Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 119(136) 2013 13.04.2014

WIADOMOŚCI Z FARY

Dlaczego „WIELKI TYDZIEŃ”?

Wielu ludzi w zupełnie opaczny sposób rozumie chrześcijaństwo. Kojarzy
im się ono z krzyżem, cierpieniem i z ograniczeniem wolności. Pewnego razu ktoś
z lekką ironią w głosie zapytał: „Dlaczego ten tydzień nazywa się Wielki Tydzień?
Czy tylko dlatego, że kogoś dwa tysiące lat temu zabito na krzyżu?”. Wielki Tydzień
jest niezwykły dlatego, że w tych dniach wspominamy ze zdumieniem Wielką Miłość Boga do każdego z nas. Wielki Czwartek przypomina nam zwłaszcza dar Eucharystii, czyli dar obecności Boga na ziemi. Kto kocha, ten znajduje dla nas czas,
a Bóg kocha najbardziej i dlatego pozostał z nami na zawsze. Kto kocha, ten cieszy
się, że inni nas też kochają. Bóg czyni coś więcej! On osobiście powołuje kapłanów,
by umacniali w wierze i byli dodatkowymi rodzicami. Szlachetny kapłan to Boży
przyjaciel, który ma odwagę proponowania wyłącznie najpiękniejszego sposobu życia, czyli naśladowania samego Chrystusa!
Wielki Piątek przypomina o tym, że Wielka Miłość została ogromnie skrzywdzona, a mimo to nie przestała kochać. Ten dzień przypomina też o tym, że zbawienie nie przyszło przez krzyż, lecz przez Miłość. Zbawia Bóg, który jest miłością, a
nie krzyżem czy cierpieniem. Chrześcijanie kochają Ukrzyżowanego, a nie krzyż,
który wymyślili ludzie. Na końcu życia Bóg nie zapyta o to, czy cierpieliśmy lecz o
to, czy kochaliśmy. Niebo nie jest wspólnotą cierpiętników lecz ludzi szczęśliwych,
a warunkiem zbawienia nie jest dźwiganie krzyża lecz radość trwania w Bożej miłości.
Wielka sobota to love story, Liebesgeschichte, la storia d’amore! To wspominanie historii miłości Boga do człowieka, zwanej historią zbawienia. To spotkanie
ze Zmartwychwstałym, który przychodzi, by przemieniać i umacniać, byśmy — jak
Piotr — kochali bardziej niż inni i bardziej niż wczoraj. Niedziela Wielkanocna to
Święto zmartwychwstania naszych najpiękniejszych marzeń i pragnień. To zmartwychwstawanie do prawdziwego życia, czyli do świętości, bo wtedy stajemy się
podobni do Boga.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Palmowa
13. kwietnia 2014
1.
Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna liturgiczny obchód Wielkiego Tygodnia.

Wszystkie ceremonie wielkotygodniowe uobecniają i wspominają najważniejsze
wydarzenia zbawcze, jakich dokonał dla naszego zbawienia Jezus Chrystus.
2.
Dziś na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy poświęcenie palm na każdej Mszy św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.
Kolekta zbierana podczas tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Grobu
Pańskiego. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3.
Spowiedź wielkanocna z udziałem księży z dekanatu – w Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek od. godz. 9.00 do 11.30 i po południu od. godz. 16.00 do
17.30 oraz od godz. 18.00 do 19.00. W te dni słuchamy spowiedzi także od godz.
6.30 do 7.15.
4.
W Wielkim Tygodniu nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Krzyża Świętego. Kaplica w Wielki Czwartek i Wielki Piątek będzie miejscem
przechowania Najświętszego Sakramentu czyli tzw. „Ciemnicą”.
5.
Chorych, którzy zostali zgłoszeni w kancelarii parafialnej, odwiedzi ksiądz
z posługą sakramentalną we wtorek 15. kwietnia od godz. 10.00.
6.
W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze toruńskiej pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Suskiego zostanie odprawiona wraz z kapłanami naszej
diecezji Msza św. Krzyżma, podczas której zostaną poświęcone oleje święte używane do namaszczenia chorych oraz krzyżmo święte do udzielania sakramentów
chrztu, bierzmowania i święceń. Na tę Mszę św. udają się nasi księża wraz z delegacją ministrantów i lektorów. Do Fary zapraszamy na godz. 7.30 na modlitwę
liturgiczną Jutrzni.
7.
Obchód TRIDUUM PASCHALNEGO rozpocznie Msza św. Wieczerzy
Pańskiej, podczas której będzie miał miejsce obrzęd obmycia nóg. Zostanie ona
odprawiona o godz. 18.00 w Wielki Czwartek. Jest to pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po Mszy św. procesja do Kaplicy Przechowania – „Ciemnicy”, o godz. 21.00 modlitwa na zakończenie dnia i zakończenie
adoracji.
8.
W Wielki Piątek obowiązuje święty post paschalny: jeden posiłek do syta
oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęca się, aby post przedłużyć
na Wielką Sobotę. Tego dnia (Wlk. Piątek) zapraszamy na Jutrznię o godz. 7.30
i rozpoczęcie adoracji w Kaplicy Przechowania. O godz. 16.30 pierwszy dzień
Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy we Farze o godz. 17.00. Gorzkie Żale o godz. 21.00, podczas których będzie okazja do
spowiedzi św. Ofiary składane przy okazji adoracji Krzyża św. przeznaczone są na
Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie i inne miejsca święte w Ziemi Świętej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim potrwa do północy.
9.
W Wielką Sobotę zapraszamy na Jutrznię połączoną z Nowenną do Miłosierdzia Bożego na godz. 7.30 i rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu.
W ciągu dnia święcenie pokarmów o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. Po południu:

o godz. 14.00, 16.00 i 17.00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00.
Przynosimy ze sobą świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
10.
Msza św. Rezurekcyjna poprzedzona procesją teoforyczną w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00. Na Mszy św. będą obecni uczestnicy sztafety biegowej do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II wraz z Grupą Rycerską z
Bratiana. Na zakończenie Mszy św. otrzymają specjalne błogosławieństwo i wraz z
wiernymi udadzą się pod pomnik Jana Pawła II, skąd wyruszą na pielgrzymi szlak do
Rzymu. Od godz. 8.00 porządek Mszy św. niedzielny.
11.
Młodzież ze Wspólnoty parafialnej „Uczniowie Słowa” rozprowadza przed
kościołem własnoręcznie zrobione palemki oraz kartki wielkanocne. Dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu rekolekcyjnego. Można
nabyć tzw. „paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 7 zł.
12.
21. kwietnia w Drugi Dzień Świąt odbędzie się VI Wielkanocny Spływ kajakowy rzeką Drwęcą Tama Brodzka – Brodnica. Szczegóły znajdują się w gablocie.
13.
W czwartek 24. kwietnia o godz. 16.00 w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się wieczornica z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
14.
Na Mszę św. dziękczynną za kanonizację Jana Pawła II zapraszamy do Fary
27. kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia na godz. 18.00. Po Mszy św. dalszy ciąg świętowania na placu przy pałacu Anny Wazówny. Szczegóły na plakatach.
15.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. teksty poświęcone Janowi Pawłowi II oraz wkładka z przepisami kulinarnymi na Wielkanoc: „Z zakonnej kuchni”.
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Za + Helenę i Alfonsa Weissów; Stefanię Czarnecką i rodzeostwo: Romualda i
Alfonsa Weissów.
O Boże błog. dla syna Piotra z racji urodzin oraz o potrzebne łaski dla żony i
dzieci oraz o zgodę w rodzinie.
Za + Stanisławę, Jana i Henryka Szyszkowskich.
Za + Jana Puszczałowskiego – 17 r. śm; Mariana Puszczałowskiego i Martę
Puszczałowską; zm. rodziców.
Za + Bolesława Przedziękowskiego - 27 r. śm; Zytę i Romana
Przedziękowskich.
REZERWACJA
Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Grażyny i Witolda Koreckich z prośbą o dalsze
Boże błog.
Za + Helenę i Henryka Żabo.
Za + Jadwigę – 32 r. śm; Jana i Jerzego Kośpiczewiczów; zm. z rodziny.
Za + rodziców: Ludwikę i Lucjana Bieleckich; siostrę Barbarę Ławicką.
Za + Hipolita Krajewskiego – w rocz. śm; zm. rodziców.
Za + Henryka Rumioskiego – 1 r. śm; Mariannę Rumioską; Genowefę i
Bolesława Żebrowskich.
Za + ks. Stanisława Przybyłowskiego; Kazimierza i Stanisławę Przybyłowskich.
Za + Elżbietę i Stanisława Murawskich; zm. dziadków z obojga stron.
O szczęśliwe rozwiązanie dla Dominiki i zdrowie dla matki i dziecka.

6.30

Wielka
Środa
16.04.2014

Za + Józefa Kalwę – 23 r. śm; zm. dziadków oraz Monikę i Szczepana
Celmerów; zm. z rodziny.
7.00 Za + rodziców: Helenę i Teodora; braci: Franciszka, Stefana, Józefa, Jana;
męża Mieczysława Różalskiego; Mariana i Romana Rosioskich; zm. bratowe.
7.00 Za + Zbigniewa Kowalkowskiego – 10 r. śm; zm. rodziców Wiewiórskich.
8.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla członków III Róży różaocowej i zm.
członków Ż.R.
18.30 Dziękczynna w 37 rocz. ślubu Teresy i Kazimierza Dembioskich z prośbą o
dalsze Boże błog.
18.30 Za + Stefana Osioskiego – 2 r. śm.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
17.04.2014

18.04.2014

Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Godz. 18.00
Wielki Piątek
Męki Pańskiej
Godz. 17.00
Wielka Sobota
Wigilia Paschalna w Wielką Noc

19.04.2014

Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego
20.04.2014

Kościół
szkolny

20.00 Za + Krzysztofa Wilioskiego -10 r. śm.
20.00 Za + rodziców: Józefa i Irenę Bolechowicz; zm. dziadków z obojga stron.
20.00 Za + syna Henryka Płoszyoskiego i męża Henryka Płoszyoskiego; zm. z
rodziny.
20.00 Za + rodziców: Mieczysława – int. z racji urodzin i Jadwigę Sieklickich;
Mirosława; teściów: Władysławę i Józefa Laskowskich; zm. braci.
20.00 Za + Marka Sosioskiego – 20 r. śm; Henryka Sosioskiego.
20.00 REZERWACJA
6.00 REZUREKCJA za Parafian.
8.00 Za + Krzysztofa – int. z racji urodzin i Tomasza Hogów.
9.30 Za + Henryka Węgielewskiego – 15 r. śm; zm. z rodziny.
11.00 Za + Antoniego Kunioskiego – int. z racji urodzin; żonę i syna; Bronisławę i
Wincentego Deroniów.
12.15 Za + Jerzego Jagłę – 15 r. śm.
18.30 Dziękczynna za przeżyte 76 lat Krystyny z prośbą o dalsze potrzebne łaski
oraz zdrowie.
8.30 Za + Jana Szczypiorskiego; rodziców: Jadwigę i Jozefa; Bolesława
Łepkowskiego.
10.00 Za + Jana Ostrowskiego.
11.30 Za + Janinę Klafta – 2 r. śm; Ignacego Klafta – 22 r. śm.

