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WIADOMOŚCI Z FARY
SŁUŻYĆ BOGU I LUDZIOM

Dzisiejszy świat zdominowany jest przez sukces. Jest on niczym
sprężyna napędzająca życie i naszą codzienność. Nieraz za wszelką cenę
dążymy, by osiągnąć sukces. Szkoda tylko, że często dokonuje się to
kosztem drugiego człowieka.
W swojej szkole życia Mistrz z Nazaretu akcentuje nie sukces,
lecz ofiarę. Ofiara jest niczym ewangeliczne ziarno, które obumierając,
przynosi plon i pożytek. Chrystus ukrzyżowany uczy nas, czym jest ofiara dla drugiego człowieka. Tę lekcję zapoczątkowuje w Wieczerniku.
Zaprasza nas do tego, by swoje życie ofiarować innym.
Dlaczego Bóg oczekuje od nas ofiary? I to ofiary nie z tego,
co posiadamy, czym dysponujemy, ale ofiary z naszego serca. Istotę ofiary określa dar dla drugiego. Człowiek, zamiast koncentrować się na sobie i żyć dla siebie — do czego nieustannie wzywa nas świat nastawiony
na konsumpcję — decyduje się na to, aby żyć, cierpieć i umierać za
kogoś. I wte-dy ten, kogo kocha, jest dla niego ważniejszy niż on sam.
,,Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Służba Bogu i ludziom jest ofiarą miłą
Panu, ponieważ wte-dy nasze serce staje się podobne do Jego Serca.
Pan Jezus, cierpiąc i umierając za nas, uczy nas ofiary. Owej
ewangelicznej tajemnicy obumierającego ziarna. Abyśmy pamiętali,
czym jest ofiara, swoją ofiarę życia utrwalił pod znakami Chleba i Wina.
,,Bierzcie i jedzcie...”. W Wieczerniku rozdał siebie i nieustannie sie-bie rozdaje. ,,Bierzcie...”. Rozdał siebie do końca. Rozdał swój czas do
ostatniej sekundy, rozdał swoje siły do ostatniego uderzenia serca, rozdał
swoje życie do ostatniej kropli krwi. ,,Bierzcie...”. A kiedy rozdał, powiedział: ,,To czyńcie na moją pa-miątkę!” ( Łk 22, 19).
Zadanie ucznia Chrystusa to służyć i ofiarować się drugiemu
w darze serca. Eucharystia zapala nas do tego, aby z gotowością i oddaniem służyć Bogu i bliźnim.
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Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Mariana Horowitza
Za + Ryszarda Grzymowicza - gerg. 21
Za + Wiktorię Poniatowską w 7 r. śm. i Edwarda
Za + rodziców Władysławę i Józefa Klonowskich oraz braci i zmarłych z
rodziny
Za + Stanisławę Zakrzewską w 9 r. śm.
Za + Mariana Horowitza
Za + rodziców Cecylię i Józefa Kwaśniewskich
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Marię Łęgowską w 3 r. śm.
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 22
Za + Ryszarda Boenke - popogrzebowa
Za + Stefana Ługiewicza, zm. z rodzice
Za + Teresę Nowioską zm. rodziców, Juliannę i Bronisława i rodzeostwo
Bronisławę, Elżbietę i Józefa
Za + Pawła Jankowskiego w 1 r. śm.
Za + Lucynę, Władysława, Ryszarda i Romana Bartnickich
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Mariannę i Franciszka Majewskich oraz zmarłych z rodziny
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 23
Za dusze w czyśdcu cierpiące
O Boże błogosławieostwo dla Mirosławy i Henryka
O Boże błogosławieostwo i dary Ducha Świętego dla córki
Za + Józefa Boros w 13 r. śm. oraz zmarłych z rodziny Borosów i
Jaworskich
Za + Tadeusza Popielskiego
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Tadeusza Popielskiego - popogrzebowa
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 24
Za + Elżbietę i Alfonsa Śliwioskich
Za + Danutę Czapską - popogrzebowa
Za + Jana Łukasika w 8 r. śm.
Za + Edwarda Krupioskiego w 3 r. śm.
Za + Henrykę i Antoniego Przybylskich
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + rodziców Wiktorię i Wincentego Brzezioskich, siostrę Barbarę i zięcia
Włodzimierza
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 25
Za + Halinę i Stefana i zm. z rodziny Koczwara
Za duszę w czyśdcu cierpiące
Za + Józefa i Ludwikę Zarębskich oraz ich dzieci Jerzego i Zofię
Za + Marcina, Władysławę i Janinę Giżewskich, Wiktora i Monikę Lula
Za + Jerzego Trzebiatowskiego w 6 r. śm. oraz zmarłych rodziców
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Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Kazimierę Sobocioską - popogrzebowa
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 26
Za + Zbigniewa Szczepaniaka, dziadków z obojga stron i zm. z rodz.
Sadowskiego
Za + Marię, Mikołaja i Rozalię Jasioskich
Za + Teodora Topolewskiego w 20 r. śm.
Za + Annę Ochman w 24 r. śm., Henryka Hein
Za + Wandę, Ksawerego, i Stefana Siedlikowskich; Kazimierę, Annę i
Aleksandra Rutkowskich
Za + Balbinę, Urszulę, Teresę, Waleriana, Korneliusza, Bonifacego
Ottowicz oraz Stanisława Brozdowskiego
Za + Jana Ogórek w 4 r. śm. i zmarłych rodziców Bylewskich
SUMA – za Parafian
Za + Michała Szafraoskiego w 5 r. śm.
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 27
Za + rodziców Juliannę w 27 r. śm. i Franciszka Kłodawskich, brata Alfonsa,
męża Edmunda Okooskiego
Za żywych i zmarłych członków żywego różaoca
Za + Kazimierę Siłakowską w 2 r. śm.; Aleksandra Siłakowskiego
REZERWACJA
Za Stefana w 5 r. śm. i Józefa Badaczewskich

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkiego Postu
22. marca 2015
1.
Od dzisiejszej V Niedzieli Wielkiego Postu tradycyjnie w naszych kościołach zasłaniane są krzyże, co wskazuje, że wchodzimy w kulminacyjny okres
tego świętego czasu, kiedy to w szczególny sposób skupiamy się na rozważaniu
Męki Pańskiej. Stąd jeszcze większa zachęta do uczestnictwa w nabożeństwach
wielkopostnych. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.
16.00.
2.
Od poniedziałku do środy włącznie odbywać się będą rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Plan rekolekcji na plakatach i w biuletynie parafialnym. Prosimy rodziców o dopilnowanie swoich dzieci, aby uczestniczyły
w zajęciach rekolekcyjnych. O pomoc zwracamy się także do nauczycieli.
3.
W środę 25. marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Jest to Dzień Świętości Życia oraz Dzieła Duchowej Adopcji. Obrzęd duchowej
adopcji przeprowadzimy podczas wieczornej Mszy św. Chętni do podjęcia się
tego szlachetnego zadania przynoszą ze sobą świece. Jest to także 23. rocznica
powstania Diecezji Toruńskiej.  
4.
Tego dnia o godz. 18.00 w Pałacu Anny Wazówny odbędzie się koncert promujący płytę  brodnickiego zespołu „SILOE” z rozważaniami o muzyce

chrześcijańskiej. W brodnickiej Farze zespół ten uświetni Mszę św. w Niedzielę
Palmową o godz. 9.30.
5.
W piątek 27. marca przejdzie ulicami naszego miasta Droga Krzyżowa.
Rozpoczniemy ją w Farze po Mszy św. o godz. 18.30, a zakończymy w klasztorze ojców franciszkanów. W związku z tym tego dnia odbędzie się jeszcze tylko
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00. Nie będzie Drogi Krzyżowej o godz.
18.00 i 19.15.
6.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” rozprowadzają przed kościołem własnoręcznie zrobione palemki oraz kartki wielkanocne. Dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu rekolekcyjnego.
7.
Ofiary składane podczas Gorzki Żali przeznaczone są na kwiaty do Grobu Pańskiego.
8.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8549. Wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
9.
Można nabywać tzw. „paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 8 zł.
Dochód przeznaczony jest na działalność charytatywną Caritasu.  
10.
W sobotę 25. kwietnia organizowana jest pielgrzymka autokarowa do
Lichenia. Koszt 50 zł. Zapisy w Grupie Modlitewnej Miłosierdzia Bożego oraz
w kancelarii parafialnej.
11.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym
numerze „Niedzieli” m.in. teksty poświęcone świętości życia.
12.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp.: Dominik Ewertowski, l. 85, Maria Wardowska, l. 66, Marian Głuszek, l. 92, Leon Giełażyn,
l. 79, Edyta Karczewska, l. 92, Przemysław Dobrucki, l. 37, Halina Głodowska,
l. 63, Łucja Wiśniewska, l. 81, Stanisław Kaźmierczak, l. 79. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Ćwiczenie z wyobraźni
Czy wiedza o owadach może być przydatna w naszym codziennym życiu?  Prof. Martin Rees z Uniwersytetu Cambridge w książce „Nasze ostatnie
stulecie” napisał: „Proszę sobie na przykład wyobrazić owady nieumiejące latać i wędrujące po tafli szkła. Na innej tafli szkła żyje inna populacja owadów
nieumiejących fruwać. Stworzenia te byłyby przekonane, że istnieje tylko świat
dwuwymiarowy. Nie byłyby świadome tego, że tuż koło nich najspokojniej w
świecie żyje inna grupa owadów. Podobnie wielowymiarowy świat mógłby znajdować się o milimetr od nas i nie mielibyśmy o nim pojęcia”.
Czy często nie jest tak, że wiemy, co się dzieje „w wielkim świecie”, o co
„dbają” media, , a nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś blisko nas potrzebuje pomocy? Żyjemy na różnych „taflach szkła”.
Kruchcik

