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WIADOMOŚCI Z FARY
Krzyż i teologia

Kościół zawsze w Krzyżu Pana Jezusa widział ołtarz, na którym Syn Boży
dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego
Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi nam w tym
wypadku o autentyczność poszczególnych relikwii, ale o fakt, że przypominają one
Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało dla dobra rodzaju ludzkiego.
Od śmierci Pana Jezusa na Golgocie Krzyż stał się symbolem najwyższej miłości i ofiary. Dlatego umieszcza go Kościół: na szczytach swoich świątyń i kaplic,
w domach wiernych, na drogach i rozdrożach, na liturgicznych szatach, na piersi
swoich wyznawców. Krzyżami zasługi dekoruje się bohaterów po dziś dzień i to
we wszystkich krajach o tradycji chrześcijańskiej. Światowy związek Czerwonego
Krzyża ma również w swoim znaku symbol krzyża.
Krzyż stał się także symbolem cierpienia i pokuty. Sam Jezus Chrystus
wskazuje nam również tę symbolikę krzyża, kiedy mówi: „Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Byłoby dziwne, gdyby Chrysus tak wielkie cierpienia poniósł za
grzeszników, a ci za własne grzechy nie chcieliby pokutować.
Od I wieku spotykamy krzyże wypisywane, rysowane czy ryte graficznie i
to w najróżnorodniejszych formach i symbolice, której postacią naczelną jest zawsze Jezus Chrystus. Od wieku IV spotykamy krzyże bez Ukrzyżowanego, ale za
to bogato wykładane szlachetnymi kamieniami i złotem (cruxgemmata). Ich forma jest także różna. Tak np. spotykamy krzyże: Chrystusa, Piotra, Andrzeja, św.
Pachomiusza, krzyż etiopski, ormiański, jerozolimski itp. We wczesnym średniowieczu zwykło się wyrabiać krzyże (pasje) z wizerunkiem Chrystusa, ale z koroną
królewską (diademem) na głowie. Od wieku XII datują się krzyże współczesne,
pełne wyrazu cierpienia i grozy. Najdawniejszy krzyż znaleziono w Herkulanum, w
jednym z domów zasypanego przez wulkan (Wezuwiusz) w roku 63 i 79, którego
to odkrycia dokonano w 1748 roku. Na jednej ze ścian domu znaleziono wyraźny
odcisk dużego krzyża, który tam wisiał. Jest nawet otwór po gwoździu w ścianie, na
którym ten krzyż był umieszczony. Zagadki dotąd nie udało się w pełni wyjaśnić.

Krzyż Chrystusa i dokonane na nim zbawienie świata chrześcijanie uplastyczniali także „znakiem krzyża”. Początkowo czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc
go dłonią. Miał on być wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże
błogosławieństwo. Zwyczaj ten sięga również pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Był on nadto traktowany jako credo katolickie, streszczenie najważniejszych prawd
wiary. Słowami podkreślano wiarę w Boga w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem ręki
podkreślano nasze zbawienie przez Chrystusową mękę i śmierć.
O znaku krzyża świętego pisze już Tertulian (+ ok. 240): „Czoło znaczymy znakiem
krzyża”. Św. Hieronim (+ ok. 420) w liście do Eustochii: „Przy każdym akcie ręka
czyni znak krzyża”. Z tego wynika, że tym znakiem pierwsi chrześcijanie posługiwali
się bardzo często. Kościół święty zachował ten zwyczaj, kiedy w liturgii tak często
wiernych swoich błogosławi.
Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

Gablotka z tyłu kościoła

Patron dziennikarz
„Miał niezwykłą odwagę mówienia i pisania prawdy w taki sposób, by nie ranić nikogo, a przede wszystkim przeciwnika” - to słowa o Odoardo Facherinim, włoskim dziennikarzu, mężu i ojcu. Swoje posłannictwo przyszło mu wypełniać także w
czasie wojny, podczas której pomagał Żydom, za co trafił do obozu koncentracyjnego,
gdzie zmarł.
Przed kilku laty na łamach „Tygodnika Powszechnego” miała miejsce dyskusja na temat autorytetów w pracy dziennikarskiej. Większość jej uczestników ich
nie wskazywała. Czy Odordo Facherini, od niedawna błogosławiony, byłby do zaakceptowania przez nich? Ale nie bijmy się w cudze piersi. My też powinniśmy mówić
prawdę w taki sposób, żeby nie ranić innych, w tym i swoich bliskich.
									
Kruchcik

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXV Niedziela Zwykła
22. września 2013
1.
Dziś XXV Niedziela Zwykła. W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 23. września św. Ojca Pio z Pietrelciny, w środę 25. września bł. Władysława
z Gielniowa, w piątek 27. września św. Wincentego a Paulo, w sobotę 28. września
św. Wacława, męczennika.
2.
Dziś podczas Mszy św. o godz. 9.30 śpiewać będzie (śpiewał) chór mieszany
Alvidt – Manger z Norwegii.
3.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8493 zł. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W grudniu pragniemy oddać do renowacji i konserwacji ołtarz
MB Nieustającej Pomocy. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na WSD w Toruniu.
4.
Trwa peregrynacja Obrazów MB Częstochowskiej po naszej parafii. Obecnie
Ikony MB przyjmowane są przez mieszkańców ul. Wyspiańskiego 1 i Mazurskiej
27. Ostatnią rodzinę z bloku, która przyjmie Święty Wizerunek zapraszamy na Mszę
św. wieczorną, po której Obraz MB zostanie przekazany rodzinie z ul. Wyspiańskiego 3 i ul. Mazurskiej 25. O dokładnej dacie poinformujemy wówczas, kiedy będzie dobiegać końca  Nawiedzenie danego bloku. Będziemy wdzięczni, jeśli ktoś z
mieszkańców bloku zechce być odpowiedzialny za terminy goszczenia Obrazu MB.
Zachęcamy także do gromadzenia się sąsiadów na wspólnej modlitwie.
5.
Zapraszamy chętnych chłopców do liturgicznej służby ołtarza. Zbiórka
w najbliższą sobotę o godz. 10.00 w salce katechetycznej w wikariatce.
6.
Zapraszamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu, która trwa
we wszystkie dni powszednie od. godz. 8.30 do 18.15. w Kaplicy Krzyża Świętego.
Wraz ze Wspólnotą dla Intronizacji Serca Jezusowego zapraszamy także na nocną
adorację, która będzie miała miejsce z 2. na 3. października.
7.
Do nabycia, zarówno u ministrantów jak i w biurze parafialnym, film z Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej w naszej parafii. Cena płyt wynosi 30 zł.
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.
9.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
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Intencje Mszalne 23.09 – 29.09.2013 r.
+ Maksymilian Szóstakowski – w rocz. urodzin.
+ Andrzej Rolioski – 14 r. śm; zm. z rodziny.
+ Faliksa Mądzelewska.
+ Jan Szałwioski – int od sąsiadów z Mazurskiej 27.
+ Jerzy Brzóskiewicz – 5 r. śm.
+ Sylwester Uniatowski – 6 r. śm.
+ z rodziny Rogalskich i Lewandowskich.
+ Jan Zembrzycki i Kazimierz Kowalewski.
+ Jan Włodarz - 6 r. śm; zm. rodzice: Włodarz i Jagodzioscy.

Środa
25.09.2013

Czwartek
26.09.2013

Piątek
27.09.2013

Sobota
28.09.2013

XXVI Niedziela
Zwykła
29.09.2013

Kościół
szkolny

18.30 + Józef Jankowski – 19 r. śm; zm. rodzice.
18.30 Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Piotra i Bożeny Kaliszów z prośbą o
dalsze Boże błogosławieostwo.
6.30 + Władysław Kępczyoski i Hanna Baranowska.
7.00 + Roman Milke – 4 r. śm.
8.00 + Stella – 10 r. śm. i Franciszek Rocławscy.
18.30 + Władysława – 23 r. śm; Józef i bracia Laskowscy; Jadwiga,
Mirosław, Mieczysław Siekliccy.
18.30 + Gisbert Zagórski; zm. rodzice.
6.30
7.00
8.00 + Janina i Sławomir Kulka.
18.30 + Henryk Hein – int. z racji urodzin; zm. rodzice.
18.30 + Henryk Gabriel – 1 r. śm.
18.30 + Wilhelmus Van der A – 1 r. śm.
6.30
7.00 + rodzice: Franciszka i Józef Bartniccy; Marianna i Bronisław
Piórkowscy; zm. rodzeostwo.
8.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Joanny z okazji urodzin.
18.30 + rodzice: Józef i Regina Jankowscy; zm. rodzice z obojga stron.
18.30 + Czesław Radacz – 6 r. śm.
6.30 + Wacław Lamparski.
6.30 REZERWACJA
7.00 + Kazimierz Szmeichel – 20 r. śm; zm. rodzice i rodzeostwo.
8.00 Dziękczynna za 100 lat życia Władysława Lewandowskiego z prośbą
o zdrowie i dalsze Boże błogosławieostwo.
8.00 Dziękczynna w kolejną rocz. ślubu Patrycji i Marka, a także Izy i
Roberta z prośbą o dalsze Boże błogosławieostwo dla nich i ich
dzieci.
18.30 REZERWACJA
18.30 + Stanisław – 18 r. śm. i Czesława Murawscy.
18.30 + Barbara Koźmioska – 13 r. śm.
6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
12.15
18.30
8.30
10.00

+ Paweł Głogowski – 3 r. śm.
+ Halina Maszkiewicz.
SUMA – za Parafian
O Boże błogosławieostwo dla 3 – letniego wnuka Oskara.
+ Halina Tarasiewicz – 5 r. śm.
+ Radosław -16 r. śm; Kazimiera, Zygmunt Uniatowscy.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różaoca.
+ Zofia Maciejko – z okazji 65 urodzin.
+ Franciszek Angowski – 18 r. śm.; Jadwiga Angowska; Renata,
Henryk i Piotr Nowioscy.
11.30 + Teofila i Władysław Zakrzewscy.

