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WIADOMOŚCI Z FARY

ROZPOCZYNAMY WIELKI POST

Środą Popielcową Kościół katolicki rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego
Postu. Jest to czas przygotowania do Wielkanocy, która w tym roku przypada 15
kwietnia. Wielkanoc jest liturgicznym przeżyciem największego i fundamentalnego
wydarzenia chrześcijaństwa — Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
który stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia wszystkich ludzi.
Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Z liturgii znika
radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym kolorem
szat liturgicznych staje się fiolet. W tradycji Kościoła Wielki Post był też okresem
intensywnego przygotowania katechumenów do chrztu, który otrzymywali w Wielkanoc.
„Posypmy głowy popiołem...”
Tak śpiewamy w pieśni przeznaczonej na ten dzień. Podczas Mszy św. kapłan
posypuje głowy wiernych popiołem, wypowiadając ewangeliczną formułę: „Nawróć
się i uwierz w Ewangelię” lub słowa z Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch
się obrócisz”. W ten sposób Kościół wzywa indywidualnie każdego wiernego do
nawrócenia i pokuty za siebie i za świat.
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest
w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i
Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza
czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się w VII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym stuleciu, w roku 1091,
papież Urban II wprowadził ten rytuał jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego
też okresu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych uzyskuje się
z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.
Już od II w. chrześcijanie wyznaczali specjalny okres jako przygotowanie do
świąt Wielkiej Nocy. Na początku było to zaledwie 40 godzin, czyli praktycznie tylko Wielki Piątek i Wielka Sobota. Później przygotowania zabierały cały tydzień, aż
wreszcie ok. V w. czas przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania wydłużył
się do 40 dni. Kościół nawiązuje tutaj do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także
wspomina w ten sposób 40-letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egipskiej do

Ziemi Obiecanej.
Post nie obejmował nigdy niedzieli — dnia, który zawsze jest radosną pamiątką Zmartwychwstania. Z tego powodu do 6 tygodni Wielkiego Postu dodano
brakujące dni i początek tego okresu ustalono właśnie na środę, która później została
nazwana Popielcem.
Czas modlitwy i umartwienia
Hymny liturgiczne następująco wyrażają istotę tego okresu: „Dałeś nam
przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz
postu i skruchy” albo w innym miejscu: „Jak naród wybrany idziemy za Tobą, nasz
Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki z
krainy grzechu i śmierci”.
Minimum praktyk pokutnych na Wielki Post zostało wyznaczone przez prawo kościelne. Jednakże cały ten okres liturgiczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł
miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy.
Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana zwykle w piątki oraz niedzielne Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i
kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej
postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430).

MOIM ZDANIEM
Post kojarzy się nam z postanowieniami. Wyrzeczenia bywają różne, od zbierania
cukierków (aby potem jeść je garściami) do zamkniętych kilkudniowych rekolekcji. Dobrze,
że się na nie decydujemy, ale kiedy ktoś zapyta nas, po co to robimy, często nie potrafimy
odpowiedzieć.
Postanowienia pokazują, jak Bóg walczy w nas - o nas. Są czymś dobrym, ale ludzkie podejście do nich bywa błędne. Kiedy ktoś chwali się postanowieniem i na koniec postu mówi: „Wytrwałem!”, jest to po prostu pycha. Tak naprawdę chodzi o to, by przyznać
chwałę Bogu. Istotna jest przede wszystkim chęć doświadczenia obecności i mocy Bożej w
codziennym życiu. To nie my nawracamy się, to Bóg nawraca nas, za naszą zgodą. Celem
nie jest wytrwałość, ale skruszone jak popiół serce. Na to, dopóki żyjemy, nie jest za późno.

Intencje Mszalne 10.03 – 16.03.2014 r.
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Poniedziałek
10.03.2014

Za + Czesława Łęgowskiego – 7 r. śm.
Za + Jadwigę Chudzioską – int. od współpracowników: Wiesławy, Teresy,
Anieli i Genowefy.
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla wnuczki Karoliny.
7.00 Za + Tadeusza Waruszewskiego – 11 r. śm; zm.rodziców.
8.00 Za + Władysławę i Kazimierza Sępów; Danutę Wyżlie.
18.30 Za + Kazimierza i Józefę Gmioskich; zm. z rodziny Gmioskich; Franciszka
Osioskiego.
18.30 Za + Annę Litwioską – 1 r. śm; Franciszkę i Sławomira Litwioskich.
18.30 Za + Irenę Słupską – popogrzebowa.

Wtorek
11.03.2014

Środa
12.03.2014

Czwartek
13.03.2014

Piątek
14.03.2014

Sobota
15.03.2014
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Wielkiego Postu
16.03.2014
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Za + Janinę Rutecką – int. od sąsiadów z ul. 3 - go Maja.
Za + Zygmunta Wiśniewskiego – popogrzebowa.
Za + Wiesławę Dombrowską – 3 r. śm.
Za + Marię Prusak – 1 r. śm.
Za + rodziców: Ignacego – w rocz. śm. i Zofię Burzyoskich; zm. z rodziny.
Za + Halinę Szczawioską i Czesława Malinowskiego.
Za + Elżbietę Lewandowską – 5 r. śm.
Za + Janinę Rutecką – int. od sąsiadów z ul. 3 – go Maja.
Za + Aleksandrę Kirsz – int. od sąsiadów.
Za + Teresę Wilemską – int. z okazji urodzin.
Za + Jana Ziółkowskiego – 9 r. śm.
Za + Janinę Kuczmarską – 11 r. śm.
Za + Janusza i Krystynę Zakrockich.
Za + Janinę Rutecką – int. od sąsiadów z ul. 3 – go Maja.
O zdrowie i Boże błog. dla Jana.
Za + rodziców: Andrzeja i Bożenę Budków.
Za + Jadwigę Chudzioską.
REZERWACJA
Za + Henryka Kaplarnego – 15 r. śm.
Za + Antoniego Wiśniewskiego – 18 r. śm; rodziców Wiśniewskich i
Nawackich.
6.30 Za + Aleksandrę Kirsz – int. od V Róży Ż. R.
7.00 Za + Bożenę Kudlioską – 5 r. śm.
7.00 O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Józefy.
8.00 Dziękczynna w dniu urodzin Bogdana Płoszyoskiego z prośbą o Boże błog,
dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu.
18.30 Za + Krystynę Szwalec; Zofię i Władysława Szwalców; zm. z rodziny i dusze w
czyśdcu cierpiące.
18.30 Za + rodziców: Henryka i Wandę Kopaczewskich; Franciszkę i Józefa
Tadajewskich; Zygmunta, Wiesława Wiśniewskich.
6.30 Za + Henryka Gawrooskiego – 32 r. śm; rodziców Stójkowskich.
6.30 O Boże błog. i zdrowie na dalsze lata dla Weroniki Kalisz w 85 rocz. urodzin.
7.00 Za + rodziców: Helenę – 7 r. śm. i Feliksa Wiśniewskich.
7.00 Za + Andrzeja – 4 r. śm, Józefa i rodziców Gumioskich; Stefanię, Bernarda,
Zygfryda, Marka.
8.00 REZERWACJA
18.30 Za + Gabriela Baśkiewicz; Janinę, Feliksa, Kazimierza Baśkiewiczów; Halinę
Krepowicz.
18.30 Za + Zbigniewa Małachowskiego – 6 r. śm.
6.30 Za + Gertrudę Okomską; Zofię Piotrowską; Henryka i Wandę Kopaczewskich.
8.00 Za + Wiktorię, Władysława, Jana i Mariana Dębioskich.
9.30 SUMA – za parafian
11.00 Za + Edwarda Gołębiewskiego – int. z racji imienin.
12.15 Dziękczynna za 70 lat życia Wacława Drelickiego z prośbą o dalsze łaski.
18.30 REZERWACJA
8.30 Za + Jozefa Adamiaka.
10.00 Za + Jana, Rozalię Zawadzkich; zm. z rodziny.
11.30 Za + Erykę Drwęcką – 7 r. śm; Edmunda Janowskiego – 8 r. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I Niedziela Wielkiego Postu
9. marca 2014
1.
Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia.
W liturgii dominuje kolor fioletowy szat liturgicznych, odprawiane są nabożeństwa
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszej parafii Droga Krzyżowa będzie odprawiana w każdy piątek Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o godz.
18.00 zaś dla młodzieży w kościele szkolnym o godz. 19.15. Gorzkie Żale wraz z
kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00, poprzedzone
będą różańcem pokutnym o godz. 15.30. Na te nabożeństwa serdecznie wszystkich
zapraszamy. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny.
2.
Dziś po Gorzkich Żalach o godz. 17.00 w salce katechetycznej w wikariatce
rozpoczęcie  kursu przedmałżeńskiego.
3.
W poniedziałek 10. marca na godz. 21.00 zapraszamy do Fary na Apel Jasnogórski.
4.
W czwartek 13. marca po Mszy św. o godz. 8.00 w Kaplicy Krzyża Świętego
nabożeństwo Wielkiej Nowenny Fatimskiej.
5.
Rozpoczął się okres spowiedzi wielkanocnej. Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać od jutra w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. I Synod
Diecezji Toruńskiej w statucie nr 300 par. 3 przypomina: „Zachowuje się zwyczaj
tzw. kartek do spowiedzi wielkanocnej. Fakt tej spowiedzi należy odnotować w kartotece parafialnej, a kartki z obcej parafii odesłać po zakończeniu okresu wielkanocnego do parafii zamieszkania penitentów”. Przy wydawaniu zaświadczenia o tym, że
ktoś jest praktykującym katolikiem (np. aby zostać chrzestnym) bierze się pod uwagę
m.in. i to, czy przystępuje do spowiedzi wielkanocnej.
6.
W przyszłą niedzielę, trzecią niedzielę miesiąca kolekta gospodarcza. Polecamy ofiarności wiernych.
7.
Można nabyć świece tzw. „paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 7zł.  Dochód przeznaczony jest na działalność dobroczynną Caritasu.
8.
W sobotę 15. marca w klasztorze ojców franciszkanów odbędzie się rejonowy
dzień skupienia Akcji Katolickiej. Msza św. o godz. 10.30.
9.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do MEDJUGORIE w dniach od 8. do
17. września 2014 roku. Szczegółowy program znajduje się na plakatach. Zapisy w
kancelarii parafialnej.
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym    numerze „Niedzieli” artykuły poświęcone pierwszej rocznicy wyboru Ojca św. Franciszka.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Zygmunta Wiśniewskiego,
l. 57, Aleksandrę Kamińską, l. 79, Irenę Olszewską, l. 76, Marcina Girzewskiego, l.
22, Zofię Sobierajską, l. 90, Jadwigę Lewińską, l. 84. „Wieczny odpoczynek….”.

