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WIADOMOŚCI Z FARY

ŻYCZENIA WIELKANOCNE KSIĘŻY BISKUPÓW

Drodzy Diecezjanie!
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego łączymy się z wami w radości
paschalnej i  wspólnie wielbimy Jezusa Chrystusa, który przezwyciężył śmierć, a na
życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (2 Tm1,10).
Wielki Piątek wydawał się być końcem Nauczyciela z Nazaretu, definitywnym i nieodwołalnym. Położono pieczęć na Jego grobie. Miała ona strzec Jego umęczonego i martwego ciała. Miała zepchnąć w niepamięć Jego słowa i czyny. A na
straży tej niepamięci postawiono żołnierzy, by przypadkiem uczniowie nie wykradli
ciała i nie powstała legenda o zmartwychwstaniu, które wcześniej zapowiadał. I to
wszystko okazało się bezsilne wobec faktu pustego grobu w poranek wielkanocny i
świadectwa wielu wiarygodnych ludzi, którym ukazał się Jezus Zmartwychwstały.
Roznieśli oni tę dobrą nowinę po ziemi palestyńskiej, a później też na rozległych
szlakach rzymskiego imperium.
Na tym świadectwie opiera się wiara i życie Kościoła od początku jego istnienia. Z tego świadectwa czerpie dzisiaj moc wiara milionów chrześcijan, którzy w
zmartwychwstaniu Chrystusa widzą sens życia i kształtują je siłami Chrystusowego
zwycięstwa nad śmiercią. Powstają z grzechów i wkraczają w nowe życie, otwarte
na niezniszczalność i wieczność.
Jesteśmy kolejnym ogniwem w łańcuchu świadków Chrystusowego zmartwychwstania wobec ludzi naszych czasów. Świadczymy nie tyle przez głośne wołanie, ile przez szukanie tego co w górze, poprzez swoje przekonanie o głębokim sensie tego życia i prawdziwie innego życia, które umyka spod wymiarów czasowych i
przestrzennych. Świadczymy przez dopełnianie ziemi niebem i widzenie nieba jako
dalszego ciągu ziemi. Bo jedność i związek między nimi ustanowił Ten, który z nieba zstąpił, umarł i zmartwychwstał oraz napełnił nas życiem.
W najbliższą niedzielę, która nosi miano Niedzieli Miłosierdzia Bożego, odbędzie
się kanonizacja bł. Jana Pawła II, wielkiego świadka Jezusa Zmartwychwstałego
w naszych czasach. Prośmy Pana za przyczyną naszego świętego Rodaka, byśmy
trwali w mężnym wyznawaniu wiary i żyli według jej zasad.
Całej rodzinie diecezjalnej życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz
towarzyszymy modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.
bp Andrzej Suski i bp Józef Szamocki
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Za + Zofię Mendat; Pawła Głogowskiego; Emilię i Walentego Głogowskich.
Za + Jerzego Krajewskiego i Wiktorię Krajewską.
Za + Irenę i Józefa Manleskich; zm. rodziców z obojga stron; Stanisławę i
Franciszka Paczkowskich; Cecylię i Ludwika Wiśniewskich.
Za + Jana Skibioskiego – 21 r. śm; Genowefę Skibioską; zm. rodziców.
Dziękczynna za 100 lat życia Franciszka Hogi z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Gabriela Baśkiewicza – 5 r. śm.
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Za + Kazimierza i i Aleksandrę Siłakowskich; Zdzisława Śliwioskiego;
Stanisławę i Franciszka Kulwickich.
Za + Wiktorię Bylewską.
Za + Zbigniewa Wojtarowicza – 25 r. śm; zm. z rodziny Wojatrowiczów i
Wiśniewskich.
Za + Eugeniusza Wardowskiego.
Za + Barbarę Grabowską.
Za + rodziców: Edwarda i Irenę Mechlinów; siostrę Danutę; zm. dziadków.
Za + Stefanię Badaczewską – 2 r. śm.
Dziękczynna za 78 lat życia Krystyny z prośbą o Boże błog. na dalsze lata dla
całej rodziny.
W int. Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ojczyźnie.
Za + Stanisławę Kulwicką – 31 r. śm.
Za + Jana Tarnowskiego – 23 r. śm; zm. rodziców Tarnowskich i Sikorskich.
Za + Władysława Kempczyoskiego; Hannę Baranowską; zm. z rodziny.
Za + Łucję– w rocz. śm. i Bolesława Berentów.
Za + Kazimierza Wiśniewskiego – int. od sąsiadów z ulicy Matejki 8.
Za + Zygmunta Kirsza; rodziców: Anastazje i Bronisława Kirszów; Aleksandra.
Za + Marię i Zygmunta Kukawków; Andrzeja Tadajewskiego.
Za +Jerzego Brzóskiewicza –int. z racji imienin; zm. rodziców.
Za + Bartosza Studnika – 1 r. śm.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Kazimierza Stefaoskiego – popogrzebowa.
Za + Jerzego – int. z racji imienin i zm. z rodziny Bułka.
Za + Władysława Szymurę.
Za + rodziców: Halinę – 15 r. śm. i Henryka Grobelniaków.
Za + Tadeusza Olszewskiego – 25 r. śm; Dominikę Olszewską; Zofię i
Władysława Łubioskich.
Za + Jerzego Rogalskiego – int. z okazji urodzin i imienin.
Za + Weronikę Lamparską.
Za + Efraima Horowitza -25 r. śm; Mariana Horowitza.
Za + Władysławę i Ignacego Noculaków.
Za + Tresę Nowioską; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Janinę – 21 r. śm; Helenę i Teofila Skonieczków.
Za + męża Józefa Skowrooskiego – 4 r. śm; rodziców Krzyżanowskich; córkę
Halinę Strzelecką; Wiesława Skowrooskiego.
Za + Mieczysława Bogackiego – 11 r. śm; Mariana i Władysława Bogackich;
Władysławę i Antoniego Bartoszów.
Za + Henryka Sobiesioskiego – int. z racji urodzin.
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Dziękczynna za 10 lat małżeostwa Hanny i Pawła z prośbą o dalsze Boże błog.
dal ich rodziny.
6.30 Za + Grzegorza Hafera.
7.00 Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośba o dalszą opiekę
dla córek z rodzinami.
7.00 Za + męża Jana Sobieszczyka – 2 r. śm.
8.00 Dziękczynna w 55 rocz. ślubu Danieli i Władysława Kamioskich z prośbą o
dalsze Boże błog.
18.30 Za + Marię i Ludwika Rawskich.
18.30 Za + Jana i Pelagię Łukowskich.
18.30 REZERWACJA.
6.30 Za + Genowefę i Kazimierza Brykałów.
8.00 O Boże błog. dla czcicieli Bożego Miłosierdzia i ich rodzin.
9.30 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Małgorzaty i Ryszarda z prośbą o dalsze Boże
błog.
11.00 Za + Elżbietę Patelską – 15 r. śm. oraz Stanisława.
12.15 Za + Jana Myślioskiego; Stanisława, Cecylię, Henryka Kolasioskich; Wandę i
Jana Kopczyoskich.
12.15 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Szymona i Tymoteusza.
18.00 Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.
18.00 W intencji maturzystów.
8.30 Za +Elżbietę i Stanisława Borowskich; z. z rodziny Kirsztejn i Borowskich.
10.00 Za + Kazimierza Klonowskiego; Władysławę i Mariana Klonowskich.
11.30 Za + Henryka Laskowskiego – 40 r. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
20. kwietnia 2014
1.
Syn Boży „trzeciego dnia Zmartwychwstał”. Ta prawda naszej wiary szczególnie dziś jest przeżywana. Z okazji radosnych Świąt Paschalnych składamy
wszystkim drogim parafianom i gościom płynące z serca życzenia wielkanocne, by
wiara w Zmartwychwstałego Pana dodawała odwagi i nadziei, a radość Wielkanocnego poranka rozświetlała codzienność naszych dni. „Wesołego Alleluja”.
2.
Serdecznie dziękujemy za życzenia przesłane i składane osobiście z okazji
Świąt Wielkanocnych i Wielkiego Czwartku. Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, by te najważniejsze dni roku
kościelnego mogły być przeżywane w pięknej oprawie liturgicznej i estetycznej: naszym Siostrom zakonnym, Panu Organiście, Panom Kościelnym, służbie liturgicznej, zespołowi młodzieżowemu, chórowi, scholi, Miejskiej Orkiestrze Dętej, Paniom
i Panom przygotowującym kaplicę adoracji i Grób Pański, strażakom, żołnierzom
i harcerzom trzymającym straż przy Grobie Pańskim, firmie „Eryk” za sprzątanie
kościoła, lokalnym telewizjom za transmisję z naszych uroczystości religijnych.
Dziękujemy także za ofiary złożone na kwiaty. Za aktywny udział w Triduum Paschalnym – serdeczne „Bóg zapłać”. To wszystko jest świadectwem naszej wiary w
Syna Bożego.

3.
Wraz z nami modlili się podczas Mszy św. rezurekcyjnej uczestnicy sztafety biegowej do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II. Towarzyszymy im nasza
modlitwa, jednocześnie prosimy aby w Rzymie wspomnieli także o nas u grobów
Apostołów i św. Jana Pawła II.
4.
Jutro drugi dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy św.
niedzielny. Kolekta przeznaczona jest na katedrę Świętych Janów w Toruniu.
5.
Nowenna do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 18.00. Msza św.
w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w przyszłą niedzielę o godz. 8.00.
6.
27. kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się w Rzymie kanonizacja dwóch Papieży: bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Na brodnickie dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze Polskiego Papieża zapraszamy do Fary na godz.
18.00 na Mszę św. dziękczynną, w której uczestniczyć będą tegoroczni maturzyści.
Po Mszy św. na Przedzamczu dalsza część wspólnego świętowania, na które zapraszamy wraz z Panem Burmistrzem i Panem Dyrektorem Zespołu Szkół im. Karola
Wojtyły – Jana Pawła II.
7.
Tego dnia po Mszy św. będzie można przejąć symboliczny płomień tzw.
„Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”. Chętnych prosimy o przyniesienie ze sobą
świec, np. „Paschaliki”. Zbiórka do puszek na cele charytatywne.
8.
Zgodnie z naszymi planami odnowiony i odrestaurowany został ołtarz boczny, w którym umieszczony jest i czczony Obraz MBNP. Od strony artystycznej i
historycznej należy on do skromniejszych ołtarzy znajdujących się w Farze Brodnickiej, ale jest najbardziej obmodlonym. Wielu spośród nas modli się za wstawiennictwem Matki Bożej, klękając przy tym ołtarzu a w każdą środę gromadzimy się
na Nowennie do MBNP.
Wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym mogliśmy ten ołtarz odnowić składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
9.
12. kwietnia odbyły się w Brodnicy, organizowane przez naszą parafię,
Mistrzostwa Diecezji Toruńskiej Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej halowej. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w
przygotowanie tych zawodów. Podziękowania kierujemy do władz naszego miasta,
powiatu, dyrektorów szkół i hal sportowych, do wszystkich sponsorów.
10.
Pragniemy poinformować, że powstała w naszej parafii pierwsza Róża Różańcowa męska. Mamy nadzieję, że powstaną następne. Chętni mogą zapisywać się
u osób podanych w ogłoszeniach w gablotkach.
11.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajduje się wkładka „Jan Paweł II Święty” ze zdjęciami naszego Papieża. Wewnątrz numeru wiele ciekawych artykułów.  
12.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Kazimierza Stefańskiego, l. 68.
„Wieczny odpoczynek…”.

