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WIADOMOŚCI Z FARY

Duchy światłości w życiu papieża

„Duchy światłości są stróżami człowieka na jego drodze do królestwa Bożego, uczestniczą w życiu Kościoła. Zasługują więc na szczególną cześć, zaufanie oraz
wdzięczność za dobrą opiekę” – podkreślał papież Polak. Św. Jan Paweł II w trakcie
swojego pontyfikatu wielokrotnie przybliżał prawdę o aniołach i ich roli w dziele
zbawienia oraz zachęcał do modlitwy przez ich wstawiennictwo.
Duchowi przewodnicy
Jako stworzenia natury duchowej, aniołowie posiadają rozum i wolną wolę,
są istotami osobowymi i nieśmiertelnymi. Jan Paweł II, wierny nauczaniu swoich
poprzedników, wylicza następujące zadania, jakie pełnią aniołowie: adorują Boga,
ujawniają Bożą Opatrzność, pośredniczą między Bogiem a ludźmi, są stróżami człowieka, zwiastują ludziom wolę Boga oraz uczestniczą w dziejach zbawienia ludzkości. Nawiązując do posługi adoracji Boga, papież mówił: „Zwróćmy uwagę, że
aniołami nazywa Pismo Święte oraz Tradycja te czyste duchy, które w podstawowej
próbie wolności wybrały Boga, Jego chwałę oraz Jego królestwo. Są one zjednoczone z Bogiem przez uświęcającą miłość, która płynie z jasnego i uszczęśliwiającego
widzenia Trójcy Przenajświętszej”.
Towarzysze ludzi
Aniołowie są obecni od chwili stworzenia (por. Hi 38, 7, gdzie są nazwani „synami Bożymi”) i w ciągu całej historii zbawienia uczestniczą w wypełnieniu
zamysłu Bożego. Podczas audiencji generalnej w 1986 roku św. Święty Jan Paweł
II powiedział: „Uczestnicząc w życiu Trójcy poprzez światło, aniołowie są – wedle
świadectwa Objawienia – powołani także do tego, aby w momentach określonych
planem Bożej Opatrzności uczestniczyć w dziejach zbawienia ludzi (…). W to wierzy i tego naucza Kościół, w oparciu o Pismo Święte, z którego dowiadujemy się, iż
zadaniem dobrych aniołów jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie”.
Aniołowie są stróżami człowieka na jego drodze do królestwa Bożego. Zasługują więc na szczególną cześć, zaufanie oraz wdzięczność za nieustanną opiekę.
Orszak Boga
Aniołowie objawiają również Bożą Opatrzność: „Wobec Boga – mówił Jan
Paweł II – świat stworzeń duchowych jest z natury, tzn. z racji swojej duchowości
o wiele bliższy, aniżeli świat stworzeń materialnych. Stanowi on jakby najbliższe

»środowisko« Stwórcy. Pismo Święte daje dosyć wyraźne świadectwo tej bliskości
aniołów wobec Boga. Mówiąc o nich, posługuje się takimi przenośniami, jak »tron«
Boga, Jego »zastępy«, Jego »niebiosa«. Przez całe stulecia chrześcijaństwa poezja
i sztuka czerpały z Pisma Świętego natchnienie, przedstawiając nam aniołów jako
orszak Boga”.
Odwieczny wybór
Niektórzy chrześcijanie odrzucają wiarę w istnienie i realne działanie aniołów. Tymczasem Jan Paweł II podkreślał, iż „Bóg dopuścił wszystkie czyste duchy do
odwiecznej komunii miłości, i to nawet w większym stopniu niż człowieka. Dobrzy
aniołowie – za cel swojej egzystencji obrali Boga, pozostali – wybrali złudne poczucie samowystarczalności”. Wiara w anioły nie jest łatwa do przyjęcia. Warto jednak
im zaufać i zawierzyć zarówno dobre, jak i trudne momenty w życiu.
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Za + Pawła Słomioskiego.
Za + Elżbietę Klafta – popogrzebowa.
Za + Martę Wiśniewską – 2 r. śm.
Dziękczynna za 25 lat małżeostwa Jolanty i Jarosława Rucioskich z prośbą o
zdrowie i Boże błog.
Dziękczynna w 18 – ste urodziny Anny z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Tadeusza Szyoskiego – int. z racji imienin.
Za + Szczepana Nowaka; Teofilę Woherską; Alfonasa Woherskiego.
Dziękczynna za 25 lat małżeostwa Aliny i Lucjana Czapulków z prośbą o
dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
Dziękczynna za życie i wiarę z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + ks. Tadeusza Brodzika – int. z racji imienin.
Za + Antoniego – 30 r. śm. i Marianny Dwiklioskich.
Za + Tadeusza Kulka – int. z racji imienin.
Za + Tadeusza Seliwiorstow.
REZERWACJA
Za dusze w czyśdcu cierpiace.
Za + Czesława Łęgowskiego – int. z racji urodzin.
Za + Feliksa, Weronikę i Henryka Kaplarnych; zm. z rodziny Kaplarnych.
Za + Tomasza – 4 r. śm. i Krzysztofa Hogów.
Za + z rodziny: Gawrooskich i Brzóskiewiczów.
Dziękczynna za dar pielgrzymki do Lichenia.

W pewniej intencji Bogu wiadomej.
Za + Jerzego Falkowskiego; zm. rodziców.
Za + Kazimierza Krajnika; rodziców: Mariannę i Bronisława Jurkiewiczów;
teściów Krajnik.
Za + rodziców Wetzel; teściów Witulskich i Kowalskich.
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Za + rodziców: Kazimierza i Salomeę Berent.
Za + Stanisława Kalinowskiego - int. z racji urodzin; Mieczysława Filipskiego i
Sławomira Głowackiego.
Za + Edmunda i Gertrudę Parulskich.
O Boże błog. dla Marii Cybulskiej.
Za + Edwarda Wenderholma – 2 r. śm.
Za + Krystynę Rygielską – 17 r. śm.
Za + Stefanię Szymaoską – popogrzebowa.
Za zm. z rodziny Głażewskich, Kucharczyków, Kabzioskich i Paczkowskich.
Za + Kazimierę i Aleksandra Siłakowskich; Stanisławę i Franciszka
Kulwickich; Zdzisława Śliwioskiego.
Za + rodziców i rodzeostwo Brodzik.
REZERWACJA
Za + Piotra Sugalskiego – 4 r. śm.
Za + Władysława, Marię, Mieczysława, Tadeusza, Kazimierza, Stanisława
Betlejewskich.
Kościół Szkolny
Za + Reginę, Juliannę i Bronisława Plec; Albina, Jadwigę i Teresę
Szymaoskich; Elżbietę Walkowską.
Za + żonę Stanisławę Szczucką; rodziców, rodzeostwo i teściów Dębskich
Za + Janinę Zielioską – 4 r. śm.
Za + Stanisława, Aleksandra, Jana, Walentego; rodziców Brozdowskich.
Za + Monikę, Szczepana Celmer; zm. z rodziny; Józefa Kalwę; Władysławę i
Bolesława; zm. rodzeostwo.
SUMA – za Parafian.
Za + Henryka Świątkowskiego; zm. rodziców.
Za + Przemysława Bonieckiego; Cecylię i Wacława Bonieckich.
Za + Irenę, Wiktora Sikora; Helenę, Zygmunta Chojnackich.
REZERWACJA
Za + Tomasza i Krzysztofa Hogów; zm. z rodziny Kalczyoskich.
Za + Bogumiłę i Jana Szczypioskich; zm. rodziców z obojga stron.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Rocznica poświęcenia własnego kościoła
(XXX NZ)
26. października 2014
1.
W dzisiejszą XXX Niedzielę Zwykłą obchodzimy rocznicę poświęcenia własnego kościoła parafialnego. Nasza Brodnicka Fara już od ponad siedmiu wieków i
kościół szkolny od ponad stu lat służą na wyłączną służbę Bożą, są miejscem modlitwy
całej wspólnoty parafialnej i miejscem sprawowania kultu. Niech troska o należyty
stan i piękno naszych świątyń przyczyni się do tego, byśmy jak najliczniej gromadzili

się w naszych kościołach na modlitwie oddając cześć Panu Bogu.
2.
Dziś na godz. 16.00 do salki katechetycznej zapraszamy małżeństwa sakramentalne na spotkanie informacyjne dotyczące Kościoła Domowego.
3.
We wtorek 28. października święto śwętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
4.
W sobotę 1. listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to
święto wszystkich, którzy należą do Chrystusa i przebywają już z Nim w Domu Ojca.
Nasza obecność na cmentarzach, modlitwa, znicze i kwiaty są wyrazem naszej pamięci i miłości wobec tych, którzy odeszli do wieczności. Pamiętajmy także o mogiłach
tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Msze św. tego dnia według porządku niedzielnego. Na cmentarzu komunalnym Msza św. o godz. 13.00. Na cmentarzu parafialnym
Msza św. o godz. 14.00, po czym wyruszy procesja żałobna, którą zakończymy przy
krzyżu. Prosimy o uporządkowanie grobów, zaś wszelkiego rodzaju śmieci prosimy
wrzucać do śmietników. Niech miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich, jakim
jest cmentarz będzie naszą wizytówką pamięci i miłości względem nich oraz wiary w
życie wieczne. Ofiary złożone podczas kolekty przeznaczone zostaną na godne utrzymanie cmentarza oraz na pokrycie kosztów związanych z wodą, wywózką i utylizacją
śmieci a także na nowe ogrodzenie. O godz. 18.00 we Farze nabożeństwo różańcowe
za zmarłych. Od 1. do 8. listopada nabożeństwo różańcowe połączone z wypominkami będzie odprawiane w naszym kościele o godz. 18.00.
5.
W przyszłą niedzielę 2. listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych – Dzień Zaduszny.
6.
1. listopada po południu i w Dzień Zaduszny w każdym kościele i kaplicy
można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, zaś do 8. listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych.
7.
W poniedziałek 27. Października przypada 48. rocznica śmierci ks. kan. Karola Glamowskiego, byłego proboszcza naszej parafii. Pamiętajmy o Nim w naszych
modlitwach.
8.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” fundatorom obrazu Św. Jana Pawła II, którymi są Rycerze Kolumba oraz państwo Joanna i Andrzej Ciarkowscy.
9.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 9017 zł i 1$. Ofiarodawcom
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
10.
Przypominamy, że popularyzowane przez niektóre środowiska i media obchody tzw. „Halloween” nie mają nic wspólnego z tradycją chrześcijańską.
11.
W najnowszym numerze „Niedzieli” wiodącym tematem jest rodzina. Zachęcamy do nabywanie i lektury prasy katolickiej.
12.
[Przeczytać prośbę Dyrektora Brodnickiego Centrum Caritas]
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła: śp. Jadwiga Ewertowska, l. 86. „Wieczny odpoczynek…”.

