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WIADOMOŚCI Z FARY

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Tym wezwaniem rozpoczynamy i
kończyny naszą modlitwę osobistą, tymi słowami rozpoczynamy i kończymy Mszę
Świętą, najpiękniejszą modlitwę. Trójca Święta jest dla nas równie wielką tajemnicą jak przeistoczenie podczas Eucharystii. Ojciec, Syn, Duch Święty; jeden Bóg w
trzech osobach.
Poza dogmatem, pewnikiem, który przyjmuje Kościół jako swój fundament,
trudno znaleźć jakikolwiek dokument traktujący o Trójcy Świętej bezpośrednio.
Jednak już w Księdze Rodzaju Bóg stwarzając człowieka mówi „Uczyńmy człowieka
na nasz obraz...”. Ano właśnie. Nawet niektórym teologom trudno jest uwierzyć i
zaakceptować troistą naturę naszego Boga. Jak więc my; prości ludzie możemy pojąć
tę wielką tajemnicę, jaką jest nasz trójjedyny Bóg?
Niewątpliwie, pytanie, jakie się zrodziło pewnie w niejednej głowie, brzmi:
dlaczego są aż trzy Osoby Boskie? Przecież do czasu, kiedy Chrystus rozpoczął swoją
naukę znano tylko Jahwe. On był wszystkim, stwórcą świata, wybawicielem Narodu
Wybranego, mądrością proroków. Często ukazywał się ludziom w snach przemawiając do nich w „pierwszej osobie liczby pojedynczej”. Setki lat później Jezus powiedział, „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, kto mnie zna, zna także i Ojca”. Arcykapłani poczytali mu to jako okrutne bluźnierstwo, prosty lud uważał za człowieka, co
najmniej dziwnego, a w sercach apostołów nie raz rodziły się wątpliwości. Mesjasz
zapowiada nam jeszcze jedną istotę boską, „ducha pocieszyciela”. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy szczególną pamiątkę tego wydarzenia. Duch Święty, to bez wątpienia istota, o której wiemy najmniej. Wielu z was pewnie już przyjęła sakrament
bierzmowania. Na spotkaniach przygotowawczych mówi się bardzo wiele o jego
działalności w życiu człowieka, chodź bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Czyżby Bóg podzielił się między sobą obowiązkami? Chcąc nam tym samym
pokazać, że jest wszechobecny? Bardzo to trudne, bo te trzy Istoty Boskie przenikają
się; nie możemy nigdy jednoznacznie stwierdzić, która wpływa na nas.
A może po prostu nie warto roztrząsać tego problemu. Chrystus kazał nam
dążyć do świętości prostym, pokornym i dobrym sercem. Ukazał drogę, po której
można iść mając wiarę. Kazał nam wierzyć, nie dociekać. I właśnie tylko wiarą, a
nie rozumem możemy objąć to wielkie misterium troistości w osobie, a jedności w

bóstwie i chwale, jaką winniśmy Bogu oddawać. Może trzeba uklęknąć, i po prostu
pomodlić się słowami „Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy...”.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Trójcy Najświętszej
15. czerwca 2014
1.
Dziś przypada Uroczystość Trójcy Najświętszej. W Jej Imię rozpoczynamy
każdą modlitwę i nabożeństwo. Niech ta niezgłębiona tajemnica naszej wiary w
Ojca, Syna i Ducha Świętego uświadomi, że sensem naszego życia jest uczestnictwo we wspólnocie Trójcy Przenajświętszej.
2.
Spotkanie modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE w Kaplicy
Krzyża Świętego o godz. 17.00.
3.
W poniedziałek o godz. 10.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z
okazji święta IV Brodnickiego Pułku Wojsk Chemicznych. Serdecznie zapraszamy.
4.
Z okazji trzeciej rocznicy święceń kapłańskich ks. Sebastian wraz ze swoimi kolegami rocznikowymi odprawi w naszym kościele w środę o godz. 18.30
Mszę św. dziękczynną. Wszystkich serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę
w intencji powołań do służby Bożej.
5.
W czwartek 19. czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Jezusem Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej procesji po Sumie o godz. 9.30.
Przejdziemy tradycyjną trasą do czterech ołtarzy; serdecznie prosimy o liczny
udział w procesji i udekorowanie naszych domów. Niech będzie to zewnętrznym
wyrazem naszej wiary w Syna Bożego. Przy czwartym ołtarzu na Rynku – kazanie.
Po procesji Msza św. we Farze. Nie będzie Mszy św. w kościele szkolnym o godz.
10.00 i 11.30.
6.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 17. czerwca św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika, w sobotę 21. czerwca św. Alojzego Gonzagę, zakonnika.
7.
W piątek 20. czerwca zapraszamy na Wieczór Uwielbienia połączony z
adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju po Mszy św. wieczornej.
8.
W związku z uroczystością Bożego Ciała we wtorek i w środę odbywać się
będą próby sypania kwiatów o godz. 19.15. Prosimy także o dostarczenie w środę
kwiatów do sypania z naszych łąk, pól, działek i ogrodów, abyśmy mogli w ten
sposób oddać cześć Chrystusowi Eucharystycznemu.
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. teksty związane z Bożym Ciałem, jest także informacja
(ze zdjęciem) o naszym „Marszu dla życia i rodziny” oraz festynie parafialnym.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Monika Stasiak, l. 90, Arkadiusz Szwalec, l. 40, Teresa Wróbel, l. 65, Daniela Osińska, l. 75. „Wieczny odpoczynek…”.
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Za + Franciszkę Fudała – popogrzebowa.
Za + Marię Ehlert – popogrzebowa.
Za + Juliannę i Stanisława Rutkowskich.
O Boże błog., potrzebne dary i opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji imienin.
O Boże błog., potrzebne dary Ducha Św. dla córki Ewy; w intencji Panu
Bogu wiadomej.
Za + Henryka Domżalskiego – 1 r. śm.
Za + Monikę – 10 r. śm oraz Waleriana, Bogusława i Mirosława Samulewicz.
Za + Zofię Alichniewicz – 29 r. śm; męża Kazimierza i syna Henryka.
Za + Małgorzatę Kaliszer – popogrzebowa.
Za + Jadwigę Siedlecką – popogrzebowa.
Za + Zbigniewa Urbaoskiego – int. od sąsiadów.
Za + rodziców: Kazimierza i Henrykę Wilkowskich.
Za + rodziców: Jana i Stefanię Osmaoskich.
Za + Mieczysława Cyrana – 10 r. śm; rodziców: Stefana i Joannę Cyranów;
teściów: Szczepana i Zofie Pastuszko.
Za + Władysława Kalisza – int. z racji imienin.
Za + Henryka Czubaka – 21 r. śm; Leszka Czubaka – 1 r. śm.
Za + Jana i Romana Kaliszerów.
Za + Władysława Kępczyoskiego; Hannę Baranowską.
Za + Pawła, Wojciecha, Mariana Jankowskich.
Za + męża Izydora Szymborskiego – 3 r. śm.
Za + rodziców: Marię i Franciszka Miraszewskich; braci i siostrę.
Za + Jerzego Brzóskiewicza – int. z racji urodzin; rodziców i rodzeostwo.
Za + rodziców: Marię i Antoniego Śliwioskich; siostrę Halinę; Pawła
Wojciechowskiego; braci: Jerzego i Feliksa Śliwioskich.
Dziękczynna za 50 lat pożycia małżeoskiego Alojzego i Eryki Bielickich z
prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Janinę Mazurkiewicz – 11 r. śm; Władysława Mazurkiewicza.
Za + Filomenę Zawadzką – 1 r. śm; Mieczysława Zawadzkiego – 20 r. śm.
Za + Zofię i Gabriela Osioskich.
Za + Stefana Ługiewicza – int. z okazji Dnia Ojca od córki Alicji.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marcina i Kamili w 10 rocz. ślubu.
Za + Józefa Redzioskiego – 3 r. śm; Stefanię Redzioską; zm. rodziców z
obojga stron.
Kościół Szkolny
Za + Józefa, Władysławę; braci: Stanisława, Antoniego, Piotra Laskowskich;
rodziców: Mieczysława i Jadwigę Sieklickich; brat Mirosława.
Za + Czesława Świderka – 1 r. śm.
Za + Cezarego Kicioskiego – int. z racji urodzin.
Za + Jana, Martę i Wiktora Grzymskich.
Za + Apolonię i Franciszka Stefaoskich; Ludwika Szczepaoskiego.
Za + Józefa Chrzanowskiego – 31 r. śm; Ludwikę Chrzanowską.
O zdrowie i Boże błog. dla taty Feliksa.
Za + Jana Wiśniewskiego; zm. z rodziny.
Za + Edwarda Cybulskiego – 38 r. śm; zm. z rodziny Cybulskich.
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Za + Jadwigę Kucharczyk – 6 r. śm; Jana Kucharczyka – int. z racji imienin;
rodziców z obojga stron.
Za + Janusza Janowskiego – 19 r. śm.
Za + Jana i Stefanię Gutmaoskich oraz ich dzieci: Wacława, Henryka,
Zygmunta, Zofię.
Za + Eugeniusza Wardowskiego.
W 84 rocz. urodzin Teresy Laskowskiej z podziękowaniem za otrzymane
łaski.
Za + Janinę – 2 r. śm. i Stanisława Wiertelaków.
Za + Andrzeja Glinkę – int. z okazji Dnia Ojca.
REZEWRWACJA
Za + Gabriela Baśkiewicza – 5 r. śm.
Za + Krzysztofa Grzankę – 1 r. śm. – int. od mamy.
Za + Marię i Zygmunta Kukawków; Andrzeja Tadajewskiego
SUMA – za Parafian.
Za + Jana – z racji imienin; Genowefę Skibioskich.
REZERWACJA
REZERWACJA
Za + Janinę Kotlioską – 7 r. śm; Jana Kotlioskiego; zm. rodziców z obojga
stron.
Za + Tomasza – int. z racji imienin i Krzysztofa Hogów.
Za + Jana Ostrowskiego; rodziców: Jana i Anastazję Ostrowskich.
Za + Bernarda Chojnickiego; Henryka i Zygmunta Heinów – int. z okazji Dnia
Ojca.

Gablotka z tyłu kościoła

Co sądzi pani minister?
Na łamach „Tygodnika Powszechnego” został opublikowany wywiad z
Agnieszką Kozłowską-Rajkiewicz, pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania zatytułowany „Zdrajczynią nie jestem”. Zastanawiająca jest jej odpowiedź na
stwierdzenie dziennikarza Pawła Reszki: „Jest Pani przeciwko adopcji dzieci przez
pary homoseksualne”. Oto ona: „Tak”. Gdyby na tym poprzestać, wszystko byłoby
zrozumiałe. Ale po kropce jest dalsza część wypowiedzi: „Jestem przedstawicielką
wyborców, a w Polsce tylko 10 proc. pytanych popiera taki pomysł”.
I znalazłem się w kropce, bo nie wiem, co pani minister sądzi. Czy jest przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne, bo tak uważa, czy dlatego że tak
uważa większość społeczeństwa. Niby żadna różnica, ale jednak ...
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