Katolicki targ
W życiu jak na targu - każdy krzyczy i zachęca do tego, aby kupić jego towar. Nie
znoszę tego nagabywania, ale takie są prawa rynku. Kiedy kupisz coś u jednego, a
następnego dnia skorzystasz z oferty drugiego, ten pierwszy raczy Cię miażdżącym
spojrzeniem. Coraz częściej widzę dokładnie to samo na naszym krajowym, katolickim
podwórku. Paradoks polega na tym, że nie sprzedajemy Pana Boga, ale siebie. Ok, to ostre
słowa. Jesteśmy jednak tylko ludźmi i nawet mimo przylgnięcia do Pana Boga, na tej
ziemskiej drodze "po ludzku" się wywracamy i potrzebujemy wstać. Często jednak
zamiast ręki, ktoś rzuca nam kłodę.
Nawrócenie to inaczej "metanoia", czyli zmiana myślenia. Tymczasem coraz więcej
osób, które poznaję i które otwarcie deklarują swoją przynależność do Kościoła
katolickiego, proponuje mi nie zmianę, a zamianę mojego - często błędnego myślenia - na
ich, rzekomo jedyne i poprawne spojrzenie na Ewangelię, kler, Kościół, czystość,
modlitwę itd. Jednak nikt z nas nie ma racji. Fundamentem naszej wiary jest ufność w
zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tę historię podają wszystkie cztery Ewangelie i to jest
jedyna prawda jaką mamy przyjąć. I, rzecz jasna, każdy z nas o tym wie. Przecież to
wydaje się być oczywiste. Tylko czy czasem nie tak oczywiste, że odstawiamy to w kąt?
Czytam kolejny raz historię największego Banity - Jezusa i czytam słowa: "Kto porzuci
wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy."
(Mt 19,29) To jest wezwanie. Wszystko, czyli całe swoje bagienko. To jest konkret. Ba, to
jest obietnica Boga! Nie przyjaciółki, która ma za sobą takie czy inne doświadczenia.
Jeden tylko jest Alfą i Omegą. Albo to zrozumiemy, albo staniemy się tylko pustymi
matrioszkami, które poobklejano różnymi, pobożnymi cytatami i pozostawiono, aby ktoś
mógł w jednej sekundzie te napisy zamalować, wyszydzić, uznać za nieswoje, czyli
nieboże. Gdzie leży problem? Moim zdaniem w tym, co nam wpajano przez lata.
Nauczono nas nie wierzyć, a znać historię wiary. Nauczono nas nie świadczyć, a bronić
swojego spojrzenia. Nauczono nas wysługiwać się Braćmi i Siostrami, kiedy już nie
mamy sił w tej bezsensownej egoistycznej bitwie, zamiast stawać z całą tą beznadzieją i
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bałaganem przed dobrym Bogiem. W końcu wpojono nam, że jako wierzący mamy
obowiązek osądzać innych, zamiast ich słuchać. Tak, to jest fatalistyczne. Jednego jednak
rodzice, księża na ambonie, państwo, szkoła, przyjaciele i doradcy nie byli w stanie nas
nauczyć. Nie nauczono nas nigdy nie upadać. Cały ten życiowy bałagan, w który
wpadamy jest Bożą bronią przeciwko złemu Duchowi. Jest ratunkiem Tego, który chce
dla nas tylko i wyłącznie dobra. Bóg pozwoli Ci robić wszystkie te rzeczy, o których
pisałem powyżej. Po co? Co to za Bóg?
To Bóg miłości. Bóg, który "udziela mądrości, z którego ust wiedza, roztropność; dla
prawych On chowa swą pomoc, On - tarczą żyjącym uczciwie; On strzeże ścieżek
prawości, ochrania drogi pobożnych".(Prz 2,1-9) "Wierzący, który nigdy nie wątpił, nigdy
nie nawróci wątpiącego." (Marie von Ebner-Eschenbach) Przemyśl to i w końcu się
określ. Jesteś człowiekiem. Nawet wtedy, gdy pełno w Tobie jadu i smrodu, jesteś Jego
synem i Jego córką. Jeśli nadal chcesz prowadzić różnorakie intrygi, podstępy i wierzyć w
zepsucie całego świata - Twój wybór. Droga będzie trudna i stracisz dany Tobie czas,
tłumacząc sobie, że żyjesz szczęśliwie. Że wiesz lepiej. Jak mówił kiedyś pewien kapłan łatwo jest prowadzić życie żywego trupa.
Papież Franciszek pyta Cię wprost: "Czy niesiesz ewangeliczne słowo pojednania i
miłości do środowisk, w których żyjesz i pracujesz?" Każda rozmowa, każdy konflikt i
każdy upadek nie uprawnia Cię do oczerniania innych. Nawet jeśli ktoś powie Ci, że tak
można. Sięgnij dziś po Ewangelię - "wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i
rzetelność, i każdą dobrą ścieżkę." (Prz 2,1-9) Krzysztof Kołacz.

Intencje Mszalne 15.07 – 21.07.2013 r.
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Poniedziałek
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Wtorek
16.07.2013
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+ Piotr Górny – 10 r. śm.
+ Bolesław, Jadwiga i Józef Zembrzyccy; Halina, Mieczysław i Piptr Rupińscy;
zm. z rodziny.
+ Henryk Berendt – w dniu imienin.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
REZERWACJA
+ Wojciech, Marian Jankowscy – int. z racji urodzin.
Dziękczynna w 30 r. ślubu pp. Zdzisława i Marii z prośbą o dalsze Bożą
opiekę
W intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju.
+ Antoni Szulwic.
Dziękczynna w rocz. ślubu pp. Mariusza i Darii z prośbą o bło. Boże dla nich i
ich dzieci.
+ Józef Stremplewski – 4 r. śm.
+ Mirosław Sadowski – 19 r. śm.
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XVI Niedziela
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+ Henryk Sobiesiński – 1 r. śm.
Dziękczynna w 31 rocz. ślubu Ryszarda i Elżbiety z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
+ Tadeusz Kaszyński - 9 r. śm i Urszula Kaszyńska – 6 r. śm.
+ Leon Hoga i Stefan Budzichowski – int. z racji urodzin.
+ rodzice: Henryk i Wanda Kopaczewscy.
+ Jan Kaliszer – 12 r. śm.
+ rodzice: Kurt i Genowefa Gierkie; barta Henryk Gierkie.
+ Szymon i Kazimierz Lorenc; Marianna i Jan Magalscy; rodzice: Henryka i
Antoni.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
+ Józef Czerw – 3 r. śm; Agnieszka, Michał; Zm. z rodziny Czerw.
+ Wacław, Teresa, Edmund Urbańscy; zm. z rodzice z obojga stron; Kazimierz
Pawiński.
+ rodzice: Marianna i Franciszek; bracia: Andrzej i Franciszek Olszewscy.
Z podziękowaniem za szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Reginy.
+ Marianna Wysocka – popogrzebowa.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
+ Józefa, Cecylia i Marianna.
+ Halina i Stanisław Rogowscy – w rocz. śm; Zyta i Stanisław Ziemba; Janusz
Fietkiewicz.
+ rodzice: Stanisław i Regina Korpusik.
+ Władysława Świderek – 14 r. śm; Józef i Henryk Świderek.
+ Zygmunt i Stanisława Agacińscy; Wiktoria Bugowska i Jan Agaciak.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz oraz zmarli z rodziny
Wojdanowiczów.
REZERWACJA
+ Halina Kaliszer – 17 r. śm; Bernard Kaliszer; zm. z rodziny.
+ Stanisław Czarnecki - 2 r. śm.
+ Eufemia i Franciszek Kurlenda.
+ Genowefa Panek.
SUMA za parafian.
+ Jan Zieliński, Krystyna Kwiatkowska, Maria Jaster; rodzice Drumińscy i
Zielińscy.
+ Jadwiga Komoszyńska – 7 r. śm.
+ rodzice: Jaworscy; bracia i bratowe; siostra Marianna.
+ syn Henryk Płoszyński; mąż Henryk Płoszyński.
+ Krzysztof – z racji imienin i Tomasz Hoga.
+ rodzice: Stanowiccy; zm. z rodziny.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XV Niedziela Zwykła
14. lipca 2013
1. W tym czasie wakacyjnym serdecznie pozdrawiamy wszystkich
parafian oraz gości wypoczywających na Pojezierzu Brodnickim.
Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej pogody.
2. W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 15. lipca św.
Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła, 16. lipca NMP z Góry
Karmel (MB Szkaplerznej), w sobotę 20. lipca bł. Czesława, prezbitera.
3. W piątek 19. lipca po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji pokoju.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 spotkanie modlitewne przed
obrazem JEZU UFAM TOBIE w Kaplicy Krzyża Św.
5. Jest to także III niedziela miesiąca - tradycyjna kolekta gospodarcza.
Polecamy ją ofiarności wiernych.
6. 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.
7. 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 umieszczony jest na folderze, który po Mszy
św. będą rozdawać ministranci. Już teraz prosimy wszystkich o
modlitwę w tej intencji.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym
numerze tygodnika „Niedziela” m.in. ciekawe artykuły na temat
Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro oraz o Zespole Pieśni i
Tańca „Śląsk”, który nie tak dawno temu gościł w Brodnicy.
9. Z naszej parafii odeszli do „Domu Ojca” śp.: Wacław Najda, l. 88,
Aleksandra Kalk, l. 80, Irena Rydzkowska, l. 91. „Wieczny
odpoczynek…”.
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