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WIADOMOŚCI Z FARY
DEKLARACJA WIARY

1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na
obraz swój.
2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne:
- ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca,
- moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga.
Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania
Dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.
3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek
został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” - powołanie do rodzicielstwa jest planem
Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają
prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele ludzkim.
4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie
jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania
zgodnie ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec
działań niezgodnych z sumieniem.
5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim
- aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom
współczesnej cywilizacji,
- potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii
chrześcijańskiej i teologii ciała.
6. UWAŻAM, że - nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy
mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem.
„Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy w
pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przenoszą to, czego wymaga od
nich szczególny wzgląd na chrześcijańskie powołanie. Niech niezachwianie trwają w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań, które zgadzają się z wiarą i prawym rozumem
oraz niech starają się dla tych rozwiązań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego
środowiska. Niech ponadto uważają za swój zawodowy obowiązek zdobywanie w tej trudnej
dziedzinie niezbędnej wiedzy, aby małżonkom zasięgającym opinii, mogli służyć należytymi
radami i wskazywać właściwą drogę, czego słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga.”
							
Paweł VI, Humanae vitae, 27.

Modlitwa Benedykta XVI w intencji życia
Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas
uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię
i błogosławimy. W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie
obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię: Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się
ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do
życia. Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. Oświecaj światłem
Twojego Ducha decyzje parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia,
każdego ludzkiego życia. Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości. Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać
odpowiednie warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie
kolejnych dzieci. Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania
dzieci i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną. Ucz wszystkich opieki nad sierotami
i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego
Boskiego Serca. Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś
naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie,
w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wniebowstąpienie Pańskie
1. czerwca 2014
1.
Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to także
Święto Dziękczynienia obchodzone w całej Polsce pod hasłem: „Dziękujemy za Świętego Jana Pawła II”. Z tej okazji przeprowadzana jest zbiórka do puszek na kontynuację
budowy Świątyni Opatrzności Bożej. A w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy
Święto Rodziny. Jak już wcześniej informowaliśmy po Mszy św. o godz. 12.15 wyruszy
ulicami Brodnicy „Marsz dla życia i rodziny”. Udamy się pod pomnik św. Jana Pawła II
a następnie na Przedzamcze, gdzie około godz. 15.00 rozpocznie się Festyn Parafialno-Rodzinny. Przewidzianych jest wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Szczegóły znajdują się na plakatach. Wszystkim organizatorom, darczyńcom i sponsorom już
teraz dziękujemy a wszystkich parafian i mieszkańców naszego miasta zapraszamy na
wspólne świętowanie.
2.
W poniedziałek 2. czerwca o godz. 18.30 w Brodnickiej Farze ks. bp Andrzej
Suski udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Otoczmy modlitwą wszystkich mających przyjąć ten sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, aby umocnił
ich wiarę i dodał sił do mężnego jej wyznawania.
3.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 3. czerwca św. Karola Lwangi i
Towarzyszy, w czwartek 5. czerwca św. Bonifacego, bpa i męczennika, w piątek 6.
czerwca bł. Marię Karłowską, zakonnicę, której Sanktuarium znajduje się w pobliskim
Jabłonowie Pomorskim w klasztorze Sióstr Pasterek.
4.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: w pierwszy czwartek

i piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. o godz. 16.30, o 17.00 Msza św. szkolna.
W pierwszą sobotę tradycyjna Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 8.00, po której
księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych (za wyjątkiem ks. Przemysława
– który odwiedzi chorych w pierwszy piątek miesiąca tj. 6 czerwca). Tego dnia po Mszy
św. wieczornej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego nabożeństwo czuwania połączone z
nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.
5.
W sobotę 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.
6.
Tego dnia Rycerze Kolumba organizują pielgrzymkę rowerową do Rywałdu.
Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie.
7.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki.
8.
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.
9.
Brodnicki Dom Kultury zaprasza na festyn do parku przy BDK 6 czerwca o
godz. 16.00. W programie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Anielę Dybowską, l. 94 i
Krystynę Kowalską, l. 73. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 02.05 – 08.06.2014 r.
Za + Stanisławę Kalkus.
O zdrowie i Boże błog. dla Danuty Wierzchowskiej.
Za + Franciszka i Joannę Wysockich.
Za + Aleksandra i Stanisławę Grabowskich.
Za + Kazimierza Szymborskiego; zm. rodziców.
Za + Henryka Miąskowskiego – 9 r. śm; zm. rodziców.
Za + Filomenę Klarowską.
Za + rodziców: Romualda i Pelagię Stefaoskich.
Za + Roberta Kwiatkowskiego.
Za + Alfreda Rudolpha.
Za + Wiesława Witkowskiego.
Za + Franciszka i Mariannę Sobackich.
Za + Józefa Krawczyka – 9 r. śm; Henryka i Teresę Krawczyków.
Za + Leszka Karpioskiego – int. z racji imienin.
Za + Jerzego Śliwioskiego – 8 r. śm.
Za + rodziców: Ignacego i Władysławę; braci i bratowe; siostrę Mariannę z
rodziny Jaworskich
Za +Leszka Hermanowskiego.
Za + Wiesława Tomelę.
Za + Janinę, Leona i Henryka Kulczyoskich.
O Boże błog. Światało Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Magdy, Marka, Alicji i
Jacka.
Za + Marię Ziółkowską; Mariannę i Aleksandra Ziółkowskich.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Wandę Chojnacką – 10 r. śm.
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Zesłanie Ducha
Świętego
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Za + Anastazje, Antoniego, Romana, Edwarda, Józefa, Danutę, Joannę
Rozwadowskich.
Za + Franciszka i Joannę Wysockich.
Za + Franciszka i Mariannę Mazurkiewicz.
Za + Józefa i Mariannę Milke; Urszulę, Romana, Henryka.
Za + Józefa Tyburskiego – 5 r. śm.
Za kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Mirosławę Lembke; rodziców Lembke.
W pewnej intencji Panu Bogu wiadomej.
Za + syna Henryka Płoszyoskiego i męża Henryka Płoszyoskiego; rodziców:
Teofila i Pelagię Płoszyoskich; Kunegundę Kwiatkowską.
Za + żonę Annę; zm. rodziców.
Za + Halinę, Stanisława Rogowskich; Zytę i Stanisława Ziembów; Janusza
Fietkiewicza i Magdalenę.
Za + Jerzego Kanieckiego – 4 r. śm; Janinę, Czesława, Danutę, Janusza
Jastrzębskich.
REZERWACJA
Za + Alfreda Teska; zm. rodziców i rodzeostwo; Wojciecha Łętkowskiego.
W pewnej intencji Panu Bogu wiadomej.
Za + Eugeniusza i Mirosława Jarzembowskich.
Za + Joannę i Franciszka Wysockich.
Za + Urszulę, Edwarda, Zbigniewa Łupinów.
Zbiorowa za zmarłych.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
Dziękczynna Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte 100 lat mamy Czesławy
Zielioskiej z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Leona Lewandowskiego – 20 r. śm; rodziców Romanowskich; wnuka
Przemysława.
Za + Helenę, JózefaLenckowskich; Albina Lenckowskiego.
Za + Wiktorię, Władysława, Jana, Mariana Dębioskich; Józefa Czyszka.
SUMA – za Parafian.
Za + Zofię, Władysława Łubioskich; Dominikę i Tadeusza Olszewskich.
Za + Władysławę i Mariannę.
Za + Krystynę i Henryka; Joannę, Elżbietę Stajszczak; Mariannę Stanisława
Kłosowskich.
Za + Janinę i Michała Kotewiczów.
Za + Henryka Nowioskiego – 4 r. śm; Renatę i Piotra Nowioskich; Jadwigę,
Franciszka i Rajmunda Angowskich.
Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Andrzeja i Jadwigi z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośba o dalsze Boże błog.

Gablotka z tyłu kościoła

Na wschodzie bez zmian
To fragment z artykułu Anny Łabuszewskiej „Amok milionów” opublikowanego na łamach „Tygodnika Powszechnego”: „Wiaczesław Nikonow, przewodniczący komitetu Dumy ds. edukacji, a prywatnie wnuk Wiaczesława Mołotowa, przekonuje: „Nasz kraj ma wielką przeszłość. Odgałęzienie aryjskiego plemienia zeszło z
Karpat i pokojowo zasiedliło Wielką Ruską Równinę, Syberię, najzimniejszą część
planety, doszło do Oceanu Spokojnego, założyło Fort Ross [w Kalifornii], żywiło się
sokami najbogatszych kultur Bizancjum, Europy, Azji, rozgromiło najstraszniejszego
wroga ludzkości - nazizm, podbiło kosmos”.
Śmieszne? Wcale nie... 					
Kruchcik

