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WIADOMOŚCI Z FARY
Bo jest w nim Pan Jezus

Do proboszcza zgłasza się para z prośbą o chrzest dziecka. W toku rozmowy
okazuje się, że kobieta i mężczyzna żyją w związku cywilnym, ale nie zamierzają brać
ślubu kościelnego, bo nie są pewni dożywotniej trwałości swojego związku. Nie chodzą też do kościoła ani w niedzielę, ani w święta i nie modlą się, ale na pytanie, czy są
w stanie zapewnić chrześcijańskie wychowanie dziecku (bo taki obowiązek z założenia przyjmują na siebie rodzice proszący Kościół o chrzest dla dziecka), odpowiadają:
„Oczywiście!”.
Inny przykład: do księdza zgłasza się ojciec, który prosi o bierzmowanie dla
swojego syna. W rozmowie okazuje się, że kandydat na dojrzałego chrześcijanina w
ogóle nie uczestniczył w przygotowaniach do sakramentu. Dla ojca nie stanowi to jednak żadnego problemu, może przecież złożyć stosowną ofiarę, aby ksiądz przymknął
oko na „biurokratyczne obostrzenia”, i bardzo się dziwi, kiedy ten okazuje się „na tyle
nieżyciowy”, że odmawia.
To tylko dwa przykłady formalistycznego potraktowania podstawowych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, które w założeniu mają dawać nie tylko stosowne
zaświadczenie uprawniające w przyszłości do innych kościelnych „świadczeń religijnych”, ale przynoszą nowe życie w Chrystusie i moc Ducha Świętego do mężnego
wyznawania wiary w życiu dorosłym. Jednak kto by dzisiaj w to jeszcze wierzył...
Jeszcze do niedawna chrześcijaństwo w Polsce było bardzo silnie umocowane
kulturowo i społecznie. Nawet w PRL-u, mimo oficjalnej instytucjonalnej i ideologicznej walki z religią, Kościół cieszył się w miarę powszechnym szacunkiem, a jego wrogowie musieli liczyć się z jego siłą.
U podstaw tej kulturowej potęgi był fakt, że w bardziej tradycyjnych regionach
samo niechodzenie do kościoła w niedzielę było postrzegane jako pewna anomalia.
Podobnie było z brakiem zachowywania tradycyjnych standardów moralnych. Przykładowo: rozwód i powtórny związek cywilny traktowane były jako oczywiste moralne wykroczenie i zaburzenie w relacjach społecznych, tak też postrzegano wspólne
mieszkanie par bez ślubu. Natomiast za obowiązującą normę uważano małżeństwo i to
niemal wyłącznie zawarte w kościele.
Kiedy w tamtych realiach społecznych zapytano by przeciętnego katolika, dlaczego jest wierzący, najczęstszą odpowiedzią byłoby powołanie się na ciągłość kulturową: „Jestem wierzący, ponieważ mój dziadek był wierzący, mój ojciec był wierzący
i cała moja rodzina była wierząca...”. Taka odpowiedź wynikała stąd, że w tamtych

czasach rodzina była podstawowym miejscem kulturowego przekazu religijnej tradycji.
W rodzinach uczono dzieci, że chodzenie do kościoła w niedzielę jest nie tylko normą
wynikającą z trzeciego przykazania Dekalogu, ale i obowiązującym standardem społecznym. Religijne obchodzenie wielkich świąt również było oczywiste.
Miało to oczywiście swoje dobre strony, bo silny kulturowo katolicyzm sprzyjał
wielu pozytywnym zachowaniom moralnym, kulturowym i społecznym. Pewnych rzeczy
po prostu nie wypadało robić, kiedy większość lokalnej społeczności wyznawała podobne wartości.
W takich warunkach mogła się jednak rodzić również negatywna tendencja, aby
chrześcijaństwo sprowadzać raczej do wyznawania pewnych uniwersalnych idei i zasad,
niż widzieć w nim osobistą relację z Osobą Jezusa Chrystusa. Tam bowiem, gdzie istnieje wiara silnie uwarunkowana kulturowo, część ludzi niejako zwalnia się od osobistego
poszukiwania Boga i relacji z Nim, bo wydaje się im, że wystarczy, jeśli w tej dziedzinie
poniesie ich wspólnota. Stąd w takich środowiskach zdarzało się, że słabsze było intelektualne pogłębienie prawd wiary.
Właściwie o wierze niewiele rozmawiało się prywatnie, a gdy ktoś chciał o coś
zapytać, zawsze można było odesłać go do księdza albo pozostawiano to zinstytucjonalizowanej katechezie, co odsłaniało pewien słaby punkt takiej religijności, bo siła jej powiązań społecznych sprawiała, że wiele osób niejako zwalniało się z osobistej odpowiedzialności za rozwój swojej wiary. W skrajnych przypadkach była ona bardziej związana
z pewnymi bezrefleksyjnie praktykowanymi rytuałami niż z osobistym poszukiwaniem
fundamentu, na którym chciałoby się oprzeć własne życie duchowe. Tak rodził się kolejny problem: dość powszechne przekonanie, że chrześcijaństwo praktykuje się w Kościele
za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych służb, a osobiste życie codzienne jest odległe od sfery sacrum i może biec własnym, „świeckim” nurtem.
Mimo to przekonanie o potrzebie wierności tradycji katolickiej w wielu środowiskach było zjawiskiem powszechnym. Nic więc dziwnego, że ten model religijności, nieraz nazywanej ludową albo masową, był bardzo ceniony, np. przez ks. prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Był bowiem m.in. pomocny w publicznej manifestacji przywiązania narodu do wiary i Kościoła. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej gromadziła
tłumy wiernych, co z kolei – w realiach komunistycznych – było także manifestacją siły
Kościoła w Polsce. Kiedy w czasach kryzysu wiary na Zachodzie tamtejsi biskupi pytali
Prymasa Tysiąclecia: Co wy robicie, że macie pełne kościoły wiernych? Ten odpowiadał:
Po prostu, bijemy w dzwony i przychodzą... I był to dobry obraz siły polskiego masowego
katolicyzmu.
Intencje Mszalne 28.10 – 03.11.2013 r.

Poniedziałek
28.10.2013

6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30

+ Krystyna Góralska – int. od członkio 8 róży Żywego Różaoca.
+ Tadeusz Waruszewski; zm. rodzice.
+ Tadeusz Seliwiorstow.
Dziękczynna za otrzymane łaski, wiarę i zdrowie.
+ Tadeusz Szyoski – int. z okazji imienin.
Dziękczynna za 40 lat małżeostwa z prośbą o dalsze łaski dla Jerzego i
Agnieszki.
18.30 + Władysława i Franciszek Szymaoscy.

Wtorek
29.10.2013

Środa
30.10.2013

Czwartek
31.10.2013

Piątek
01.11.2013
Wszystkich
Świętych

6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.00
10.00
11.30
6.30

7.00
Sobota
8.00
02.11.2013
10.00
Wspomnienie
wszystkich
wiernych zmarłych 15.30
15.30
17.00
18.30
6.30
8.00
9.30
XXXI Niedziela
Zwykła
11.00
03.11.2013
12.15
18.30
8.30
Kościół
10.00
szkolny
11.30

REZERWACJA
+ Krystyna Góralska – popogrzebowa.
+ rodzice: Antoni i Marianna Dwiklioscy.
+ z rodziny Gawrooskich i Brzóskiewiczów.
+ Tadeusz Jasioski.
+ Ryszard Andrzejewski – popogrzebowa.
+ Piotr Sugalski – 3 r. śm.
+ Zbigniew Menelski – popogrzebowa.
+ Jan Janikowski.
+ Jerzy Falkowski – 4 r. śm; zm.rodzice.
O łaskę zdrowia dla Rafała.
+ Henryk, Weronika, Feliks Kaplarni; zm. z rodziny.
+ Zygmunt Rupioski – popogrzebowa.
+ Ryszard Hleksa – popogrzebowa.
+ rodzice: Kazimierz i Salomea Berent.
+ Krystyna Rygielska.
+ Władysław i Wanda Tyliccy.
+ z rodziny: Kucharczyków, Głażewskich, Paczkowskich i Kabzioskich.
+ Kazimiera i Aleksander Siwakowscy; Zdzisław Sliwioski; Stanisława i
Franciszek Kulbiccy.
+ Janina Zielioska - 3 r. śm.
+ Urszula i Mieczysław Krajnik.
+ Władysław, Maria, Mieczysław, Tadeusz, Kazimierz i Stanisław Betlejewscy.
Kościół Szkolny
+ Regina, Julianna i Bronisław Plec; Albin, Teresa i Teresa Szymaoscy; Elżbieta
Walewska.
+ żona Stanisława; rodzice i rodzeostwo Szczuccy; teściowie Dębscy.
+ Stanisław Piątek i Jan Ostrowski.
+ Monika, Szczepan Celmer; Józef, Władysława, Bolesław Kalwa; zm. z
rodziny.
+ rodzice Brodzik; zm. z rodziny.
Zbiorowa za zmarłych.
+ syn Henryk Płoszyoski, Zofia i Józef Czajkowscy; mąż Henryk Płoszyoski;
teściowie Teofil i Pelagia Płoszyoscy.
+ Sławomir Kulka.
Dziękczynna za 90 lat życia p. Marii Cybulskiej z prośbą o dalsze łaski Boże.
+ Anna i Stanisław Jeziorscy; Kunegunda, Gertruda Barbarczyk.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
+ Stanisław, Aleksander
+ Monika i Bronisław Skonieczka;
SUMA – za Parafian
+ Krystyna Szwalec – 13 r. śm; Albin Górski, Zofia i Władysław Szwalec; za
dusze w czyśdcu cierpiące.
+ rodzice: Jan i Julianna Turowscy.
+ rodzice: Jan i Pelagia Łukowscy oraz za ich zmarłe dzieci.
REZERWACJA
+ Elżbieta i Stanisław Murawscy; zm. dziadkowie z obojga stron.
+ Amalia, Brunon Szyc.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Rocznica poświęcenia własnego kościoła (XXX NZ)
27. października 2013
1.
W dzisiejszą   XXX Niedzielę Zwykłą obchodzimy rocznicę poświęcenia
własnego kościoła parafialnego. Nasza Fara Brodnicka już od ponad siedmiu wieków i kościół szkolny od ponad wieku służą na wyłączną służbę Bożą, są miejscem
modlitwy całej wspólnoty parafialnej i miejscem sprawowania kultu. Niech troska  o
należyty stan i piękno naszych świątyń przyczyni się do tego, byśmy jak najliczniej
gromadzili się w naszych kościołach na modlitwie oddając cześć Panu Bogu.
2.
Dziś o godz.18.30 Msza św. w int. żywych i zm. członków Żywego Różańca.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 28. Października śśw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
4.
W piątek 1. listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to
święto wszystkich, którzy należą do Chrystusa i przebywają już z Nim w Domu
Ojca. Nasza obecność na cmentarzach, modlitwa, znicze i kwiaty są wyrazem naszej
pamięci i miłości wobec tych, którzy odeszli do wieczności. Pamiętajmy także o mogiłach tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Msze św. tego dnia według porządku
niedzielnego. Na cmentarzu komunalnym Msza św. o godz. 13.00, zaś o godz. 14.00
zostanie odprawiona Msza św. na cmentarzu parafialnym, po czym wyruszy procesja
żałobna. Prosimy o uporządkowanie grobów, zaś wszelkiego rodzaju śmieci prosimy wrzucać do śmietników. Niech miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich,
jakim jest cmentarz będzie naszą wizytówką pamięci i miłości względem nich oraz
wiary w życie wieczne. Ofiary złożone podczas kolekty przeznaczone zostaną na
godne utrzymanie cmentarza oraz na pokrycie kosztów związanych z wodą, wywózką i utylizacją śmieci, naprawą pomp, usuwaniem drzew. O godz. 18.00 we Farze
nabożeństwo różańcowe za zmarłych. Od 1. do 8. listopada nabożeństwo różańcowe
połączone z wypominkami będzie odprawiane w naszym kościele o godz. 18.00.
Dobiega końca inwentaryzacja naszego cmentarza parafialnego. W niedługim czasie
przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące tej sprawy.
5.
1. listopada po południu i w Dzień Zaduszny w każdym kościele i kaplicy
można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, zaś do 8. listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych, można
uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych.
6.
W sobotę 2. Listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych –
Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 8.00 – Msza św. zbiorowa za zmarłych i o 10.00; po południu o godz. 15.30, 17.00 i 18.30. Po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
7.
Kolekta gospodarcza z poprzedniej niedzieli wyniosła 8718 zł. Składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.  
8.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.  Ryszarda Andrzejewskiego, l. 69, Urszulę Kleinowską, l. 82, Krystynę Góralską, l. 81, Zbigniewa Manelskiego, l. 66.

