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WIADOMOŚCI Z FARY

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
ODPUSTY W KOŚCIELE

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa,
którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo
przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne
zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni.
W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach
odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja
Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była
znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte:
w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według
intencji Ojca Świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które
szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które
spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony
po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli
jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)

Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź
sakramentalna
Przyjęcie Komunii świętej
Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach
Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa
jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych
spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in.
na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
Wykonanie czynności związanej z odpustem
Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego
mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą
związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po
jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust
zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą
być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy
ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).
Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe
Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące;
niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć.
Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników,
umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską
miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
2. listopada 2014
1.
Dziś przeżywamy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny.
2.
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.
3.
Do soboty 8. listopada nabożeństwo różańcowe połączone z wypominkami
będzie odprawiane w naszym kościele o godz. 18.00.
4.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 4. listopada św. Karola Boromeusza, bpa. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek i
piątek miesiąca. W te dni okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30: w czwartek dla
młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania a w piątek dla dzieci.

Dodatkowe Msze św. w te dni o godz. 17.00. W sobotę o godz. 8.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych, po której księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych.
Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
5.
W przyszłą niedzielę w Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej obchodzić będziemy także Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji:
zbiórka do puszek dla Kościoła w Syrii. Tego dnia w brodnickiej Farze o godz. 17.00
odbędzie się koncert Kwartetu Smyczkowego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Serdecznie zapraszamy.
6.
W najnowszym numerze „Niedzieli” tematem wiodącym jest: „Jak bliskich
wydostać z czyśćca?”.
7.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła: śp. Aleksandra Karbowska, l. 4.
„Wieczny odpoczynek…”.
Intencje Mszalne 03.11 – 09.11.2014 r.
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Za + Wincentego Sokołowskiego; rodziców: Antoniego i Salomeę.
Za + Alfonsa i Helenę; rodzeostwo Weiss; Stefanię Czarnecką; Sylwestra i
Władysławę Milas.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Jacka.
Za + Kazimierę Szyc – 10 r. śm.
Za + Huberta Hartunga.
Za + Józefa i Marię Łęgowskich; zm. z rodziny Łęgowskich.
Za + Teresę Kościelny – w rocz. śm; zm. rodziców i dziadków.
Za + rodziców: Bolesława i Zofię Czaplioskich; Edwarda Czaplioskiego.
O rozeznanie drogi życiowej dla Emilii i dla Michała.
Za + Zofię Czajkowską – int. od pp. Wiśniewskich.
Za + Mirosławę Kopistecką.
Za + Maksymiliana Rogalskiego – 46 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Krystynę Szwalec – 14 r. śm; syna Arkadiusza i zm. z rodziny.
Za + Sławomira Kulkę – int. o racji imienin.
Za +Kazimierę Kamioską – 12 r. śm. i Jana Kamioskiego.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Jacka.
Za + Elżbietę Głodowską – int. z racji imienin.
Za + rodziców i brata Krajnik.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Radosława Dobry – 26 r. śm.
Za + Stanisława i Annę Jeziorskich; Kunegundę i Gertrudę Barbarczyk.
Za + Zygfryda Raczkowskiego; zm. rodziny.
Za + Wandę Łaszkiewicz – 1 r. śm. oraz męża Czesława.
Za + brata Leszka Janeczka – 42 r. śm; rodziców i zm. z rodziny Janeczek.
Dziękczynna za 70 lat życia Alicji Stachurskiej z prośbą o dalsze Boże błog. i
opiekę Matki Bożej.
Za kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Aleksandra i Kazimierę Siłakowskich.
Za + Jana i Pelagię Łukowskich.
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XXXII Niedziela
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O Boże błog. dla Doroty i jej rodziny.
Za + Mieczysława Różalskiego; rodziców, braci i siostry; Martę Sikor.
Za + Stanisławę - 2 100 rocznice urodzin – int. od córek.
Za + Bernadetę Sędzikowską – 5 r. śm; Zygmunta Alichniewicza.
Za + Mariana Jankowskiego – 22 r. śm; Wojciecha i Pawła.
Za + Antoniego Kunioskiego – 7 r. śm; żonę Genowefę i syna Tadeusza.
Za + Zofię Kamioską – 5 r. śm
Za + Piotra Lichnerowicza – int. z okazji urodzin.
Za + Klarę i Antoniego Gruszczyoskich; wnuka Stanisława Gruszczyoskiego.
Za + Elżbietę Krasioską – 8 r. śm.
Za + Pelagię, Józefa, Alfonsa, Kazimierza, Cecylię, Józefa, Władysława,
Elżbietę Bandrowskich.
Za + Annę, Jana, Gerarda Czepkowskich; Juliannę, Józefa Fąferek; Teresę,
Ryszarda Aleksa.
Za + Mieczysława – 48 r. śm; Agnieszkę, męża Wiesława Wojciechowskich.
Wynagradzająca N.S.N.M Panny.
Za + Kazimierza Ornowskiego i Jolantę Cybulską.
Za + Jerzego, Helenę, Zbigniewa, Józefa Małeckich; Mirosława Krenzel.
Za + rodziców: Zofię i Jana Sobierajskich.
Za + Tadeusza Jasioskiego; rodziców i rodzeostwo Jasioskich; rodziców i
rodzeostwo Filioskich.
SUMA – za Parafian.
Za + Wiktorię – int. z okazji urodzin; zm. z rodziny Krajewskich i Zalewskich;
Stanisława Adamiaka.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ryszarda i Zdzisławy oraz ich dzieci.
Za + Tadeusza Topolewskiego – int. z okazji urodzin i imienin.
Za + Janinę Dąbrowską; zm. z rodziny Dąbrowskich i Piotrowskich.
Za + Stefana i Genowefę Piotrowskich – 6 r. śm.
Za + rodziców, rodzeostwo i zm. z rodziny Nowak.

Gablotka z tyłu kościoła

Z dziennika Tischnera
Ukazała się książka „Dziennik 1944 – 1949. Niewielkie pomieszanie klepek”. Jej autorem jest Józef Tischner. Z niej możemy dowiedzieć się, jak Tischner
został księdzem. Interesujący jest opis wizyty władz w jego szkole, której celem było
usunięcie obrazu Matki Bożej: „W krótkich słowach ksiądz zawiadomił o fakcie,
następnie odsłoniliśmy ołtarz i wspólnie odśpiewali „My chcemy Boga”. Oto nasza
myśl i nasza odpowiedź. (...) Ani jeden uśmiech nie igrał po twarzach moich kolegów
i koleżanek. Spojrzałem po sali i zdawało mi się, że jak chłopcy wyglądali dzisiaj, tak
wyglądać musi lew za kratkami, przykuty łańcuchem do klatki. (...) I zdałem sobie
sprawę z tego, że dotąd byłem opozycjonistą, a odtąd jestem reakcjonistą”.
Jak zachowałyby się nasze dzieci w podobnej sytuacji? Czy wychowaliśmy
je dobrze?
Kruchcik

