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WIADOMOŚCI Z FARY
Postanowienia wielkopostne
jako wejście na drogę pokuty i ascezy

Każdemu człowiekowi znane jest doświadczenia swych niedociągnięć,
wad i grzechów, wewnętrzne niezadowolenie z ich powodu oraz szlachetne podejmowanie postanowień zmiany. Niestety wspólnym doświadczaniem jest także zawodzenie w ich realizacji. Jedni mają słomiany zapał, inni mimo dobrego startu powoli
spuszczają z tonu, i w końcowym efekcie wszystko zostaje po staremu. Św. Paweł
zauważył to nieszczęście człowieka i tak opisał:
„Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to,
czego nienawidzę - to właśnie czynię. (...) Jestem bowiem świadom, że we mnie,
to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co
dobre, ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło,
którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech,
który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić
dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które
toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu
mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli
z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego!” (Rz 7)
Apostoł Paweł nie tylko genialnie opisał moralną niedolę ludzką, ale zarazem
wskazał też na Tego, który nam przynosi ratunek: Jezusa Chrystusa.
Jak doświadczyć owego ratunku, który przynosi Chrystus? Jak się zmienić?
Jak ukształtować swój charakter? Kościół przekazuje nam mądrość Bożą i uzdrawiającą moc sakramentów. Mówi nam też o pokucie i ascezie.
Pokuta
Pokuta jako „cnota” oznacza właściwą postawę człowieka wobec grzechu.
Chodzi o rzeczywiste pragnienie odwrócenia się od grzechu i ponownego ukierunkowania się ku Bogu. Postawa ta jest ofiarowana człowiekowi przez łaskę Bożą. Pokuta jest więc darem Pana Boga, znajdującym oddźwięk w czynie człowieka. Nasze
wybory podjęte wbrew Panu Bogu i naszemu sumieniu wywołują w duszy smutek.

Człowiek odwraca się od swej przeszłości i czuje do niej wstręt. Moc łaski daje
gotowość podporządkowania się słowu objawionemu i moc do odrzucenia faryzeuszowskiego samo usprawiedliwiania grzechu.
Centralnym aktem pokuty jest żal za grzechy jako owoc nawrócenia. Odkrywanie
wielkości Pana Boga i Jego miłości powoduje ów żal (skruchę) za popełnione
czyny. Wiem teraz z cała klarownością, że źle postępowałem, obrażałem Boga i
jest mi z tego powodu przykro. Moje wybory, decyzje są też niejako dosłownie
skruszone. Ich dawna moc i pewność zostały pokruszone na pył.
Pokuta zawiera dalej postanowienie poprawy, wolę przystąpienia do sakramentu
pokuty, ufność w Boże Miłosierdzie i w pomoc Jego łaski mimo słabości.
Asceza
Słowo to brzmi dziś staromodnie. Współczesny człowiek „wyznający”
kulturę przyjemności rezygnuje często z jakiejkolwiek formy ascezy i wyrzeczenia. Na rozpoczęcie liturgicznego okresu pokuty warto przypomnieć sobie jego
znaczenie. Przez ascezę określa się systematyczną pracę nad sobą samym w celu
osiągnięcia ideału osobistej doskonałości. Sam Jezus wzywa nas do tego słowami: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” Według definicji psychologicznej asceza polega na „integrowaniu potrzeb, pragnień i
upodobań ludzkiego ciała i psychiki - z potrzebami, pragnieniami i upodobaniami
ludzkiego ducha.” Mówiąc inaczej, poprzez ascezę dokonuje się zwalczanie egoizmu, który koncentruje się na własnych potrzebach i przyjemnościach. Asceza
jest konieczna w procesie kształtowania charakteru i postępu duchowego. „Jeśli
kto chce być moim uczniem - mówi Jezus - niech zaprze samego siebie i niech
mnie naśladuje.” Katechizm stwierdza: „Droga do doskonałości wiedzie przez
Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej.”.
Postęp duchowy zmierza do coraz bardziej wewnętrznego zjednoczenia
z Chrystusem. Jan Paweł II. w jednym ze swych przemówień o ascezie mówi, że
dzięki niej odzyskujemy tę „prostotę myśli, woli, serca która jest nieodzowna, ażeby w swoim wewnętrznym „ja” spotkać się z Bogiem. Bóg właśnie na nią czeka,
aby przybliżyć się do człowieka wewnętrznie skupionego i zarazem otwartego na
Jego słowa i miłość. Duszy w ten sposób przysposobionej Bóg pragnie się udzielać. Pragnie ją obdarowywać tą prawdą i miłością, która w Nim ma swe pełne
źródło.”
Uczynki pokutne
Podjęcie uczynków pokutnych oznacza wolę przemiany siebie w duchu
posłuszeństwa wezwaniu Jezusa: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.” Spełnianie ich może być też motywowane wolą zadośćuczynienia.
Podstawowe postawy pokutne to post, modlitwa i jałmużna. Uczynki te są symbolami woli nawrócenia na trzech najważniejszych płaszczyznach życia ludzkiego:
w relacji do siebie, w relacji do pana Boga i bliźniego.

W praktyce przez „post”rozumiemy podjęcie wyrzeczenia i abstynencji, aby
odciążyć swe ciało i duszę od tego, co może samo w sobie nie jest złe, ale co nie jest
nam też do życia konieczne. Powstałe w ten sposób rezerwy dobra, np. czasu, mogą
przyczynić się do mego zbliżenia do Boga i bliźniego.
Uzyskanie harmonii w życiu przy pomocy wysiłku woli i samozaparcia
wielkopostnego, daje dużo radości i satysfakcji. Porażki naszej słabej woli jeszcze
bardziej zachęcają nas do ufności i szukania wsparcia u Boga, także w spowiedzi.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I Niedzielę Wielkiego Postu
17.02.2013
1. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia.
W liturgii dominuje kolor fioletowy szat liturgicznych, odprawiane są nabożeństwa
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszej parafii Droga Krzyżowa odprawiana jest
w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.00 dla dzieci, o 18.00 dla dorosłych oraz
dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do przygotowujących się do Sakramentu
Bierzmowania,
w kościele szkolnym o godz. 19.15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00, poprzedzone różańcem pokutnym o
godz. 15.30. Wszystkich gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach wielkopostnych, tym bardziej, że za uczestnictwo w nich można uzyskać
odpust zupełny.
2. Po nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 17.00 rozpoczęcie kursu przed-małżeńskiego w salce katechetycznej wikariatki.
3. Rozpoczął się okres spowiedzi wielkanocnej. Kartki do spowiedzi wielka-nocnej
można odbierać w godzinach otwarcia biura parafialnego. Pierwszy Synod Diecezji
Toruńskiej w statucie nr 300 par. 3 przypomina: „Zachowuje się zwyczaj tzw. kartek
do spowiedzi wielkanocnej. Fakt tej spowiedzi należy od¬notować w kartotece parafialnej, a kartki z obcej parafii odesłać po zakończeniu okresu wielkanocnego do
parafii zamieszkania penitentów”.
4. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu w piątek 22. lutego święto Katedry
Świętego Pawła Apostoła.
5. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego zaprasza wszystkich
przedstawicieli zakładów pracy w piątek 22. lutego o godz. 13.30 do Kaplicy Krzyża Świętego na wspólną modlitwę w intencji brodnickich zakładów pracy i ludzi w
nich pracujących.
6. Siostry Służebniczki NPNMP zapraszają na wielkopostne skupienie maturzystki,
studentki oraz młodzież pracującą. Szczegóły na plakatach.
7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
8. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do „domu Ojca” śp.: Piotr Stachurski l. 68;
Dominika Baranik l. 21; Gertruda Brzóskiewicz l. 91
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+ rodzice: Bernard i Teresa Swinarscy i ich dzieci: Jerzy i Irena.
+ Genowefa Skibińska.
+ Piotr Stachurski - popogrzebowa.
+ Dominika Baranik - popogrzebowa.
+ Ludwika i Maksymilian Szyc; zm. z rodziny.
+ Józef i Ludwika i syn Jerzy Zarębscy.
+ Marianna Ziętak i jej rodzice i rodzeństwo; Łucja i Jan Mederscy.
+ siostry: Bożena, Maria, siostra Służebniczka Alweria oraz Monika.
+ Czesław Szmeichel – 14 r. śm.
Dziękczynna oraz z prośbą o zdrowie i Boże błog. i opiekę M. B. Nieustającej
Pomocy.

+ Maria Buńka – 22 r. śm; zm. dziadkowie.
+ Beata, Bronisława i Piotr Lichnerowicz.
+ Jadwiga Krajnik – z racji urodzin; Mieczysław i Urszula Krajnik.
+ Małgorzata Prusakowska – z racji imienin; zm. z rodziny.
+ Anastazja i Stanisław Sucheńscy.

+Jan Stożyński – 6 r. śm.
+ rodzice: Ludwik i Bożena Szczepańscy.
+ Izydor Wasielewski.
O szczęśliwą operacje i łaskę zdrowia dla p. Kasi Węcławskiej – int. od przyjaciół.
Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji p. Urszuli oraz w int. wszystkich,
którzy trwali na modlitwie w czasie pobytu w szpitalach.
8.00 + Edward Gołębiewski – int. z racji urodzin.
18.30 + Maria i Zygmunt Kukawka; Andrzej Tadajewski.
18.30 + Zofia i Gabriel Osińscy; Franciszek Pniewski.
18.30 + Józefa, Marta i Stefan Delewscy; Jan, Genowefa Grenda.
6.30 + rodzice: Jadwiga i Stefan Brześkiewicz; bracia Jan i Roman.
8.00 + rodzice: Kazimiera i Bolesław Wiśniewscy.
9.30 SUMA – ZA PARAFIAN.
11.00 + Ludwika – 4 r. śm. i Henryk Kwaśniewscy oraz rodzice z obojga stron.
12.15 + Barbara, Bogdan, Justyna Gutkowscy.
18.30 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
8.30 + zm. z rodziny Cacha: Alojzy, Helena, Wit, Lech oraz Maria i Bogdan Lewiccy.
10.00 Podziękowanie Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i łaskę
zdrowia oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny Lisińskich.
11.30 + Roman Zakrzewski.

