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WIADOMOŚCI Z FARY
Święta władza

Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi być ona dana i ofiarowana – przypomina katechizm. Istotnie. Prezent dla siebie to wymysł dzisiejszych
czasów, chorych na „nie zawdzięczanie niczego nikomu”. Bóg to wymyślił inaczej.
I tak jak kiedyś Jezus mógł uzdrowić jednym słowem cały zgromadzony tłum,
a jednak powołał Apostołów, by szli między ludzi, uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych i wypędzali złe duchy (por. Mt 10,8),
tak też zostało w Kościele. Łaska musi być dana i ofiarowana. Zakłada to szafarzy, upoważnionych i uzdolnionych do tego przez Chrystusa.
To upoważnienie i uzdolnienie zapewnia im święta władza, którą otrzymali. Władza działania in persona Christi. Dzięki niej ci, którzy zostali wybrani
i posłani przez Chrystusa, czynią i dają na mocy daru to, czego nie mogą uczynić
sami z siebie. Ten dar Kościół nazywa sakramentem.
Są sługami Boga, który ich posłał. Stają się dobrowolnie sługami wszystkich, do których zostali posłani. Nie dla siebie mają tę władzę, którą otrzymali.
Radykalnie nie dla siebie – oni także nie mogą sami siebie obdarować. Gdy stają
przed Bogiem tak samo potrzebują szafarza, który obdaruje ich łaską.
Przedziwny jest zamysł Boga, który uczynił z ludzi szafarzy, nie pośredników.
Szafarzy, nie kurierów. Po ludzku to ryzykowne. Jeśli dar ma dotrzeć do adresata, nie dajemy go listonoszowi, by zaniósł, gdy zechce i uzna za dobre. Nie
zostawiamy mu pola do decyzji. Płacimy za dostarczanie. Bóg chce, by szafarz
uczestniczył w darze osobiście. Dlatego nie tylko składa Siebie w jego ręce,
ale nakazuje mu mówić w we własnym imieniu. Dlatego słyszymy: „Ja ciebie
chrzczę...” „Ja odpuszczam tobie grzechy...”
Bóg wybrał ich osobiście. Wskazał: „Ty pójdź za mną”. Ale z osobiście wybranych uczynił wspólnotę. Ich jedność ma służyć komunii braterskiej
wszystkich wiernych, być jakby odbiciem i świadectwem komunii Osób Bożych. Nikt nie jest kapłanem pojedynczo. Zawsze we wspólnocie. Zawsze w
jedności. W ramach prezbiterium diecezji w jedności z biskupem miejsca. A
dalej: w ramach Kolegium Biskupiego w komunii z biskupem Rzymu.

Intuicyjnie każdy z nas to wie. Nadprzyrodzony zmysł wiary jest udziałem całego ludu Bożego, nie tylko wybranych. Dlatego tak bolą wszelkie rany
zadane jedności.
Nie tak kojarzy się nam władza. Nie tak bywa na świecie realizowana.
Jeśli jednak chce się zrozumieć Kościół i zamysł Boży, który jego dotyczy, trzeba
odrzucić wszelkie światowe schematy. Im bardziej się porównuje, im bardziej
szuka się światowych odpowiedników, tym mniej człowiek rozumie.
Wymiar sakramentalny to tylko jeden z wymiarów posługi kapłańskiej.
Ale zasada nieporównywania do pozostałych płaszczyzn odnosi się chyba w
jeszcze większym stopniu.
Gablotka z tyłu kościoła
Przykład z góry
Lewicowa pisarka i publicystka w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” powiedziała, że jeden z polityków piastujący od lat wysokie urzędy w
państwie wyznał kiedyś, że pracę magisterską napisała mu żona i teść. Od tego
wywiadu minęło sporo czasu i nie wytoczono jej procesu o zniesławienie, więc
mogę zakładać, że nie kłamała. Może powinien oczekiwać, że uczelnia, która
przyznała mu tytuł magistra, zdecyduje się na odebranie go, bo został zdobyty
w sposób nieuczciwy. Ale nie spodziewam się tego. Świadomie nie podaję nazwisk, po sympatycy różnych partii obok siebie w jednym stoją kościele.
Narzekamy czasami, że młodzież mało czyta i nie interesuje się polityką. Może nawet i dobrze, bo co miałby powiedzieć nauczyciel uczniowi, który
powołałby się na autorytet powszechnie wybrany? Byłoby dobrze, gdyby mógł
odpowiedzieć z czystym sumieniem: Swoją pracę napisałem sam.
									
Kruchcik
Intencje Mszalne 30.09 – 06.10.2013 r.
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+ Jan Kamioski – 19 r. śm; Kazimiera Kamioska.
+ Jadwiga Łukaszewska – popogrzebowa.
+ Jan Szałwioski – int. od sąsiadów z Mazurskiej 27.
+ Hieronim Wojnowski.
+ Jadwiga Marchlewska – 18 r. śm; Alfons i Marcin Marchlewscy.
+ Teresa Prusak – 3 r. śm.
+ Mieczysław Kłosioski - int. od sąsiadów z Mazurskiej 27.
+ Wojciech Komarowski – int. z racji urodzin.
+ Bernard Kaliszer 29 r. śm; Halina Kaliszer; zm. z rodziny.
W intencji Panu Bogu wiadomej
+ Janina Cendrowska – 9 r. śm.
+ Alfons Rogowski – 13 r. śm; zm. z rodziny.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Marceli – 14 r. śm. i Leokadia Kamioscy.
+ Leokadia Kopczyoska – 15 r. śm. i Leonard Kopczyoski.
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+ Gerard Głodowski.
+ Franciszka Piekarska – 30 r. śm.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w
naszej parafii.
+ Teresa Wilemska –int. z racji imienin.
+ Jan i Pelagia Łukowscy.
+ Dominik Rutkowski – 21 r. śm.
+ Mirosław i Mariusz Kamioscy, zm. rodzice Dembek i Kamioscy
+ Franciszek Kaliszer – int. z racji imienin; Anna Kaliszer.
+ Dominik Sucheoski.
+ Henryk Strzelecki – int. z racji urodzin.
+ Franciszek i Marianna Małeccy.
+ Roman Rutkowski – 4 r. śm; rodzice Rutkowscy i Kamioscy.
+ Feliks i Ryszard Bucholtz.
+ Mirosława Lewandowska – 24 r. śm.
Zbiorowa za zmarłych
Dziękczynna za 90 lat życia Anny Pruszewicz z prośbą o zdrowie i Boże błog.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
REZERWACJA
+ Zbigniew Małachowski; rodzice: Roman i Zofia Skarżyoscy; Jan i Kazimiera
Małachowscy.
REZERWACJA
+ Jan i Stanisław – 4 r. śm; zm. z rodziny Ługowskich.
SUMA – za Parafian
REZERWACJA
+ Zofia Kukawka – 15 r. śm; zm. z rodziny Ziętarskich.
REZREWACJA
+ Albin Szymaoski – 17 r. śm; Jadwiga i Teresa Szymaoskie; Elżbieta
Walewska.
+ Antoni i Marianna Ćwiklioscy; zm. rodzeostwo.
REZERWACJA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVI Niedziela Zwykła
29. września 2013
1.
Dziś XXVI Niedziela Zwykła. O godz. 17.45 zapraszamy członków Żywego Różańca na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem a o godz. 18.30
na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków tej wspólnoty.
2.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 30. września św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, we wtorek 1. października św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła, w środę 2. października św. Aniołów
Stróżów, 4. października św. Franciszka, w sobotę 5. października rocznicę poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu.
3.
Rozpoczynamy miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe w kościele
farnym odbywać się będą codziennie o godz. 18.00, zaś dla dzieci
od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy

i zachęcamy do modlitwy różańcowej także w rodzinach, szczególnie tam, gdzie gości Obraz MB Częstochowskiej. Za odmówienie pięciu dziesiątków różańca można
uzyskać odpust zupełny.
4.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź św. dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do bierzmowania o godz.
16.30 i Msza św. z katechezą o godz. 17.00. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź
św. dla dzieci szkół podstawowych o godz. 16.30, zaś o 17.00 Msza św. szkolna. W
pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 tradycyjnie 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.
We wtorek 1. października o godz. 17.00 Msza św. w kościele szkolnym
i spotkanie popielgrzymkowe w salce katechetycznej uczestników pielgrzymki sierpniowej po Sanktuariach Polski południowej.
6.
2. października przypada 37 rocznica śmierci ks. Józefa Małkiewicza, byłego
proboszcza naszej parafii. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
7.
Wraz ze Wspólnotą dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego zapraszamy na całodobową Adorację Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Krzyża Świętego, która rozpocznie się  w środę 2. października po Mszy św. wieczornej. Szczegóły na plakatach.
8.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Zbiórka tego dnia
do puszek dla poszkodowanych i cierpiących na skutek wojny w Syrii. Polecamy ją
waszej ofiarności.
9.
Co roku w całej Polsce tysiące wolontariuszy w ramach   projektu SZLACHETNA PACZKA docierają z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin, które
żyją
w niezawinionej biedzie. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, wolontariusze
realnie zmieniają społeczność, w której żyją. Spotykają się z potrzebującymi w ich
domach, pytają o konkretne potrzeby, diagnozują sytuację i dbają o jak najwyższej
jakości pomoc przygotowywaną przez darczyńców. Wolontariusze  łączą bogatych
i biednych w  tych miejscach, w których mieszkają. Także w naszym mieście można
zostać wolontariuszem. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do
ks. Sebastiana.
10.
Od poniedziałku można w biurze parafialnym rezerwować intencje Mszy św.
na 2014 rok. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie rezerwacji Mszy św. na 10 dni
przed datą jej odprawienia.
11.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Turcji „Śladami św. Pawła Ap.”
w terminie od 10. do 21. marca 2014 roku. Bliższe informacje na plakacie i w biurze
parafialnym.
12.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jadwigę Łukaszewską, l. 70.

