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WIADOMOŚCI Z FARY
Fascynująca historia

Upłyną zapewne dziesięciolecia, a być może nawet wieki całe, zanim na świecie pojawi się rodak tego formatu co Karol Wojtyła. Msza kanonizacyjna w Niedzielę
Bożego Miłosierdzia będzie dowodem na istnienie Boga oraz na to, co Bóg może
zrobić z człowiekiem, który jest mu uległy. Nie wierzga przeciwko Bogu, ale pozwala
się prowadzić. Jak wysoko Bóg może człowieka wynieść, jak dużo może przez niego zrobić... Nawet zmienić kierunek historii. George Weigel, bodaj najlepszy biograf
Jana Pawła II, stawia polskiego papieża w gronie zaledwie kilku kluczowych postaci w
dwutysiącletniej historii Kościoła. Obok takich gigantów jak święci Ambroży, Augustyn, Tomasz z Akwinu czy Ignacy Loyola. Jak założyciel jezuitów razem ze św. Karolem Boromeuszem stali na granicy między Kościołem średniowiecznym i Kościołem
okresu kontrreformacji, tak Jan Paweł II jest łącznikiem między tym ostatnim a Kościołem nowej ewangelizacji (ss. 20–21). A więc Kościołem świadomym misyjnego
zapału. Trudno znaleźć na mapie świata kraj, w którym papież z Polski nie głosiłby
fundamentalnej prawdy o zmartwychwstałym Jezusie i miłosiernym Bogu.
Choć o Karolu Wojtyle, zdawać by się mogło, napisano i powiedziano już
wszystko, to jednak jego niewiarygodne wprost zdolności i dokonania ciągle budzą
fascynację. Czego on w życiu nie robił? W rozmowie z „Gościem” (ss. 10–12) kardynał Dziwisz dorzuca kolejny szczegół: Jan Paweł II po rosyjsku przeczytał całe Pismo
Święte. Jakby mu mało było lektury po polsku, włosku czy łacinie. Stale interesował
się rozwojem nauk ścisłych (ss. 38–39) i jeszcze miał czas sześć razy w roku wyjechać
na narty (ss. 31–32). Gdy zbierze się to wszystko razem, jedna myśl może zaniepokoić. Co mogłoby się stać ze światem, gdyby ktoś taki jak Karol Wojtyła chciał swoje
zdolności wykorzystać nie dla Boga, ale przeciwko Niemu. A przecież tak mogło się
stać. Życie żadnego człowieka nie jest raz na zawsze zdeterminowane, jak niektórzy
mówią – zapisane w gwiazdach. Człowiek jest wolny i może służyć Bogu lub ciemności. Jak Maryja mogła archaniołowi Gabrielowi powiedzieć: nie, tak samo Karol
Wojtyła mógł pójść przez życie własną drogą. Papieskie hasło „Cały Twój” nie było
pustym sloganem, ale świadomym wyborem. Ci, którzy dzisiaj mają pod pięćdziesiątkę lub są jeszcze starsi, należą do absolutnie uprzywilejowanego pokolenia.
Od 1978 roku bowiem w miarę świadomie mogli uczestniczyć w niezwykłej
przygodzie Karola Wojtyły, którego Bóg wynosił coraz wyżej. Aż do momentu, kiedy

przez Kościół został ogłoszony świętym. I wszystko to działo się na naszych oczach.
Jakoś trudno sobie wyobrazić, by równie fascynująca historia miała szybko się powtórzyć. Pisząc entuzjastycznie o Janie Pawle II, w żaden sposób nie chcę umniejszać znaczenia Dobrego Papieża Jana XXIII, któremu w tym numerze poświęcamy
sporo miejsca. Z Wojtyłą połączyły go nie tylko wspólna kanonizacja czy podobny
sposób umierania na oczach całego świata (ss. 52–53), ale przede wszystkim pełna
zgoda na poddanie swojego życia Bogu. A to w tym tkwi źródło świętości człowieka.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Miłosierdzia Bożego
27. kwietnia 2014
1.
Przeżywamy II Niedzielę Wielkanocną czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego
ustanowioną przez Jana Pawła II, który od dzisiejszego dnia został wraz z Papieżem
Janem XXIII zaliczony w poczet Świętych Kościoła Rzymskokatolickiego. Na brodnickie dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze Polskiego Papieża zapraszamy do
Fary na godz. 18.00 na Mszę św. 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.
2.
Dziś po każdej Mszy św. będzie można przejąć symboliczny płomień tzw.
„Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”. Zbiórka do puszek na cele charytatywne.
3.
W liturgii w najbliższym tygodniu przeżywać będziemy: w poniedziałek 28.
kwietnia uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, głównego patrona Polski,
we wtorek 29. kwietnia wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dra Kościoła, w piątek 2. maja wspomnienie św. Atanazego, bpa i dra Kościoła. Jest to także
Święto Flagi. Niech narodowa polska flaga zawiśnie na naszych domach.
4.
W sobotę 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny oraz Święto Narodowe. Porządek Mszy św. niedzielny. O
godz. 9.30 zapraszamy na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny. W kościele szkolnym obchodzimy Odpust.
5.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: w I czwartek i I piątek miesiąca okazja do spowiedzi o godz. 16.30 a Msze św. o godz. 17.00 ( w czwartek dla
młodzieży przygotowującej się do bierzmowania). W związku z tym, że I sobota
miesiąca przypada w uroczystość MBKP, Msza św. zbiorowa za zmarłych zostanie
odprawiona w sobotę 10. maja. Tego też dnia księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych.
6.
Rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe dla dzieci od poniedziałku do piątku o 17.00; dla dorosłych codziennie w łączności ze Mszą św. wieczorną.
7.
Rekolekcje związane z Intronizacją Serca Pana Jezusa odbędą się w Zamku
Bierzgłowskim od 9. do 11. maja. Szczegóły na plakacie.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
9.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Jana Kolasińskiego, l. 66, Wiesława
Dzieniszewskiego, l. 61 i Andrzeja Jarmulskiego, l. 69. „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 28.04 – 04.05.2014 r.

Poniedziałek
28.04.2014
św. Wojciecha

Wtorek
29.04.2014
św. Katarzyny
Sieneńskiej

Środa
30.04.2014

Czwartek
01.05.2014

Piątek
02.05.2014

6.30

Za + Irenę i Władysława; zm. z rodziny Wojciechowskich i Lankiewiczów .

6.30

Za + Kazimierza Jasioskiego – int. z racji urodzin; Zofię i Stanisława Sobieszczyków.

7.00

O zdrowie i potrzebne laski dla wnuczki Anny.

7.00

Dziękczynna za przeżyte 83 lata Maksymy z prośbą o szczęśliwą operację Doroty i
Korneliusza oraz o dalsze Boże błog. dla całej rodziny.

8.00

Za + Jerzego Goszka.

18.30

Za + Jana Wiśniewskiego – 12 r. śm.

18.30

Za + Tadeusza Nadolnego – 5 r. śm; Mariana Nadolnego – int. z racji imienin; zm.
rodziców z obojga stron.

18.30

Za + Józefa Borosa; zm. z rodziny Borosów i Jaworskich.

6.30

Dziękczynna za otrzymane łaski cudownego uzdrowienia z prośbą o dalsze Boże
błogosławieostwo.

7.00

Za wstawiennictwem św. Antoniego z podziękowaniem za otrzymane łaski.

7.00

Za + Melanię Węgorzewską – int. od grupy modlitewnej.

8.00

Za + Leokadię – w rocz. śm; rodzinę Pawłowskich i Ptaszyoskich.

18.30

Za + Czesławę i Aleksandra Derlickich; zm. z rodziny Płócienników i Derlickich.

18.30

Za + Helenę – 26 r. śm; Ignacego Skibów; Mariannę Ziółkowską.

18.30

Za + Irenę i Jozefa Słupskich; Danutę Kowalską.

6.30

Za + Annę i Mikołaja Krasioskich; zm. z rodziny Czarnotów i Krasioskich.

6.30

Za dusze w czyśdcu cierpiące .

7.00

Za + Wiesławę i Alfonsa Łukaszewskich; zm. z rodziny; dziadków Lamparskich.

7.00

Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Kazimierza i Teresy Kłosowskich z prośba o dalsze
Boże błogosławieostwo.

8.00

Za + Juliana – 38 r. śm; Zofię, Czesława, Stanisława Nowioskich; Halinę Kupniewską.

18.30

O Boże błog., dary Ducha Św dla córki Ewy; w intencji Panu Bogu wiadomej.

18.30

Za + Antoniego Zielskiego – 22 r. śm.

6.30

Dziękczynna za otrzymane łaski dla ks. Jana Lamparskiego z prośbą o dalsze
błogosławieostwo.

6.30

Za + Andrzeja Jarmulskiegi – popogrzebowa.

7.00

Za + Władysławę Karwaszewską – 17 r. śm.

8.00

Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 1 greg.

17.00

Za + Urszulę Moczadło; Feliksa i Feliksę Moczadłów; Bronisławę Bąkowską.

18.30

Za kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.

18.30

Za + Stanisława Wiśniewskiego – int. z racji imienin; zm. rodziców.

18.30

Za + Ludwikę Ludwiczak.

6.30

Za + Zygmunta Dembka; zm. rodzeostwo.

7.00

Za + rodziców: Józefa i Pelagie Bandrowskich; zm. dziadków z obojga stron.

8.00

Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 2 greg.

17.00

Za + Mirosławę Lembke; zm. z rodziny Śródkowskich.

18.30

Za + Franciszka – 33 r. śm. i Mariannę Muszyoskich; zm. z rodziny Szyplioskich.

18.30

Za + Marię Kędzia – int. z racji imienin; Mieczysława; zm. z rodziny.

18.30

Za + Stanisława Wrzoska – 10 r. śm.

Sobota
Najświętszej Maryi
Panny Królowej
Polski
03.05.2014

6.30

Za + Jana Kowalskiego – 8 r. śm.

8.00

Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 3 greg.

9.30

Za Ojczyznę.

11.00

Za + Stanisławę i Stanisława Czaioskich; Jana Bąkowskiego.

12.15

Dziękczynna za 80 lat życia Romualda Szymaoskiego z prośbą o dalsze Boże
błogosławieostwo.

12.15

Dziękczynna za kolejną rocznice ślubu Alfonsa i Agaty z prośbą o dalsze Boże
błogosławieostwo.

18.30

W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.

8.30

Za + Henryka Sobieckiego – 9 r. śm; zm. rodziców i brata Mariana.

Kościół Szkolny
10.00 REZERWACJA

III Niedziela
Wielkanocy
04.05.2014

Kościół
szkolny

11.30

Dziękczynna za 50 lat małżeostwa Józefa i Jadwigi Wiecierzyckich z prośbą o dalsze
Boże błogosławieostwo.

6.30

Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 4 greg.

8.00

Za + żonę Józefę Wiśniewską – 22 r. śm.

9.30

SUMA – za Parafian.

11.00

Za + Annę Makowską; zm. z rodziny; zm. z rodziny Stechewicz.

12.15

O Boże błog. i potrzebne łaski dla córki Patrycji i jej rodziny – int. z racji urodzin.

18.30

Za + rodziców: Wandę i Jana Chamskich; Władysławę i Bolesława Dąbrowskich.

8.30

Za + rodziców Stanowickich; zm. z rodziny.

10.00

Za + Mariannę – 24 r. śm; Franciszka, Stefana i Tadeusza Małeckich.

11.30

Za + Jana Rychlewskiego i Stanisława Pietrzaka.

Gablotka z tyłu kościoła

Lane argumenty
Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz dąży do ratyfikacji konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy
wobec kobiet. Twierdzi ona, jak informuje Gazeta Wyborcza, że autorom konwencji chodzi oto,  iż „nie można powoływać się na religię czy kulturę, by usprawiedliwiać przemoc”. Zgadzam się z tym. I podaje przykład: „Jeśli w jakiejś kulturze są zwyczaje, które narażają kobiety na przemoc, np. obrzezanie, przymusowe
małżeństwa czy honorowe zabójstwa, to trzeba je wykorzenić”, Trzeba przyznać,
przedstawiła typowo  polskie przykłady. Ale bez ironii, piszę tę notatkę w lany poniedziałek. Nie podobają mi się nadinterpretacje tradycji i lanie wody na wszystkich bez względu na wiek, i chęć udziału w tym. W tej sprawie konwencja może
się przydać. Chociaż wystarczyłoby egzekwowanie już uchwalonego prawa.
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