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WIADOMOŚCI Z FARY
Adwent. Najwyższy czas zirytować Boga!

Kiedy na Placach stawiają gigantyczną choinkę, a w supermarketach wieszają na balustradach kolorowe girlandy i błyszczące
bombki, od razu wiadomo, że zbliża się Adwent. A raczej I niedziela
Adwentu. Co za różnica – świąt kościelnych jest tak wiele, że ta mało
charakterystyczna uroczystość ginie w gąszczu bardziej popularnych
– takich jak Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie czy Wielkanoc.
Wielu z nas nie zauważa tego okresu – założę się, że gdybym zaproponował niektórym znajomym zastanowienie się nad jego sensem, w najlepszym wypadku spotkałbym się z żachnięciem i kąśliwą uwagą, że
Kościół powinien wymyślać mniej świąt, a bardziej pomagać biednym.
Biedny ten Adwent – niedoceniony. Niesłusznie, bo akurat ten
okres jest właśnie uszyty na miarę przeciętnego człowieka. Także tego
przeciętnego człowieka, który narzeka, że staruszkowie w sukienkach
wymyślają tysiące nikomu niepotrzebnych świąt. Bo wszystkie święta
kościelne mogą się wydawać oderwane od rzeczywistości, ale nie Adwent.
Bo czymże jest Adwent? Oczekiwaniem na Boże Narodzenie. Ktoś pobożny doda – radosnym oczekiwaniem. Ale czy na pewno?
Czy radośnie oczekiwali na Boże Narodzenie polscy jeńcy wojenni ściśnięci w bydlęcych wagonach w drodze donikąd, nieświadomi
swojej strasznej przyszłości?
Czy radośnie oczekiwali na Boże Narodzenie pierwsi chrześcijanie
zmęczeni rolą kozła ofiarnego, winnego całemu złu spotykającego Rzymian z powodu bogów obrażonych postawą wyznawców Chrystusa?
Czy radośnie oczekuje samotny student pogrążony w grzesznym nałogu nierozumiejący, dlaczego nie może się z niego wyrwać?
A może któryś ze staruszków w sutannach - choćby żyjący w II
wieku papież Pius I - radośnie oczekiwał na każde Boże Narodzenie,

choć z każdym rokiem dowiadywał się o kolejnych tragicznych śmierciach braci i sióstr w wierze?
Gdyby papież Pius I miał wygłosić kazanie o Adwencie, z pewnością nie byłoby nudne. Z pewnością byłoby pełne brutalnej, ale jednak
prawdy – mija tyle lat od przyjścia Chrystusa, a Jego wyznawcy nadal są
brutalnie prześladowani! Jezus obiecywał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, a oto zaczyna się prawdziwy wysyp szatańskich wymysłów
spod znaku Walentyna, Marcjona, Cerdona czy Montanusa. Nie dość, że
papież musi zmagać się z rzymskimi władzami, nie dość, że musi radzić
sobie z poganami, to jeszcze musi spierać się z własnymi podopiecznymi!
I tak przez 15 lat. Pewnie w tym kazaniu papież zachęcałby wiernych do
zadawania Bogu Hiobowych pytań: dlaczego, Boże, jest tak ciężko? Hiob
zadając trudne, ale bardzo szczere pytania Bogu, ostatecznie został uznany
za sprawiedliwego.
Mnie nie jest tak ciężko jak pierwszym chrześcijanom i pewnie
wielu czytelników ma podobne doświadczenia. A mimo to są troski i obawy, które mnie męczą. Mimo to mam problemy z taką radosną i wielką
wiarą, która byłaby charakterystyczna dla „radosnego” oczekiwania na
Boże Narodzenie. Dlatego uważam, że Adwent to raczej czas niespokojnego oczekiwania w ciemności na pokrzepiający promyk światła. – Dlatego – jak mówił 37-letni ks. prof. Joseph Ratzinger - do chrześcijańskiego życia należy też dialog z Bogiem w obliczu natarcia sił ciemności. W
chwilach próby musimy rozmawiać z Bogiem jak Hiob. Wiara bowiem
nie polega na tym, że przedstawiamy Bogu połowę treści naszego życia, a
całej reszty Mu już oszczędzamy, aby Go przypadkiem nie zirytować. Nie
– właśnie przed Nim możemy i musimy stawać z całą prawdą, całym ciężarem naszej egzystencji. – ciągnął młody obiecujący teolog. I na koniec
dodał: - Świętowanie Adwentu oznacza właśnie taką rozmowę z Bogiem.
Skoro tak... to najwyższy czas zirytować Boga!
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela Adwentu
9. grudnia 2012
1.
Trwa święty czas Adwentu, przygotowujący nas do Bożego Narodzenia. Roraty w naszym kościele odprawiane są w dni powszednie o godz.
6.15. Poprzedzone są śpiewem Godzinek o NMP od godz. 5.50. Dzieci zapraszamy na roraty od poniedziałku do soboty na godz. 17.00. Przynoszą ze
sobą lampiony.

2.
Dziś w II Niedzielę Adwentu przeżywamy dzień modlitwy i pomocy
materialnej dla Kościoła na Wschodzie, której wyrazem jest zbiórka do puszek. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w czwartek 13. grudnia św. Łucji,
dziewicy i męczennicy, w piątek 14. grudnia św. Jana od Krzyża, kapłana i
doktora Kościoła.
4.
Nasza parafia wraz z Rycerzami Kolumba organizują koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego w Brodnickim Domu Kultury 14.
grudnia o godz. 19.30. Bilety do nabycia w biurze parafialnym w cenie 30.
zł. Dochód przeznaczony jest na remont salki katechetycznej w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
5.
Z inicjatywy Rycerzy Kolumba organizujemy z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia zbiórkę żywności dla rodzin potrzebujących.
Suchą żywność można będzie składać do kosza wystawionego w korytarzu
biura parafialnego w godzinach urzędowania oraz do kosza wystawionego
przy ołtarzu św. Antoniego.
6.
W przyszłą niedzielę 16. grudnia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie modlitewne czcicieli Miłosierdzia Bożego oraz Żywego Różańca połączone z opłatkiem. Jest to także trzecia niedziela miesiąca - tradycyjna
kolekta gospodarcza, którą polecamy ofiarności naszych parafian.
7.
W niedzielę 23. grudnia w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe
województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w
2012 roku” odbędzie się koncert w kościele szkolnym o godz. 16.00. Wystąpi Barock Quartet. Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy.
8.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć
świece na stół wigilijny, do czego serdecznie zachęcamy. Małe świece kosztują 5 zł, duże 12 zł.
9.
Finalizujemy akcję „Szlachetna paczka”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna, w którą włączyła się nasza parafia.
10.
W dniu 11. grudnia we wtorek od godz. 8.00 w przychodni lekarskiej Medicus przy ul. Wyspiańskiego 6a odbędą się badania USG przepływów szyjnych i kończyn dolnych oraz tarczycy na profesjonalnym nowym
aparacie USG. Badanie jest odpłatne: 55zł. Prowadzone będą także zapisy
na badanie echo serca. Bliższe informacje w przychodni.
11.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
12.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.:. Tadeusza Piotrowskiego, l. 58 oraz Stanisławę Ostrowską, l. 86. „Wieczny odpoczynek…”.
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Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji urodzin.
+ Anna, Julianna, Teresa, Jan, Józef, Gerard.
+ Irena Czekała - 1 r. śm.
+ Anna Kowalska – 1 r. śm.
+ Ryszard Plisikiewicz.
+ Jan Ołuwiec – 9 r. śm.
+ Genowefa i Józef Herman; Władysław Adamczyk.
+ Felicja Lewandowska – popogrzebowa.
+ Jana Wierzchowski.
+ Łucja i Kazimierz Świątkowscy i zm. rodzice z obojga stron.
+ Jan Belkiewicz; Jan Leszczyna i Bronisława.
+ Edward Czarnecki – 4 r. śm.
+ rodzice: Jan i Łucja Janowscy; zm. rodzeństwo i dziadkowie z obojga stron.
+ Aleksander Wilczewski.
+ Józefa i Paweł Susarscy – int. od przyjaciół.
+ Włodzimierz, Marianna, Nawaccy; siostra Irena Jaglewicz.
+ Jadwiga Józefa Mąkosa – int. od męża z dziecmi.
O Boże błog. dla Lecha i jego rodziny.
O potrzebne łaski Boże dla Adama i o właściwe wybory życiowe.
+ Zofia, Irena, Aleksander Kowalczyk.
+ Łucja i Jan Neuman.
+ Tadeusz Cieszyński – 1 r. śm.
+ Kazimiera i Wacław; zm. z rodziny.
+ Alfreda Grążawska.
+ Jadwiga Gościńska i Danuta Gutkowska.
Dziękczynna za 71 lat życia Łucji Robaczewskiej z prośbą o Boże błog. na dalsze lata życia.
+ Tadeusz Piotrowski – popogrzebowa.
+ Jan i Wiesława Kamińscy.
+ Elżbieta – 35 r. śm.; Władysław oraz rodzice Panowik.
+ Henryk Gabriel.
+ Jadwiga Gołębiewska – 4 r. śm.
+ Helena, Maria, Edmund, Adam Kupferschmidt; Leon Rumiński.
+ Teofil i Józefina Szczawińscy; synowie Jerzy i August Szczawińscy.
+ Tomasz Skierka.
REZERWACJA
+ Alojzy, Zdzisław Lubrecht; rodzice: Lubrecht, Rynkowscy; Sylwester Szramka.
REZERWACJA
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ rodzice: Wanda i Franciszek Dobruccy i rodzeństwo: Maria Pankowska, Mikołaj, Karol,
Anna, Genowefa Dobruccy.
Dziękczynna za 88 lat życia Adelajdy.
+ rodzice: Irena i Józef Bolechowicz; zm. dziadkowie z obojga stron.
+ Marcin Jerużalski; Mieczysława i Czesław Tęgowscy.
+ Leszek Sorbjan – 4 r. śm.
+ Elżbieta Rutkowska – 1 r. śm.; Roman Horowitz; Ryszard Mańkowski i Helena
Kwiatkowska – int. od Krystyny i Franciszka.

