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WIADOMOŚCI Z FARY
Moc Krzyża Świętego

To paradoks, że hańbiące narzędzie Męki Chrystusa stało się znakiem zbawienia ludzkości oraz zwycięstwa nad szatanem. Śmierć wywyższyła bowiem Syna
Człowieczego i obecnie udziela On nam z krzyża swojej mocy. Dzięki temu krzyż
wykonywany na osobie albo rzeczy staje się symbolem siły duchowej, której źródłem
jest Odkupienie.
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów,
a głupstwem dla pogan – pisał św. Paweł. Hańbę kary przeznaczonej wyłącznie dla
niewolników potęgowało wykonanie egzekucji w towarzystwie łotrów na Kalwarii,
a więc poza murami miasta. Pierwsi chrześcijanie rzadko posługiwali się znakiem
krzyża, bo obawiali się profanacji ze strony pogan, a wspomnienie Golgoty było nazbyt świeże. Po edykcie wolnościowym Konstantyna krzyż stał się jednak symbolem
zwycięstwa i zajął ważne miejsce w życiu Kościoła.
Ten pradawny symbol słońca, ognia i życia jest znany od najdawniejszych
czasów w wielu kulturach, m.in. jako motyw ornamentalny, amulet czy nawet przedmiot kultu. Odnaleziono go już na starożytnych malowidłach naskalnych, a jego pierwowzorem miały być pałeczki drewniane krzyżowane podczas rozniecania ognia.
Złote krzyże odkryto w grobowcach Troi, ale zdobiły one również szaty Gallów, asyryjskich władców i arcykapłanów, a także aramejskich i greckich wojowników. Koreańskie bożki dźwigały krzyże na słoniach, a w okolicach Tybetu i Nepalu czczono
krzyż utworzony z gałązek sosnowych. Berło greckiego Apollona miało kształt krzyża, w Babilonii był to symbol bożka Anu, a Egipcjanie czcili tzw. krzyż kabłąkowy
(anch) jako symbol nieśmiertelności. Krzyż trzymała fenicka Astarte i staroegipska
Sochmet oraz Izyda; rzymska Diana miała go na głowie, a Minerwa na szyi. Celtowie, Rzymianie i Fenicjanie, Persowie i Etruskowie, Babilończycy i Egipcjanie znali
więc krzyż jeszcze przed nastaniem ery chrześcijańskiej.
Dopiero jednak ukrzyżowanie Chrystusa odsłoniło najgłębszy sens tego niezwykłego znaku. Od tej chwili krzyż jednoznacznie kojarzy się z Osobą Syna Bożego, który dokonał odkupienia świata, człowieka oraz wszystkich rzeczywistości
stworzonych.
Już w pismach Ojców Kościoła zawarte są świadectwa o powszechnym zwyczaju czynienia znaku krzyża w liturgii i życiu codziennym. Od XI wieku przed Mszą

św. krzyż noszono w okazałej procesji, potem mały krzyżyk umieszczono na ołtarzu,
a od połowy XIII w. znalazł się pomiędzy dwoma świecznikami. To na planie krzyża
wznoszono świątynie, w których nad wejściem do prezbiterium, na tzw. belce tęczowej, mocowano „krzyże triumfalne”.
Na najstarszych krzyżach nie było jeszcze wizerunku Chrystusa, potem ukazywano Go jako Króla triumfującego z krzyża, aż wreszcie w epoce gotyku pojawiły
się wstrząsające wyobrażenia Ukrzyżowanego, wyrażające całą grozę męczeństwa.
A także wzruszające Piety - wizerunki Maryi ze zmarłym Synem na kolanach – oraz
pierwsze drogi krzyżowe. W XV wieku znane były także „żywe krzyże”, z których
wyrastały cztery ramiona: górne otwierało kluczem niebo, dolne uderzało młotem w
piekło, prawe koronowało Kościół, a lewe – uderzało mieczem w Synagogę.
Chrześcijaństwo jest religią krzyża, który otacza najgłębszą czcią w kulcie
relikwii Krzyża św., geście czynienia znaku krzyża oraz poszanowaniu krucyfiksów.
Dniem szczególnej czci krzyża jest każdego roku Wielki Piątek, ale znak krzyża towarzyszy nam na co dzień, od narodzin aż do śmierci. Wielu chrześcijan nosi na piersiach małe krzyżyki, znakiem krzyża błogosławimy kobietę oczekującą potomstwa, a
podczas chrztu znaczymy nim narodzone dziecko, zaś u kresu życia kreślimy krzyż na
ciele umierającego, a podczas pogrzebu ustawiamy go nad mogiłą. Któż policzyłby
wszystkie krzyże i krzyżyki, które towarzyszą życiu człowieka, podczas Mszy św.,
nabożeństw, przyjmowania sakramentów, błogosławieństw, wspólnych modłów i prywatnie odmawianych pacierzy oraz przed każdą ważną czynnością?
Przed kościołami oraz przydrożnymi krzyżami i figurami żegnamy się, a krzyże zawieszamy w rozmaitych miejscach, bo chcemy uświęcić także przestrzeń, w
której żyjemy: świątynie i kaplice, mieszkania i miejsca pracy oraz nauki, szpitale i
cmentarze, czy rozstaje polnych dróg.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIV Niedziela Zwykła
15. września 2013
1.
Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Kościele w Polsce jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji dziękujemy naszym lokalnym telewizjom za
transmisje niedzielnych i świątecznych Mszy św. Te podziękowania składamy szczególnie w imieniu ludzi starszych i chorych, którzy tylko za pośrednictwem transmisji
telewizyjnych mogą łączyć się z nami na wspólnej modlitwie.  
2.
Dziś w Toruniu o godz. 16.00 podczas uroczystej Mszy św. zostanie pożegnany Obraz MB Częstochowskiej, który przez ponad rok peregrynował po naszej diecezji. Autokar z przedstawicielami naszej parafii wyjeżdża na tę uroczystość o godz.
13.30 z przed Pałacu Anny Wazówny.
3.
O godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża Świętego nabożeństwo przed obrazem JEZU
UFAM TOBIE.
4.
Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski rozpoczynamy III Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowujmy do wartości. Aby budowali życie na skale”. Pa-

miętajmy w naszych modlitwach o tych wszystkich, od których zależy wychowanie
młodego pokolenia.
5.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 16. września śśw. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, w środę 18. września św. Stanisława Kostkę, patrona
Polski, w piątek 20. września męczenników koreańskich: Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, w sobotę 21. września św. Mateusza Apostoła. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia imieninowe.
6.
Jak już informowaliśmy 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.
Rodziny będą sobie przekazywały Obraz MB od pierwszego mieszkania do następnego o godz. 19.00. Ikona MB Jasnogórskiej gościć będzie w naszych domach jedną
dobę. Wraz z obrazem otrzymamy Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia oraz Kronikę
Peregrynacji. Wydarzenie to jest okazją do ożywienia naszej wiary oraz 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.
7.
W piątek 20. września po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.
8.
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30 śpiewać będzie chór mieszany Alvidt – Manger z Norwegii.
9.
Kolekta z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby WSD w Toruniu.
Polecamy Waszej ofiarności. Pamiętajmy także w naszych modlitwach o wszystkich,
którzy przygotowują się do kapłaństwa oraz o nowe i dobre powołania do służby w
Kościele także z naszej parafii.
10.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Turcji „ Śladami św. Pawła Apostoła” w terminie od 10. do 21. marca 2014 roku. 11. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” m.in. teksty
związane z mediami.
12.
Z naszej parafii pożegnaliśmy śp.: Jana Szałwińskiego, l. 72, Łucję Małek,
l.88. „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 16.09 – 22.09.2013 r.

Poniedziałek
16.09.2013

6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30

+ Genowefa i Zygmunt Gółkowscy.
O Boże błog. dla żywych członków IV Róży Żywego Różańca; za zmarłych.
+ Franciszek i Maria Jsińscy.
+ Grzegorz Cieśnik – 7 r. śm. – int. od brata Teofila.
+ Witold i Agata Rolińscy; zm. z rodziny.
Wacław Krakowski – z okazji 90 – tych urodzin.

Wtorek
17.09.2013

Środa
Św. Stanisława
Kostki
18.09.2013

Czwartek
19.09.2013

Piątek
20.09.2013

Sobota
Św. Mateusza
Apostoła
21.09.2013

XXV Niedziela
Zwykła
22.09.2013

Kościół
szkolny

6.30
7.00
8.00
18.30

+ Łucja Małek – popogrzebowa.
+ Marzena Szymańska – 6 r. śm. – int. od matki.
+ Franciszek Osiński; zm. z rodziny Gmińskich; Elżbieta Gmińska i Edward
Wenderholm.
18.30 + Władysław, Roman, Lucyna i Ryszard Bartynieccy.
18.30 + Benedykt Giżewski – 12 r. śm; Monika i Józef Derengowscy.
6.30 + Józef Seliwiorstow i Henryk Pasternacki.
7.00
8.00 + Helena i Bronisław Nawaccy – 24 r. śm.
18.30 + Krystyna Kwiatkowska – 2 r. śm; zm. z rodziny Kwiatkowskich i Zielińskich.
18.30 + Jan Rosiak – 1 r. śm.
18.30 + Irena, Walerian; barcia Wiktor, Stanisław, Edmund Płotkowscy.
6.30 + Gertruda Lelińska – 10 r. śm. i Jerzy Leliński.
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 + Ks. Marek Bronikowski – 20 r. śm.
18.30 + Wiesław Szymański – 24 r. śm; Tadeusz Serowski – 17 r. śm; Zygmunt
Szymański – 7 r. śm; Irena Ziółkowska 1 r. śm.
18.30 + Wiktoria Bylewska – 1 r. śm.
18.30 + Janina i Władysław Mrzygłód; Anna i Czesław Myszklewicz.
6.30
7.00 + Stefania Kobylska – int. z racji urodzin.
8.00 + Barbara Szałwińska – 4 r. śm; Jan Szałwiński.
18.30 Dziękczynna za 19 lat modlitwy różańcowej.
18.30 + Łudwika Białkowska – 2 r. śm; mąż Bolesław; zm. rodzice z obojga stron.
6.30 O Boże błog. i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla nowożeńców
Marcina i Kingi Węcławskich.
7.00 + Konrad Rutkowski - 1 r. śm.
7.00 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie. O Boże błog. dla Bernadety
oraz o powołanie kapłańskie i zakonne.
8.00 + Jerzy Michałowski – 5 r. śm; zm. rodzice, bracia; rodzice: Kazimierz i Łucja
Muzalewscy; brat Leon i Zbigniew Olszta.
8.00 + Izabela Słomińska – 1 r. śm
18.30 + rodzice i rodzeństwo Walas.
18.30 O rozwój dzieła Intronizacji Najśw. Serca P. J.
6.30 + Kazimierz – 30 r. śm; Alfons, Elżbieta, Władysław; rodzice Bandrowscy; zm.
dziadkowie.
8.00 + Elżbieta i Mikołaj Maliccy; Henryk Węcławski.
9.30 SUMA – za Parafian
11.00 + Władysława Wiórkowska – 4 r. śm; Czesław, Sebastian, Andrzej.
12.15 + Wiesław Wojciechowski – 10 r. śm.
18.30 + rodzice: Leon i Maria Zapałowscy; rodzice: Feliks i Helena Jaroszewscy;
siostry: Bogumiła i Krystyna.
8.30 + Zbigniew Gabriel – 29 r. śm.
10.00 + Mirosława Lembke i Marianna Olszta.
11.30 + Regina Nowak; zm. z rodziny Nowak.

