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WIADOMOŚCI Z FARY
Ofiarowanie Matce Pana

Może się wydawać, że oddanie Matce Najświętszej to akt religijny, który niezbyt przystaje do naszej współczesnej religijności. Warto jednak wznieść się ponad
schematy i zastanowić czy to oddanie Matce Najświętszej nie jest czymś czego potrzebujemy, czymś co może stać się wielkim błogosławieństwem w naszym życiu.
Dziś w modzie jest być niezależnym, przedsiębiorczym, nieustannie podejmującym nowe wyzwania, pokonującym kolejne szczeble kariery oraz odnoszącym
kolejne sukcesy. Ofiarowanie zawiera w sobie przyznanie się do pewnej słabości, a
bycie słabym też nie jest „trendy”. Można zapytać czy umiejętność dostrzegania swoich słabych punktów nie jest jednak świadectwem roztropności? W tym co duchowe
może być ona szczególnie przydatna.
Zawierzenie Maryi jest również głęboko ewangeliczne. W testamencie z krzyża (por. J 19,27) Pan Jezus sam Ją nam oddał. Słowa naszego Pana, to zdanie: „Oto
Matka twoja” nie mogą być traktowane lekko. Zostały wygłoszone w bardzo szczególnej chwili. Należą do najważniejszych słów Ewangelii, są ostatnią wolą Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka.
Każdy z nas powinien postawić sobie pytanie: Jak ja odnoszę się do tej woli?
Do tego życzenia Pana? Jaki to ma konkretny wyraz w moim życiu? Czy otwieram się
na obecność Matki Najświętszej, mojej Matki w codziennym życiu?
Jedną z przyczyn nieobecności oddania Niepokalanej we współczesnej duchowości może być fakt, że nie jest Ona tak naprawdę znana. Bóg sam zechciał przyjść
przez Nią na świat. Taka była Jego wola, Jego wybór. Św. Hieronim pisał, że jedno z Jej
imion – Alma Mater – znaczy Matka Ukryta i Tajemnicza. Kim jest dla mnie Maryja?
Czy zaprzeczę, że jest Tajemnicą? Osobą-Tajemnicą? Ta, którą Pan Jezus ofiarował mi
za Matkę... Na ile staram się Ją poznać? Czy o Niej pamiętam? A może Jej imię staje
się dla mnie obecne tylko przy okazji uczestnictwa w liturgii?
Wybrała bycie Tajemnicą – nie oznacza to jednak – że nie mamy starać się Jej
poznać, zbliżyć do Niej, być z Nią. Jej pokora może być dla nas trudna do zrozumienia, bo jak my – obciążeni grzechem pierworodnym – mamy pojąć postępowanie Tej,
która jest od niego wolna, tej , która jest Niepokalanym Poczęciem. Z tej nieskalaności
wynika jej zdolność do kochania w stopniu jaki jest dla nas niedostępny.
Maryja kocha nas w sposób niezwykle głęboki, całym swoim Niepokalanym

Sercem, tkliwie i delikatnie. Czy pamiętamy o tym niezwykłym uczuciu jakim nas
darzy? Czy jesteśmy za nie wdzięczni? Jak na nie odpowiadamy?
Jak na miłość Matki odpowiada dziecko? Czy jego naturalnym odruchem nie
jest częste przybieganie do matki, przytulanie się i odpowiadanie czułością i miłością
na Jej miłość? Akt oddania Matce Bożej jest niczym innym jak duchowym nawiedzeniem Jej i wyznaniem naszej miłości, przylgnięciem do Jej Serca. Ona zawsze na nas
czeka...
Autor jednego z najsłynniejszych dzieł poświęconych Najświętszej Maryi
Pannie - św. Ludwik Grignon de Montfort – tak o Niej pisze: „Maryja jest Zdrojem
zapieczętowanym, wierną Oblubienicą Ducha Świętego, do której Jemu tylko przystęp dozwolony.
Maryja jest świątynią i miejscem odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, gdzie
Bóg przebywa we wspaniałości i chwale większej niż w jakimkolwiek innym przybytku świata.”
W naszych zimnych czasach, w których maryjność jest tak często ośmieszana
i traktowana w lekceważący sposób sami pozbawiamy się tak cennej części naszej
duchowości. Wmówiliśmy sobie, a raczej – pozwalamy sobie wmawiać – że miłość i
dobro, prostota i piękno to coś wstydliwego, coś co należy skrywać. Natomiast to co
grzeszne i złe jest przedstawiane jako interesujące, a nawet fascynujące. Gdzie mamy
znaleźć spokój i równowagę jeśli nie przy Sercu Maryi...?
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+ Janina Kulka
+ Jadwiga Brokos – int. od sąsiadów z ulicy Nowa Kolonia 13a
+ Piotr Stożyński – w 9 r. śm.
+ Józef Psuty
+ Franciszek Zalewski w 19 r. śm.
+ Maria Sendzikowska w 8 r. śm., męża Władysława oraz Zygmunt
Michniewicz z racji urodzin.
+ Edyta Melcer – popogrzeb.
+ Jadwiga Brokos – int. od chrześniaka Janka z rodziną.
+ za rodziców Kazimierza i Stanisławę i rodzeństwo Arent .
+ Irena Rydzkowska – int. od sąsiadów i przyjaciół.
+ Halina Piórkowska – 1 r. śm.
+ Władysława i Kazimierz Sęp i Danuta Wyżlic.
+ siostra Janina, brat Edward i rodzice.
+ Henryk Gross w 13 r. śm., jego rodziców, siostrę i Radosława Ozimka oraz
Mariannę, Antoniego i Jana Cackowskich.
+ rodzice: Stanisław i Stanisława, brat i bratowa Maciejko.
+ Julian i Walentyna Lendzian i bracia Lendzian.
O Boże błogosławieństwo dla żywych członków II Róży Ż.R. i życie wieczne
dla zmarłych.
+ Marta i Jan Nowaccy i Bolesław Dąbkiewicz.
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+Felicja Karpińska – 13 r. śm. oraz Walentego Karpińskiego.
O potrzebne łaski w powołaniu zakonnym, dary Ducha Św., oraz opiekę M.B.
dla córki Ewy oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej.
+ Daniel Szuliński w 6 r. śm. i syna Sławomira.
Rezerwacja
SUMA
+ Wojciech i Jan Komarowscy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ syn Henryk Płoszczyński, mąż Henryk Płoszczyński i Kunegunda
Kwiatkowska.
Rezerwacja
+ Krystian Dąbrowski – 9 r. śm.
+ Helena i Tadeusz Spychalscy.
+ Ignacy Murawski – popogrzeb.
+ Władysław Wróblewski w 6 r. śm. oraz Filomena i Feliks Tucholscy.
+ Irena Rydzkowska – int. od sąsiadów i przyjaciół.
+ Halina i Roman Lisewscy, Melania i Czesław Majewscy i zm. z rodziny
Czyszewskich i Krzywdzińskich.
+ Marek Radzymiński – 20 r. śm. i jego rodziców Janinę i Kazimierza.
+ rodzice: Antoni i Maria Wardowscy.
+ Tadeusz Brodziński w 3 r. śm. i Stanisław Brodziński.
+ rodziców: Jan i Helena Wiecierzyccy, Anna i Leon Chechłowscy i Tadeusz.
+ Wiesław Skonecki i zm. z rodz. Skoneckich i Janowskich.
+ Jan Kabaciński – 11 r. śm. oraz żona Marianna.
+ Irena Rutkowska – 27 r. śm.
+ Albin Lenckowski, rodzice Lenckowscy i Lęgowscy.
+ mąż Marian Karczewski w 6 r. śm. i rodzice.
SUMA
+ Faustyn w 1 r. śm. i Piotr w 27 r. śm. Rosalscy.
+ Wojciech Jankowski – 9 r. śm.
O Boże błogosławieństwo i opiekę M. B. dla Eweliny i Bartosza Graczyk w 2
rocznice ślubu.
+ Henryk Dąbrowski.
+ Amalia Lisińska i Kazimierz oraz rodzice Lisińscy i Mierzyńscy.
Dziękczynna za 35 lat pożycia małżeńskiego Zofi i Mariana Boguckich

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIX Niedziela Zwykła
11. sierpnia 2013
1.
Wczoraj pożegnaliśmy Obraz MB Częstochowskiej, który w najbliższym tygodniu peregrynował będzie w dekanacie brodnickim. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do godnego i pięknego przeżycia Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej w naszej parafii i w naszym mieście. Dziękujemy Władzom
Brodnicy, Policji, Straży Miejskiej, Wojsku, Strażakom, Przedsiębiorstwu Gospodar-

ki Komunalnej, orkiestrze miejskiej, pocztom sztandarowym szkół średnich i rzemieślników, naszym Siostrom Służebniczkom, Rycerzom Kolumba,   służbie liturgicznej, panu organiście, chórowi parafialnemu, zespołom młodzieżowym, panom
kościelnym, paniom i panom przygotowującym wystrój kościoła: zarówno tronu jak
i dekoracji kwiatowej, paniom rozprowadzającym elementy dekoracyjne i dewocjonalia, pomagającym w kuchni, wszystkim darczyńcom i dobrodziejom. Wszystkim
parafianom za liczny udział w misjach jak i w samym nawiedzeniu Obrazu, także za
dekoracje domów i ulic. W minionym tygodniu zostało rozdzielonych ponad 10 tys.
Komunii św. Mamy nadzieję, że to ważne wydarzenie religijne przyniesie duchowe
owoce w życiu całej naszej parafii. Jeszcze raz wszystkim „Bóg zapłać”.
2.
Jak już informowaliśmy: dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na KUL.
3.
Dziś przez cały dzień będzie można dotknąć obrazki, które nabyliśmy z okazji Nawiedzenia do Obrazów, które będą peregrynowały po rodzinach naszej parafii.
Ofiarodawcą tych Obrazów jest Pan Jerzy Wiśniewski, któremu składamy serdeczne
podziękowania.
4.
Dziś po Mszy św. wieczornej zapraszamy na koncert w wykonaniu uczestników Wakacyjnych Spotkań Pomocy Wybitnie Zdolnym „Rzeczpospolita mniej znana”. Szczegóły na plakatach.
5.
We wtorek 13. sierpnia zapraszamy po Mszy św. o godz. 8.00 na Wielką Nowennę Fatimską do Kaplicy Krzyża Świetego. W środę 14. sierpnia wspomnienie św.
Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.
6.
W czwartek 15. sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to uroczystość nakazana. Porządek Mszy św. jak zwykle w niedzielę. Podczas Mszy świętych
błogosławieństwo kłosów zbóż, ziół, kwiatów, owoców i warzyw. Jest to także Święto Wojska Polskiego; wspominamy 93 rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej nad
bolszewikami w 1920 roku.
7.
W piątek 16. sierpnia po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. W sobotę 17. sierpnia wspomnienie św. Jacka.
8.
W przyszłą niedzielę o godz. 9.30 Msza św. z okazji 93 rocznicy bitwy polsko-bolszewickiej pod Brodnicą. Po Mszy św. przemarsz na Cmentarz Wojskowy
w Lasku Miejskim i dalsza część uroczystości patriotycznych. O godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża Świętego spotkanie modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE.
Jest to także III niedziela miesiąca i tradycyjna kolekta gospodarcza, którą polecamy
ofiarności wiernych.
9.
W dniach od 30. do 31. sierpnia organizowana jest pielgrzymka do Sokółki i
Grabarki. W programie także m.in. wizyta w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Szczegóły na plakacie.
10.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
11.
Z naszej parafii pożegnaliśmy śp.: Zbigniewa Łukaszewskiego, l. 63, Eufrozynę Grapatyn, l. 83, Tadeusza Góreckiego, l. 79. „Wieczny odpoczynek…”.

