Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 67(85) 2013 21.04.2013

WIADOMOŚCI Z FARY

Bóg powołuje człowieka do życia w pełni
szczęścia.

Bóg powołuje człowieka do życia w pełni szczęścia. Do tego zaproszony jest
każdy chrześcijanin. Niektórzy jednak spośród ochrzczonych otrzymują specjalne
powołanie do wypełnienia pewnego rodzaju misji specjalnej w Kościele. Takim powołaniem jest właśnie życie konsekrowane czy kapłaństwo. To nie jest wymysł człowieka, który sobie postanawia, że chce sobie żyć właśnie w taki sposób, czy taki zawód wykonywać. Powołanie jest zaproszeniem Osoby skierowanym do osoby, Boga
do człowieka. Bóg mówi do serca człowieka i daje mu konkretne posłannictwo. To
Jego mówienie nie musi dokonywać się w jakiś mocno nadzwyczajny sposób. Niekoniecznie będzie tak, że ktoś wychodzi z domu, spogląda sobie na piękny krajobraz i
dostrzega nagle wielki napis, czy głos wśród grzmotów, oznajmiający wolę Bożą. Bóg
mówi do wnętrza człowieka, który może usłyszeć Jego głos dzięki pomocy Ducha
Świętego.
Powołanie w Piśmie świętym
Powołanie zakonne, czyli do życia konsekrowanego, czy powołanie do kapłaństwa nie jest, jak niektórzy dzisiaj twierdzą, rzeczywistością, która została wymyślona przez Kościół w kolejnych wiekach jego rozwoju. Takie specjalne powołanie jest
mocno zakorzenione w Biblii i pochodzi od Boga. Pan, który się troszczy o swój lud
zawsze posługiwał się ludźmi do pewnych zadań. W Piśmie świętym istnieje wiele
opisów powołania, które Bóg kierował do różnych osób. Opisy te stanowią najpiękniejsze fragmenty Biblii.
Pierwszą postacią biblijną, która może być mistrzem w dziedzinie rozeznania
powołania jest Abraham. Kiedy Bóg zaczął do niego przemawiać znajdował się w
wielkim kryzysie, nie posiadał bowiem potomka, ani skrawka ziemi, w której mógłby
zostać pochowany, a miał już ponad 70 lat. Bóg Izraela obiecał mu, że pomimo wieku
jeszcze wzbudzi w nim liczne potomstwo i da mu na własność ziemię. I skierował do
niego wezwanie: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który
ci ukażę” (Rdz 12, 1). Abraham, chcąc odpowiedzieć na to specyficzne wołanie wyrusza, zostawiając cały swój dotychczasowy świat.
Nowy Testament: Szymon Piotr

Nowy Testament obfituje w wiele opisów powoływania uczniów przez Jezusa.
Takim oryginalnym przykładem jest fakt powołania rybaka Szymona Piotra. Chrystus spotyka wykończonego całonocnym i bezowocnym połowem Szymona na brzegu jeziora w trakcie naprawiania sieci. Kieruje do niego wezwanie do ponownego
wypłynięcia na głębie i zarzucenia sieci w jezioro. Piotr doświadczając Bożego działania w obfitym połowie czuje się niegodnym i mówi: „Odejdź ode mnie, Panie, bo
jestem człowiek grzeszny”.(Łk 5,8). Sytuacja jest więc podobna do poprzednich przypadków. Jezus dodaje odwagi Szymonowi: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I
przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5,10n). Gest
Nauczyciela domaga się odpowiedzi całym życiem i taka też była odpowiedź Piotra.
Moment powołania człowieka jest związany z radykalną zmianą jego życia, ze swoistym przewrotem. Dokonuje się zdecydowana przemiana myślenia i wartościowania
powołanego.
Zupełnie nowy sposób życia stał się udziałem Apostoła Narodów, Szawła,
przemienionego w świętego Pawła. Szaweł, który w gorliwości o judaizm przewyższał
wielu swoich współwyznawców, który z wielkim zapałem zwalczał Kościół chrześcijański, uważany przez niego za sektę, potrzebował mocnego wstrząsu. Taki wstrząs
zapewnił mu Pan Jezus, który ukazał mu się w drodze do Damaszku. Szaweł oślepiony
blaskiem Zmartwychwstałego spadł z konia i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego
Mnie prześladujesz?” Szaweł otrzymał nowe imię Pawła i stał się wielkim Apostołem
głoszącym Chrystusa Zmartwychwstałego wśród pogan.
Teraz Ty?
W Piśmie świętym istnieje jeszcze wiele innych przykładów osób powołanych
przez Boga do jakiegoś szczególnego zadania pośród ludu Bożego. Są one pewnymi
wzorami, typami dla powołań, jakie mają miejsce i dzisiaj wśród wielu ludzi młodych.
Typowy staje się sposób działania Bożego oraz odpowiedzi człowieka.
Wspólnota Kościoła już od samego początku swojego istnienia szukała szczególnych dróg, które miały pomagać w odnajdywaniu Boga, przebywaniu w Jego obecności i w dzieleniu się Nim z braćmi. Wyrażało się to poprzez podejmowanie życia
poświęconego Bogu w stanie dziewic i wdów konsekrowanych oraz pustelników. Z
czasem, przy niektórych osobach tak żyjących, zaczęły gromadzić się wspólnoty. Jednak ciągle, aż do dziś powtarza się ten sam schemat - powołanie przez Pana i wolna
odpowiedź człowieka.
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+ Henryk Sobiesiński.
+ Władysław Kempczyński i Hanna Baranowska.
O Boże błog. i dary Ducha Św. w zdaniu egzaminów dla wnuka Krystiana.
+ rodzice: Bogdan – 33 r. śm. i Dominika Sukowscy.
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+ Józef i Julianna Szkulimowscy.
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+ Jan Tarnowski – 21 r. śm; zm. z rodziny Tarnowskich i Sikorskich.
+ Marlena Panter – 4 r. śm; Jadwiga Nasiłowska.
+ Jan Zięciak – 5 r. śm; Marta, Paweł Zięciak; Maria Dudalska.
+ Jerzy Konera – z racji imienin.
Dziękczynna za przeżyte 99 lat p. Franciszka Hogi z prośbą o dalszą opiekę Bożą.
+ Wojciech Jankowski – z racji imienin.
Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Władysławy i Mieczysława Gołkowskich z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
+ Eugeniusz Olszewski; zm. rodzice.
+ Tadeusz Jasiński – popogrzebowa.
+ Ryszard Leszczyński – popogrzebowa.
+ rodzice: Marta i Stanisław Mieszczak – 30 r. śm; siostra Danuta oraz Czesław.
+ Jerzy Brzóskiewicz – z racji imienin; zm. rodzice i rodzeństwo.
+ Jan i Halina Piórkowscy.
+ Teofil i Helena Michalak i ich synowie.
+ Weronika Lamparska.
+ Efraim Horowitz – 24 r. śm.
+ Jan Siłakowski – 15 r. śm; Marianna, Stanisława i Jan Siłakowscy.
+ rodzice: Władysława i Ignacy Noculak.
+ Janina – 20 r. śm; Helena i Teofil Skonieczka.
+ mąż Józef Skowroński – 3 r. śm; córka Halina Strzelecka; Wiesława
Skowrońska; zm. rodzice Krzyżanowscy.
+ Jerzy Rogalski – z okazji imienin; Maksymilian Rogalski.
+ Bogdana Rzepka – 10 r. śm.
+ Marta i Józef Kamińscy; zm. z rodziny.
+ Edward Brześkiewicz – popogrzebowa.
+ Jadwiga Daszkowska - popogrzebowa.
+ Łukasz Kalk - popogrzebowa.
+ Jan Sobieszczyk – 1 r. śm.
+ Jan i Pelagia Łukowscy.
+ Tadeusz Olszewski – 24 r. śm. i Dominika Olszewska.
+ Szymon i Kazimierz Lorenc; Marianna i Jan Magalscy; rodzice: Henryka i Antoni
Moczadłowscy.
O zdrowie dla rodziny Freter.
+ Irena Dorczyk.
REZEREACJA
+ Tadeusz Nadolny – 4 r. śm; Marian Nadolny; rodzice z obojga stron i
rodzeństwo.
+ Jerzy Goszko.
+ Zyta Przedzienkowska – od rodziny Jędrzejewskich.
+ Paweł Katarzyński – 2 r. śm.
+ żona Józefa Wiśniewska – 20 r. śm.
SUMA – za Parafian.
+ Jan Wiśniewski – 11 r. śm.
+ Jan Szczypiorski; rodzice: Jadwiga i Józef; Bolesław Łepkowski.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
+ Elżbieta Petelska – 14 r. śm. i Stanisław.
+ Janina i Zygmunt Potempa; Waleria i Stefan Bentkowscy.
+ Henryk Laskowski.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkanocna
21. kwietnia 2013
1.
Dziś IV Niedziela Wielkanocna – w Kościele przeżywamy ją jako niedzielę Dobrego Pasterza. W tym dniu szczególnie pamiętajmy w modlitwie
o kapłanach, o Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu oraz prosimy
Pana Boga o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej, szczególnie z
naszej parafii.
2.
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzić będziemy: we
wtorek 23. kwietnia uroczystość św. Wojciech, bpa i męcz. patrona Polski, w
czwartek 25. kwietnia święto św. Marka Ewangelisty. 22. kwietnia po Mszy
Św. wieczornej możliwość oddania czci relikwiom bł. Jana Pawła II.
3.
Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza
składamy serdeczne Bóg zapłać z złożone ofiary.
4.
Próby śpiewu dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej
Komunii Świętej odbywać będą cię w każdą niedzielę po Mszy św. o godzinie
11, natomiast próby liturgiczne odbywać będą się: dla SP. 1 w poniedziałki i
piątki a dla SP. 7 we wtorki i w czwartki o godz. 17.00. W tym tygodniu SP. 7
spotyka się tylko we wtorek.
5.
Wszyscy, którzy z jakiejkolwiek przyczyny nie przystąpili do Sakramentu Bierzmowania, a chcieliby uczynić to w najbliższym czasie proszeni są
o zgłaszanie się osobiście do Ks. Patryka.
6.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie polecamy tygodnik katolicki „ Niedziela ” oraz nasz biuletyn parafialny. Ofiary złożone za
biuletyn przeznaczone są na wydruk i wyjazd lektorów na finał Mistrzostw
Polski LSO w piłkę nożną.
7.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Edward Grześkiewicz l. 75, Łukasz Dariusz Kalk l. 25. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Presley i zakonnica
Może jestem niedoinformowany. Może za mało czasu poświęcam mediom,
ale sądzę, że większość czytelników naszej gazetki, podobnie jak ja, nie słyszała
o filmie „Bóg to większy Elvis”. Tytuł brzmi może obrazoburczo, ale są to słowa Matki Dolores Hart, w młodości aktorki, która na planie pracowała z Elvisem
Presleyem. Film był nominowany do Oscara w 2012 roku w kategorii „najlepszy
krótki film dokumentalny”. Dowiedziałem się o tym, czytając w „Tygodniku Powszechnym” wywiad z bohaterką tej produkcji. Zaczyna się on od pytania: Czy to
prawda, ze Elvis czytał na planie filmowym Biblię? A kończy się odpowiedzią na
pytanie, czy jest wciąż aktorką: Tak - teraz gram dla Jezusa Chrystusa. I żeby było
jasne - nigdy nie zagrałam w kiepskim filmie. W Hollywood wystąpiła w jedenastu
produkcjach. 							
Kruchcik

