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WIADOMOŚCI Z FARY
Rozpoczynamy ADWENT 2014

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Zaczyna się
w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia.
Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się
wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu.
Adwent rozpoczyna się od pierwszych nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a
kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu
zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.
Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z
języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian
słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość,
gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem
pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu
Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na
nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2,
14).
Owo oczekiwanie ma swoje trzy znaczenia:
Najpierw wspominamy oczekiwanie na pierwsze, historyczne przyjście Jezusa. Łączyny się z tymi wszystkimi pokoleniami ludzi sprawiedliwych z czasów
starego testamentu, którzy przez wieki oczekiwali na przyjście Mesjasza. Liturgia adwentowa ukazuje postacie tych świętych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza. Bóg już po grzechu pierworodnym obiecał, że przyjdzie „Potomek”
Niewiasty, który zgładzi szatana. Naród wybrany przez wieki z nadzieją oczekiwał
spełnienia tej obietnicy. Jan Chrzciciel stał się głosem wołającym, który zapowiadał
przyjście Oblubieńca. Wpatrujemy się także w Maryję, która w szczególny sposób
Jezusa oczekiwała. Ona poprzez swoje „niech mi się stanie”, które wyraża Jej posłuszeństwo, uczy nas posłuszeństwa Słowu w wierze.
Bezpośrednio nasze myśli biegną ku Bożemu Narodzeniu - oczekujemy
świąt, poprzez modlitwę, roraty, adwentowe postanowienia przygotowujemy się
do tego świątecznego czasu. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł do nas, a więc
i my winniśmy wyjść Bogu naprzeciw, aby spotkać się z wcielonym Synem Bożym.
W tym czasie winno się odprawiać rekolekcje, które mają nam pomóc przygotować

się na spotkanie z Jezusem.
Jednocześnie nasze myśli biegną ku przyszłości - przypominamy sobie,
że kiedyś Jezus ponownie przyjedzie na ziemię, by usunąć zło i zakrólować nad całym światem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek,
który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne
dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na Kogoś, czekaniem
na przychodzącego Chrystusa.
Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych:
Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do
16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście
Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią.
Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie
do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić
jedynie święta i uroczystości.
W naszej parafi przez cały okres Adwentu odprawiane będą rorarty o godzinie 6.15. Tegoroczne roraty poświęcimy dobremu przygotowaniu się do świątecznej spowiedzi. Rozważać będziemy warunki dobrej spowiedzi i samo przeżywanie
i przygotowanie się do niej poprzez dobry rachunek sumienia. Wszystkich parafian
serdecznie zapraszamy na nasze wspólne ćwiczenia duchowe. Zachęcamy także do
zabierania ze sobą lampionów.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I Niedziela Adwentu
30. listopada 2014
1.
Dziś w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny pod
hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Kończymy także Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej. Zapraszamy o godz. 16.00 w BDK na koncert „Anioły budzą się” w
wykonaniu uczestników WTZ oraz na wręczenie nagród laureatom. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego TKCh.
2.
O godz. 17.45 spotkanie członków Żywego Różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem a o godz. 18.30 Msza św. za żywych i zmarłych członków tej
wspólnoty.
3.
Adwent to czas oczekiwania i przygotowania się na Boże Narodzenie. Roraty odprawiane będą w dni powszednie o godz. 6.15. Poprzedzone zostaną śpiewem Godzinek
o NMP od godz. 5.50. Dzieci zapraszamy na roraty od poniedziałku do soboty na godz.
17.00 Przynosimy ze sobą lampiony.
4.
Wraz z nowym rokiem kościelnym w Kaplicy Krzyża Św. o godz. 15.00 w dni
powszednie zapraszamy na Koronkę i nieustanną nowennę do Miłosierdzia Bożego.
5.
W liturgii wspominać będziemy: w środę 3. grudnia św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera, w czwartek 4. grudnia św. Barbarę, dziewicę i męczennicę – patronkę gór-

ników; Jej figura zostanie odsłonięta w ołtarzu św. Mikołaja, którego wspomnienie
przypada w sobotę 6. grudnia. Jest on patronem gestów życzliwości i dobroci.
6.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W czwartek okazja do spowiedzi dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania od godz. 16.30,
zaś o godz. 17.00 Msza św. roratnia; w piątek spowiedź dzieci od godz. 16.30 i Msza
św. roratnia o 17.00. Prosimy rodziców o przypilnowanie i wysyłanie swoich dzieci do
spowiedzi św.! W pierwszą sobotę miesiąca tradycyjna Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 8.00, po której księża udadzą się do chorych z posługą sakramentalną. Po
Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
7.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na dla Kościoła na Wschodzie.
8.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć świece na stół
wigilijny, do czego serdecznie zapraszamy. Małe świece kosztują 6 zł, duże 12 zł.
9.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 7846 zł. „Bóg zapłać”.   
10.
Brodnickie Centrum Caritas włączając się w akcję pomocy Oliwierowi, który
choruje na nowotwór złośliwy, zwraca się z prośbą o wysłanie smsu z hasłem:

		
OLIWIER na numer 72052.
Koszt wiadomości wynosi 2,46 zł i przeznaczony jest na leczenie Oliwiera za granicą,
które kosztuje ok. 600 tys. zł.
11.
Bardzo prosimy o przyniesienie w sobotę do Fary obrazów MB Częstochowskiej, które odwiedzają nasze rodziny. Następne rodziny z naszej parafii będą mogły
gościć w swoich domach obrazy Pani Jasnogórskiej po uroczystości NP NMP, czyli po
8. grudnia.
12.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
13.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Dariusza Sosnowskiego, l.
41 i Sławomira Mazura, l. 29.  „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Różewicz z pasją o w obronie sztuki
Sztuka w mediach najczęściej jest w cieniu polityki. Mówi się o niej przy okazji skandali takich jak „Pasja” Małgorzaty Nieznalskiej, podarcia Pisma Świętego przez
Nergala czy w tym roku widowiska „Golgota Picnic”. Przed kilku laty Tadeusz Różewicz
napisał na łamach „Kwartalnika Artystycznego” o jednym z tych wydarzeń: „Dziewczyna przeciętna „artystka” pozbawiona wyobraźni uboga duchem godna litości wiesza na
krzyżu genitalia męskie, robi się z tego „proces”, widowisko, cyrk... dziennikarze (a może
krytycy?) bronią „dzieła” biduli, krzyczą o „wolności sztuki”... Tak! „wolność sztuki”
podobnie jak Wolność jest czymś najwyższym,,, ale nie można i nie wolno każdego śmiecia każdego produktu byle jakiej wyobraźni i kurzego intelektu przedstawiać jako „dzieła
sztuki”... Ludzie idźcie wreszcie po rozum do głowy!”.
Diagnozę poety chyba można wyrazić słowami: Współczesna sztuka próbuje
świat duchowy przewrócić do góry nogami. Paradoksalnie, wielu daje się na to nabrać. I
jeszcze jedno, zmarły w kwietniu bieżącego roku Różewicz na pewno nie był katolickim
oszołomem i jakimkolwiek fundamentalistą.
Kruchcik
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W pewnej intencji Bogu wiadomej.
Za + Karola Szczepaoskiego; Jadwigę i Bronisława Lewandowskich.
Za + Stefanię i Henryka Góralskich.
Za + Wojciecha i Jana Komarowskich; rodziców Stefaoskich i dziadków Szmidt.
Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z racji 50 rocznicy
małżeostwa Jadwigi i Kazimierza.
Za + Sławomira Mazura – int. od Tomka z rodziną i Wojtka.
Za + Alfonsa, Kazimierza, Elżbietę, Cecylię, Władysława Banderowskich;
dziadków Banderowskich.
Za + Hilarego Daszkowskiego – 5 r. śm; zm. rodziców.
Za + Jana Jarmużewskiego – 14 r. śm; zm. rodziców.
Za + rodziców: Stanisława i Antoninę Dobrzyoskich; Kazimierza Dobrzyoskiego i
Henryka Słupękowskiego.
O Boże błog., Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Franciszka z racji
imienin.
Za + Mariannę Natucką – 1 r. śm; Teodora Natuckiego.
Za + Bolesława Lewandowskiego – 11 r. śm.
Za + Stanisławę Ostrowską – 2 r. śm.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Danutę i Jana Wierzchowskich.
Za + męża Stanisława i syna Mariana oraz rodziców Przyborskich.
Za + rodziców: Leokadię i Alojzego Rysiewskich.
Za kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Czesława i Melanię Maciejewskich; Adama Czyszewskiego i Józefa
Milewskiego; zm. z rodziny Czyszewskich i Krzywdzioskich.
Dziękczynna za 80 lat życia siostry Mateuszy ze zgromadzenia sióstr
Służebniczek z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błog.
Za + Zygmunta i Urszulę Młodeckich i zm. z rodziny.
Za + Romana Przedziękowskiego – 8 r. śm; Zytę i Bolesława Przedziękowskich.
Za + Jadwigę Krajnik – 6 r. śm; Mieczysława i Urszulę Krajnik.
Za + Edwarda Poniatowskiego – 11 r. śm. i Wiktorię Poniatowską.
Za + Krystynę Michałowską – 4 r. śm; za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Sławomira Mazura – int. od zakładu pogrzebowego Memento Mori
Zbiorowa za zmarłych.
Za + Romana Kaliszera – 36 r. śm.
Wynagradzająca N.S.N.M. Panny.
Za + Wacława Jóźwiaka – 50 r. śm.
Za + Reginę Horowitz.
Za + Monikę i Bronisława Skonieczków; Halinę Burską i Ludwika Białkowskiego.
SUMA – za Parafian.
Za + rodziców: Annę i Jana Pokojskich; Zytę i Stanisława Ziembów.
REZERWACJA
Za + Wiesławę Olszta; zm. rodziców Olszta i Lewandwoskich.
REZREWACJA
Za + Monikę Laskowską 7 - r. śm.
Za + Jadwigę i Tadeusza Dudzioskich.

