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WIADOMOŚCI Z FARY
Bóg kocha, lubi, szanuje

Czy zadałem sobie kiedykolwiek pytanie: „Dlaczego istnieję?”.
Przecież tak nie musiało być. Świat w swych kosmicznych przestworzach i na przestrzeni miliardów lat „poradziłby sobie” równie dobrze,
gdyby mnie nie było. A jednak jestem, mogę czytać te słowa i stawiać
sobie takie pytania, na które odpowiedź będzie musiała sięgnąć nieskończoności...
Bóg cię kocha
Zapewne nieraz słyszeliśmy w naszym życiu słowa: „Bóg cię kocha”. I może nieraz wzbudzały one w nas irytację, reagowaliśmy wzruszeniem ramion i z różnych względów dystansowaliśmy się od nich.
Tego, kto je do nas kierował, uważaliśmy na mało wiarygodnego:
- Przecież on nas nie zna, nie rozumie, nie wie, co czujemy, łatwo mu
powiedzieć taki piękny slogan, ale brzmi to zgoła jak jakaś ideologia.
Mogło też jednak być inaczej. Kiedy w Krakowie żył jeszcze ojciec Romuald Szczałba, wiele osób przychodzących wyspowiadać się u
niego do kapucyńskiego klasztoru, zanim otrzymało stosowne pouczenie
i rozgrzeszenie, mogło usłyszeć jego „sakramentalne”: „Dziecko kochane, Pan Bóg cię tak bardzo kocha”... I wcale nie miało się wrażenia, że
jest to tylko religijny frazes. Albo ojciec Benignus Sosnowski, więzień
Oświęcimia i apostoł trzeźwości, którego „Pan Jezus cię kocha” niejednego alkoholika postawiło na nogi, wyznaczając zwrotny moment w jego
życiu.
To z pewnością tajemnica, kiedy takie proste słowa znajdują drogę do ludzkiego serca, co nie zmienia jednak faktu, że kryją one w sobie
głęboką prawdę i odpowiedź na pytanie o sens ludzkiego życia.
Czasami mówi się, że człowiek żyje po to, by kochać Pana Boga.
Owszem, jest to prawda, ale nie można zapominać, że kolejność jest w
istocie odwrotna: żyję, istnieję, ponieważ Pan Bóg pierwszy mnie pokochał. Miłość Boża tym właśnie wyróżnia się na tle ludzkiego doświad-

czenia miłości, że jest całkowicie bezinteresowna i bezwarunkowa. Bóg nie
kocha za coś albo po coś. On kocha, ponieważ po prostu sam jest Miłością.
Autor Księgi Powtórzonego Prawa, zastanawiając się nad tym, dlaczego Pan Bóg wybrał lud izraelski, pisze: Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż
ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was
umiłował (Pwt 7,7-8a) – i słowa te każdy z nas może odczytać jako mówiące
właśnie o nim, podpowiadające odpowiedź na pytanie „dlaczego istnieję”.
Miłość Boża jest też „wieczysta”. Nigdy się nie wyczerpie, nigdy
się nie skończy. Bóg zawsze kocha i nie ma takiej siły na świecie ani takiej
słabości i grzechu w człowieku, które mogłyby tej miłości zagrozić. Pojęcie
wieczności jest dla nas nieco abstrakcyjne, Księga Izajasza przybliża nam ją
za pomocą obrazu: Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość
moja nie odstąpi od ciebie, mówi Pan (Iz 54,10). W każdym razie, jeśli na
tym świecie jest coś pewnego, na czym można się oprzeć, to jest to właśnie
prawda o Bożej miłości do każdego człowieka.
Z wymową słów „Bóg cię kocha” najbardziej kłóci się nasze ludzkie
doświadczenie odrzucenia, poniżenia, braku poczucia własnej wartości, nieumiejętności odnalezienia się w czasem brutalnym świecie, jaki nas otacza.
By przedrzeć się przez to wszystko i otworzyć się na doświadczenie miłości
Pana Boga, trzeba odwołać się do podstawowej prawdy, że istnieję, żyję, że
jest to coś cudownego i nie byłoby to możliwe, gdyby nie istniał Ktoś, kto to
sprawił, kto jest Miłością i wciąż stoi przy mnie. Pismo Święte tak opisuje
to doświadczenie: Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego
uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się
zachowało, czego byś nie wezwał? Panie, miłośniku życia! (Mdr 11,24-25).
Czy On mnie lubi?
Prawdę o Bożej miłości możemy przyjąć intelektualnie i powiedzieć:
„Tak, w istocie tak musi być, Pan Bóg rzeczywiście jest Miłością”. Możemy
nawet z wielkim zaangażowaniem głosić tę prawdę innym (jak chociażby
próbuje to czynić autor artykułu). Przed każdym z nas pozostanie jednak
wyzwanie, by pokonać drogę, o której niektórzy mówią, że jest najdłuższym
dystansem na świecie – drogę od intelektu do serca.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Apolonię Godlewską, l. 90, Janinę Dąbrowską, l. 86, Julitę Pancierzyńską, l. 89. „Wieczny
odpoczynek…”.
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1.
Dziś na Mszy św. o godz. 9.30 zostaną (zostały) poświęcone opłatki
na stół wigilijny, które trafią do naszych domów za pośrednictwem p. Organisty Piotra Jaworskiego, którego prosimy serdecznie przyjąć, gdy zapuka
do naszych drzwi.
2.
Zapraszamy na spotkanie modlitewne do Miłosierdzia Bożego dziś o
godz. 17.00 do Kaplicy Krzyża św.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 19. listopada bł. Salomeę, zakonnicę, we wtorek 20. listopada św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, w środę 21. listopada Ofiarowanie NMP, w czwartek 22. listopada
św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki kościelnej; w sobotę
24. listopada św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy męczenników.
4.
W czwartek 22. listopada po Mszach św. będzie można oddać cześć
relikwiom bł. Jana Pawła II.  
5.
W przyszłą, ostatnią niedzielę w ciągu roku kościelnego, obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata a w
naszej parafii Odpust ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Patronki parafii i kościoła farnego. Suma Odpustowa zostanie odprawiona o
godz. 12.15. Przewodniczyć jej będzie ks. kan. dr hab. Dariusz Zagórski, rektor WSD w Toruniu. Tą uroczystą Mszą św. rozpoczniemy także
XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: „Być solą ziemi”.
Szczegółowy program TKCh umieszczony jest na plakatach. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
6.
Zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła w Egipcie zebraliśmy 1070
zł. Ofiarodawcom i kwestującym składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
7.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Wyższego
Seminarium Duchownego w Toruniu, którą polecamy ofiarności naszych
wiernych.
8.
Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do Medjugorie od
10. do 19. maja 2013r. Koszt pielgrzymki wynosi 1570 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika katolickiego „Niedziela” m. in. relacja z pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Rzymu oraz teksty poświęcone wierze.
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Intencje Mszalne
19.11 – 25.11.2012 r.
+ Krystyna Gajdowska
+ Henryk Nagórski – 1 r. śm.
+ Andrzej Budka – 2 r. śm; Bożena; zm. z rodziny.
+ Stefania i Michał Michalscy; zm. z rodziny.
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Teresy i jej dzieci z rodzinami.
REZERWACJA
+ Franciszek i Jerzy Kurniccy.
+ Marianna Skubiszyńska.
+ Barbara Szałwińska; Waleria i Bernard Marasińscy.
+ mąż Stefan Długiński; matka i babcie z rodziny Lewandowskich.
+ Edward Kisielewicz.
+ Bonifacy Rzeszotarski – w rocznice śmierci.
+ Franciszek, Apolonia, Ludwik, Regina, Stanisław Korpusik.
+ mąż Janusz Napierała; zm. z rodziny.
+ Zofia i Ambroży; mąż Jan i Franciszek Ptaszyńscy.
+ Genowefa – 10 r. śm, Antoni i Zygmunt Kunińscy; zm. z rodziny Mroczkowskich.
+ Maria i Benedykt Śliwińscy.
+ Benedykt Bąkowski.
+ Halina Szczawińska i Czesław Malinowski.
+ Cecylia i Leon Trojanowscy oraz zm. z obojga stron.
+ Amelia i Franciszek Jasińscy; zm. z rodziny.
+ Julita Pancierzyńska – popogrzebowa.
+ rodzice: Dominika – 14 r. śm. i Bogdan Sukowscy.
+ Regina Szażyńska.
+ Maria Łęgowska.
+ mąż Janusz oraz Klemens z racji imienin, Marek z racji urodzin Sadowscy.
+ Zofia i Ludwik Sontowscy; Jan Łątkowski i Wiesław Gortych.
+ Maria i Zygmunt Kukawka
+ Danuta Grala
Za Ojczyznę i Intronizację N.S.P.J.
Dziękczynna w 80 rocz. urodzin Stanisławy z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.
+ Józef Lenart.
Dziękczynna z okazji 50 rocz. ślubu z prośbą o opiekę Matki Bożej na dalsze lata.
+ Hubert Hantung.
+ Henryk Kreński – 10 r. śm; zm. z rodziny Kreńskich i Tobotów.
Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Urszuli i Tadeusza z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo.
+ Zofia Mendat; Emilia i Walenty Głogowscy i Paweł Głogowski.
+ Feliks Szmydt – 4 r. śm.
Z okazji kolejnej rocz. ślubu pp. Krystyny i Zbigniewa Fojutowskich, z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
SUMA – ZA PARAFIAN.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
+ Julianna, Bronisław, Józef i Zofia Plec; Józef i Weronika Nabłotni; Grzegorz i
rodzice Nojak.
Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Wandy i Andrzeja Zielińskich z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
+ Katarzyna Kozłowska.

