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WIADOMOŚCI Z FARY
Co z tą modlitwą?

Będziecie się... modlić czy nie!
Scenka rodzajowa: troskliwa, zabiegana i już lekko podenerwowana mama usiłuje położyć spać swoje trzy skarby. Doskonale wie, że przed snem powinny się pomodlić do Bozi. Niesforne bąble nie dają za wygraną i lista koniecznych przedsennych
potrzeb niebezpiecznie wzrasta. Po kolejnej interwencji autentycznie kochająca mama
już nie wytrzymuje i po kilku wezwaniach do modlitwy eksploduje: będziecie się... (tu
pada niecenzuralne słowo) modlić czy nie!
Ta sytuacja, tak życiowa, pomimo napięcia i wymskniętej „łaciny” nawet humorystyczna (poznałem ją jako anegdotę), przypomina mi, że wielu z nas od dziecka
słyszało: musisz chodzić do Kościoła, musisz się modlić...
Skosztujcie i zobaczcie
Jeden z pierwszych problemów, jeśli chodzi o modlitwę, jaki spotykamy, to ten
specyficzny przymus, poczucie, że muszę się modlić! Problem wcale nie jest taki błahy
i dotyczy wszystkich wierzących – tych o miernym życiu duchowym i tych gorliwych,
świeckich, zakonników i zakonnic, księży itd. Modlitwa przeżywana jako przymus nigdy nie będzie smakować, będzie przez nas wręcz odrzucana jako rzeczywistość narzucana z zewnątrz. Nasze serce, ponieważ przyjęło taki sposób rozumienia modlitwy, zamyka się na niesamowity dar bycia zaskoczonym prawdą słów psalmisty: „Skosztujcie
i zobaczcie jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).
Sposób rozumienia – bo problem dotyczy rzeczywiście głowy i tego, co w niej
utrwaliło się jako schemat teorii na temat modlitwy. Mówię teorii, albowiem zazwyczaj
z praktyką już jest gorzej, po prostu nie modlę się albo tzw. formy modlitewne, z jakich
składa się moje życie duchowe, są powierzchowne, tak naprawdę mnie nie karmią. A
co najgorsze, wydaje się, że codzienność i jej problemy podążają gdzieś inną drogą niż
modlitwa – kontakt z Bogiem. A ja przecież muszę się modlić.
Czym jest modlitwa?
Tyle o niej napisano. Z modlitwą dzieje się to samo, co z miłością. Modlitwa i
miłość, tak wiele się o nich mówi, wydaje się, że same słowa wypłukały z treści te bogate rzeczywistości, spłyciły je i brutalnie odarły z ich głębi. Z drugiej zaś strony tak je wyidealizowały, że tak modlitwa, jak i miłość wręcz straszą z wysoka swą niedostępnością
do tego stopnia, że stają się niemalże towarem z wyższej półki – nie dla przeciętnego
zjadacza chleba.

Modlitwa i miłość są sobie tak podobne, a modlitwa przeżywana jako przyjaźń
(jedna z form miłości) z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje (por. Ż 8, 5), uświadamia
nam, że nie chodzi o formułkę mniej lub bardziej skuteczną, ale o relację z Kimś. Pomyśl,
jak można być zmuszonym do miłości, przyjaźni? Kiedy stajemy wobec możliwości autentycznego spotkania, staje przed nami możliwość wyboru: chcę lub nie chcę tej relacji i
nikt mnie nie zmusza do jej podjęcia. Tak też jest z modlitwą. Św. Teresa mówi, że sprawy
duchowe należy traktować z szerokością, wolnością, bo jak każda relacja, tak i modlitwa
potrzebuje przestrzeni, powietrza, świeżości, piękna, wolności.
Wysokie wymagania
Tak jak przyjaźń, również modlitwa stawia przed nami wysokie wymagania. Nie
można być przyjacielem w połowie, tak na pół gwizdka. Każdy, kto miał szczęście doświadczyć w życiu autentycznej przyjaźni, wie, że pielęgnowanie i troska o przyjaźń
domaga się wierności. Dla kogoś z zewnątrz może się to wydawać właśnie przymusem,
ale nie dla prawdziwych przyjaciół. O przyjaźń trzeba dbać, wybór przyjaźni, miłości zakłada również wybór podjęcia trudu troski o tę relację. Wspomniana troska często będzie
przeżywana przez nasze samolubne ego jako przymus, ale jesteśmy w stanie pokonać to
toksyczne koncentrowanie się na sobie siłą miłości, przyjaźni, mocą dokonanego wyboru.
I tak jest z modlitwą, kiedy odkrywamy, czym tak naprawdę jest modlitwa – spotkaniem z Jezusem, który nie bombarduje mnie lawiną słów, osądów, potępień, zna moje
biedne życie, ale mówi mi autentycznie wieczne kocham cię! Wtedy kończy się etap
męczących formułek, kończy się ten czas koszmarnego: „muszę się modlić”. Zaczynamy
rozumieć cały absurd tego stwierdzenia, bo nie możemy sobie wyobrazić, że ktoś musi
kochać drugiego człowieka, że ktoś musi być przyjacielem kogoś. Owszem może pojawić
się to wielkie zakłamanie w życiu, kiedy ten drugi nie jest dla mnie człowiekiem, tylko
źródłem jakiejś korzyści, staje się przedmiotem, który muszę mieć dla własnej korzyści…
Ale to nie jest miłość, to nie jest przyjaźń!
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IV Niedziela Adwentu
22 grudnia 2013
1.
Dziś IV niedziela Adwentu. Stoimy u progu Świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajmy
o duchowym przygotowaniu się na Tajemnicę Wcielenia.
2.
Jutro 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. Po Mszy św. o godz. 8.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych.
3.
We wtorek 24. Grudnia Wigilia. Zachęcamy zgodnie z polską tradycją i ze względu
na wyjątkowy charakter tego dnia o zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Niech nie zabraknie na naszych stołach: opłatka wigilijnego, świecy „Caritas” oraz stroika,
które rozprowadza nasza młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa”.
4.
Msze św. w Wigilię: o godz. 6.15 – roraty, 7.00, 8.00 i o godz. 16.00 Msza wigilijna z udziałem dzieci, które przynoszą figurki Dzieciątka Jezus do poświęcenia. Zasiądźmy
do wigilijnego stołu pojednani z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy o potrzebujących,
samotnych, chorych, o naszych zmarłych. Odczytajmy fragment Ewangelii o narodzinach

Pana Jezusa, podzielmy się opłatkiem, złóżmy sobie życzenia i zaśpiewajmy kolędy. Niech
wieczerza wigilijna wprowadzi nas w chrześcijańskie przeżywanie Tajemnicy Wcielenia a
zwieńczeniem niech będzie udział w Pasterce bądź Mszy świątecznej.
5.
Pasterka w kościele szkolnym zostanie odprawiona o godz. 22.00 i tradycyjnie o północy we Farze. Przed Pasterką we Farze śpiew kolęd wraz z chórem parafialnym oraz koncert
Brodnickiej Orkiestry Dętej. W I dzień Świąt Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz.
6.30.
6.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć świece na stół wigilijny, do czego serdecznie zachęcamy. Małe świece kosztują 5 zł, duże 12 zł.
7.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” rozprowadza własnoręcznie wykonane
stroiki na stół wigilijny. Kupując stroik, wspieramy wakacyjne rekolekcje młodzieży. Cena
stroika 10 zł.
8.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 9029 zł. Składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
9.
W niedzielę 29. grudnia we Farze o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie opłatkowe
wszystkich grup modlitewnych naszej parafii.
10.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym, podwójnym
i świątecznym numerze „Niedzieli” m.in. artykuły związane z tematyką bożonarodzeniową,
tajnymi aktami Watykanu…; dołączony jest też opłatek i płyta z kolędami. Cena 9 zł.
11.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Gertrudę Nowińską, l. 96, Piotra Lichnerowicza, l. 74, Sławomira Piechockiego, l. 47. „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 23.12 – 29.12.2013 r.
6.15

Poniedziałek
23.12.2013

Wtorek
Wigilia Bożego
Narodzenia.
24.12.2013

+ Jadwiga Nowioska – 14 r. śm; Kazimierz i Stanisław Nowioscy; zm. z
rodziny Nowioskich i Lewandowskich.
7.00
+ Pelagia, Jan, Franciszek Kamioscy.
8.00
+ Helena i Henryk Żabo.
17.00
+ Sławomir Piechocki – int. od matki chrzestnej.
18.30
+ Wiktoria Topolewska – int. z racji imienin.
18.30
+ Gisbert Zagórski – 1 r. śm.
18.30
+ Gertruda Nowioska – popogrzebowa.
6.15
+ Monika, Szczepan Celmer; Józef Kalwa; zm. rodzice.
7.00
+ Sławomir Piechocki – int. od rodziny Piechockich z Woli.
7.00
REZERWACJA
8.00
+ Kazimiera i Aleksander Siłakowscy; Zdzisław Śliwioski; Stanisława i
Franciszek Kulwiccy.
8.00
+ Anna Kaliszer – 30 r. śm i Franciszek Kaliszer.
16.00
+ Janina – 5 r. śm.
Kościół Szkolny
Pasterka + Łukasz Kalk; Dariusz Kalk; Stefan Broś; Jan Stóżyoski.
22.00
Fara
Pasterka Za Parafian
24.00
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+ Estera – 22 r. śm i Franciszek Piotrowscy; siostra Teresa i Brat Ryszard.
+ syn Henryk Płoszyoski i mąż Henryk Płoszyoski.
+ Józefa Piotrowska; Genowefa i Jan Skibioscy.
+ Stanisława Śródkowska.
+ Maria Łęgowska.
Kościół Szkolny
+ rodzice: Erwin Dybowski – 25 r. śm i Agnieszka Dybowska.
+ Klementyna i Jan, Tadeusz Dębioscy; Józef, Stanisław, Kinga Żurawscy.
+ Marianna Jaworska – 16 r. śm; Wiesław Sadowski – 19 r. śm;zm. z
rodziny.
Dziękczynna za 50 lat pożycia małżeoskiego Konrada i Haliny Korytko z
prośbą o dalsze Boże błog.
+ Paweł Głogowski; Zofia Mendat; Emilia i Walenty Głogowscy.
+ Stanisław Petelski - 9 r. śm.
Dziękczynna z otrzymane łaski w 44 rocz. ślubu z prośbą o dalsze Boże
błog. dla jubilatów i ich dzieci z rodzinami.
Dziękczynna za 60 lat pożycia małżeoskiego Stanisława i Urszuli z prośbą o
dalsze Boże błog.
+ Władysław i Lucyna; Roman, Ryszard Bartniccy.
Kościół Szkolny
+ Wanda Mateja – 1 r. śm; Stanisław i Dariusz Mateja.
+ Józefa Gmioska; zm. z rodziny Gmioskich; Franciszek Osioski.
+ Henryk Ronkiewicz, Daniela Ronkiewicz; rodzice: Jan i Helena
Ronkiewicz.
+ Danuta Kalwasioska – popogrzebowa.
+ Rajmund Licznerski – 13 r. śm.
Za żywych i zmarłych piekarzy i cukierników oraz ich rodziny.
+ Wiesław Kolk.
+ Kazimierz Gołębiewski – 24 r. śm.
+ rodzice: Marian -20 r. śm i Aniela; zm. dziadkowie z obojga stron;
bratanica Joanna Tuchewicz.
+ Ryszard Adelmann – 2 r. śm; Helena i Franciszek Adelmann; rodzice:
Bolesław i Helena; Marian, Henryk Gązka.
+ Leonard Kopczyoski – int. od Zofii, Janusza, Teresy, Bożeny i Zdzisława.
+ Wiesław Rzeszotarski.
REZERWACJA
SUMA – za Parafian.
+ synowie: Krzysztof i Tomasz Hoga; rodzice, siostra i bracia Kalezyoscy.
+ rodzice: Mieczysław i Danuta Skowrooscy; Jan Półchłopek.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różaoca.
+ Henryk Dąbrowski – 65 r. śm.
+ Jan Bąkowski; rodzice Kaliszewscy; teściowie Bąkowscy.
+ Leon Hoga – 25 r. śm.

