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WIADOMOŚCI Z FARY
Wydorośleć w wierze

Wiara jest darem, którego nie można sobie przywłaszczyć. Jest darem ulotnym - łatwo utraci wiarę ten, kto się o nią nie troszczy. Adwent to czas przygotowania drogi Panu, to znaczy oczyszczenia postawy wiary. „Bez wiary Bogu podobać
się nie można” (por. Hbr 11, 6). Bez głębokiej wiary człowiek nie dorasta nawet do
samego siebie. Wierzyć, aby żyć pełnią…
Wiara czasami ma smutne oblicze. Jawi się jako zakaz lub nakaz. Jako jakieś
zawieszenie pomiędzy czymś realnym a niesprawdzalnym. Wierzymy, ponieważ tak
nas wychowano, tak nam każą. A właściwie trochę ze strachu albo wreszcie z racjonalnego myślenia, że może rzeczywiście Bóg jest.
Popychani strachem, tradycją albo intuicją - wierzymy. Ale taka wiara nie ma
pełnego oblicza, ponieważ jest wiarą bez miłości. Smutna to wiara, ale się zdarza.
Laura Anderson, pisarka, piosenkarka, reżyserka, pisze w jednym z felietonów o miłości z przymusu. Opowiada, jak znalazła się w Pensylwanii na farmie u
pewnej rodziny. Kiedy wszyscy siedzieli przy kuchennym stole, przyszła babcia.
Usiadła z rodziną i zaraz zaczęła męczyć wnuczka. Daj babci buzi. Dasz babci buzi?
No, dalej, tylko jeden buziak. W końcu ojciec dziecka, trochę podenerwowany,
mówi - niech się mama uspokoi. Da mamie buziaka, jak będziemy w pokoju. Parę
chwil później wszyscy znaleźli się w dużym pokoju i zasiedli do obiadu. Historia z
buziakiem rozpoczęła się na nowo. Babcia zaczyna - no, teraz wnusiu, chyba dasz
babci buziaka? Wnuczek podchodzi do niej, powłócząc nogami, i przytula usta do
jej policzka. A ja na to patrzę - pisze Laura Anderson - i widzę, jak mały chłopiec
właśnie nauczył się całować bez miłości.
Pocałunek jako forma zapłaty, element układu. Pocałunek bez miłości wstrząsnął autorką.
A czy nie zdarza się nam taka postawa wiary? Modlitwa bez miłości, chodzenie do kościoła z obowiązku, przestrzeganie przykazań ze strachu. Wiara bez
miłości jest smutna, a może lepiej - trudna na co dzień. Stąd szukamy czegoś w zastępstwie. A może nie szukać, ale wypełnić swoją wiarę czułością do Boga. Potrafią
to często ludzie prości. Im prostsza wiara, tym bardziej autentycznie się ujawnia.
Czułość wiary przejawia się na przykład w złożeniu kwiatów w kapliczce przydrożnej czy ofiarowaniu Mszy św. za wnuków i dzieci w rocznicę urodzin lub ślubu. Ci,

co kochają, znajdują sposób, aby swą miłość okazać. Wierzyć w Boga to też kochać
Go. Nie wystarczy znać na pamięć formuły pacierza, recytować fragmenty Biblii.
Wierzyć to dobrze czynić drugiemu ze względu na Boga. Kocham Niewidzialnego,
dobrze czyniąc widzialnym.
Przejawem czułości jest też obecność. Dać Bogu swój czas. Być, wyjąć go z
zajęć codzienności i specjalnie ofiarować Bogu. Być dotkniętym szczęściem. Wtedy
wiara się odradza, nabiera świeżości i mocy. Jest ona łaską, ale trzeba ją pielęgnować
i nią żyć.
Wydorośleć w wierze. Tak, nawet w wierze trzeba rosnąć. Dorastanie jest
ciężką pracą. Dlatego tak wielu niedowiarków i wątpiących wśród tych, którzy wierzyli. Oddychać wiarą na co dzień to piękne, ale niełatwe.
Dziecięca wiara nie wytrzyma konfrontacji z problemami ludzi dorosłych.
Dorosły z niedojrzałą wiarą zawsze będzie miał kłopoty.
Wiara daje moc, aby szczęśliwie żyć. Andrzej Seweryn po premierze filmu
„Prymas”, zapytany przez dziennikarkę, co dało mu spotkanie z taką postacią jak Prymas Stefan Wyszyński, powiedział, iż grając Prymasa Wyszyńskiego, zrozumiał, jak
silny może być człowiek dzięki swej wierze.
       Ks. Krzysztof Pawlina
MODLITWA O DAR WIARY
Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie! Spraw, żeby wiara moja była pełna, żeby przenikała moje myśli, mój sposób sądzenia.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była dobrowolna, to znaczy, żebym osobiście zgodził się i przylgnął do tej wiary, ażebym przyjął wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i wszelkie
obowiązki, jakie ona niesie z sobą.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pewna, oparta na całym szeregu dowodów i
wewnętrznym świadectwie Ducha Świętego, pewna swoim umacniającym światłem i uspakajającym wnioskiem, który daje mi odpoczynek dla duszy.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była silna, żeby się nie lękała trudnych problemów,
żeby była zawsze chciwa i gorliwa nowych świateł, żeby się nie obawiała przeciwności ze
strony tych, którzy wątpią albo, kiedy ją odrzucają, kiedy jej zaprzeczają, ale żeby spoczywała na przekonaniu wewnętrznym, że to jest Twoja prawda; żeby zawsze moja wiara zwycięsko przechodziła ponad krytyką i ciągle się utwierdzała, przezwyciężała trudności dialektyczne i duchowe, na jakich upływa dzisiaj nasze życie doczesne.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była radosna i żeby dawała pokój i szczęście mojemu duchowi, żeby usposabiała do rozmowy z Bogiem i do rozmów z ludźmi.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była skuteczna; daj miłości mojej sposób, ażebym
mógł tę wiarę wyrazić na zewnątrz tak, aby powstała prawdziwa przyjaźń z Tobą, abym Ciebie przez moją działalność okazywał w cierpieniu, w oczekiwaniu ostatecznego objawienia,
w ciągłym poszukiwaniu i dawaniu nieustannego świadectwa, żebym w tym wszystkim znajdował także pokarm dla ufności i dla nadziei.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pokorna, ażeby opierała się nie tylko na doświadczeniu mojej myśli i mojego uczucia, ale żeby była wzbogacona świadectwem Ducha
Świętego i żeby nie szukała lepszej gwarancji niż w uległości Tradycji i autorytetowi Magisterium Kościoła świętego. Amen.
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O Boże błogosławieństwo dla Gabrieli i Benedykta oraz ich dzieci z okazji 35
rocznicy ślubu.
+ Henryk Stóżyński - popogrzebowa i Krystyna Stóżyńska.
+ Alojzy Kaliszer - 13 rocz. śm.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
+ Edmund Świątkowski - 19 rocz. śm.
+ Grzegorz Cieślik z racji imienin – intencja od brata Teofila.
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla o. Huberta –
dziękując za posługę w parafii.
+ Danuta Mandrzejewska – popogrzebowa.
+ Teresa Seweryńska – int. od 7 Róży Różańcowej.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
+ Barbara Włodarz – 2 rocz. śm.
+ Bolesław Kuś – 8 rocz. śm.
+ Władysław Kępczyński – 5 rocz. śm.
+ Edwin Ciarkowski – popogrzebowa.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Kazimierz Bartnicki – 24 rocz. śm.
+ Barbara Szałwińska.
+ rodziców Brodzik i zmarłych z rodziny.
+ Stanisław Boiński i zmarli z rodzice.
+ Alfons Wałdowski – 25 rocz. śm.
+ Henryk Domżalski – popogrzebowa.
+ Mieczysław Łukowski.
+ Andrzej Borkowski i zmarli rodzice.
+ Edward Czarnecki z racji urodzin.
+ Kazimierz Andryszczyk z racji urodzin.
+ rodzice: Łucja i Jan Janowscy oraz rodzeństwo i rodziców z obojga stron.
+ Mieczysław Łukowski.
Dziękczynno błagalna do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za
odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki,
Anny i Marii.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
Dziękczynna w 55 rocznice ślubu pp. Teofila i Krystyny Zielińskich z prośbą o
dalszą Bożą opiekę.
REZERWACJA
+ Maria i Mieczysław Kędzia i zm. z rodziny.
+ Marianna, Franciszek i Andrzej Olszewscy.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
+ Przemysław Toczyński.
+ Alojzy Czajkowski.
+ rodzice: Wanda i Ludwik Wrzosek i dziadkowie z obojga stron.
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+ Jan Smoczyński - 20 rocz. śm.
+ Irena Wiśniewska - 50 rocz. śm.
SUMA za parafian.
+ Jerzy Krajewski - 29 rocz. śm; rodzice Wiktoria i Antoni oraz siostra
Elżbieta.
+ Elżbieta Lewandowska w 16 rocz. sm.
+ Honorata i Józef Więckiewicz; zm. rodzice z obojga stron.
+ Genowefa Pirosz i zm. rodzice.
+ Mirosława Lembke i Józef Wojnowski.
REZERWACJA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIV Niedziela Zwykła
7. lipca 2013
1.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian oraz gości wypoczywających
na Pojezierzu Brodnickim. Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej pogody.
2.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 8. lipca św. Jana z Dukli,
prezbitera, we wtorek 9. lipca po mszy św. o godz. 8.00 nowenna przygotowująca
nas do Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej, w czwartek 11. lipca św. Benedykta, opata, Patrona Europy, w piątek 12. lipca św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i
męczennika, w sobotę 13. lipca św. św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników.
Tego dnia zapraszamy na nabożeństwa fatimskie: po Mszy św. o godz. 8.00 do Kaplicy Krzyża Św. na Wielką Nowennę Fatimską, zaś po Mszy św. wieczornej na procesję
fatimską z różańcem. Przynosimy ze sobą świece.
3.
Zapraszamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. W dni powszednie od godz. 8.30 do 18.15 w Kaplicy Krzyża Św. wystawiony jest Najświętszy
Sakrament. Niech będzie to chwila osobistego spotkania z Panem Jezusem i zarazem
wyznanie wiary w Jego Eucharystyczną obecność.
4.
W piątek 12. lipca młodzież ze wspólnoty św. o. Pio z Torunia, przeżywająca
swoje rekolekcje w Bursie Caritas, zaprasza do naszej brodnickiej fary na „Wieczór
Chwały”, który rozpocznie się o godz. 18.30. Poprzedzi go ewangelizacja uliczna pod
hasłem „Brodnica dla Jezusa”. Wszystkich serdecznie zapraszamy
5.
W piątek 9. sierpnia gościć będziemy w naszej parafii Kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Wydarzenie to poprzedzone zostanie misjami parafialnymi, które poprowadzą ojcowie paulini. Misje rozpoczniemy w niedzielę 4. sierpnia.
Szczegółowy program zostanie ogłoszony w najbliższym terminie. Już teraz prosimy
wszystkich o modlitwę w tej intencji.
6.
Jak już   wcześniej informowaliśmy w lipcu i sierpniu kancelaria parafialna
otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo
w poniedziałek i piątek od godz. 16.00 do 17.00.
7.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze
tygodnika „Niedziela” .
8.
Z naszej parafii odeszli do „Domu Ojca” śp.: Henryk Stóżyński, l. 76 i Edwin
Ciarkowski, l. 74. „Wieczny odpoczynek…”.

