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WIADOMOŚCI Z FARY
Misja — czas szczególnej łaski

1. Znaczenie słowa misja.
Słowo to jest pochodzenia łacińskiego i oznacza poselstwo lub posłannictwo.
Nasuwa się pytanie kto i kogo posyła? Posłannictwa są różne: Matka posyła dziecko
do szkoły, do sklepu, do sąsiada, wyborcy posyłają posła lub senatora do parlamentu,
by reprezentował ich interesy, państwo posyła na placówkę dyplomatyczną ambasadora itd. Ci wszyscy posłani mają jakąś zleconą sprawę do przeprowadzenia. Im
wyższa osoba posyłająca tym większe znaczenie będzie owej sprawy. Otóż gdy chodzi
o misję, to posyłającym jest Bóg. On zawsze posyłał do ludzi wybranych przez Siebie
posłańców, by przez nich mówić o Swoim istnieniu i czego chce od człowieka. Przez
patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba ogłaszał światu, że przez jednego z ich potomków będą błogosławione wszystkie narody. Przez Mojżesza dał swe przykazania
dla doczesnego i wiecznego dobra człowieka. A kiedy ten człowiek zapomniał o woli
Stwórcy zawartej w tych przykazaniach, kiedy je deptał i po swojemu chciał układać
życie, znów posyłał wybranych przez Siebie proroków i poprzez nich napominał i
groził karą gdyby zechciał nadal trwać w odstępstwie od Boga. Największym jednak
wysłannikiem Ojca był Jezus Chrystus. Od Niego najwięcej dowiedział się świat o
Bogu i Bożych sprawach. O Nim samym, o Jego nauce, Jego cudach mamy obszerne opisy w czterech Ewangeliach. Ten najdostojniejszy wysłannik Boży, posłał przed
swoim Wniebowstąpieniem, na cały świat Apostołów, aby ten świat nawrócili. I poszli
Apostołowie nawracając pogan i Żydów. Konsekrowali dla nich biskupów i kapłanów,
a innych posyłali dalej by głosili Ewangelię. I tak wytworzył się w Kościele stan kapłański i misjonarski. I jedni i drudzy przeznaczeni są dla całego świata. Jedni prowadzą pracę duszpasterską w parafiach, kapłani — misjonarze idą na wszystkie lądy i
kontynenty by w ciężkich nieraz warunkach kłaść podwaliny pod budowę Królestwa
Bożego. Są jednak i tacy misjonarze, którzy nie wyjeżdżają w kraje misyjne lecz idą do
tych parafii do których przez duszpasterzy bywają proszeni. Mają tym duszpasterzom
dopomóc w pracy, by żadna dusza nie zginęła, żaden parafianin nie został potępiony,
by wszyscy bez wyjątku mogli dostać się do domu wspólnego nam Ojca.
I do naszej parafii zbliża się Bóg przez swoich posłańców — misjonarzy, nie po to
by nas gromić, karać i niepokoić, ale by do nas przemówić, by nam powiedzieć jak
mamy Go głębiej poznać, jak kochać, jak służyć.

2. Łaska misji.
Misja w parafii sprowadza dla niej wiele łask Bożych. Jest to wydarzenie podbudowane modlitwą i cierpieniem wielu ludzi w Polsce i na świecie. O łaskę misji modlą się
w domach zakonnych, modlą się oto wierni danej parafii, modlą się ludzie obarczeni
krzyżem cierpienia przykuci do szpitalnych łóżek, lub zamknięci w czterech ścianach
swego domu. W pracę misyjną w parafii zaangażowani są niekiedy setki anonimowych
współpracowników duszpasterzy i misjonarzy przemierzających misyjne szlaki do parafii wzdłuż i wszerz Polski. Tego ogromnego wkładu ofiary i modlitwy ludzi, nikomu z
nas lekceważyć nie wolno. Gdy zlekceważymy, misja będąca dla wielu parafian ostatnią
w życiu, przejdzie bez echa i wszyscy za nią przed Bogiem odpowiemy. Gdy otworzymy swe serca powieje nad naszą parafią zielonoświąteczny podmuch łaski wnoszący w
skołatane, zabłąkane, szarpane niepokojem i wątpliwościami dusze pokój, nawrócenie
i szczęście jakiego świat dać nie może.
3. Owoce misji.
Może nasunie się komuś pytanie co przyjdzie mi z misji, co mi misja da? Misja wprowadza utracony być może pokój serca. Człowiek stworzony przez Boga i dla Boga, ale
temu Bogu nie służący nigdy nie może doznać pokoju serca. Ciągle powtarza się tu i
będzie powtarzać historia św. Augustyna, który po nawróceniu opisując dzieje swego
grzesznego życia stwierdzi, że: „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie
w Bogu”. Misja usuwa bojaźń z serca, czyli liczenie się z tak zwanymi względami ludzkimi: co powiedzieliby ludzie gdybym nagle poszedł do kościoła, na kazanie, do spowiedzi, do komunii św. Otóż ta obawa przed ludzką opinią znika w czasie misji. Gorliwi
parafianie chętnie spieszą, czasami z odległych stron, a nawet sąsiednich parafii i swoim przykładem, swoją postawą oddziaływują na innyc
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+ Maria w 100 rocznicę urodzin i Witold Bukowscy
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza – int. od wspólnoty
Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.
+ Eugeniusz Filiński – 8 r. śm.
+ Krzysztof Grzanka – int. od rodziny Zielińskich
+ rodzice: Leokadia i Czesław Łapkiewicz oraz Andrzej Jaworski
+ Maksymilian Szóstakowski
+ Ignacy i Anna Janikowscy i zm. rodzeństwo
+ Alojzy Skamarski – 25 r. śm, Joanna Skamarska i Alfons Weiss
+ Wacław Najda - popogrzebowa
+ Irena Rydzkowska - popogrzebowa
Dziękczynna w dniu urodzin Gertrudy z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
+ Ks. kan. Feliksa Miszewskiego w dniu urodzin
Dziękczynna za dar wiary, spotkanych ludzi i różne zdarzenia kształtujące
patrzenie na świat
+ Marianna – 18 r. śm. i Franciszek Muszyńscy i zm. z rodz. Szyplińskich
+ Ryszard Plisikiewicz – 1 r. śm.
SUMA ODPUSTOWA

6.30

Środa
07.08.2013

Czwartek
08.08.2013

Piątek
09.08.2013

6.30
8.00
8.00
10.00
17.00
18.30
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
10.00
17.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
10.00
17.00
24.00
6.30

Sobota
10.08.2013

8.00
8.00
10.00
15.00
18.30
18.30
18.30
6.30
8.00

XVIII Niedziela
Zwykła
11.08.2013

Kościół
szkolny

9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Eugenii z okazji urodzin z
prośbą o zdrowie
Dziękczynna Bogu Ojcu za łaski z prośbą o łaski dla Jacka, Piotra i dzieci
+ Leopold Liedtke – 23 r. śm. i Bolesław Łepkowski
+ Helena Jakubowski i Stanisława Ostrowska
+ Ewa Chudzińska - popogrzebowa
+ Marta Laskowska
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Józefa i Władysław, brat Ryszard, Zbigniew Godlewscy
+ Genowefa Piwosz i zm. rodzice
+ Dominik Sucheński
+ Aleksandra Kalk - popogrzebowa
+ rodzice Julianna i Franciszek Kłodawscy, brat Alfons
+ Zenon Szymański – 3 r. śm – int. od żony i dzieci
Siostra Ubalda – Służebniczka Maryi
+ Jadwiga Weiner – 1 r. śm., Rajmund Weiner – 43 r. śm.
+ Leokadnia Otka – 12 r. śm. i zm. z rodz. Otka i Wolskich
+ Grzegorz Przystalski – 2. r. śm.
O Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia dla Larysy i Przemysława
Dziękczynna za 80 lat życia Ireny z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
+ Konrada i Michał Pechmann i Stanisław Gruszczyński
+ Julita Górecka – 3 r. śm.
Msza św. na rozpoczęcie NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ
Msza św. z udziałem kapłanów pochodzących i pracujących w naszej parafii.
O dar żywej wiary dla Marcina, Joli z rodziną, Jarosława i Przemysława z
rodzinami, Joanny, Tomasza, Magdaleny z rodziną, Anny z rodziną
+ Benedykt Łydziński – 9 r. śm. i zm. rodzice
+ Andrzej Popierowski, Jan Werle oraz dziadkowie Cyrankowscy
Msza św. na zakończenie NAWIEDZENIA
Wawrzyniec Nowak w dniu imienin i zm. z rodz. Nowaków
Kazimierz Ornowski, Jolanta Cybulska, zm. rodzice i rodzeństwo
Jubileusz 50–lecia małżeństwa pp. Urszuli i Tadeusza Kaszlewiczów z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
REZERWACJA
+ Błażej Flenc – 6 r. śm. Władysława i Paweł Nawaccy, Teodora i Tadeusz
Flenc
SUMA za parafian
+ Henryk Alichniewicz – 2 r. śm. oraz rodzice Zofia i Kazimierz Alichniewicz
+ Alfons Adelman – 51 r. śm.
REZERWACJA
+ Stanisława, Aleksander , Ryszard Paprota
+ Mirosława i Andrzej Lembke
+ Modesta i Jan Freter oraz Maria

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVIII Niedziela Zwykła
4. sierpnia 2013
1.
Dziś rozpoczynamy w naszej rodzinie parafialnej misje parafialne pod hasłem:
„Maryjo, prowadź nas drogą wiary”, które przygotują nas na Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Potrwają one do piątku 9. sierpnia, kiedy to
przywitamy Obraz MB Częstochowskiej o godz. 17.00. Misje poprowadzą ojcowie paulini: Krzysztof Kowalski i Piotr Piechocki, których serdecznie witamy pośród nas. Jak
już informowaliśmy, Obraz zostanie przywieziony przez samochód-kaplicę z parafii
MB Fatimskiej ulicami: 18. Stycznia, Mazurską, Sienkiewicza i Kościelną. Ikonę Maryi
Częstochowskiej 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, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Suskiego z udziałem księży dekanatu brodnickiego
oraz gości. Prosimy o udekorowanie naszych domów i ulic, nie tylko na trasie przejazdu i przemarszu Obrazu MB, ale na terenie całej naszej parafii. Mszy św. Maryjnej koncelebrowanej przez księży pochodzących z naszej parafii o północy z piątku na sobotę
przewodniczył będzie ks. bp Edward Zielski, pracujący w Brazylii. Zakończenie Nawiedzenia i pożegnanie Obrazu będzie miało miejsce w sobotę 10. sierpnia na Mszy św. o
godz. 15.00, po czym samochód-kaplica przejedzie ulicami: Farną, Przykop, Kamionki,
Dworcową, Kolejową do parafii Jezusa Miłosiernego. Dokładny plan misji znajduje się
na plakatach i we folderach. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
2.
Dziś w ramach misji parafialnych po Mszy św. wieczornej procesja Maryjna,
która przejdzie ulicą Farną, dookoła Dużego Rynku i wróci do Fary na Apel Jasnogórski. Na procesję przynosimy lampiony i świece.
3.
Spowiedź św. z okazji misji parafialnych z udziałem zaproszonych księży będzie
miała miejsce w czwartek 8. sierpnia od godz. 9. 00 do 11.00 oraz po południu od godz.
16.00 do 20.00.
4.
We wtorek 6. sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego, nasz Odpust
parafialny. Msze św. o godz.: 6.30, 8.00, 10.00, 15.30, 17.00 – dla dzieci, 18.30 – suma
odpustowa. O 21.00, jak każdego dnia trwania misji, Apel Jasnogórski.
5.
W związku z Odpustem Przemienienia Pańskiego we wtorek 6. sierpnia biuro
parafialne będzie nieczynne.
6.
W liturgii wspominać będziemy: w czwartek 8. sierpnia św. Dominika, prezbitera, w piątek 9. sierpnia św. Teresę Benedyktę od Krzyża, dziewicę i męczennicę,
Patronkę Europy , w sobotę 10. sierpnia św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
7.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na KUL. Polecamy ją ofiarności wiernych.
8.
Z naszej parafii pożegnaliśmy śp.: Ignacy Murawski, l. 86 i Małgorzata Lewandowska, l. 72. „Wieczny odpoczynek…”.

