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WIADOMOŚCI Z FARY
Czas młodego Kościoła w Rio

To będą wyjątkowe Światowe Dni Młodzieży. Po raz pierwszy uczestniczy
w nich Ojciec Święty Franciszek i jest to zarazem jego pierwsza wizyta zagraniczna.
To nie on wybrał termin i miejsce tego spotkania, a odbywa się ono w jego rodzimej
Ameryce Południowej. To przecież nie przypadek.
Brazylia od dawna szykujowała się na to wydarzenie. Od blisko dwóch lat
symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani – wędrują po brazylijskich diecezjach i parafiach, gromadząc tłumy na wspólnej modlitwie. – Dzieją się bardzo piękne rzeczy, będące znakiem nadziei, angażującym wszystkich – powiedział krajowy koordynator peregrynacji ks. Carlos Savio.
Początki Światowych Dni Młodzieży związane są z Janem Pawłem II, który był pomysłodawcą tych spotkań. Jego następcy z radością kontynuują to dzieło. Pierwsze ŚDM odbyły się w 1986 r. w Rzymie, a poprzedzone zostały dwoma
ważnymi wydarzeniami. W 1984 r. miało miejsce międzynarodowe spotkanie młodzieży z Janem Pawłem II w ramach obchodów Jubileuszu Odkupienia. Wtedy to
papież wręczył młodym krzyż, który potem stał się jednym z symboli ŚDM. Rok
później ONZ ogłosiła Międzynarodowy Rok Młodzieży, podczas którego młodzi
znów spotkali się z Ojcem Świętym. Było to wydarzenie przełomowe, ponieważ
wtedy papież uroczyście ogłosił ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. I tak się
zaczęło. Potem ŚDM odbywały się w różnych częściach świata, zawsze gromadząc
rzesze młodych, zapalonych wyznawców Chrystusa, którzy przybywali, by wspólnie świętować, dawać świadectwo, modlić się i słuchać swego pasterza. Najliczniej
zgromadzili się oni na ŚDM w 1995 r. w Manili. Do stolicy Filipin przybyło wtedy
cztery miliony osób! Na kontynencie europejskim młodzi najliczniej zgromadzili się
w 2000 r. w Rzymie w liczbie 2 mln 180 tys. Szczególne znaczenie miało także spotkanie w Kolonii w 2005 r., na którym młodzież entuzjastycznie przywitała nowego
Ojca Świętego Benedykta XVI.
Ostatnie spotkanie, które miało miejsce w Madrycie, również należało do
liczniejszych. Zgromadziło bowiem ok. 2 mln pielgrzymów, w tym kilkanaście tysięcy Polaków. Dzięki temu ŚDM w stolicy Hiszpanii stało się trzecim co do wielkości
spotkaniem młodych. Tymczasem prognozy dotyczące Rio wskazują, że to spotkanie ma duże szanse uplasować się w czołówce spotkań ŚDM. Szacuje się bowiem, że

pod względem liczby uczestników może przewyższać ŚDM w Madrycie, a być może
nawet spotkanie w Rzymie. Czy to się potwierdzi, okaże się już wkrótce. Dowiemy
się także, jak młodzi przywitają Ojca Świętego Franciszka. Warto przypomnieć o
niezwykle ciepłym i serdecznym przyjęciu, które zgotowali Benedyktowi XVI w
Kolonii, kiedy po raz pierwszy spotkał się z nimi jako papież. Jak będzie w Rio?
Biorąc pod uwagę fakt, że Ojciec święty Franciszek już teraz ma świetny kontakt z
młodzieżą, że oni kochają Go za niestandardowość, prostolinijność i jasność przekazu, nie ma powodu do obaw. A dodając gorący klimat i spontaniczność Kościoła
Ameryki Łacińskiej, który reprezentować będzie najliczniejsza grupa, najprawdopodobniej cały świat usłyszy i zobaczy, jak bardzo młodzi katolicy kochają Franciszka.
On sam zresztą, jak po audiencji powiedział  meksykański arcybiskup Carlos Aguiar
Retes, stojący na czele Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej, z ogromnym entuzjazmem przygotowuje się do ŚDM w Rio.
Warto także podkreślić, że w intencji tego spotkania od dawna trwa modlitwa. Uczestniczą w niej liczne wspólnoty zakonne z całej Polski. Na oficjalnej stronie
ŚDM funkcjonuje zakładka „strefa modlitwy za ŚDM”. To tam każdy, kto zechce,
może wpisać się na konkretny dzień i wybrać konkretny rodzaj modlitwy w intencji
ŚDM. Od miesięcy więc każdego dnia ktoś w Polsce modli się za ten czas i jego
owoce. Zakładając, że choć w niewielkim stopniu podobnie jest w innych miejscach
na świecie, trudno się dziwić, że ŚDM to naprawdę błogosławiony czas dla Kościoła.
Wiele z tych osób modli się, przywołując wstawiennictwo głównych patronów Światowych Dni Młodzieży. W tym roku wśród nich szczególne miejsce zajmuje Matka
Boża z Aparecidy, czczona w całej Brazylii jako patronka tego kraju, opiekunka Kościoła i rodzin. A wśród świętych tegorocznemu spotkaniu patronują:św. Sebastian
– żołnierz i męczennik za wiarę, św. Antoni od św. Anny z Galvao – Brazylijczyk,
franciszkanin, orędownik miłosierdzia, św. Tereska od Dzieciątka Jezus – patronka
misji i wreszcie bł. Jan Paweł II – inicjator ŚDM i wielki przyjaciel młodych.
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1.
Jak w każdą niedzielę wakacyjną serdecznie pozdrawiamy wszystkich wypoczywających na Pojezierzu Brodnickim. Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej pogody.
2.
Dziś gościmy w naszej wspólnocie parafialnej Pana Zbigniewa Kaczmarka, aktora z Olsztyna, który podczas Mszy św. wygłosił modlitwę poetycką pt. „Maryja Królową naszego narodu”.
3.
O godz. 17.45 spotkanie członków Żywego Różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, zaś o godz. 18.30 Msza św. w intencji żywych i zmarłych
członków tej wspólnoty.
4.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 29. lipca św. Martę, w środę 31.
lipca św. Ignacego Loyolę, prezbitera, w czwartek 1. sierpnia św. Alfonsa Marię Ligu-

oriego, prezbitera i doktora Kościoła.
5.
W czwartek 1. sierpnia po południu oraz w piątek 2. sierpnia przez cały dzień w
każdym kościele parafialnym można uzyskać dopust zupełny „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św. i pomodlić się w
intencjach Ojca św.
6.
W pierwszy czwartek i piątek miesiąca dodatkowe Msze św. o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi w piątek o godz. 16.30. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 tradycyjna Msza św. zbiorowa za zmarłych. Po Mszy św. ks. Sebastian odwiedzi chorych
z posługą sakramentalną. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
7.
Tego dnia po Mszy św. o godz. 6.00 odprawionej w brodnickiej Farze wyjdzie z
naszego miasta brodnicka pielgrzymka piesza wraz z pielgrzymami z Lubawy i Nowego
Miasta Lubawskiego na Jasną Górę. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pielgrzymach.
8.
W czwartek 1. sierpnia przypada 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O tej godzinie dla uczczenia tej rocznicy rozlegną się dzwony brodnickiej Fary.
Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.
9.
W przyszłą niedzielę 4. sierpnia rozpoczynamy w naszej rodzinie parafialnej
misje parafialne, które przygotują nas na Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu MB
Częstochowskiej. Przeżywać je będziemy 9. i 10. sierpnia. Niech to będzie szczególny
czas łaski. Ofiarujmy nasze modlitwy, posty i wyrzeczenia w intencji jak najliczniejszego udziału w ćwiczeniach duchowych oraz głębokiego i pobożnego przeżycia obecności
Maryi w Brodnicy i dekanacie. Obraz zostanie przywieziony przez samochód-kaplicę ulicami: 18. Stycznia, Mazurską, Sienkiewicza i Kościelną. Przywitamy na Dużym
Rynku i przeniesiemy w uroczystej procesji do brodnickiej Fary. Przejdziemy Dużym
Rynkiem, ulicą Hallera na Mały Rynek, ulicą Kopernika i Farną do kościoła. Prosimy o
udekorowanie naszych domów i ulic, nie tylko na trasie przejazdu Obrazu MB, ale na
terenie całej naszej parafii. Elementy dekoracyjne można będzie nabyć przed kościołem
10.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 7874zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
11.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika
„Niedziela” m.in. artykuły poświęcone Światowym Dniom Młodzieży.
12.
Z naszej parafii pożegnaliśmy śp.: Edytę Melcer, l. 70, Jadwigę Brokos, l. 92,
Genowefę Zięciak, l. 87, „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 29.07 – 4.08.2013 r.

Poniedziałek
29.07.2013

6.30
6.30
8.00
8.00
18.30

+ Krzysztof Grzanka - popogrzebowa
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Bronisław w 40 r. śm. i Milena Nawaccy
+ Marta Rudzińska z racji imienin i zm. z rodziny
O Dary Ducha Świętego i mądrość w podejmowaniu decyzji w intencji Bogu
wiadomej
18.30 + Marian Dębiński – 1 r. śm.
18.30 + Bartosz Studnik – z racji 18 urodzin

6.30
Wtorek
30.07.2013

Środa
31.07.2013

Czwartek
1.08.2013

6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
8.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.00

Piątek
2.08.2013

Sobota
3.08.2013

XVIII Niedziela
Zwykła
4.09.2013

Kościół
szkolny

6.00
8.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Krzysztof Grzanka – int. od Wspólnoty Żywego Różańca oraz Czcicieli
Miłosierdzia Bożego
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Kazimierz Roszyk – int. od Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych
O zgodę w rodzinie
+ Kunegunda Kwas, zm. rodzice i teście oraz Henryk Laskowski
+ Rodziny Wereszczyńskich i Gorzków
+ Krzysztof Grzanka – int. od członków Różańca Królowej Pokoju
+ Jadwiga Brokos - popogrzebowa
+ Irena Hiszpańska z racji urodzin, Wiktoria, Cecylia i Krystyna
+ Zbigniew Kwaśniewski – 1 r. śm.
+ Józef Skarżyński – 4 r. śm. i brat Bolesław Skarżyński
+ Marta, Wiktor i Jan Grzymscy
+ Krzysztof Grzanka – int. od I róży Żywego Różańca
Dziękczynna w 1 roczn. ślubu pp. Anny i Mateusza Wiśniewskich z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
REZERWACJA
+ Alfons Weiss z okazji imienin, zmarli teściowie Weiss oraz Stefania
Czarnecka i zm. rodzice Skamarscy
O Boże błog. i Dary Ducha Świętego dla kapłanów i sióstr posługujących w
naszej parafii
Dziękczynna w 10 roczn. ślubu pp. Anny i Kazimierza z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
+ Marta Domżalska – 25 r. śm., Julian i Benedykt Domżalscy, Monika i Karol
Pryszcz
+ Barbara Andraszyk
+ Jan Nowakowski i rodzice Ludwik i Jadwiga
+ Waldemar Probola – 4 r. śm.
Dziękczynna za 50 lat życia Anny i 20 lat życia syna Przemysława z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
+ Anna i Czesław Myszklewicz, Janina i Władysław Mrzygłód
+ Krzysztof Grzanka – int. od grup modlitewnych
+ Krzysztof Grzanka – int. od przyjaciół z ul. Nowa Kolonia 7
+ Wacław Najda – int. od sąsiadek Mejer i Psuty
Msza Św. zbiorowa za zmarłych
+ Genowefa, Władysław i Barbara Szałwińscy
+ Jan Klafta
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca
+ Jakub Garcarz w r. śm. i zmarłych rodziców
+ Halina i Henryk Mroczkowscy oraz rodzice
SUMA za parafian.
+ Córka Dorota Gajtkowska – 16 r. śm.
+ Edmund Mrówczyński – 5 r. śm.
+ Teofil i Józefina Szczawińscy, synowie Jerzy i August
+ Bronisław i Monika Skonieczka; Halina Bulska i Ludwik Białkowski
Dziękczynna w 15 roczn. ślubu pp. Magdaleny i Krzysztofa z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i syna Jana
+ Jan Bąkowski, Stanisław i Stanisława Czaińscy

