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WIADOMOŚCI Z FARY

RÓŻANIEC – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać   Zatem
przypomnijmy ogólne założenia, o co pyta wiele osób nie znających zbyt dobrze
różańca. Kiedy słyszymy, że ktoś modli się na różańcu, może to oznaczać jedną
tajemnicę (dziesiątkę), część (pięć tajemnic) albo nawet cały różaniec (15 lub 20
tajemnic), jak to właśnie czynimy w nowennie pompejańskiej. Może to powodować
pewne nieporozumienia.
Z czego składa się różaniec?
Różaniec to sznur z koralikami. Choć i tu są dwa rodzaje różańca: pierwszy, krótki,
z 5 dziesiątkami, oraz drugi, dłuższy, z 15 dziesiątkami, jaki widzimy u zakonników.
Ale na razie zostawmy tę sprawę na boku. Spójrzmy na różaniec jako na modlitwę.
Różaniec jako modlitwa
Cały różaniec składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r.
Jan Paweł II dodał część światła, jest to część czwarta, chronologicznie występuje
po części radosnej. Każda część różańca liczy 5 tajemnic, które rozważamy modląc
się na danej dziesiątce różańca. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca.
A teraz po kolei, instrukcja różańca krok po kroku. Spójrzmy teraz na różaniec. Widzimy krzyżyk i 59 ziaren splecionych sznurkiem lub łańcuszkiem. Tyle
wystarczy, aby odmówić jedną część różańca (czyli 5 tajemnic).
Każde ziarno to kolejna modlitwa. Modlitwę różańcową zaczynamy od
krzyżyka (przeżegnaj się) i Składu Apostolskiego .
Na pierwszym ziarnie modlimy się Modlitwą Pańską, następnie są trzy Pozdrowienia anielskie  i Doksologia mała. Są to modlitwy wstępne różańca.
Następne przechodzimy do tzw. dziesiątek różańcowych. Każdą z nich
rozpoczynamy krótkim rozważaniem, które wprowadza nas do kolejnej tajemnicy
różańca. Każda dziesiątka to jedno „Ojcze nasz…”, a potem 10× „Zdrowaś Maryjo…” i jedno „Chwała Ojcu…”.
Modląc się, przechodzimy przez kolejne dziesiątki. Rozważamy przy nich
tajemnice różańca.
Po każdej dziesiątce odmawiamy Doksologię oraz możemy dodać modlitwę
fatimską albo modlitwę św. Maksymiliana.
Na końcu różańca odmawiamy „Pod Twoją obronę…”.  I to wszystko! A ile
kożyści  :)

Poniedziałek
29.09.2014
Św. Archaniołów
Michała, Gabriela
i Rafała.
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30.09.2014
Św. Hieronima

Środa
01.10.2014
Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.

Czwartek
02.10.2014
Św. Aniołów
Stróżów.

Piątek
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Sobota
04.10.2014
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Asyżu.
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Intencje Mszalne 29.09 – 05.09.2014 r.
O wiarę i Boże błog. dla dzieci i ich dzieci.
Za + Zygmunta Kowalskiego – popogrzebowa.
Za + Justyna Jankiewicza.
Za + Kazimierza Szmeichel – 21 r. śm; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Halinę Tarasiewicz – 6 r. śm.
Za + Stefana Bartkowskiego – int. z racji urodzin.
Za + Mariana Grodzkiego – int. od sąsiadów.
Za + Jana Kamioskiego – 20 r. śm; Kazimierę Kamioską.
Za + Rajmunda Goerke – popogrzebowa.
Za + Janusza Smętka – popogrzebowa.
Dziękczynna za 55 lat małżeostwa Józefa i Teresy Krajników i Boże błog. dla
całej rodziny.
Dziękczynna za 25 lat małżeostwa Mirosława i Anny Dobrych z prośbą o Boże
błog. dla całej rodziny.
Za + Hieronima Wojnowskiego – int. z okazji imienin.
Za + Annę, Leona Chudzioskich; Mieczysława Przybylskiego – 23 r. śm.
Za + Teresę Prusak – 4 r. śm.
Za + Jadwigę Świerczek – 4 r. śm.
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Heleny Fagasioskiej.
Za + Henryka i Jana Wiecierzyckich; zm. rodziców.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Wojciecha Komarowskiego – int. z racji urodzin.
Za + Bernard Kaliszer – 30 r. śm; Halina Kaliszer ; zm. z rodziny.
Za + Zbigniewa Lewandowskiego.
Za + Janinę Cendrowską – 10 r. śm.
Za + Kazimierza Koziorzemskiego; Bronisława i Annę Koziorzemskich; zm. z
rodziny.
Za + Leokadię Kopczyoską – 16 r. śm; zm. z rodziny.
Za Kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Jadwigę Borowską – 1 r. śm.
Za + Rajmunda Gerke – int. od żony i dzieci.
Za + Gerarda Głodowskiego.
Za + Teresę Wilemską – int. z racji imienin.
Za + Alfonsa Rogowskiego; zm. rodziców, brata i bratową.
Za + Ryszarda Godlewskiego ; zm. z rodziny Godlewskich i Siemioskich.
Za + Jana i Pelagię Łukowskich.
Za + Leopolda Hoffmana – 10 r. śm.
Za + Jerzego Jezierskiego – 15 r. śm.
O zdrowie i potrzebne łaski dla chrześniaczki Aliny i jej rodziny.
Za + Piotra Komarowskiego – 18 r. śm; rodziców i rodzeostwo.
Za + Feliksa, Ryszarda Bucholtz.
Za + Józefa Foth – 11 r. śm; Krystyna Foth – 5 r. śm.
Zbiorowa za zmarłych.
Wynagradzająca N.S. M. P.
Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Maciej i Doroty Martewiczów z prośbą o dalsze
Boże błog.
Za + Henryka Strzeleckiego – int. z racji urodzin.
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Za + Wiesławę Jaworską – int. od wnuków.
REZERWACJA
SUMA – za Parafian.
Za + Irenę i Wiktora Sikorów; Helenę i Zygmunta Chojnackich.
Za + Zofię Kukawka – 16 r. śm; zm. z rodziny Zientarskich.
Za + Jerzego Witkowskiego – 5 r. śm; rodziców: Helenę i Mariana.
Za + Jana Szczypiorskiego ; rodziców: Jadwigę i Józefa oraz Bolesława
Łepkowskiego.
Za + Stanisława i Elżbietę Borowskich; zm. z rodziny Kirsztein i Borowskich.
Dziękczynna z okazji 50 urodzin Barbary z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę
matki Bożej – int. od dzieci i wnuczki.
Za + Stefanię Zimnoch; Monikę Kikulską; Andrzeja Zimnocha.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVI Niedziela Zwykła
28. września 2014
1.
Dziś XXVI Niedziela Zwykła. O godz. 17.45 zapraszamy członków Żywego
Różańca na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, a o godz. 18.30 na Mszę
św. w intencji żywych i zmarłych członków tej wspólnoty.
2.
W tym tygodniu w liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 29. września Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; we wtorek 30. września, św.
Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, w środę 1. października św. Teresę od
Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła, w czwartek 2. października św. Aniołów Stróżów – z tej okazji zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 17.00 na nabożeństwo różańcowe połączone z obrzędem błogosławieństwa dzieci; 4. października
wspominać będziemy św. Franciszka z Asyżu.
3.
Rozpoczynamy miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe w kościele
farnym odbywać się będą codziennie
o godz. 18.00, zaś dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Serdecznie
wszystkich zapraszamy
i zachęcamy do modlitwy różańcowej także w rodzinach, szczególnie tam, gdzie gości Obraz MB Częstochowskiej. Za odmówienie pięciu dziesiątków różańca można
uzyskać odpust zupełny.
4.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź św. dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do bierzmowania
o godz. 16.30 i Msza św. z katechezą o godz. 17.00. W pierwszy piątek miesiąca
spowiedź św. dla dzieci szkół podstawowych o godz. 16.30, zaś o 17.00 Msza św.
szkolna.
W pierwszą sobotę miesiąca 4. października o godz. 8.00 tradycyjnie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Po Mszy św. księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych a po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi. Serdecznie zapraszamy.

5.
2. października przypada 38 rocznica śmierci ks. Józefa Małkiewicza, byłego
proboszcza naszej parafii. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
6.
Wraz ze Wspólnotą dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego zapraszamy na całodobową Adorację Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Krzyża
Świętego, która rozpocznie się w czwartek 2. października po Mszy św. wieczornej.
Szczegóły na plakatach.
7.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia, którego wymiarami są modlitwa i apostolstwo miłosierdzia. Tego dnia zbiórka do puszek na cele
dobroczynne.
8.
Co roku w całej Polsce tysiące wolontariuszy w ramach projektu SZLACHETNA PACZKA docierają z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin, które
żyją w niezawinionej biedzie. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, wolontariusze
realnie zmieniają społeczność, w której żyją. Spotykają się z potrzebującymi w ich
domach, pytają o konkretne potrzeby, diagnozują sytuację i dbają o jak najwyższej
jakości pomoc przygotowywaną przez darczyńców. Wolontariusze łączą bogatych i
biednych w tych miejscach, w których mieszkają. Także w naszym mieście można
zostać wolontariuszem. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do ks. Sebastiana.
9.
Od środy 1. października można w biurze parafialnym rezerwować intencje
Mszy św. na 2015 rok. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie rezerwacji Mszy św. na
10 dni przed datą jej odprawienia.
10.
W niedzielę 5. października rozpoczynamy jesienny cykl katechez przedmałżeńskich. Katechezy odbywać się będą przy parafii Jezusa Miłosiernego. Początek
katechez o godz. 15.30.  Szczegóły w gablocie.
11.
Starosta brodnicki oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w
Gdańsku zapraszają na otwarte spotkanie pod nazwą „ZROZUMIEĆ AUTYZM”,
które odbędzie się 1. października o godz. 10.00 w Zespole Szkół Specjalnych w
Brodnicy.
12.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika
katolickiego Niedziela.
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy: śp. Edwarda Fanslaua l. 84.;
Henryka Prątnickiego l. 94; Helenę Górską l. 86; Marka Gmińskiego l. 49; Lidię Janowską l. 66. „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”
Gablotka z tyłu kościoła
Jeszcze nie teraz
„Islamiści ubrani w pomarańczowe kamizelki z napisem „szariatowa policja”
patrolowali ulice, nakłaniając przechodniów do przejścia na islam oraz napominając
ich, by postępowali zgodnie z islamskim prawem - szariatem. Pouczali właścicieli
sklepów z alkoholem, że łamią prawo islamskie”. Gdzież miało miejsce to wydarzenie? W Wuppertalu, w północnej części Nadrenii-Westfalii. Szariatowi policjanci zostali zatrzymani przez niemiecką policję, ale ta historia uczy nas, o jakiej przyszłości
dla Niemiec myślą muzułmanie. I chyba dla nas też.
Kruchcik

