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WIADOMOŚCI Z FARY
Niedziela Gaudete

Niedziela „Gaudete”, czyli „niedziela radości”, to trzecia niedziela Adwentu. Jej nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście „Gaudete
in Domino”. Tę antyfonę zawierają już najstarsze zachowane antyfonarze liturgii
rzymskiej – z VIII i IX wieku.
Dawniej, gdy Adwent miał silniejszy niż dziś charakter pokutny, niedziela „Gaudete” miała większe znaczenie, była także bardziej widoczna, bo wyróżniała się na tle całego czasu oczekiwania na przyjście na świat Zbawiciela. W
Adwencie nie grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium kwiatami, a
w niedzielę „Gaudete” – tak. Była to przerwa w poście. Śpiewano wtedy hymn
„Chwała na wysokości Bogu”, który stanowił przedsmak radości z Narodzenia
Pańskiego. W Rzymie tę niedzielę obchodzono niezwykle uroczyście. Źródła z
XII i XIII wieku mówią, że papież – przywdziawszy różowy ornat – o północy
sprawował liturgię w bazylice Św. Piotra. Odprawiano oficjum, które odpowiada
dzisiejszej Godzinie czytań, a potem uroczystą Mszę św.
Dziś czas Adwentu przeżywa się inaczej. Nie ma, jak wspomniano, tak
wielkiego charakteru pokutnego jak dawniej. Można grać na organach i przyozdabiać ołtarz kwiatami w czasie całego Adwentu. Czas ten ma dziś raczej charakter oczekiwania pełnego radosnej tęsknoty. Trzecia niedziela, zwana „Gaudete”, nie jest więc – tak jak dawniej bywała – wyjątkowa pod tym względem,
przez co w świadomości wielu osób może po prostu nie istnieć, ale jednak jest i
trzeba o niej pamiętać.
Pominięcie – lub chociaż niewyróżnienie w żaden sposób – tego dnia
byłoby oczywistym zubożeniem. Różowy ornat kapłana symbolizuje kolor nieba przy wschodzie słońca. Jutrzenka zwiastuje nowy dzień, nadejście jasności.
Teksty liturgiczne z tego dnia mówią o radości z przyjścia Zbawiciela, a kolekta
tej niedzieli zawiera prośbę: „spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. Czytania biblijne we
wszystkich trzech cyklach także nawiązują do radości. Adwent to oczekiwanie
na święta Narodzenia Pańskiego. Radość wynikająca z tego wydarzenia powinna
być obecna i widoczna.
         Oprac. Tomasz Powyszyński
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1.
Dziś III Niedziela Adwentu, zwana niedzielą „Gaudete” – „cieszcie się, bo Pan jest
blisko”. Od dziś do 20. grudnia – kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.    
2.
Świąteczne spotkanie Mieszkańców naszego Miasta, na które zaprasza Pan Burmistrz, odbędzie się na Rynku w czwartek 18. grudnia o godz. 16.00. Złożymy sobie życzenia, przewidziany jest wspólny śpiew kolęd, barszcz i pierogi.
3.
W piątek 19. grudnia o godz. 18.00 w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się tzw.
„Opłatek Społeczny” połączony z życzeniami noworocznymi. Obecny będzie ks. bp Andrzej Suski, biskup toruński, kapłani dekanatu brodnickiego, przedstawiciele różnych środowisk i instytucji powiatu i miasta. Wraz z Panem Burmistrzem i Panem Starosta zapraszamy
wszystkich członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej.
4.
W piątek 19. grudnia po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji pokoju.
5.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowana jest w naszej parafii akcja „Dar
serca”. Polega ona na tym, że będzie można przygotować paczkę dla dzieci z ubogich rodzin. Przy wyjściu z kościoła zostały rozwieszone na drzewku chmurki z imieniem i wiekiem dziecka. Można taką chmurkę wziąć ze sobą i przygotować paczkę świąteczną. Zapakowaną paczkę wraz z chmurką z imieniem dziecka, należy przynieść do zakrystii na Mszę
św. roratnią: o godz. 6.15 lub 17.00 do piątku włącznie. Najlepiej przekazać ją ks. Sebastianowi lub siostrze Luizie. Paczki te zostaną dostarczone dzieciom przed Świętami Bożego
Narodzenia.
6.
Od poniedziałku do czwartku można składać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na placu przy Ośrodku Wsparcia dla osób bezdomnych w Brodnickim Centrum Caritas przy ul. Gajdy. Akcję organizuje stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, które
wspiera misje, ofiary wojen, prześladowań i kataklizmów.
7.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” rozprowadza przed kościołem własnoręcznie wykonane stroiki, choineczki (po 10 zł) i kartki świąteczne (po 1 zł). Dochód przeznaczony jest na wakacyjne rekolekcje młodzieży.
8.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć świece na stół wigilijny. Małe świece kosztują 6 zł, duże 12 zł.
9.
W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 we Farze opłatek Grupy Miłosierdzia i Żywego
Różańca połączone z modlitwą przed obrazem JEZU UFAM TOBIE. Kolekta gospodarcza.
10.
Pan Organista zakończył roznoszenie po domach naszej parafii opłatka wigilijnego.
Opłatek można nabyć u Pana Organisty, dziś także u ministrantów.
11.
Spowiedź św. z udziałem zaproszonych księży odbędzie się w naszej parafii we
wtorek 23. grudnia od godz. 9.00 do 11.00 i po południu od godz. 16.00.
12.
Tego dnia po Mszy św. o godz. 8.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną
do chorych, których odwiedzają w ciągu roku. Tych chorych, których mamy odwiedzić
dodatkowo w tym dniu, prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej.
13.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
14.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do „Domu Ojca” śp.: Krystyna Pudrycka, l.
61 i Jan Kruszewski, l. 64. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 15.12 – 21.12.2014 r.
Za dusze w czyśdcu cierpiace.
Za + Henryka Reich – popogrzebowa.
Za + Kazimierę i Wacława oraz zmarłych z rodziny.
Za + Jadwigę i Jana Madkowskich.
Za + Elżbietę – 37 r. śm. i rodzeostwo Bandrowskich; Władysława i
dziadków z obojga stron.
Za + Tomasza Skierkę – 17 r. śm.
O zdrowie dla Andrzeja Cegłowskiego.
Za + Ryszarda Maokowskiego; Romana Horowitz; Elżbietę
Kwiatkowską; Elżbietę Rutkowską; Zbigniewa Łukaszewskiego.
O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Anny
Grzymskiej.
Za + Ignacego Michalskiego – 38 r. śm.
Za + Leszka Sorbjana – 6 r. śm; zm. rodziców.
Dziękczynna za 90 lat życia Adelajdy.
Za + Piotra Lichnerowicza – 1 r. śm.
Za + Kazimierza Jeznach – 2 r. śm.
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich; Agnieszkę Czarnotę.
Za + Zofię Czajkowską – int. od męża.
Za + Gertrudę Wudkowską.
Za + rodziców: Stefaoskich i Czaplioskich.
Za + rodziców: Zofię i Stanisława Sobieszczyków; Eugenię i Józefa
Gółkowskich – int. z racji urodzin.
Za + Genowefę i Czesława Jankowskich.
O Boże błog. łaskę wiary, nadziei i miłości dla Jana.
Za + Krystynę Gajdowską.
Za + ks. kan. Feliksa Miszewskiego – 5 r. śm.
Za + Stefanię Szymaoską – int. od sąsiadów.
Za + Henryka Gabriela.
Za + Sławomira Piechockiego – 1 r. śm.
Za + Zbigniewa Dzięgielewskiego – int. od posła Zbigniewa
Sosnowskiego.
O Boże błog. dla Doroty, Joanny i ich rodzin.
Za + Zbigniewa Dzięgielewskiego – int. od sąsiadów z ul.
Wyspiaoskiego.
Za + Krystynę Pudrycką – popogrzebowa.
Za + męża Tadeusza Osioskiego – 2 r. śm.
Za + Kazimierę Krauze – 13 r. śm.
Za + Mariannę Jaworską – 17 r. śm; Edmunda i Janusza Jaworskich;
Wiesława Sadowskiego.
Za + Krystynę Kowalską.
Za + Marię Chapko – 12 r. śm; Józefa, Irenę i Eugeniusza.
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Za + Józefa i Zofię Jarzębowskich; Jadwigę i Jana Kośpiczewiczów;
zm. z rodziny.
Za + Janinę Trzuskowską.
O Boże opiekę i dalsze błog. dla córki Eweliny w 30 rocz. urodzin.
Za + Janinę Dąbrowską oraz zm. z rodziny Dąbrowskich i
Piotrowskich.
Za + Marcina Jeróżalskiego – 20 r. śm; Mieczysławę i Czesława
Tęgowskich.
Za + Danutę Kalwasioską – 1 r. śm.
Dziękczynna w 55 rocz. ślubu Dionizego i Haliny Szwedowskich z
prośba o zdrowie o dalsze Boże błog.
Za + Zbigniewa Dzięgielewskiego.
Za + Antoniego i Leokadię, Władysława i Jadwigę, Andrzeja
Łęgowskich; Magdalenę Lewandowską.
SUMA – za Parafian.
Za + Genowefę Chorążewicz – 6 r. śm; Mariana Chorążewicza.
Za + rodziców: Klementynę i Jana Dębioskich; brata Tadeusza oraz
Józefa, Stanisława i Kingę Żurawskich.
Za + rodziców: Irenę i Józefa Bolechowicz; zm. dziadków z obojga
stron.
Za + Reginę i Ludwika Wierzchowskich; zm. rodziców Bieokowskich
i Wierzchowskich.
Za + Stanisława Psutego.
Za + Eugeniusza Wardowskiego – 1 r. śm.

Gablotka z tyłu kościoła

Taki Zachód, taka Europa
Na łamach „Tygodnika Powszechnego” Wojciech Jagielski opublikował
komentarz „Igrzyska obłudy”. Napisał w nim: „W maju Azerbejdżan objął na
pół roku rotacyjne przewodnictwo Rady Europy powołanej przez Zachód, by stała na straży demokracji i obywatelskich swobód. Pierwszą rzeczą, którą zrobili
wówczas bakijscy władcy, było powtrącanie do więzień rodzimych dysydentów,
którzy (...) buntowali się przeciwko obowiązującym w Azerbejdżanie porządkom
i nawoływali, by odebrać satrapie Alijewowi przyznany przez komitet olimpijski
przywilej organizowania w 2015 r. pierwszej europejskiej olimpiady. „Nie nagradzajcie dyktatorów igrzyskami, nie tylko biorą to za akceptację swoich rządów,
ale jeszcze umacnia to ich tyranię” - mówiła (...) w maju Lejla Junus, najodważniejsza z azerbejdżańskich buntowników. W lipcu wtrącono ją do więzienia”.
Chociaż jestem kibicem od kilkudziesięciu lat, to dopiero czytając tekst
Jagielskiego, dowiedziałem się, że Europa będzie miała swoje igrzyska sportowe.
Za to dobór ich organizatorów nie jest zaskoczeniem. Po olimpiadach w Pekinie
i Soczi Baku jest tylko kontynuacją nagradzania krajów „demokratycznych”.
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