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WIADOMOŚCI Z FARY

Uśmiech dzieci i oświatowe diody

W poniedziałek pójdę do szkoły. Który to raz po wakacjach? Chyba już 62. Jako
pierwszak i potem aż do maturalnej klasy. Na studiach było nieco inaczej, bo na początku
października i w seminarium – ale to też się liczy. Później, jako wikary jeszcze inaczej – bo
początek roku szkolnego był, ale do szkoły nie szedłem. Dzieci przychodziły do kościoła.
Tłumnie, choć nie rano, ale po południu. Był rozdział między parafią i szkołą. Mogę i muszę z
satysfakcją przyznać, że zawsze był to rozdział z odcieniem wzajemnej życzliwości, a nawet
współpracy. Owszem, bywali w niektórych szkołach dyrektorzy nastawieni nieżyczliwie, a
ponoć i wrogo. Tych doświadczeń nie mam, pewnie i dobrze. Po roku 1989, a prawdę mówiąc już wcześniej wiele spraw odtajało do końca. Aż sam trafiłem do szkoły jako nauczyciel
religii, czyli katecheta. Ostatnie lata jako emerytowany nauczyciel i zarazem proboszcz zapraszany przez dyrektora szkoły. W tym właśnie charakterze pójdę w poniedziałek. Bo szkoła
mimo niżu demograficznego wciąż jest w parafii. Publiczna.
Do szkoły pójdę z radością. Zawsze tak było. Lubię tę dziecięcą odświętność. Te „galowe” ubiory – po wakacjach dziwnie przykrótkie i trochę ciasnawe. Ważne miny szóstoklasistów, którzy nie będą mogli przez tydzień „załapać”, że są tu już najstarsi. Potem to wejdą
w rolę aż za bardzo. I przejęte miny pierwszaków. Ze zdumieniem będę patrzył na wcześniaków, którym zabrano 16% ich krótkiego życia. Dlaczego im robić krzywdę? Obawiam się,
że po sześciu latach, w gimnazjum wezmą odwet za to. Nikt nie zyska. Ale póki co będzie w
ich oczach dużo zdziwionej radości. Cała nadzieja w tym, że dzieciaki nie pójdą w ten świat
same. Z każdym ich Anioł Stróż. Bo koniec końców nikt z nas nie jest na świecie sam. A jak
jeszcze Anioł Stróż małego Kuby pogada z Aniołem Stróżem pani wychowawczyni – to już
właściwie wszystko załatwione.
Może te różne „pedagogiczne niepowodzenia” biorą się z tego, że o aniołach nie
pamiętamy? Dobrze, jeśli w klasie przypomina o tym jakiś symbol. O tym, że jesteśmy Polakami – biały orzeł. O ty, że nie jesteśmy sami – krzyż. Daleki jestem od narzucania czegokolwiek. Ale przypominam wszystkim, że wyrzucanie jest też narzucaniem, o czym zapomniał
ostatnio pewien komendant. I bigosu narobił. Bo dziwnie niesymetryczne są hasła współczesnej tolerancji. Działają jak dioda. Każdy gimnazjalista wie, że dioda przepuszcza prąd tylko
w jedną stronę. Tak jest ze współczesnymi koryfeuszami tolerancji. Jak w lewo – tolerujemy
wszystko. Jak w prawo – niczego. Wolę już ludzi typu rezystor – czyli opornik. Z takim to
jeszcze coś ugrasz, jakiś kompromis osiągniesz. Z czlowiekiem-diodą – nie. Dobrze by było
z tego oświatowego aparatu – od ministerstwa poczynając – wylutować wszystkie diody.
Uroczysty uśmiech dzieci na rozpoczęciu roku szkolnego miałby większe szanse nie tylko
się utrwalić, ale nabrać kolorów sensu i barw nadziei. Czego dzieciakom, gimnazjalistom i
starszym żakom życzę.
       ks. Tomasz Horak

Gablotka z tyłu kościoła

Opolskie przyśpiewki
Wpadła na chwilę do mediów głównego nurtu - Natalia Niemen po „wspólnym” z ojcem wykonaniu jego przeboju „Dziwny jest ten świat” w Opolu. Przeprowadzający z nią wywiad dla „Gościa Niedzielnego” Szymon Babuchowski powiedział,
że oglądał jej występ wielokrotnie i : „Za każdym razem z tym samym skutkiem: gęsia
skórka na całym ciele, łzy w oczach”. Nie wszyscy lubili Niemena, chociaż wielu
„grzeje się” przy jego piosenkach. Do pokornych, podobnie jak ojciec, nie należy
wykonawczyni piosenki „Jestem mamą - to moja kariera”. W wywiadzie powiedziała:   „straszliwie mnie wkurza to „europejsko-zachodnio-aglomeracyjne” wciskanie
kobietom kitu, ze nie powinni marzyć o karierze matki; że jeśli cieszą się z bycia kurą
domową, jest z nimi coś nie tak. Na szczęście „ludzi dobrej woli jest więcej” i właśnie
z tej niszy pozacelebryckieej - poza silikonowo-botoksową, sztuczną rzeczywistością
- są miliony normalnych kobiet ciężko pracujących, dających z siebie wszystko, zużywających się przy tym. Ja się zużywam. Ale tak ma być. Takim kobietom chcę kibicować.”
Z takimi poglądami nie ma co liczyć Natalia Niemen na uznanie w świetle
fleszy. Na koniec jej modlitwa: „Błagam: Panie Boże, żeby było tak jak do tej pory.
Żebym mogła pracować z zespołem, tworzyć, wychowywać dzieci, sprzątać dom,
chodzić po zakupy. Jak normalny człowiek żyć”.
Kruchcik
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII Niedziela Zwykła
1. września 2013
1.
Dobiegły końca wakacje i rozpoczynamy kolejny rok szkolny i katechetyczny.
Dziękujemy Panu Bogu za czas odpoczynku i prosimy o błogosławieństwo na nowy
rok pracy katechetycznej, wychowawczej i dydaktycznej dla nauczycieli, wychowawców i uczniów. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego, na którą
zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców zostanie odprawiona w
poniedziałek 2. września o godz. 17.00. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone tornistry, plecaki i przybory szkolne dla pierwszoklasistów.
2.
Dziś przypada 74. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy zginęli i oddali życie w obronie Ojczyzny.
3.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Okazja do spowiedzi św. w
czwartek i piątek od godz. 16.30. O godz. 17.00 w te dni Msza św.
4.
W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. Po
Mszy św. księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
5.
Po przerwie wakacyjnej Pan Organista – opiekun scholi „Katarzynki” i chóru
św. Cecylii zaprasza na próby, które odbywać się będą w salkach przy plebanii w każdą środę: dla scholi o godz. 17. 00 zaś dla chóru o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają dobry głos i słuch.

6.
Po 11. latach bardzo owocnej i ofiarnej pracy w naszej parafii, szczególnie
w kancelarii parafialnej, Władze Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP przeniosły Siostrę Millenię Grzywacz do
Warszawy. W imieniu własnym, wszystkich księży oraz całej wspólnoty parafialnej
składam najserdeczniejsze podziękowanie za całą posługę, jaką Czcigodna Siostra
pełniła dla dobra naszej parafii i na chwałę Bożą. Na nowej placówce w Warszawie, gdzie Siostra będzie przełożoną, życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia
i potrzebnych sił. Zawsze zapraszamy do odwiedzin. Jednocześnie serdecznie witamy pośród nas Siostrę Romualdę Krzemińską, która przejmie obowiązki po Siostrze
Millenii w kancelarii parafialnej oraz Siostrę Bernardę Kaźmierczak. Siostrom życzymy wiele Bożego błogosławieństwa oraz radości i satysfakcji z posługi w Brodnicy. Naszym Siostrom za wszelkie dobro składamy staropolskie „Bóg zapłać”.   
7.
Organizowana jest pielgrzymka do Lichenia 28. września. Zapisy w biurze
parafialnym oraz u członków Grupy Modlitwenej Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
Szczegóły na plakacie. Koszt 45 zł.
8.
Dobiegł końca kolejny etap renowacji i konserwacji wieży naszego kościoła
farnego. W najbliższym czasie dokonany zostanie odbiór przez powołane instytucje.
Mamy nadzieję, że z Bożą i ludzką pomocą uda się kontynuować dalsze prace.
9.
Trwa inwentaryzacja naszego cmentarza parafialnego. Spisywane są dane z
nagrobków oraz robione fotografie grobów. Cmentarz zostanie podzielony na sektory. Każdy grób będzie miał swoją ewidencję zarówno w księgach cmentarnych jak i
w specjalnym programie komputerowym.
10.
Jak już wiemy 15. września diecezja toruńska uroczyście pożegna kopię
Wizerunku MB Jasnogórskiej. Zaś od 16. września rozpocznie się peregrynacja po
naszych domach dwóch Obrazów MB Częstochowskiej, które zostały poświęcone
podczas Nawiedzenia w naszej parafii. O szczegółach poinformujemy w przyszłą
niedzielę.
11.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. U ministrantów można
kupić płytę z zapisem filmowym z nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które przeżywaliśmy 9 i 10 sierpnia tego roku. Koszt 30 zł.
12.
Z naszej parafii pożegnaliśmy śp.: Krystyna Siłakowska, l. 74, Bogdan Paweł Galicki, l. 58, Gabriela Maria Grapatyn, l. 59. „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 02.09 – 08.009.2013 r.

Poniedziałek
02.09.2013

6.30
6.30
7.00
7.00
8.00
17.00
18.30
18.30

+ Janusz i Krystyna Zakroccy.
+ Halina Szczawińska i Czesław Malinowski.
+ Stefan Koczwara – int. z racji imienin.
+ Ryszard Wesołowski – 4 r. śm.
+ Stefan Rutkowski.
+ Stefan Fanslau i Stanisława Dąbrowska.
+ Stefan Matecki – int. z racji imienin; zm. z rodziny.

Wtorek
03.09.2013

Środa
04.09.2013

6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
6.30
7.00
8.00

Czwartek
05.09.2013

17.00
18.30
18.30

Piątek
06.09.2013

Sobota
07.09.2013

18.30
6.30
7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
8.00

XXIII Niedziela
Zwykła
08.09.2013

9.30
11.00
12.15

Kościół
szkolny

18.30
8.30
10.00
11.30

+ Gabriela Maria Grapatyn – popogrzebowa.
+ Bogumiła i Jan Szczypińscy; zm. rodzice z obojga stron.
+ Genowefa Zięciak – int. o 7 Róży Różańcowej.
+ Rozalia Chmielewska.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
+ Roman Bułka – 7 r. śm.
+ Bogdan Galicki – popogrzebowa.
+ Jan Studnik – 1 r. śm.
Dziękczynna za 91 lat życia Józefy Hoga.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Stefania Klonowska.
+ mąż Jerzy Gorzka – 4 r. śm.
+ Ludwik Szczepański; Halina i Franciszek Stefańscy.
Dziękczynna w 32 rocz. ślubu Teresy i Grzegorza z prośbą o dalsze Boże błog.
i opiekę Matki Bożej.
REZERWACJA
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w
naszej parafii.
+ Alfons Majewski – 10 r. śm.
Dziękczynna za przeżyte 77 lat życia z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Teresy i dzieci z rodzinami.
Dziękczynna w 4 rocz. ślubu Aleksandry i Marcina Dębińskich z prośbą o
dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
+ rodzice: Rozalia – 20 r. śm. i Jan Benke; siostra Jadwiga Daszkowska.
+ Stanisława Kordas – 3 r. śm, Władysław Kordas; Dorota i Leon Walaszek.
+ Irena Hiszpańska – 12 r. śm; rodzice Hiszpańscy.
+ Jadwiga – 3 r. śm; Kazimierz, Renata i Roman Kucińscy.
+ Stanisława Kulwicka i Wiesław Rutkowski.
+ Roman Kozikowski – 18 r. śm
+ Franciszek Kaliszer – 45 r. śm. i Anna Kaliszer.
Zbiorowa za zmarłych.
+ Józef Michalski; zm. z rodziny.
+ Jan Mełnicki; rodzice: Anna i Jan Wilczewscy; Izabela i Jan Mełniccy.
+ Józef Prusak – 6 r. śm; zm. rodzice; Wanda Koprowska.
+ Kazimierz Haj – w r. śm.
+ Balbina, Urszula, Teresa, Walerian, Kornel i Bonifacy Ottowicz; Stanisław
Brozdowski.
O potrzebne łaski w powołaniu zakonnym, dary Ducha Św. i opiekę Matki
Bożej dla córki Ewy oraz w intencji Panu Bogu wiadomej.
SUMA za parafian.
+ Tadeusz Nadolny – w dniu urodzin; Marian, Julianna, Alojzy Nadolni;
rodzice Dąbrowscy; Maria Kłosowska.
Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Joanny i Mirosława z prośbą o dalsze Boże błog.
i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
REZERWACJA
+ Stanisław i Julianna Rutkowscy.
REZERWACJA
+ Przemysław Boniecki; Cecylia i Wacław Bonieccy.

