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WIADOMOŚCI Z FARY
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40 dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę
przed uroczystością Zielonych Świąt. Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca,
udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca. Święty Leon Wielki papież podkreślał, że w tajemnicy Wniebowstąpienia Pańskiego jest nie tylko osobisty triumf
Chrystusa Pana, ale również i nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej natury ludzkiej.
W uwielbionej naturze Jezusa Chrystusa odbiera chwałę całe stworzenie, najwyższą jednak
człowiek (W. Zaleski).
Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie obchodzono
ją razem z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku. W
dniu Zesłania Ducha Świętego, w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę
Oliwną, gdzie w kościele zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca czytano fragmenty Pisma Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie
hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie Pańskie 40
dnia jako osobną uroczystość i to upowszechniło się w następnym stuleciu tak, że św. Augustyn biskup (+430) w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po całym świecie” (J. Miazek). W średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie zaczęto odprawiać przed Mszą Świętą
uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apostołami na Górę Oliwną i
triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie procesji podnoszono w górę krzyż
lub figurę Zmartwychwstałego na znak wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny
odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się do
końca uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych
wodą na znak, że Bóg zsyła deszcz na dobrych i złych (por. Mt 5,45). Niekiedy też zrzucano
z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu Wniebowstąpienia (B. Nadolski). W
niektórych miejscowościach Polski był niegdyś ludowy zwyczaj „topienia diabła”. Robiono
kukłę ze słomy i szmat, następnie obijano ją kijami i w końcu topiono wśród powszechnego śmiechu. Zwyczaj ten miał symbolizować ostateczne zwycięstwo zmartwychwstałego i
uwielbionego Pana nad szatanem (W. Zaleski).
Mszał rzymski z roku 2002 wzbogaca liturgię Wniebowstąpienia Pańskiego o formularz Mszy Świętej wigilijnej (jeszcze tego mszału nie mamy w polskim tłumaczeniu).
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam prawdę o niebie, które jest domem naszego Ojca, gdzie jest mieszkań wiele. Kolekta mszalna wzywa nas do dziękczynienia za wstąpienie Pana do nieba i wyraża prośbę o utwierdzenie naszej nadziei, że razem z
Nim tam będziemy. Modlitwa nad darami zawiera prośbę, abyśmy całe nasze życie kierowali

ku niebu. W modlitwie po Komunii prosimy o wzbudzenie w nas pragnienia nieba, „gdzie
Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa” z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Obecnie
po zakończeniu głównej Mszy Świętej odnosi się figurę Zmartwychwstałego do zakrystii, a z
krzyża zdejmuję się czerwoną stułę.
Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych, najczęściej łączono modlitwę z postem. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii około roku 470 biskup diecezji Vienne — Mamert, w związku
z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Synod w Orleanie w roku 511 postanowił
ten obchód celebrować w całej Galii, w Rzymie wprowadzono Dni Krzyżowe w VI wieku.
Nazwa „Dni Krzyżowe” wywodzi się stąd, że modlono się wówczas idąc w procesji z głównego
kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas
procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział
także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud — wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących
w procesji (W. Schenk). Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się
odprawić Mszę Świętą „w okresie zasiewów”, we wtorek — „o uświęcenie pracy ludzkiej” i we
środę — „za głodujących”.
Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem modlitwy o dar Ducha Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem Pańskim
odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII w
roku 1895 i 1897.
Niech więc Wniebowstąpienie Pańskie zobowiązuje nas do nowego życia, codziennie
powinniśmy szukać tego, co jest w górze, żyć pragnieniem nieba, gdzie przebywa Chrystus i o
nie zabiegać. 					
ks. Stanisław Hołodok
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Intencje Mszalne 18.05 – 24.05.2015 r.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Cecylię i Leona Tajonanowskich; zm. z rodziny.
Za + Edytę Karczewską – popogrzebowa.
Za + Józefa Kowalskiego; zm. rodziców.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.18.
Za + Edwarda Kisielewicza – 13 r. śm.
Za + z rodziny Ostrowskich.
Za + męża Jerzego Daszkowskiego; zm. rodziców Daszkowskich.
Za + Annę Bogdziewicz – popogrzebowa.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Dziękczynna z okazji 90 rocz. urodzin Zofii z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie.
Za + Barbarę i Henryka Lewandowskich; Mieczysławę Zaniecką.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.19.
Za + Czesława Getka – 18 r. śm; zm. rodziców.
Za + Annę Czapską – 18 r. śm int. z ok. urodzin.
Za + Teofila i Helenę Michalaków i ich dzieci.
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Zesłanie Ducha
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Za + Gertrudę Wisioską; zm. z rodziny.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Dominika Sucheoskiego – 2 r. śm.
Za + Halinę Głodowską – popogrzebowa.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.20.
Za + Joannę Skamarską – 11 r. śm; Alojzego Skamarskiego; Alfonsa Wajs; Zbigniewa
Kempczyoskiego.
Za + rodziców: Józefa i Helenę Trejderowskich; zm. rodzeostwo Feliksa, Danutę,
Mariana, Ryszarda; bratową i szwagrów.
Za + Sławomira Mazura – int. z okazji urodzin.
Za + Władysławę i Józefa Sasinowskich; Krystynę, Hieronima, Wiktora, Halinę.
Za + Irenę Borek – 8 r. śm; zm. rodziców.
Za + Halinę Głodowską – int. od sąsiadów z ul. Nowa Kolonia 14.
Za + Jadwigę Betlejewską – popogrzebowa.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.21.
Za + Danutę Karwat – 8 r. śm.
Za + Dariusza Kalk – 10 r. śm.
Za + rodziców: Anielę i Jana Skrzypek.
O Boże błog. i zdrowie dla Zosi z okazji 1 rocz. urodzin i jej rodziców.
Za + Salomeę, Emilię i Maksymiliana.
Za + rodziców Jadwigę i Alfonsa Sendeckich; dziadków Rosioskich i Sendeckich.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.22.
Za + rodziców i braci Orlewicz.
Za + rodziców Bronisława i Helenę oraz brata Edmunda Krajnik.
O rozwój dzieła intronizacji Serca Jezusowego.
Za + Stanisławę Małecką – int. ok. urodzin.
REZERWACJA
Za + Krystynę Somsior.
Za + Stanisława i Ryszarda Zielioskich.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.23.
Za + Józefę, Dominika, Jana Lewioskich; teściów Janinę i Franciszka Roszkowskich.
Za + Marię i Zygmunta Kukawka; Andrzeja Tadajewskiego.
Za + Hieronima Wojnowskiego – 7 r. śm.
Za + rodziców: Janinę i Feliksa; rodzeostwo Halinę, Kazimierza, Gabriela; Wacława i
Władysława.
REZERWACJA
Za + Janinę Gółkowską – popogrzebowa.
Za + Jana Zembrzyckiego – 17 r. śm.
Za + Janinę, Józefa, Romana, Krystynę, Lidię Florkiewicz; Zdzisława, Edwina Giłka;
Marię Dudalską.
Suma – za parafian.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.24.
REZERWACJA
REZERWACJA
O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla córki.
Za + Eugenię, Leokadię, Marka, Mariannę, Stanisława, Piotra, Mieczysława; zm. z
rodziny.
REZERWACJA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wniebowstąpienie Pańskie
17. maja 2015
1.
Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Mszy św. o
godz. 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. O
godz. 17.00 w Brodnickiej Farze odbędzie się koncert ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu zespołu Capella Thoruniensis. Organizatorami tego koncertu jest nasza Parafia
oraz Burmistrz Brodnicy. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

2.
Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa zaprasza wszystkich chętnych
w piątek 22. maja na godz. 13.30 do Kaplicy Krzyża Świętego na wspólną adorację
Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny i naszych rodzin.
3.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki. W wigilię tego wydarzenia czyli w sobotę 23. maja po Mszy
św. wieczornej zapraszamy na czuwanie modlitewne, szczególne zaproszenie kierujemy do wszystkich wspólnot działających w naszej parafii oraz do młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. W tygodniu poprzedzającym to święto modlić się
będziemy o dary Ducha Świętego oraz w intencji Ojczyzny.
4.
W poniedziałek 25. maja w święto NMP Matki Kościoła po Mszy św. o godz.
6.30 wyruszy z naszej parafii tradycyjna pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w
Wardęgowie. Powrót następnego dnia. Spotkanie pielgrzymów udających się na pielgrzymkę odbędzie się w środę 20. maja po Mszy św. wieczornej.
5.
Trwają przygotowania do Festynu Rodzinno-Parafialnego, który odbędzie się
w niedzielę 7. czerwca. Dochód ze sprzedaży biuletynu parafialnego przeznaczony
jest na jego zorganizowanie. Mile widziani są sponsorzy i ofiarodawcy fantów, które
będzie można wygrać podczas trwania festynu. Tydzień później 14. czerwca wyruszy
ulicami naszego miasta „Marsz dla życia i rodziny”. Poprzedzony zostanie Mszą św.
we Farze o godz. 12.15.
6.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. artykuł: „Jan Paweł II prywatnie” oraz wywiady: z kandydatem
na prezydenta Polski Andrzejem Dudą, kardynałem Zenonem Grocholewskim i abpem Markiem Jędraszewskim na temat uniwersytetów katolickich i teologii jako dyscypliny akademickiej.
7.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Krystynę Manelską, l. 80 i
Ireneusza Rybickiego, l. 59. ”Wieczny odpoczynek…”.

Gablotka z tyłu kościoła

Są różnice
Często głoszony jest pogląd, że nie ma różnicy, w co się wierzy, że wszystkie religie
nawołują do tego samego. Nie wszyscy tak uważają. W „Gościu Niedzielnym” ukazał się
wywiad zatytułowany „Nawrócony”. Moh-Christophe Bilek powiedział w nim: „Islam nie
nakazuje nikomu czynić dobra wobec drugich. Nie ma tam zapisu miłości bliźniego. Tacy
ludzi jak Matka Teresa w islamie się nie zdarzają. Nauczanie Jezusa o miłości jest całkowicie
obce muzułmanom.”
Przed laty na łamach miesięcznika „Znak” Chantal Delsol w rozmowie zatytułowanej
„Ryzyko szczęścia” stwierdziła: „Prawa człowieka nie mogą istnieć w Chinach, bo nie istnieje
tam osobowy podmiot. I to oczywiście nie oznacza, że Chińczycy są z tego powodu mniej
szczęśliwi, że nie są bardzo inteligentnymi, interesującymi ludźmi i że nie ma tam wielkiej
kultury. Absolutnie nie to chcę powiedzieć. Po prostu u nich nie ma idei podmiotu. Zatem ich
życie jest zupełnie inne. I wcale nie wiem, czy chcielibyśmy żyć tak jak oni”.
Z tego można wyciągnąć wniosek, że powinniśmy być ciekawi innych, nie zapominając o własnej tożsamości. 					
Kruchcik

