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WIADOMOŚCI Z FARY
Przegapili Boże Narodzenie

Możliwe... i powszechne
Większość ludzi przegapi w tym roku zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Tak jak przegapili je młodzi i starzy, pobożni i mniej pobożni przed
dwoma tysiącami lat. Może ktoś spytać, jak to możliwe, by dzisiaj, wśród tylu
reklam, udekorowanych witryn sklepowych i świątecznych zakupów, przegapić Boże Narodzenie? To jest możliwe. Powiem więcej – bardzo powszechne.
Czytając słowa Ewangelii „bo nie było dla nich miejsca w gospodzie”,
zwróćmy uwagę na właściciela gospody, który nie przyjął Maryi i Józefa pod
swój dach. On jako pierwszy przegapił okazję uczestniczenia w tym wielkim
wydarzeniu. Pierwszy przegapił Boże Narodzenie. Nie wydarzyło się ono w
jego domu, a przecież mogło. To nie tylko hotel był zajęty, lecz i sam właściciel – swoim biznesem i sobą. Również dzisiaj zajmujemy się za bardzo
sobą i tylko najbliższą rodziną. Zarabiamy i wydajemy. Martwimy się, by nam
starczyło na mieszkanie i wyżywienie. Nawet nie przychodzi nam do głowy,
by nieznajomego przyjąć pod swój dach. Zapomnieliśmy w naszym zabieganiu, że otwierając drzwi naszego domu osobom strudzonym i potrzebującym,
otwieramy je samemu Chrystusowi. Stąd dzisiaj tyle zamkniętych domów w
Boże Narodzenie.
Gdzie w tym wszystkim jest Bóg?
Przed dwoma tysiącami lat ludzie religijni byli zajęci wyznawaniem
religii, uczestniczeniem w religijnych obrzędach i przestrzeganiem świętych
nakazów. Kto by interesował się jakimiś przybyszami stojącymi w kolejce,
by dopełnić obowiązku wynikającego ze spisu ludności. Religia była dla nich
ważniejsza niż obca kobieta w ciąży. Troszczyli się o własną czystość i nieskazitelność wobec Bożego Prawa. Najważniejsze było, i jest dotąd dla niektórych
katolików, żeby nie narazić się Bogu, nie zapomnieć o modlitwie, nie złamać
przykazania. Warto zapytać się w Boże Narodzenie, gdzie w tym wszystkim
jest Bóg i czy wpatrzeni w zdobienia ołtarza, zajęci odmawianiem modlitw, nie
tracimy okazji spotkania Chrystusa w potrzebującym naszej pomocy człowieku.

Gdy Jezus przychodził na świat, poganie byli zajęci oddawaniem czci
różnym bożkom. Choć dzisiaj poganie podają się często za katolików, to ich
logika jest taka sama jak dawniej: łatwy pieniądz, seks bez zobowiązań, władza
bez odpowiedzialności, płytkie ideologie oraz religijność sprowadzona do obrzędów i prywatnych objawień. A wszystko po to, by zaspokoić własne żądze, by
zapewnić sobie przyjemne i wygodne życie, ale puste i powierzchowne. Są ślepi
i głusi na wołanie: otwórzcie drzwi Chrystusowi, dajcie się porwać Jego miłości,
otwórzcie ramiona. Wielu jest dzisiaj ludzi zamkniętych na miłość i pokładających nadzieję w tym, co martwe i przemijające. Zamiast widzieć Chrystusa,
widzą tylko siebie i swoje poglądy na Chrystusa. Dla nich Boże Narodzenie jest
jedynie świętowaniem ich własnych poglądów.
Kolejna grupę ludzi, którzy przegapili Boże Narodzenie, stanowią osoby,
które miały poukładane życie i nie potrzebowały Mesjasza. On by im jedynie
pokrzyżował plany. Taką osobą był Herod – zorganizowany, samowystarczalny,
dobrze ustawiony… Dzisiaj mając poukładane życie, nie chcemy, aby nas ktoś
niepokoił, szczególnie w Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy jedynie spokojnych, radosnych Świąt, czego zresztą życzymy sobie nawzajem w wysyłanych
kartkach z malunkiem choinki przyozdobionej bombkami. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy nie czeka na ciebie zziębnięty na dworze? Czy nie woła głosem dziecka: zostaw wszystko, co masz i zrezygnuj ze swoich stabilnych planów
na życie. Ilu dzisiaj słyszy ten głos?
On przychodzi już teraz, niepostrzeżenie
Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o mieszkańcach Nazaretu, którzy przegapili Boże Narodzenie, bo oczekiwali Przybysza z Nieba, a nie sąsiada.
Myśleli, że Mesjasz przyjdzie na sposób wyjątkowy wśród triumfu wszystkich
świętych, nie spodziewali się, że będzie ich sąsiadem, bratem, współpracownikiem, kolegą z piaskownicy ich dzieci… Zbawiciel został wyrzucony z Nazaretu,
bo nie spełniał oczekiwań współczesnych mu ludzi. Stereotypy przesłoniły im
oczy. Podobnie dzieje się dzisiaj. Czekamy na kogoś, kto kiedyś przyjdzie w
chwale. Nie zauważamy, że On przychodzi już teraz, niepostrzeżenie.
Wyjrzyj przez okno. Może Mesjasz stoi dziś u twoich drzwi i czeka na
talerz ciepłej zupy. Może czeka na ciebie głodny i spragniony na przystanku autobusowym? A może jest nim twoja córka, żona, hałaśliwy sąsiad albo krewny,
któremu trudno ci wybaczyć? Nie przegap Bożego Narodzenia po raz kolejny.
Bóg przychodzi niepostrzeżenie, w sposób jakiego się nie spodziewamy. Święta
mają nam o tym przypomnieć.
o. Wojciech Żmudziński SJ
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+ Anna i Mikołaj Krasińscy; Agnieszka Czarnota; Aniela i Jan Ronkiewicz;
Janina i Witold Marszałek.
+ Kazimierz Psuty – int. od sąsiadów.
+ Ignacy Michalski – 37 r. śm.
+ Eugenia i Józef Gółkowscy – w rocz. śm; Henryk Gółkowski.
Dziękczynna w 89 rocz. urodzin Adelajdy z prośbą o dalsze Boże błog.
+ Leszek Sorbian – 5 r. śm; zm. rodzice.
O Boże Miłosierdzie i błogosławieństwo dla Stefana Rupińskiego.
+ Zofia Zarębska – int. od Roży Różańcowej.
+ Kazimierz Psuty – int. do sąsiadów.
+ Ryszard, Roman, Helena, Elżbieta i Ludwik.
+ z rodziny Budków i Cieczków.
+ Jerzy Wisiński.
+ Urszula Moczadło – int. od sąsiadów klatki.
+Władysław Kępczyński, Hanna Baranowska.
+ Piotr Markowski – popogrzebowa.
+ Ks. kan. Feliks Miszewski - 4 r. śm.
O szczęśliwą operacje i powrót do zdrowia dla Krystiana Gawrona.
+ Janina Giżewska – int. z racji urodzin.
+ Kazimierz Psuty – popogrzebowa.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Janina, Czesław, Danuta, Janusz Jastrzębscy; Jerzy Kozicki.
+ Tadeusz Osiński - 1 r. śm.
+ Zofia Zarębska – popogrzebowa.
+ Maciej Kowalski.
+ z rodziny Dąbrowskich i Piotrowskich.
+ Kazimiera Krauza – 16 r. śm.
+ Elżbieta Kijewska – 16 r. śm.
+ z rodziny Jarzembowskich i Kośpiczewiczów.
+ Łucja Muzalewska – 20 r. śm; Kazimierz i Leon Muzalewscy; Zbigniew
Olszta; rodzice: Stefania i Leon Olszta; Jerzy Michałowski.
REZERWACJA
Dziękczynna z okazji 90 urodzin Kazimiery Szczepańskiej z prośbą o dalsze
Boże błog. i opiekę na dalsze lata życia.
+ Marcin Jerużalski; Mieczysława i Czesław Tęgowscy.
+ Urszula Moczadło – popogrzebowa.
REZERWACJA
O rozwój Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
REZERWACJA
REZERWACJA
SUMA – za Parafian.
REZERWACJA
+ Agata Kotarska – w rocz. śm; zm. z rodziny Kotarskich i Kozickich.
+ Stanisław Wiśniewski – 11 r. śm.
+ Stanisław Psuty.
+ Regina i Ludwik Wierzchowscy; zm. z rodziny Wierzchowskich i
Bieńkowskich.
+ Stefan Rutkowski - 3 r. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Adwentu
15 grudnia 2013

1.
Dziś III Niedziela Adwentu, zwana niedzielą „Gaudete” – „cieszcie się, bo Pan
jest blisko”. Od dziś do 21. grudnia trwają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie
rodzin. O godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża Świętego spotkanie modlitewne przed obrazem
JEZU UFAM TOBIE.
2.
Świąteczne spotkanie Mieszkańców naszego Miasta odbędzie się na Rynku w
środę 18. grudnia o godz. 17.00. Zapraszamy na wspólny śpiew kolęd, dzielenie się
opłatkiem i na barszcz.
3.
W piątek 20. grudnia o godz. 18.00 w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się
tzw. „Opłatek Społeczny” połączony z życzeniami noworocznymi. Obecny będzie ks. bp
Andrzej Suski, biskup toruński, kapłani dekanatu brodnickiego, przedstawiciele różnych
środowisk powiatu i miasta. Wraz z Panem Burmistrzem i Panem Starostą zapraszamy
wszystkich członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej.
4.
W sobotę 21. grudnia oraz w poniedziałek 23. grudnia odbędzie się spowiedź
adwentowa w naszej parafii z udziałem zaproszonych księży. Rano od godz. 9.00 do
11.00 i po południu od godz. 16.00 do 19.00.
5.
W poniedziałek 23. grudnia po Mszy św. o godz. 8.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych, których odwiedzają w ciągu roku. Tych chorych, których
mamy odwiedzić dodatkowo w tym dniu, prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.
6.
Pan Organista zakończył roznoszenie po domach naszej parafii opłatka wigilijnego na świąteczny stół. Opłatek można jeszcze nabyć u Pana Organisty, dziś także u
ministrantów.
7.
Z inicjatywy Rycerzy Kolumba organizujemy z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia zbiórkę żywności dla rodzin potrzebujących. Suchą żywność będzie
można składać do kartonów wystawionych przy ołtarzu św. Antoniego.
8.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć świece na stół
wigilijny, do czego serdecznie zachęcamy. Małe świece kosztują 5 zł, duże 12 zł.
9.
Rycerze Kolumba rozprowadzają przed kościołem bilety w cenie 25 zł. na spektakl liryczno-muzyczny o Świętach Bożego Narodzenia, który odbędzie się 19. grudnia
w BDK-u o godz. 19.30. Zachęcamy do udziału w tym spektaklu. Bliższe informacje
znajdują się na plakatach.
10.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” tradycyjnie jak co roku rozprowadzają własnoręcznie wykonane stroiki na stół wigilijny. Kupując stroik wspieramy
wakacyjne rekolekcje młodzieży. Cena stroika 10 zł.
11.
Zbiórka do puszek dla Kościoła na Wschodzie z ubiegłej niedzieli wyniosła
1403 zł. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
12.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
13.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Danutę Kalwasińską, l. 58, Urszulę Moczadło, l. 64, Kazimierza Psuty, l. 90, Zofię Zarębską, l. 83, Piotra Markowskiego, l. 55.
„Wieczny odpoczynek…”.

