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WIADOMOŚCI Z FARY
Całus z zaświatów

Od lat 1 listopada, a później każdego dnia oktawy biegam na cmentarz, by zanieść zmarłym prezent w postaci odpustu zupełnego. Ilu duszom go podarowałam, nie
potrafię zliczyć, podobnie jak i darów od nich otrzymanych – mówi Anna Michals
Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień otwierający 8-dniowy czas łaski dla
tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci. Wśród naszych przodków – tych znanych i
całkiem obcych – jest wiele dusz, które przez cierpienie oczyszczają się jeszcze w czyśćcu. Warto o tym pamiętać nie tylko w pierwszych dniach listopada, ale i potem – zgodnie
z nakazem przekazanym przez Pana Jezusa św. Faustynie – wstępować tam często i
wyprowadzać z czyśćca pokutujących.
Buziak i ocalone rynny
Od lat za dusze w czyśćcu cierpiące modli się ks. Romuald Maciesiak, proboszcz parafii św. Stanisława w Luszynie. W każdy piątek odprawia za nie Msze święte.
Dodatkowo raz w roku w intencji wszystkich osób zgłoszonych w wypominkach sprawuje także 30 Mszy gregoriańskich. – Zwyczaj ofiarowania piątkowej Eucharystii za
dusze czyśćcowe przejąłem po zmarłej parafiance Genowefie Siermińskiej – mówi ks.
Romuald. – Pani Genowefa, którą potem zaczął naśladować także miejscowy leśniczy,
była osobą dobrą, pobożną i szczerze oddaną zmarłym, bo – jak nieraz podkreślała – im
zawdzięczała uratowanie życia podczas zawalenia się stropu w oborze. Do dziś pamiętam jej rozmodloną twarz i wizyty na plebanii. W każdy piątek, wracając z kościoła,
przynosiła mi butelkę mleka i furę pierogów z serem. Kiedy umarła, postanowiłem kontynuować jej dzieło – opowiada ks. Maciesiak, któremu „od dzieciństwa jakoś blisko
było do dusz czyśćcowych”. Jak wspomina, kiedy był małym chłopcem, razem z babcią
Stefanią chodził do zmarłych i nieraz słyszał jej modlitwy za nich.
Jako dziecko nie myślałem, że kiedyś się zestarzeję. Byłem przekonany, że
umierają tylko starzy ludzie, którzy nie wiadomo, skąd się biorą. W dzieciństwie dwa
razy uniknąłem śmierci, przed którą przestrzegł mnie jakiś głos. Jak mniemam, była to
zasługa dusz czyśćcowych. Mam też dwa osobiste doświadczenia, po których jeszcze
gorliwiej modlę się za osoby w czyśćcu. Pierwsze związane jest z moją mamą. Kiedy
umarła, nie mogłem sobie poradzić. W Urzędzie Stanu Cywilnego jedna z obsługujących mnie pań skarciła mnie, mówiąc, że jako ksiądz nie powinienem płakać. Tak mnie
to dotknęło, że po wyjściu usiadłem na schodach i rozbeczałem się jak małe dziecko.
Myślałem sobie: „Jak ona mogła mi tak powiedzieć? Co z tego, że jestem księdzem?
Czy kapłan nie ma uczuć, nie może cierpieć?”. Kiedy tak sobie biadoliłem, ktoś czule

pocałował mnie w policzek. Nie miałem wątpliwości, że był to buziak od mojej mamy.
Nikogo innego obok mnie nie było. A poza tym gest ten bardzo mnie uspokoił. Drugie
zdarzenie miało miejsce kilka lat później. Kiedy spałem na plebanii, przyśniła mi się
jedna z nieżyjących parafianek, która kazała mi wstawać. O dziwo, obudziłem się. Kiedy
zapaliłem światło, usłyszałem jakiś hałas. Rano zauważyłem, że ktoś próbował ukraść
kościelne rynny. Światło spłoszyło rabusi. I jak tu nie wierzyć w pomoc tych, o których
pamiętam? – mówi ks. Romuald.
Dotrzymane słowa
O pomocy, z jaką przychodzą dusze czyśćcowe, godzinami może opowiadać także pielęgniarka Anna Michalska z Łowicza, która od lat pod poduszką ma zawsze schowany różaniec. – Opiekuję się osobami terminalnie chorymi. Moja praca jest więc na
granicy dwóch światów, dlatego różaniec mam zawsze pod ręką – wyznaje pani Anna.
– Wiele razy umierające osoby przychodzą do mnie we śnie. Czasem nawet mnie budzą.
Wtedy klękam i się za nie modlę. Od lat czuję też bliskość i pomoc moich pacjentów,
którzy już odeszli. Zanim to nastąpiło, z niejednymi umawiałam się, by pamiętali o nas,
jak już będą po tamtej stronie życia. Potem nieraz doświadczałam, że dotrzymali słowa.
Wielu z nich to duchowi tytani. Przez pierwsze 8 dni listopada każdego dnia chodzę na
cmentarz. Zatrzymując się nad grobami znanych mi osób, ofiaruję za nie odpusty i się
im przypominam. Ich wstawiennictwu polecam swoją pracę, konających i ludzi, którzy
potrzebują pomocy – opowiada pani Anna.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju;
udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca.
Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za dusze sług i służebnic Twoich,
którzy spoczywają w Chrystusie, niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie
wieczne.
Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie,
błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim, których ciała spoczywają w Chrystusie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Intencje Mszalne 04.11 – 10.11.2013 r.
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+ Helena i Alfons Weiss; Stefania Czarnecka; zm. rodzeostwo:
Romuald i Alfons Weiss.
+ Albin Lenckowski; zm. rodzeostwo.
+ Leonard Bilioski – int. z racji urodzin.
+ rodzice: Krajnik; brat Edmund; rodzice: Ziółkowscy i zm. siostry.
+ Hubert Hartung.
+ Józef i Maria Łęgowscy; zm. z rodziny Łęgowskich.
+ Kazimiera Kamioska – 11 r. śm; Jan Kamioski.
+ Anna i Stanisław Jeziorscy; Kunegunda, Gertruda Barbarczyk.
+ rodzice Krajnik; brat Edmund.
+ Radosław Dobry – 25 r. śm.
Dziękczynna w 30 r. ślubu Jana i Barbary z prośbą o dalsze Boże błog.
+ Konstancja Groszewska – popogrzebowa.

6.30
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Za najbardziej potrzebujących modlitwy za wstawiennictwem Matki
Bożej.
7.00 + Jadwiga – w rocz. Śm.
7.00 Za przyczyną Matki Bożej o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia
dla syna Andrzeja.
8.00 + brat Leszek Janeczek - 41 r. śm; zm. z rodziny Janeczek.
18.30 Za dusze w czyśdcu cierpiące.
18.30 + Maksymilian Rogalski – 45 r. śm; Jerzy Rogalski.
18.30 + Zygmunt Raczkowski – w kolejną rocz. Śm.
6.30
7.00 + Zofia i Stanisław Sobieszczykowie.
7.00 + Maria, Franciszek, Tadeusz Seliwiorstow.
8.00 O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych
posługujących w naszej parafii.
18.30 + Antoni Kunioski – 6 r. śm; zm. z rodziny Kunioskich.
18.30 + Teresa Rzanna – 2 r. śm; rodzice: Anna i Franciszek Kaliszer.
18.30 + Ryszard Panek – popogrzebowa.
6.30
7.00 + Bernadeta Sędzikowska -4 r. śm.
7.00 + Klara i Antoni Gruszczyoscy; wnuk Stanisław Gruszczyoski.
8.00 + Pelagia – 26 r. śm. i Józef Bandrowscy; zm. rodzeostwo i
dziadkowie z obojga stron.
18.30 + Marian Jankowski; Dariusz Głodzioski – 21 r. śm.
18.30 + Jerzy, Helena, Zbigniew, Józef Mateccy; Mirosława Krenzel.
18.30 + Stanisława Adelmann -10 r. śm.
6.30 + Elżbieta Krasioska – w r. śm.
7.00 + Zofia Kamioska - 4 r. śm.
8.00 + rodzice: Zofia i Bolesław Czaplioscy; babcia Kornelia Cybulska.
8.30 + Mieczysław Wojciechowski; Agnieszka.
18.30 + Jolanta Cybulska i Kazimierz Ornowski.
18.30 + Teodor Topolewski – int. z okazji urodzin i imienin.
6.30 + rodzice: Dominik i Józefa i brat Jan Lewioscy; teściowie: Franciszek
i Janina Roszkowscy.
8.00 Dziękczynna w 45 r. ślubu Kazimierza i Zdzisławy z prośbą o dalsze
Boże błog. dla całej rodziny.
9.30 Dziękczynna w 50 r. ślubu Stefana i Krystyny Brześkiewiczów z
prośbą o dalsze Boże błog.
11.00 REZREWACJA
12.15 + Wiktoria – int. z racji urodzin i Antoni Krajewscy; Eugenia i
Stanisław Zalewscy; zm. rodzeostwo.
18.30 REZREWACJA
8.30 REZREWACJA
10.00 + Krystyna Kamioska – 25 r. śm; rodzice: Alojzy i Julianna
Gorczewscy.
11.30 + Franciszek i Leokadia Nowakowie; zm. z rodziny Nowak.

Gablotka z tyłu kościoła		
Zły PR
W rubryce „Obraz tygodnia” na łamach  „Tygodnika Powszechnego” ukazała się notatka: Wstrząśnięty jak student. „Nie dość, że trzeba opowiedzieć o pracy
dyplomowej, to jest się się o nią szczegółowo dopytywanym” - poskarżył się jeden
ze studentów Politechniki Lubelskiej w redakcji lokalnej  „Gazety Wyborczej” na
przebieg egzaminów licencjackich i magisterskich. Jego list wywołał burzę: wielu
czytelników uważa, że obrona powinna być formalnością, a stawiająca wymagania
uczelnia „robi sobie zły PR”. Coraz mniej mnie dziwi, więc nie jestem zaskoczony tą
informacją. Skądinąd i wielu katolików uważa, że Kościół wymaganiami robi  sobie
zły PR.
         Kruchcik
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXI Niedziela Zwykła
3. listopada 2013
1.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 4. listopada św. Karola Boromeusza, bpa, w sobotę 9. listopada  rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
2.
Do piątku 8. listopada można zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu
cierpiące nawiedzając pobożnie cmentarz i odmawiając dowolną modlitwę. Także
do 8. listopada odprawiać będziemy w Farze Brodnickiej nabożeństwo różańcowe
połączone z wypominkami za zmarłych o godz. 18.00.
3.
W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.30 spowiedź św. dla młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania a o godz. 17.00 Msza św. z katechezą; w piątek 8. listopada spowiedź św. dla dzieci o godz. 16.30 a o 17.00 Msza św.
szkolna. W sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 księża udadzą się do chorych.
4.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej w przededniu Święta Niepodległości wspólnota młodzieżowa z naszej parafii „Uczniowie Słowa” wraz z harcerzami zapraszają na wieczornicę patriotyczną do salki parafialnej.
5.
W poniedziałek 11. listopada w Święto Niepodległości o godz. 11.00 w Farze
Brodnickiej zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.
6.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przygotowali ołtarz na
cmentarzu parafialnym w Uroczystość Wszystkich Świętych: p. Marianowi Mazurowi, Rycerzom Kolumba, Centrum Kształcenia Ustawicznego, panu Organiście.
7.
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” oraz Caritas Diecezjalna organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W sobotę 16. listopada na Placu Szkolnym od godz. 14.00 do 17.00 będzie stał samochód. Szczegóły na plakacie.
8.
Informujemy, że sierpniowa pielgrzymka po Sanktuariach Polski Południowej organizowana przez Grupę Modlitewną Miłosierdzia Bożego z naszej parafii
odbędzie się od 19. do 24. Sierpnia 2014 roku. Program na plakatach.
9.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Można także nabyć kalendarze WSD w Toruniu w cenie 10 zł.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca śp.: Zygmunt Rupiński, l.88,   Ryszard Aleksa, l. 65, Ryszard Panek, l. 75. „Wieczny odpoczynek…”.

