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Nigdy więcej wojny!

Papież Franciszek na Anioł Pański 1 września 2013.

W dniu dzisiejszym, drodzy bracia i siostry, chciałbym wyrazić krzyk, wznoszący się z rosnącym niepokojem z każdego zakątka ziemi, z każdego narodu, z serca
każdego człowieka, z jednej wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość: jest to wołanie o pokój! To jest wołanie z mocą: chcemy świata pokojowego, chcemy być ludźmi pokoju,
chcemy, aby w tym naszym społeczeństwie, dręczonym podziałami i konfliktami,
zapanował pokój; nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny! Pokój jest zbyt cennym
darem – trzeba go szerzyć i chronić.
Szczególnym cierpieniem i niepokojem przejmują mnie jakże liczne sytuacje
konfliktów, występujących na naszej ziemi, a w tych dniach moje serce jest do głębi
zranione przez to, co dzieje się w Syrii, i zatrwożone z powodu dramatycznego rozwoju wydarzeń, jaki się zapowiada.
Zwracam się ze zdecydowanym apelem o pokój, apelem, który płynie z głębi
mojego serca! Jakże wiele cierpienia, jakże wiele zniszczeń, jakże wiele bólu spowodowało i powoduje używanie broni w tym umęczonym kraju, zwłaszcza wśród
bezbronnej ludności cywilnej! Pomyślmy: ile wiele dzieci nie będzie mogło zobaczyć
światła przyszłości! Ze szczególną stanowczością potępiam użycie broni chemicznej!
Powiem wam, że w myślach i w sercu mam jeszcze wyryte obrazy z minionych dni!
Jest sąd Boży, a także osąd historii co do naszych czynów, przed którym nie można
uciec! Używanie przemocy nigdy nie przynosi pokoju. Wojna przyzywa wojnę, przemoc przyzywa przemoc!
Z całych sił proszę strony zaangażowane w konflikt, aby posłuchały głosu
własnego sumienia, aby nie zamykały się we własnych interesach, ale by patrzyły na
drugiego człowieka jak na brata i odważnie oraz zdecydowanie obrały drogę spotkania i negocjacji, przezwyciężając ślepy konflikt. Z taką samą mocą wzywam również
wspólnotę międzynarodową do podejmowania wszelkich wysiłków, aby bez dalszej
zwłoki promować wyraźne inicjatywy na rzecz pokoju w tym kraju, oparte na dialogu
i na negocjacjach, dla dobra całej ludności syryjskiej.
Niech nie będą szczędzone żadne wysiłki, aby zagwarantować pomoc humanitarną osobom dotkniętym tym straszliwym konfliktem, w szczególności przesiedleńcom w tym kraju i licznym uchodźcom w krajach sąsiednich. Działaczom hu-

manitarnym, starającym się ulżyć w cierpieniach ludności, niech będzie zapewniona
możliwość niesienia niezbędnej pomocy. Co my możemy zrobić na rzecz pokoju na
świecie? Jak mówił papież Jan, na wszystkich spoczywa obowiązek układania relacji
współżycia w sprawiedliwości i w miłości (por. Enc. Pacem in terris, [11 kwietnia
1963]: AAS 55 [1963], 301-302).
Niech łańcuch działań na rzecz pokoju połączy wszystkich ludzi dobrej woli!
Jest to mocne i naglące wezwanie, które kieruję do całego Kościoła katolickiego,
a które rozszerzam na wszystkich chrześcijan innych wyznań, mężczyzn i kobiety
wszystkich religii, a także do tych braci i sióstr, którzy nie wierzą: pokój jest dobrem
przekraczającym wszelkie bariery, ponieważ jest dobrem całej ludzkości.
Powtarzam głośno: to nie kultura starcia, nie kultura konfliktu buduje współżycie w narodach i między narodami, ale ta: kultura spotkania, kultura dialogu; ta jest
jedyną drogą do pokoju.
Niech wołanie o pokój wzniesie się głośno, aby dotarło do serc wszystkich
ludzi i aby wszyscy złożyli broń i pozwolili, by kierowało nimi pragnienie pokoju.
Dlatego, bracia i siostry, postanowiłem ogłosić w całym Kościele 7 września,
wigilię święta Narodzenia Maryi, Królowej Pokoju, dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, i także zapraszam, aby
przyłączyli się do tej inicjatywy, w sposób, jaki uznają za najbardziej odpowiedni,
bracia chrześcijanie niekatolicy, osoby wyznające inne religie oraz ludzie dobrej woli.
7 września zgromadzimy się tu, na placu św. Piotra, w godzinach od 19 do 24
na modlitwie, w duchu pokuty, aby błagać Boga o ten wielki dar dla umiłowanego narodu syryjskiego oraz w intencji przezwyciężenia wszystkich sytuacji konfliktowych
i przemocy na świecie. Ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa
nadziei i pokojowe! Proszę wszystkie Kościoły partykularne, aby przeżywając ten
dzień postu, zorganizowały także jakieś nabożeństwo liturgiczne w tej intencji.
Prośmy Maryję, aby pomagała nam odpowiadać na przemoc, na konflikt i na
wojnę siłą dialogu, pojednania i miłości. Ona jest Matką: niech Ona pomoże nam
znaleźć pokój; wszyscy jesteśmy Jej dziećmi! Pomóż nam Maryjo, przezwyciężyć tę
trudną chwilę i zaangażować się w budowanie każdego dnia i w każdym środowisku
autentycznej kultury spotkania i pokoju. Maryjo, Matko Pokoju, módl się za nami!
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIII Niedziela Zwykła
8. września 2013
1.
W Sanktuarium w Rywałdzie dziś odpust Narodzenia NMP – MB Cygańskiej.
Z   tej okazji z Brodnicy wyruszyła nad ranem po raz XXIV piesza pielgrzymka w
intencji naszego miasta i Ojczyzny.
2.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 9. września bł. Anielę Salawę, w piątek 13. września św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła, w sobotę 14.
września święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
3.
W poniedziałek 9. września, miesiąc po Nawiedzeniu Obrazu MB Często-

chowskiej w naszej parafii, zapraszamy do Fary na godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.
4.
W czwartek 12. września po Mszy św. wieczornej spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
5.
W piątek 13. września po Mszy św. o godz. 8.00 Wielka Nowenna Fatimska
w Kaplicy Krzyża Świętego. Po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski. Prosimy
zabrać ze sobą świece. Serdecznie zapraszamy.
6.
W przyszłą niedzielę 15. września dobiega końca peregrynacja Kopii Obrazu
MB Częstochowskiej w diecezji toruńskiej. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w Toruniu na placu przy klasztorze oo. Paulinów o godz. 16.00. Autokar z przedstawicielami naszej parafii wyjeżdża o godz. 13.30 z Placu Szkolnego. O godz. 17.00
w Kaplicy Krzyża Świętego nabożeństwo przed obrazem JEZU UFAM TOBIE. Jest
to także trzecia niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza. Polecamy ją
ofiarności wiernych.
7.
W poniedziałek 16. września rozpoczynamy peregrynację po naszych domach
i mieszkaniach dwóch Obrazów MB Częstochowskiej, które zostały poświęcone
podczas Nawiedzenia naszej parafii. Tego dnia zapraszamy na Mszę św. wieczorną
rodziny mieszkające w bloku przy ul. Wyspiańskiego 1 i Mazurskiej 27. Planujemy,
ażeby peregrynacja odbywała się wg porządku kolędowego. Od pierwszego mieszkania do następnego rodziny, które sobie życzą, będą przekazywały sobie nawzajem
Obraz MB o godz. 19.00. Obraz w naszych mieszkaniach gościmy jedną dobę. Wraz
z obrazem otrzymamy Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia. Niech będzie to okazją
do ożywienia naszej wiary, wspólnej rodzinnej modlitwy. Zachęcamy także do organizowania wspólnych modlitw sąsiedzkich. Niech atmosfera jaka miała miejsce
podczas Nawiedzenia Wizerunku MB Częstochowskiej w brodnickiej Farze przeniesie się do naszych rodzin i mieszkań. O dalszym porządku peregrynacji będziemy
sukcesywnie informować.
8.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Turcji „ Śladami św. Pawła Apostoła” w terminie od 10. do 21. marca 2014 roku. Bliższe informacje na plakacie i w
biurze parafialnym.
10.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” m.in. artykuł poświęcony kard. Augustowi Hlondowi.
11.
Z naszej parafii pożegnaliśmy śp. Jana Janikowskiego, l. 72. „Wieczny odpoczynek”.

Intencje Mszalne 09.09 – 15.09.2013 r.

Poniedziałek
09.09.2013

6.30
7.00
8.00

+ rodzice: Władysława i Józef Klonowscy; bracia i zm. z rodziny.
+ Bronisława i Klemens; siostra Jadwiga Wernerowicz; Elżbieta i Władysław
Podlaszewscy.
18.30 + Janina Dąbrowska – 1 r. śm; zm. z rodziny Dąbrowskich i Piotrowskich.
18.30 + Genowefa Chachaj - 1 r. śm.
18.30 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Teresy z okazji urodzin.

6.30
7.00
Wtorek
10.09.2013

Środa
11.09.2013

8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30

Czwartek
12.09.2013

Piątek
13.09.2013

Sobota
Podwyższenia
Krzyża Świętego
14.09.2013

XXIV Niedziela
Zwykła
15.09.2013

Kościół
szkolny

6.30
7.00
8.00

+ Stanisław Maciejewski – 16 r. śm; zm. rodzice i teściowie; brat Władysław i
Kazimierz Błaszkiewicz; Zdzisław Fafiński.
+ Jan i Jadwiga Brokos; Regina i Julian Wojciechowscy.
+ Stefan Ługiewicz; rodzice: Leokadia i Franciszek Ługiewicz.
+ Tomasz Wetzel – 1 r. śm
+ Jan Janikowski – popogrzebowa.
+ Włodzimierz Kabziński – int. z racji urodzin; zm. z rodziny.
O potrzebne łaski dla małżonków Ewy i Romualda, wzajemne wybaczenie i
zgodę.
+ Jan Szałwiński – popogrzebowa.
+ Henryk Marcinkowski.
Dziękczynna i int. Adama i Lucyny oraz córki Igi za otrzymane łaski z prośbą o
dalszą opiekę Bożą.
+ Jan i Janina Natańscy; córka Teresa i syn Karol.
Dziękczynna w 20 rocz. ślubu Małgorzaty i Wojciech Gutowskich z prośbą o
dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

+ Łucja i Jan Neuman.
+ Andrzej Wasielewski – 18 r. śm; Longin Wasielewski i Sylwia Leśniewska;
rodzice: Marta i Stanisław Mieszczak.
18.30 + Leokadia , Zofia, Celestyn, Łucja, Ludwik i Medard Brozdów.
18.30 + Jan Mikielewicz – 10 r. śm.
6.30
7.00
8.00 + Zygmunt Gołembiewski – 19 r. śm
18.30 + Bernard Szyc.
18.30 + Dariusz Brudziński – 3 r. śm; rodzice: Stanisław i Krystyna.
6.30 + Klara, Józef Jasińscy; Elżbieta Majerska.
6.30 Dziękczynna do M. B. Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane
łaski.
7.00 + rodzice i zm. rodzeństwo Romanowskich.
8.00 + Eugeniusz Bronisz – 10 r. śm; zm. rodzice: Irena i Zenon.
8.00 REZERWACJA
18.30 + Jadwiga – 15 r. śm. i Jerzy Gutowscy
18.30 + rodzice: Helena i Kazimierz Kapczyńscy; zm. dziadkowie z obojga stron.
6.30 Dziękczynna o zdrowie i Boże błog. i opiekę M. B. Nieustającej Pomocy dla
Andrzeja i Elżbiety Lamparskich.
8.00 + Kazimierz Murszewski – 13 r. śm; Julianna, Anastazja i Paweł Łupina.
9.30 Dziękczynna w 20 rocz. ślubu Grzegorza i Katarzyny z prośbą o zdrowie i
dalsze błogosławieństwo.
11.00 + Jan i Irena Dembek; zm. rodzice z obojga stron.
12.15 REZERWACJA
18.30 O zdrowie i Boże błog. dla Karinki.
8.30 RESERWACJA
10.00 + Renata Nowińska – 7 r. śm; Henryk i Piotr Nowińscy; Franciszek i Jadwiga
Angowscy.
11.30 + Genowefa i Stefan Piotrowscy – 5 r. śm.

