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WIADOMOŚCI Z FARY
Wspólnota z Maryją

„Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z
Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją…” (z II modlitwy eucharystycznej).
Najlepiej przeżyje się Mszę św., jeśli będzie się w niej uczestniczyć razem z Najświętszą Dziewicą i Bogurodzicą Maryją. Ona stała pod krzyżem, kiedy Jezus umierał z miłości
dla nas. Ona u stóp krzyża stała się dla nas Matką, Matką Kościoła i każdego, kto do niego
przynależy. Dlatego „Kościół katolicki, pouczony przez Ducha Świętego, darzy Ją synowskim
uczuciem, czci jako Matkę najmilszą” (Lumen gentium, 53). Maryja promieniuje szczęściem
na ciele i duszy i jest naszą ukochaną Matką w niebie, ponieważ jest prawdziwą Matką Syna
Bożego. „Niechaj wszyscy chrześcijanie błagają wytrwale Matkę Boga i Matkę ludzi, aby
Ona, która swoimi modlitwami wspierała początki Kościoła, także i teraz w niebie, wywyższona ponad wszystkich świętych i aniołów, we Wspólnocie wszystkich Świętych wstawiała
się u Syna swego…” (nr 69).
Jakże bardzo Ona nas kocha! Właśnie tak, jak dobra matka kocha swoje dzieci. Tak
chciałaby nam Matka Boża powiedzieć i mówi nam: „Kocham was wszystkich! I jeśli kiedykolwiek będziecie przeżywać jakiekolwiek trudności, nie bójcie się, albowiem ja kocham
was także wtedy, kiedy jesteście daleko ode mnie i od mojego Syna! O, gdybyście wiedzieli,
jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości! Kocham was szczególną miłością i chcę was
wszystkich zaprowadzić do Boga w niebie!”.
Co chce osiągnąć matka? Chce szczęścia swoich dzieci! Maryja pragnie dla swoich
dzieci nie tylko szczęścia tutaj, na ziemi, lecz przede wszystkim szczęścia wiecznego. To jest
również powód Jej objawień w ostatnich stuleciach. Już w Guadalupe w Meksyku (1531),
ukazując się Juanowi Diego, powiedziała: „Jestem waszą litościwą Matką, Matką wszystkich
ludzi, którzy mnie kochają, którzy do mnie wołają, którzy swą ufność we mnie pokładają.
Chcę usłyszeć wasz płacz i wasze troski, aby wam ulżyć i wybawić was z waszych cierpień i
potrzeb”.
Wierzący słusznie zawsze ucieka się w swoich potrzebach i prośbach do Maryi. Pewien młody chłopiec napisał w czasie rekolekcji list, zwracając się do Niej: „Kochana Matko
Boża, piszę do Ciebie, ponieważ tak bardzo Cię kocham. W tak wielu sprawach doświadczyłem Twojej miłości. Być może wynika to z tego, że całkowicie Ci ufam i jestem z Ciebie
dumny. Jestem ogromnie dumny, że mam Ciebie za Matkę!”. Ktoś inny zaś powierzył się
opiece Matki Bożej tymi słowami: „Muszę Ci dzisiaj coś powiedzieć: nasze serca należą do
nas wzajemnie”. I narysował przy tym dwa serca oplecione wieńcem z róż.
Jakże bardzo święci wierzyli w pomoc Matki Bożej! Święty braciszek Konrad z Parzham (+1894) przed swoją profesją zakonną napisał, czym kierował się w swojej drodze do

świętości. „Będę się starał, by zawsze odprawiać wewnętrzne nabożeństwo ku czci Matki
Bożej, Dziewicy, i będę także się starał naśladować Jej cnoty”.
Święty Klemens Maria Hofbauer (+1820) mawiał: „Różaniec jest moją biblioteką”.
Pełnym żaru czcicielem Matki Bożej był św. Bernard z Clairvaux (+1153). Od niego pochodzi właśnie dodatek do Salve Regina: O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria! „O łaskawa,
o litościwa, o słodka, Panno Maryjo!”. On uczy nas wielkiego zaufania do Maryi: „Kiedy
zauważysz, że to ziemskie życie jest raczej ucieczką przed falami, wiatrem i niepogodą niż
kroczeniem po stałym lądzie, nie odwracaj twoich oczu od światła tej gwiazdy (tzn. Maryi),
abyś nie utonął w nawałnicach sztormu! Wpatruj się w Gwiazdę, wołaj do Maryi. Kiedy
miotają tobą spiętrzone fale dumy, ambicji, oszczerstw, zazdrości, wpatruj się w Gwiazdę,
wołaj do Maryi! Kiedy przytłacza cię ciężar grzechu, kiedy wydaje ci się, że zostaniesz
wchłonięty przez niezmiernie głęboki smutek i rozpacz, zwróć swoje myśli ku Maryi! Naśladuj Ją, a nie zgubisz drogi! Proś Ją, a nigdy nie pozostaniesz bez nadziei! Myśl o Niej, a
nie pomylisz się! Trzymaj się Jej mocno, a nie upadniesz!”.
Święty Jan Bosko (+1888), sam będący wielkim czcicielem Maryi, który za Jej
przyczyną zdziałał wiele cudów, wlewał młodym ludziom w serca szczególną miłość do
Matki Bożej. Tak samo św. Dominik Savio (+1857), który cały poświęcił się Maryi, mówiąc:
„Maryjo, oddaję Ci moje serce. Pozwól, by ono odtąd już zawsze należało do Ciebie. Panie
Jezu i Maryjo, bądźcie moimi przyjaciółmi! Proszę Was jednak, pozwólcie mi raczej umrzeć,
niż gdybym miał to nieszczęście popełnić, choćby tylko jeden grzech!”.
Dominik Savio w jednej z sennych wizji ukazał się swojemu nauczycielowi don
Bosco w promieniującej piękności, pośród wielkiej gromady młodzieńców. Jego oblicze jaśniało tak bardzo, że don Bosco prawie nie mógł na niego patrzeć. Zapytał więc swojego
byłego podopiecznego, co w chwili śmierci było dla niego największym pocieszeniem. Jak
powiedział Savio: „Największym pocieszeniem w chwili śmierci, było dla mnie wsparcie
potężnej i łaskawej Matki Bożej. Powiedz to także twoim synom, że nigdy nie powinni zapominać o modlitwie do Niej, jak długo będą żyć!”.
poświęćmy się Matce Bożej!
Ponieważ Maryja zna Chrystusa najlepiej, najbardziej Go kocha. Ich serca tworzą
jedno, właśnie Ona może nam pomóc lepiej poznać Chrystusa, bardziej Go kochać i wierniej
Mu służyć.
Poświęćmy się Matce Bożej! Ona będzie nas uczyć i pomagać nam myśleć, mówić,
postępować, kochać, milczeć, modlić się, nieść krzyż jak Jezus i jak Ona sama.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkanocna
11. maja 2014
1.
IV Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu
szczególnie pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach, o Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu oraz prośmy o nowe i święte powołania do służby Bożej, także z naszej parafii.
2.
Dziś w Farze brodnickiej o godz. 17.00 odbędzie się koncert papieski z okazji kanonizacji Jana Pawła II w wykonaniu zespołu „Arte Con Brio” z Filharmonii Bydgoskiej.
Na koncert złożą się recytacje poezji Karola Wojtyły, występ solistów oraz kwartetu smyczkowego. Serdecznie zapraszamy.

3.
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzić będziemy: we wtorek 13.
maja NMP z Fatimy. Po Mszy św. o godz. 8.00 Wielka Nowenna Fatimska, zaś po Mszy św.
wieczornej pierwsza w tym roku fatimska procesja różańcowa. Przynosimy ze sobą świece
lub lampiony. W parafii MB Fatimskiej odpust, suma o godz. 17.00; w środę 14. maja święto
św. Macieja Apostoła, w piątek 16. maja święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski.
4.
Tego dnia (16. maja) po wieczornej Mszy św. w łączności z nabożeństwem majowym adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Serdecznie zapraszamy.
5.
W przyszłą niedzielę 18. maja o godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża Świętego odbędzie
się spotkanie modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE.  Jest to także trzecia niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza, którą polecamy ofiarności wiernych.
6.
W poniedziałek 2. czerwca o godz. 18.30 Ks. Bp Andrzej Suski udzieli Sakramentu
Bierzmowania naszej młodzieży. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się
w środy i czwartki po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie majowym. Wszyscy, którzy z
jakiejkolwiek przyczyny nie przyjęli jeszcze tego sakramentu,
a chcieliby to uczynić, proszeni są o zgłaszanie się do Ks. Patryka Frankiewicza.
7.
Trwają przygotowania do Festynu Rodzinno-Parafialnego, który organizuje nasza
parafia. Odbędzie się on w niedzielę 1. czerwca. Mile widziani są sponsorzy
i ofiarodawcy fantów, które będzie można wygrać podczas trwania festynu. Festyn poprzedzony zostanie „Marszem dla Życia i Rodziny”.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze
„Niedzieli” obok interesujących artykułów m.in.: wywiad z o. Janem Górą, twórcą Ogólnopolskich Spotkań Młodych w Lednicy.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Irenę Fogel, l. 85, Władysławę
Mundt, l. 92 i Monikę Bojar, l. 81. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 12.05 – 11.05.2014 r.
Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Jana Brzezioskiego; rodzeostwo; zm. rodziców.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 12 greg.
Za + Mieczysławę – 9 r. śm; Stanisława, Jerzego i Mirosława
Żochowskich.
Za + Stanisława i Zofię Rupioskich; Leona Baraoskiego.
Za + Martę, Pawła i Czesława Kołakowskich; Czesława Kamioskiego.
Za + męża Jerzego Daszkowskiego – 15 r. śm; rodziców Daszkowskich.
Za + Romana, Władysława, Lucynę i Ryszarda Bartnickich.
Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Barbarę Grabowską.
Za + Henryka Krajewskiego – 2 r. śm.
Za + Barbarę Buokę – 11 r. śm; rodziców: Stanisława i Martę.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 13 greg.
Za + Józefa, Mariannę i Tadeusza Gutkowskich.
O Boże błog. dla członków 5 Róży Żywego Różaoca; dla zmarłych o
radośd wieczną.
Za + Kazimierza Wardowskiego – 27 r. śm; zm. z rodziny Wardowskich i
Różaoskich.
Za + Aleksandra Szymaoczyka – 15 r. śm.
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Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Jana Kolasioskiego – popogrzebowa.
Za + Maksymiliana Szóstakowskiego – 1 r. śm.
Za + rodziców i dziadków.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 14 greg.
Za + Helenę – 19 r. śm; Józefa, Albina Lenckowskich; rodziców
Łęgowskich.
Za + Zofię, Władysława i Krystynę; dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Zofię Sobierajską – int. od córki.
Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Zofię, Franciszka, Jana, Barbarę Malinowskich.
Za + Zofię i Ambrożego Ptaszyoskich; Franciszka i Jana Ptaszyoskich.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 15 greg.
Za + Henryka Heina – 8 r. śm; zm. z rodziny.
Za + rodziców: Zofię i Jana Cieczków; zm. z rodziny.
Za + Jerzego Leszczynę – int. z racji urodzin.
Za + Cecylię, Leona Trojanowskich; zm. z rodziny.
Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 16 greg.
Za + Zofię, Adama, Teresę Felczaków.
Za + rodziców: Klemensa i Marię Fanslau.
Za + Stellę Szefler – 12 r. śm.
Za + Józefa Seliwiorstow – 15 r. śm; zm. rodziców.
Za + Eugeniusza Olszewskiego; zm. rodziców.
REZERWACJA
Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 17 greg.
REZREWACJA
Za + Bronisława, Zofię Kamioskich; Alojzego i Martę Topolewskich.
Za + Irenę Adelmann – int. racji urodzin.
Za + Zofię i Gabriela Osioskich; Franciszka Pniewskiego.
Za + Mariana Szulca – 5 r. śm.
Za + Balbinę, Urszulę, Teresę, Waleriana, Korneliusza, Bonifacego
Ottowiczów; Stanisława Brozdowskiego.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 18 greg.
SUMA – za Parafian.
Za + Tomasza – int. z racji urodzin i Krzysztofa Hogów.
Za + Irenę i Wiktora Sikorów; Helenę i Zygmunta Chojnackich.
Za + Feliksa Jankowskiego – 4 r. śm; Ottona, Mariannę Jadatz.
Za + Zofię Maciejko – int. z okazji imienin.
Za + żonę Stanisławę Szczucką – 6 r. śm.
Za + rodziców: Antoniego i Mariannę Dwiklioskich; Gertrudę,
Franciszka, Bronisława, Romana i Konrada.

