace związane z ogrodzeniem i ogrodem plebanijnym a także
remont dachu i wymiana blacharki na wikariatce.  
5.
Od 1. lipca do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. w dni powszednie, tzn. nie ma Mszy św. o godz. 7.00.
6.
Z naszej parafii odeszli do „Domu Ojca” śp.: Henryk Domżalski, l. 83, Marianna
Gablotka z tyłu kościoła
Druga Francja
Namawia się nas, żebyśmy patrzyli na inne kraje europejskie. To popatrzmy. We
Francji podczas manifestacji w obronie tradycyjnej rodziny niesiono transparent: „Ostatni
Dzień Matki”. Nie da się ukryć, czas zmieniać 4 przykazanie dekalogu na: Czcij rodziców
swoich, bo ojciec i matka brzmią niepoprawnie. Mojżesz pewnie źle odczytał je z kamiennej tablicy. Inną ciekawostką z tej manifestacji są mandaty dla osób noszących koszulkę z  
graficznym symbolem „Marszu dla wszystkich” przedstawiającym rodzinę składającą się z
mężczyzny, kobiety i dzieci, jako ubrania sprzecznego z dobrymi obyczajami. O gazach łzawiących nie warto wspominać. U nas w stanie wojennym też społeczeństwo było winne.
Była propozycja drugiej Japonii, zapowiadano i drugą Irlandię. Teraz niektórym marzy się druga Francja w wersji Hollanda. Parle vous francais?
Kruchcik

