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WIADOMOŚCI Z FARY
Na wiarę

Na wiarę? Bez weryfikacji? Bez pewności? Mam przyjąć coś tak po prostu?
To zbyt wielkie żądanie! To przeciwne ludzkiej godności, by żądać wiary zamiast
okazania dowodu!
Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem do Boga, równocześnie
i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg
objawił.
Zaufanie jest trudne. Zwłaszcza, gdy człowiek wielokrotnie doświadczył zawodu. Owszem, zawiódł człowiek. Ale tak jak zawód w dzieciństwie odciska swoje
piętno na relacji z żoną czy mężem, tak fakt, że zawiódł człowiek, utrudnia zawierzenie Bogu. Na nic przekonywanie, że Bóg nie zawodzi. Trzeba się odważyć na
odsłonięcie. Wiara rodzi się z doświadczenia wierności.
Bóg pozwala się doświadczać. Cierpliwie czeka na moje zawierzenie. Czeka,
aż przylgnę do Niego z miłością.To jest droga wiary. Jakże podobna do ludzkiej.
Zaczyna się od spotkania. Podobnie jak między ludźmi najpierw powstaje więź
i z niej rodzi się zaufanie. A jednak...
Jest słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć absolutnie w to,
co On powiedział. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w jakimś
stworzenizm- przypomina katechizm. W jakimś stworzeniu...
Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku – pisał Jeremiasz (Jr 17,
5-6). Przeklęty, czyli nieszczęśliwy. Już jest dotknięty cierpieniem, choć jeszcze tego
nie widać, choć jeszcze sam tego nie wie. Zawód jest naszym codziennym doświadczeniem. Ludzie zawodzą. My zawodzimy innych.
A jednak ciągle ufamy sobie nawzajem. Warto ufać. Przecież wielokrotnie
doświadczamy życzliwości, pomocy, wsparcia. Stwierdzamy: tak, powiedziano mi
prawdę. Tak, ten człowiek jest mi wierny. Bez zaufania życie stałoby się koszmarem.
Ciągle na nowo wierzymy w to, co inne osoby mówią nam o sobie i swoich
zamierzeniach. Ufamy ich obietnicom. Bez tego niemożliwe okazałaby się przyjaźń
i miłość, bez tego niemożliwe byłoby małżeństwo. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić
człowieka do końca. Przyjmujemy go na wiarę. Bez pełnej weryfikacji. Bez pewności. I nie skarżymy się, że uchybia to naszej godności.
Człowiek może zawieść. Człowiek może skłamać. Bóg jest dobrem, prawdą i

wiernością. Sam to o sobie powiedział. Takie świadectwo przyniósł o nim Jego Syn.
Takie świadectwo powtarzają święci. Czego jeszcze potrzebuję, by zaufać?
Modlitwa Ojca Świętego Pawła VI o wiarę.
Panie, spraw, żeby wiara moja była pełna, bez zastrzeżeń, żeby przeniknęła
moje myśli, mój sposób sądzenia o rzeczach Bożych i o rzeczach ludzkich. O Panie,
spraw, żeby wiara moja była dobrowolna, to znaczy żebym osobiście zgodził się
na tę wiarę i przylgnął do niej, ażebym przyjął wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i
wszelkie obowiązki, jakie ona niesie z sobą; i żeby ta wiara wyrażała szczyty mojej
osobowości. Wierzę w Ciebie, o Panie.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była pewna, oparta na szeregu dowodów
i wewnętrznym świadectwie Ducha Świętego, pewna dzięki swemu światłu, które
dodaje otuchy, pewna, dzięki swym wnioskom, które uspokajają.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była silna, żeby się nie lękała trudnych
problemów, których pełno w doświadczeniach naszego życia, żeby się nie obawiała przeciwności ze strony tych, którzy wątpią albo którzy ją odrzucają, którzy 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 usposobiła do rozmowy z Bogiem i do rozmów z ludźmi, tak żeby promieniowała tym świętym obcowaniem, świętym i ludzkim, i żeby
dawała to szczęście, jakie płynie od kogoś, kto wiarę posiada.
O Panie, spraw, żeby wiara moja była skuteczna, i daj miłości mojej sposób,
ażebym mógł tę wiarę wyrazić na zewnątrz i 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 Nauczycielskiego Urzędu Kościoła świętego. Amen.

Intencje Mszalne 26.08 – 1.09.2013 r.

Poniedziałek
26.08.2013

Uroczystość
NMP Częstochowskiej

6.30
6.30
8.00

+ Wanda i Józef Bułka i zm. rodzeństwo.
+ Gertruda Rzeszotarska.
+ rodzice: Małgorzata – 10 r. śm., Władysław Kłosowscy, rodzeństwo:
Monika, Wiktor, Urszula i Henryk.
8.00 + Ludwik i Ludwika Wiśniewscy z racji imienin.
18.30 + Stefan i Marta Lubczyńscy, Stanisław Piotrkowski.
18.30 Dziękczynna z okazji 40-lecia małżeństwa pp. Agnieszki i Romana
Wiśniewskich.

Wtorek
27.08.2013
wsp.
Św. Moniki

Środa
28.08.2013

wsp.
Św. Augustyna

6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30

18.30
6.30
Czwartek
6.30
29.08.2013
8.00
wsp.
8.00
Męczeństwa św. Jana
18.30
Chrzciciela
18.30
6.30
8.00
Piątek
8.00
30.08.2013
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
Sobota
31.08.2013
8.00
18.30
18.30
6.30
XXII Niedziela
Zwykła
1.09.2013

Kościół
szkolny

8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ Regina Szarzyńska.
+ Krystyna Wilkowska.
+ Monika i Stanisław Krajnik.
+ Ks. Józef Jasiński – 28 r. śm.
+ Wojciech Komarowski i Stanisława Dąbrowska.
+ Wanda – 30 r. śm. i Franciszek Smólscy oraz Paweł, Marian i Piotr Smólscy
Za dusz w czyśćcu cierpiące.
W intencji Panu Bogu wiadomej.
+ rodzice: Genowefa i Mieczysław Pochroń.
+ Sylwester Karpiński, Zofia Karpińska – popogrzebowa.
+ Helena i Tomasz Glabiszewska z racji urodzin i zm. z rodz. Cebulskich i
Glabiszewskich.
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+ Zygmunt Uniatowski - popogrzebowa.
O ulgę w cierpieniu dla członkiń 8 róży Żywego Różańca.
+ Otylia i Roman Koziorzemscy, Kazimierz Koziorzemski i zm. z rodziny.
+ Henryk Czajkowski - popogrzebowa.
+ Stanisław Szymański – 4 r. śm.
+ Anna Tyburska z racji urodzin oraz Feliks i Jadwiga Tyburscy.
+ Maksymilian Studziński – 5 r. śm.
+ Ks. Kan. Feliks Miszewski w dniu imienin.
+ Michał – 23 r. śm. i Janina – 1 r. śm. Kędzia.
+ Aleksander Siłakowski.
+ Katarzyna i Bronisław Gabryel i Marta Brzozowska.
+ Monika – 10 r. śm. i Stanisław Goszka oraz rodzice.
+ Halina i Stefan Koczwara i zm. rodzeństwo.
+ Bronisław i Marianna Berent.
+ Izabela Słowińska – 1 r. śm..
+ Mąż Wiesław Bujanowski i rodzice.
+ Sylwester Szramka – 4 r. śm.
+ Roman, Krystyna, Janina, Józef Florkiewicz; Zdzisław, Edwin Giłka, zm.
babcie i dziadkowie.
+ rodzice Stanisław i Elżbieta Murawscy oraz dziadkowie.
Dziękczynna z okazji 50-lecia małżeństwa pp. Bogusława i Łucji Greger z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
+ Franciszek i Anna Litwińscy.
+ Halina Krengelewska – 7 r. śm. oraz zm. rodzice i rodzeństwo.
+ Monika, Józef i Aleksander Pasternaccy; Aleksander Osowski.
+ Maria i Feliks Łęgowscy.
+ Stefan Witkowski z okazji imienin.
+ O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Doroty i
Grzegorza oraz syna Michała.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXI Niedziela Zwykła
25. sierpnia 2013
1.
Pozdrawiamy wszystkich przebywających na wakacjach w Brodnicy.
2.
W tym tygodniu w liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 26. sierpnia
Uroczystość NMP Częstochowskiej, we wtorek 27. sierpnia św. Monikę, w środę 28.
sierpnia wspomnienie św. Augustyna, bpa i dra Kościoła, w czwartek 29. sierpnia
wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela.
3.
Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 12.15 grać będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rybna, a o godz. 15.00 na Przedzamczu rozpoczną się XX jubileuszowe
Brodnickie Impresje Orkiestr Dętych na które zapraszają Burmistrz Brodnicy
i Dyrektor Brodnickiego Domu Kultury. Także dzisiaj o godz. 17.45 spotkanie członków żywego różańca, a o 18.30 Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków
tej wspólnoty.
4.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 7681 zł. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać.
5.
W dniach od 30. do 31. sierpnia organizowana jest pielgrzymka do Sokółki
i Grabarki. Są jeszcze wolne miejsca. W programie także m.in. wizyta w Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie. Zachęcamy i zapraszamy do udziału.
6.
1 września w przyszłą niedzielę przypada 74. rocznica wybuchu II wojny
światowej. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich ofiarach wojny.
7.
Pielgrzymka żywego różańca do Grudziądza odbędzie się 7 września 2013
roku. Koszt 26 zł. Zapisy codziennie po wieczornej Mszy św.
8.
Brodnickie Centrum Caritas zwraca się z prośbą o pomoc w wyposażeniu
mieszkania dla sześcioosobowej rodziny z Brodnicy, pozostającej w trudnej sytuacji
materialnej. Osoby, które w jakikolwiek sposób mogłyby pomóc proszone są o kontakt z Brodnickim Centrum Caritas. Szczegóły i numery telefonów można znaleźć w
gablocie informacyjnej.
9.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. U ministrantów można
także kupić płytę z zapisem filmowym z nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które przeżywaliśmy 9 i 10 sierpnia tego roku. Na płycie zamieszczone
są także wspomnienia sprzed 25 lat. Koszt dwóch płyt wynosi 30 zł.
10.
Jak już informowaliśmy rozpoczęliśmy inwentaryzację naszego cmentarza
parafialnego. Przez najbliższe tygodnie będą spisywane dane z nagrobków oraz robione fotografie grobów. Cmentarz zostanie podzielony na sektory. Każdy grób będzie miał swoją ewidencję zarówno w księgach cmentarnych jak i w specjalnym programie komputerowym. Prosimy o wyrozumiałość szczególnie do osób spisujących
dane.
11.
Z naszej parafii pożegnaliśmy śp. Grażyna Kaczyńska l. 62, śp. Henryk Czajkowski l. 79, śp. Zygmunt Uniatowski l. 79. „Wieczny odpoczynek…”.

