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WIADOMOŚCI Z FARY

Święty Antoni z Padwy, prezbiter i doktor Kościoła

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15. a 20. rokiem
życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na
przedmieściu Lizbony. Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, było drugim, najważniejszym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i w roku 1219
otrzymał święcenia kapłańskie.
W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych
synach św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili
się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na
Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, by tam oddać
swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował śmiertelnie i
musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go burza i zapędziła
jego statek na Sycylię. W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Antoni udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył
erem w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się
w Pismo święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława
jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. Ten ustanowił go
generalnym kaznodzieją zakonu.
Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty.
Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na
placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225-1227 udał się
z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję
katarów (albigensów). Kiedy powrócił do Italii, na kapitule generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W
roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak
silne wrażenie, że nazwał Antoniego „Arką Testamentu”. Papież polecił mu wówczas, by
wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne.
Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był znany z okrucieństw
i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrut-

ny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego wtedy należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu
wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.
Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami - miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W roku 1230 na
kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy. Był zupełnie
wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w
Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku,
oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.
Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki
Bożej. W niecały rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni
doznawali na grobie św. Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5
uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2
niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo szybko. Grzegorz IX bullą Cum iudicat w 1233
roku wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. Sykstus V w 1586 r. włączył
jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła. Na życzenie króla Hiszpanii Filipa V
Innocenty XIII w roku 1722 ustanowił 13 czerwca świętem dla całej Hiszpanii i podległej jej
wówczas Ameryki Południowej. W Padwie zainicjowano praktykę czczenia w każdy piątek
śmierci św. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. Pius XII ogłosił go doktorem
Kościoła.
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Intencje Mszalne 26.05 – 01.06.2014 r.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 26 greg.
Za + Jadwigę, Józefę, Franciszka, Kazimierza, Władysława Szymborskich.
Za + Genowefę, Władysława, Barbarę i Jana Szałwioskich.
Za + Janinę Dąbrowską; zm. z rodziny Dąbrowskich i Piotrowskich.
Za + Elżbietę i Mikołaja Malickich.
Za + Genowefę Kucioską – int. z racji Dnia Matki.
Za + Teresę Pawioską i Bolesława Świderka.
Za + mamę Marię.
Za + Mariannę Przystalską – 4 r. śm.
Za + rodziców: Marię i Benedykta Śliwioskich; syna Marka.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 27 greg.
Za + Salomeę Bieokowską.
Za + Krystiana Dąbrowskiego – 10 r. śm; Eugeniusza Badaczewskiego.
Za + Wojciecha i Jana Komarowskich.
REZERWACJA
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Pauliny
w dniu 18 – stych urodzin.
Za + Klarę i Antoniego Gruszczyoskich.
Za + Bernarda Gronczewskiego – int. od 6 Róży Ż.R.
Za + Józefa i Stanisławę Kowalskich.
Za + rodziców: Aleksandra i Marię Jaszczerskich; Stanisława i Łucję
Jacorzyoskich.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 28 greg.
Za + Grażynę Ciemniecką – 4 r. śm.
Za + Bolesława Ostrowskiego – 26 r. śm; córkę Halinę.
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Sobota
31.05.2014
Nawiedzenie NMP 18.30

Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 29 greg.
Za + Józefa i Martę Kamioskich; zm. z rodziny.
Za + rodziców i braci Górskich; Janusza i Bogdana oraz rodziców.
Za + Helenę Wiśniewską, Paulinę Motykę i Leonarda Pruszewicza.
Za + Krystynę Rygielską – int. z racji urodzin.
Za + rodziców: Jana i Anielę Skrzypków.
Za + Hieronima i Janinę Wasielewskich.
Za + Jadwigę Kamioską; zm. z rodziny Kamioskich.
Za + rodziców: Jadwigę i Stefana Brześkiewiczów; braci Jana i Romana.
O Boże błog. dla Józefa i Marioli Zorgielów.
Za + rodziców: Tadeusza i Michaliną Adamiaków.
Za + Melanię Węgorzewską – int. od grupy modlitewnej.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego – 30 greg.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Piotra Najdę – w rocz. śm.
Za + Czesława Wydrę – 8 r. śm.
Za + Bernarda Marasioskiego; zm. rodziców.
Za + Teodozję Drewing – popogrzebowa.
Za +Władysławę, Gertrudę, Leonarda, Szymona Magalskich.
Za + Mariana Wisioskiego – popogrzebowa.
Za + Józefa Prusaka – int. z racji urodzin; zm. rodziców.
Za + Anielę i Józefa Kulbackich; zm. z rodziny Kulbackich.

Za + Przemysława Bonieckiego – int. z racji urodzin; Wacława i Cecylie
18.30 Bonieckich.
Dziękczynna za wszystkie łaski które otrzymuje od Boga – dziękuje
18.30 Janina.
6.30 Za + Maksymiliana Hildebrandta; Jana Kamioskiego; z. rodziców.
8.00 Za + Jadwigę – 20 r. śm. i Antoniego – 40 r. śm. Śliwioskich; zm. rodziców
z obojga stron.
Niedziela
9.30 SUMA – za Parafian.
01.06.2014
11.00 Za + rodziców: Maksymilię i Józefa Sarnowskich; zm. dziadków z obojga
Wniebowstąpienie
stron.
Pańskie
12.15 Za + Dominikę – 8 r. śm. i Tadeusza Olszewskich; Zofię i Władysława
Łubioskich.
18.30 O Boże błog. i zdrowie dla Urszuli oraz zgodę w rodzinie.
8.30 O Boże błog. dla wnucząt i prawnucząt z okazji Dnia Dziecka.
Kościół
10.00 Za + Stanisławę, Aleksandra, Ryszarda Paprotów.
szkolny
11.30 Za + rodziców: Stanisławę i Franciszka Paczkowskich; Cecylię i Ludwika
Wiśniewskich; Irenę i Józefa Manelskich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI Niedziela Wielkanocna
25. maja 2014
1.
W tych dniach Ojciec św. Franciszek pielgrzymuje do Ziemi Świętej. Niech nasza
modlitwa towarzyszy Papieżowi, który odwiedza Ziemską Ojczyznę Pana Jezusa.
2.
Dziś o godz. 17.45 w Farze spotkanie Żywego Różańca, a o 18.30 Msza św. za zmarłych i żywych członków tej wspólnoty.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 26. maja św. Filipa Nereusza, kapła-

na; Jest to także Dzień Matki; wszystkim mamom życzymy wiele Bożego błogosławieństwa
i radości ze swoich dzieci; życzenia wspieramy modlitwą w intencji ich misji w Kościele,
rodzinach i w świecie. W czwartek 19. maja wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, w sobotę 31. maja święto Nawiedzenia NMP oraz rocznica ingresu Biskupa Toruńskiego ks. bpa Andrzeja Suskiego.
4.
Od poniedziałku do środy modlić się szczególnie będziemy o urodzaje oraz za kraje
głodujące.  
5.
We wtorek 27. maja na Mszy św. wieczornej ks. Kan. Grzegorz Bohdan – dyrektor Brodnickiej Caritas będzie dziękował Panu Bogu za XXV lat kapłaństwa. Włączmy się
wszyscy w tę dziękczynną modlitwę, prosząc jednocześnie o nowe powołania do służby w
Kościele.
6.
W przyszłą niedzielę 1. czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to także Święto Dziękczynienia obchodzone w całej Polsce pod hasłem:
„Dziękujemy za Świętego Jana Pawła II”. Z tej okazji zostanie przeprowadzona zbiórka do
puszek na kontynuację budowy Świątyni Opatrzności Bożej. W naszej wspólnocie jest to
dzień festynu parafialno-rodzinnego, na który serdecznie zapraszamy. Będzie on miał miejsce na Przedzamczu. Rozpocznie się on o godz. 15.00 i potrwa do późnych godzin wieczornych. Jako, że jest to także Dzień Dziecka, przewidzianych jest wiele atrakcji dla najmłodszych. O niektórych można przeczytać na plakatach. Gwiazdą wieczoru będzie Tomek
Kamiński. Podobnie jak w ubiegłym roku festyn zostanie poprzedzony „Marszem dla Życia
i Rodziny”. Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 12.15. Wszystkim organizatorom, darczyńcom i sponsorom już teraz dziękujemy a wszystkich parafian i mieszkańców naszego miasta
zapraszamy.
7.
W poniedziałek 2. czerwca o godz. 18.30 Ks. Bp Andrzej Suski udzieli Sakramentu
Bierzmowania naszej młodzieży. Próba generalna dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się  czwartek po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie majowym. Spowiedź dla kandydatów, świadków oraz rodziców w sobotę o godz. 17.00.
8.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8881 zł i 1 euro. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
9.
Rycerze Kolumba organizują pielgrzymkę rowerową do Rywałdu w sobotę 7. czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie.
10.
Wspólnota dla Intronizacji NSPJ zaprasza wszystkich chętnych w każdy piątek o
godz. 13.30 do Kaplicy Krzyża Świętego na adorację Najświętszego Sakramentu aby wynagradzać Sercu Jezusa za nasze grzechy i naszych rodzin.
11.
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.
12.
W poniedziałek 9. czerwca w Święto NMP Matki Kościoła po Mszy św. o godz.
6.30 wyruszy z naszej parafii tradycyjna pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Wardęgowie. Powrót następnego dnia.
13.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze
„Niedzieli” m.in. sylwetka nowego Prymasa Polski.
14.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Małgorzatę Kaliszer, l. 55 i Jadwigę Siedlecką, l. 77. „Wieczny odpoczynek…”.

