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WIADOMOŚCI Z FARY
Wielki Post czasem nawrócenia

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - słowa te słyszeliśmy przy obrzędzie posypywania głowy popiołem na rozpoczęcie Wielkiego Postu w Środę Popielcową. Tymi słowami Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. W tych
słowach streszcza się zasada chrześcijańskiego życia. Ponieważ prawdziwy chrześcijanin potrzebuje ciągłego nawracania się. Może wydawać się dziwne, dlaczego
wierzący, praktykujący chrześcijanin ma się nawracać, skoro wierzy i żyje Ewangelią.
Jan Paweł II określa nawrócenie jako „pełne i szczere przylgnięcie do Chrystusa i do Jego Ewangelii poprzez wiarę” (RMi 46). Człowiek przez nawrócenie
zbliża się do świętości Boga oraz odnajduje własną wewnętrzną prawdę zakłóconą i naruszoną przez grzech. Niestety człowiek w swoim życiu nie jest nigdy tak
do końca zjednoczony z Chrystusem, brakuje tej pełni, do której powinien dążyć.
Czas Wielkiego Postu, który co roku zostaje nam dany, aby wejść w misterium męki
i zmartwychwstania z jeszcze głębszą świadomością przynależności do Chrystusa
naznaczony jest w szczególny sposób tą potrzebą nawrócenia.
Nawrócić się to pozwolić Chrystusowi wejść do mojego życia.  Przypominają mi się słowa Ojca Świętego, który wołał „otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Możemy sobie wyobrazić pokój pozamykany ze wszystkich stron, do którego nie dochodzi żadne światło i panuje w nim ciemność, która budzi lęk. Małe uchylenie drzwi
sprawia, że dochodzi światło i rozjaśnia pokój, ale jeszcze nie w pełni, tylko całkowite otwarcie drzwi pozwoli rozjaśnić pokój i trzeba się na to odważyć, tak jak mówił Papież: „Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, a nawet otwórzcie drzwi
Chrystusowi na oścież”. Tylko otwarcie drzwi na oścież, całkowicie, pozwala na pełne przylgnięcie do Chrystusa. Nam nieraz wydaje się, że wystarczy mała szczelina,
małe uchylenie drzwi i na więcej nas nie stać. Może boimy się światła, które odsłoni
nasze niedoskonałości, a my nie chcemy ich zauważyć. Ale wtedy trudno się nawracać, trudno coś ulepszać nie mając pełnego obrazu samych siebie. Boimy się tego,
że jesteśmy niedoskonali i chcemy to ukryć. Proces nawracania się opiera się na
prawdzie. Ta prawda jest dla nas wstydliwa, ale nie można od niej uciekać. Jest to
prawda, która wskazuje na nasz grzech. Od grzechu można się uwolnić tylko wtedy,
jeśli się do niego przyznamy i będziemy chcieli z nim zerwać. To wszystko wyma-

ga wiele trudu i przezwyciężania własnych słabości. Wstąpienie na drogę prawdy
i miłości świadczy o tym, że pragniemy dobra własnej duszy i jest w nas gorące pragnienie poznania prawdy. Ta prawda, tak bardzo poszukiwana, daje nam wewnętrzną
moc, dzięki której poznawszy swoje zło, idziemy za nakazem Chrystusa i wstępujemy na drogę pokuty. Pokutą powinno być ogarnięte całe serce i takie pragnienie nie
może nas opuszczać. Z tego pragnienia rodzi się miłość Boga.
Nawrócenie i pokuta
U podstaw podjęcia decyzji o nawróceniu leży odkrycie miłosiernej miłości.
Przyznanie się do grzechu rozpoczyna proces nawrócenia, który jest możliwy dzięki
poznaniu siebie w świetle wiary i rozpoznaniu wartości człowieka w oczach Bożych.
Doświadczając grzechu i uświadamiając sobie zniewolenie pragniemy wyzwolenia.
Zawsze mamy czas na poprawę, ale nigdy nie możemy odkładać na później swojego
nawrócenia i pokuty. Każdy dzień jest ważny. Bóg jednak nie ogranicza człowieka
w czasie jego pokutowania i nie nakazuje mu, kiedy powinien zacząć pokutować.
To jest wielkie uszanowanie wolności człowieka ze strony Boga.
Człowiek może w pewnym momencie swojego życia odstąpić od Bożych
przykazań i pójść za głosem swoich słabości, ale miłosierna dłoń Boga zawsze oczekuje na jego nawrócenie i powrót do owczarni Chrystusowej. Nawrócić się i czynić
pokutę to jedno z największych zadań człowieka na ziemi. To jest wielkie dzieło,
do którego Pan nawołuje każdego człowieka. Pokutując, oczekujemy jednocześnie
miłosierdzia Bożego, bo tylko w Bogu tkwi prawdziwa moc do przezwyciężania zła
szerzącego się w duszach ludzkich.
Owoce nawrócenia
Na koniec posłuchajmy dialogu, jaki prowadziło dwóch przyjaciół; jeden był
niewierzący, drugi natomiast nowo nawrócony ku Chrystusowi:
- Tak więc nawróciłeś się ku Chrystusowi?
- Tak.
- W takim razie na pewno dużo o Nim wiesz. Powiedz mi, w jakim kraju się urodził?
- Nie wiem.
- Wiesz przynajmniej, ile kazań wygłosił?!
- Nie wiem.
- Prawdę mówiąc, wiesz bardzo mało, jak na człowieka, który twierdzi, że nawrócił
się ku Chrystusowi.
- Masz rację. Wstydzę się, że tak mało o Nim wiem. Ale coś jednak wiem: Przed
trzema laty byłem pijakiem. Miałem długi. Moja rodzina rozpadła się. Moja żona
i dzieci bały się moich nocnych powrotów do domu. A teraz przestałem pić, nie
mamy długów, nasz dom jest szczęśliwym domem, dzieci z tęsknotą wyglądają co
wieczór mojego powrotu. Wszystko to zrobił Chrystus dla mnie. I to jest to, co wiem
o Chrystusie. Znać naprawdę, to znaczy zostać przemienionym, przez to, co się zna.
Nawrócenie prowadzi do lepszego poznania Chrystusa i do wewnętrznej przemiany.
Na ile ja znam Chrystusa? Czy Chrystus przemienia moje życie?
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Intencje Mszalne 04.03 – 10.03.2013 r.
+ Jan Kucharczyk – int. z racji urodzin; Jadwiga Kucharczyk; rodzice z obojga
stron.
+ Kazimierz Berent – w dniu imienin.
+ Kazimiera Kędzia; rodzice i rodzeństwo.
REZERWACJA
+ Kazimierz Rutkowski – int. z racji imienin.
+ Ks. Kazimierza – w dniu imienin.
+ mąż Kazimierz Czerwiński – w dniu imienin.
+ Józef Boros – greg. 8.
+ Kazimierz Karpiński – 25 r. śm; zm. rodzice.
+ Wacław Lamparski.
Dziękczynna z okazji imienin z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Kasi.
+ Kazimierz Słemborski; zm. rodzice.
W podziękowaniu Panu Bogu za życie śp. Kazimiery, Wacława i zm. z rodziny.
+ Konrada i Michał Pechman.
+ Józef Boros – greg. 9.
+ Hieronim Kalinowski; zm. rodzice: Franciszek i Zofia Jędraszek; bracia:
Stanisław i Alfons.
+ Urszula Stencel – 2 r. śm.
O zdrowie dla Urszuli i zgodę w rodzinie.
+ Stefan Sargalski – 28 r. śm.
+ Kazimierz Rutkowski – 26 r. śm.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Józef Boros – greg. 10.
+ Władysław i Zofia Szymańscy; Alfons i Stefania Pruszewiczowie.
+ Elżbieta Adamczak – Kniotek - int. od przyjaciół.
+ Ryszard Plisikiewicz.
Dziękczynna w 4 rocznice ślubu pp. Agaty i Krystiana z prośbą o Boże błog. i
opiekę Matki Bożej.
+ Józef, Monika, Aleksander Pasternaccy; Marianna Kowalska; rodzice Klonowscy.
+ Józef Boros – greg. 11.
+ Wojciech Komarowski – 5 r. śm.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w naszej
parafii.
+ Jan i Weronika Lamparscy.
+ Mieczysław Cichocki – popogrzebowa.
+ Alojzy Bojar – 13 r. śm; zm. z rodziny.
+ Józef Boros – greg. 12.
+ rodzice: Marianna i Stanisław Kłosowscy; Feliks i Franciszka Rumińscy.
+ rodzice: Ignacy – w rocz. śm. i Zofia Burzyńscy; zm. bracia i siostry.
REZERWACJA
+ Teresa Pawińska.
O Boże błog. dla Marii i Adama Cieślińskich.
+ Józef Boros – greg. 13.
+ Gertruda Raszkowska – 2 r. śm.
+ Teresa Rzanna.

IV Niedziela
Wielkiego
Postu
10.03.2013

Kościół
szkolny

6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Zbigniew Zygmunt – 15 r. śm.
+ Weronika Wilemska – int. z racji urodzin.
SUMA – ZA PARAFIAN.
Dziękczynna za łaski i dary Ducha Św. z prośbą o dalsze Boże błog. dla rodziców,
brata i siostry.
+ Domicela i Jan Kalinowscy – 28 r. śm.
+ Józef Boros – greg. 14.
+ Helena, Henryk i Teresa Kowalscy; Helena i Jan Rudniccy.
+ z rodziny Gmińskich; Franciszek Osiński.
+ Zenobia i Józef Majorkiewicz.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Wielkiego Postu
3. marca 2013
1.
Przeżywamy trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Niech ten święty czas będzie
dobrą okazją do nawrócenia naszych serc. Pomagają w tym praktyki pokutne oraz
udział w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.
Przypominamy także o spowiedzi wielkanocnej. Kartki do spowiedzi można odbierać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.
2.
Katecheza przedmałżeńska dziś o godz. 17.00 w salce katechetycznej.
3.
W poniedziałek 4. marca święto św. Kazimierza Królewicza. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia imieninowe.
4.
Spotkanie katechetów z okazji rekolekcji szkolnych dzieci i młodzieży odbędzie się w środę 6. marca po Mszy św. wieczornej w plebanii.
5.
7. marca w pierwszy czwartek miesiąca spowiedź św. dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania od godz. 16.30, zaś Msza św. z katechezą o godz. 17.00.
6.
W sobotę 9. marca w łączności ze Mszą św. o godz. 8.00 Nowenna przygotowująca naszą parafię do nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej.
7.
W przyszłą IV niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy (13 marca) włącznie. Prowadzić je będzie
ks. prof. Dariusz Kotecki, dziekan Wydziału Teologii UMK w Toruniu.  Niech będzie to czas refleksji i przygotowania się na tegoroczny obchód Triduum Paschalnego. Dokładny program rekolekcji znajdzie się na plakatach.
8.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona zostanie na potrzeby WSD
w Toruniu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o klerykach przygotowujących się
do kapłaństwa oraz prośmy Boga o dobre i liczne powołania do służby Bożej z naszej parafii.
9.
W ramach jałmużny wielkopostnej do nabycia u ministrantów są „Paschaliki
Caritas” w cenie 6 zł.
10.
Zbiórka do puszek na misyjne dzieło „Ad Gentes” z ubiegłej niedzieli wyniosła 1200 zł. Ofiarodawcom i kwestującym składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Teresę Leszczyna, l. 65
i Mieczysława Cichockiego, l. 64. „Wieczny odpoczynek…”.

