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WIADOMOŚCI Z FARY
Pocałunek miłości.
Egzorcyzm Jana Pawła II

Ksiądz Marian Rajchel, egzorcysta z diecezji przemyskiej, opowiadał, że
podczas jednego z egzorcyzmów demon wrzasnął: Ten Wasz PAPIEŻ!!! On tym pocałunkiem więcej nam szkody czyni niż WY WASZYMI egzorcyzmami! Jeden taki
pocałunek gorszy niż 1500 egzorcyzmów. Dla nas to był tylko piękny gest – mówił
ks. Marian. – Nie… to była miłość do tej ziemi i zły duch to dobrze odczytał.
Chodziło o pocałunek, który Jan Paweł II składał na ziemi za każdym razem, gdy przybywał do jakiegoś kraju. Tego pocałunku nauczył się od św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, który czynił to samo, przekraczając granicę parafii,
do której został posłany. Innym razem, jak mówił egzorcysta, Zły nie wytrzymał:
Najgorszy był dzień jego urodzenia… powtórnego, dla nieba. Na jego wezwanie ja
pierzchnąć muszę.
Francesca z Umbrii
Bywało i tak, że Jan Paweł II sam sprawował egzorcyzmy. Jedna z takich sytuacji wydarzyła się w Watykanie w pierwszych latach pontyfikatu. Biskup Ottorino
Pietro Alberti ze Spoleto wziął pod ramię kobietę i wspólnie z jej proboszczem, księdzem Baldino, wprowadził ją do pokoju. Francesca, 22-letnia mieszkanka Umbrii,
stawiała opór. To był wyjątkowo trudny przypadek. Ani Alberti, ani nikt inny w jego
diecezji nie mógł sobie dać z tym rady. Już kiedyś w Spoleto miała miejsce podobna
sytuacja. W 1951 roku miejscowy egzorcysta, ksiądz Corrado Balducci, nie potrafił
wypędzić złego ducha z pewnej starszej kobiety. Zawiózł ją do ówczesnego papieża
Piusa XII, który uwolnił nieszczęśliwą. Czy papież z Polski pomoże Francesce?
Jan Paweł II wszedł do pokoju. Kobieta natychmiast rzuciła się na ziemię
i zaczęła wrzeszczeć. Tarzała się po podłodze i krzyczała, krzyczała tak głośno, że
słychać to było w pobliskich pomieszczeniach. Papież otworzył rytuał egzorcyzmów
i zaczął się modlić. Minuta, dwie, trzy. Wrzask nie ustawał. Francesca przewracała
się z boku na bok, kręciła się, wydawało się, że za chwilę oczy wyskoczą jej z orbit.
– Jutro odprawię za ciebie Mszę – powiedział Jan Paweł II. Kobieta znieruchomiała.
Usiadła na podłodze i spojrzała na Ojca Świętego. Miała zupełnie inny wzrok niż
przed chwilą. Jej oczy patrzyły rozumnie, była w nich jakaś pogoda i spokój. Wstała.
– Co się stało? – zapytała.

– Francesca, wróciłaś, odzyskaliśmy cię! – proboszcz Baldino był zachwycony. –
Modlitwy Ojca Świętego uwolniły cię od demona. Jan Paweł II przyglądał się jej
uważnie. – Pierwszy raz widzę coś podobnego, to prawdziwa scena biblijna – powiedział. Uścisnął Francescę, pobłogosławił ją i wyszedł.
Zły duch to nie symbol
Jezus wielokrotnie uwalniał ludzi od złych duchów. Miał nad nimi władzę,
którą one rozpoznawały i poddawały się jej. Tak było w tamtych, odległych czasach.
Ale teraz, w XXI wieku? Nawet wśród ludzi Kościoła nierzadki był pogląd, że ewangeliczne opisy egzorcyzmów to pełne wschodniej przesady symboliczne opowieści.
Niechętnie tłumaczono zło działaniem niewidzialnych mocy. Przyjaciel Jana Pawła
II, francuski pisarz André Frossard, podjął nawet polemikę z tymi poglądami, publikując książkę „36 dowodów na istnienie diabła”.
Papież nie potrzebował tych dowodów. Wystarczyło zobaczyć Auschwitz,
posłuchać opowieści więźniów obozów koncentracyjnych, pomyśleć o Katyniu. Diabolos, ten który przeciwstawia sobie ludzi, rozbija jedność, posługuje się
kłamstwem, wprowadza zamęt w ludzkie dusze – tego dnia był tak blisko niego.
Ale uciekł. Wystarczyło jedno zdanie: Jutro odprawię za ciebie Mszę.
MODLITWA O WYPROSZENIE ŁASK
Święty Janie Pwle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę dla mnie.
Wierząc w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc, proszę wyproś u Boga
Wszechmogącego łaski, o które się modlę...  Uproś mi dar umocnienia wiary, nadziei
i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o łaskę wysłuchania i obdarzenia
tym, o co się modlę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. AMEN

Poniedziałek
19.05.2014

Wtorek
20.05.2014

Intencje Mszalne 19.05 – 25.05.2014 r.
Na uwielbienie Trójcy Świetej.
Za + Wiesława Dzieniszewskiego.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 19 greg.
Za + Józefa Kowalskiego – 9 r. śm; rodziców: Kowalskich i Lewandowskich.
Za + rodziców: Marie i Bolesława; zm. z rodziny Głodowskich.
Za + Stanisława Wiśniewskiego – 21 r. śm.
Za + Edwarda Kisielewicz – 12 r. śm.
Za + Czesława Getke; zm. rodziców.
Za + Irenę Borek – 7 r. śm; zm. rodzicow.
Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 20 greg.
Za + Stanisławę, Jana, Grzegorza i zm. z rodziny.
Za + Janinę, Józefa, Romana Florkiewiczów; Zdzisława, Edwina Giłków;
Marię Dudalską.
18.30 Za + Annę Czapską – 17 r. śm. int. z okazji urodzin
18.30 Za + Joannę Skamarską – 10 r. śm; Alojzego Skamarskego; Alfonsa Weissa.
18.30 Za + Zofię i Leona Kucioskich.
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Za + Lidię Kaliszer – int. z racji urodzin.
Na uwielbienie Trójcy Świętej.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 21 greg.
Za + Dariusza Kalka – 9 r. śm.
Za + Dominika Sucheoskiego – 1 r. śm.
REZERWACJA
Za + Danutę Karwat – 7 r. śm.
Za + Gracjana Chechłowskiego – 1 r. śm.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 22 greg.
REZERWACJA
Za + rodziców: Jana i Józefę Wlizło; brata Jana.
Za + Urszulę Bogucką – 20 r. śm; Eugeniusza Boguckiego; Antoniego i
Władysławę Szymczaków.
REZRWACJA
Za + rodziców: Feliksa i Janinę; rodzeostwo Halinę, Kazimierza, Gabrielę,
Władysława i Wacława.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Jadwigę Zakierską – popogrzebowa.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 23 greg.
Za + Ryszarda i Stanisławę Zielioskich.
Za + rodziców i braci Orlewicz.
Za + Edwarda Kamioskiego.
Za + Stanisławę Małecką.
Za + Eugeniusza Wardowskiego.
Za + Jana Zembrzyckiego – 16 r. śm.
Dziękczynna w 55 rocz. ślubu Tomasza i Marii z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Teresę Nowioską; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Martę i Tadeusza Chmielów.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 24 greg.
Dziękczynna w 35 rocz. ślubu Ireneusza i Krystyny Wiwatowskich z prośbą
o dalsze Boże błog.
Za + Hieronima Wojnowskiego – 6 r. śm.
REZERWACJA
Za +Mariana Horowitza – 17 r. śm; Efraima Horowitza.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 25 greg.
Za + Pawła Głogowskiego; Zofię Mendat.
SUMA – za Parafian.
Za + Mariana Chorążewicza – 16 r. śm; Genowefę Chorążewicz.
Za + Stanisławę Śródkowską – 2 r. śm.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różaoca.
Za + Krystynę Somsior.
Za + Magdalenę i Wawrzyoca Nowaków; zm. z rodziny.
REZERWACJA
O zdrowie i Boże błogosławieostwo dla Krystyny Krajnik.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkanocna
18. maja 2014
1.
Dziś o godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża Świętego odbędzie się spotkanie modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE. Serdecznie zapraszamy.
2.
W czwartek 22. maja po Mszy św. wieczornej oddamy cześć relikwiom św.
Jana Pawła II.

3.
W sobotę 24. maja obchodzić będziemy wspomnienie NMP Wspomożycielki
Wiernych.
4.
W przyszłą niedzielę kazania podczas Mszy św. wygłosi ojciec franciszkanin.
Poświęcone będą św. Antoniemu Padewskiemu, Patronowi naszego Miasta.
5.
Także w przyszłą niedzielę o godz. 11. 00 zapraszamy wszystkie dzieci, które w
zeszłym roku przystąpiły do I Komunii św.
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. Zapowiada się wiele atrakcji.
Mile widziani są sponsorzy i ofiarodawcy fantów, które będzie można wygrać podczas
trwania festynu. Festyn poprzedzony zostanie „Marszem dla Życia i Rodziny”.
8.
7. czerwca młodzież z całej Polski spotka się na czuwaniu na Polach Lednickich. Wyjazd do Lednicy o godz. 5.45 sprzed budynku I LO. Zapisy u ks. Przemysława
Skowrońskiego i w kancelarii parafialnej. Koszt 50 zł.
9.
Wójt Gminy Brodnica zaprasza 1. czerwca do Szabdy na „Bieg Napoleoński”.
Szczegóły na plakacie.
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. wywiad z cudownie uzdrowioną za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Franciszkę Fadula, l. 100,
Zbigniewa Urbańskiego, l. 48, Marię Ehlert, l. 95. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Dozwolone od lat dwunastu
Program miał żółty trójkącik z cyfrą 12. Nadawany był w niedzielny poranek.
Jest to audycja cykliczna, której bohaterami kolejnych odcinków są najwybitniejsze
postaci polskiej kultury.  Oglądany przeze mnie miał tytuł „Kazimierz Kutz i Aleksandra Klich”. Postać to znana reżyser, śląskiej trylogii filmowej, później polityk.  
Treść rozmowy przesłoniła mi forma wypowiedzi twórcy „Perły w koronie”. Kilkakrotnie użył przekleństw mających źródłosłów  w wulgarnym słowie na   „k”.
Przeraża zgoda na obecność w programach kulturalnych, i innych, słów niecenzuralnych. Może to jeszcze nie mowa nienawiści, ale jak dzieci i młodych nawoływać do szacunku dla języka polskiego, jeśli osoby uważane za autorytety w programach kulturalnych nie mają żadnych zahamowań. Denerwuje mnie też brak reakcji
u dziennikarki będącej gospodarzem spotkania oraz władz telewizji. Czy TVP przypominając o płaceniu abonamentu, przyznaje się, że realizuje misję wulgaryzacji
języka? Może powinna ogłosić hasło: Przeklinanie dozwolone od lat dwunastu?
									
Kruchcik

