Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 111(129) 2013 23.02.2014

WIADOMOŚCI Z FARY
Chrześcijaństwo daje wolność

Ludzie dostają się w ręce wróżek i innych szarlatanów, kiedy obawiają
się o swoją przyszłość. Z kolei przesądy i strach przed czarami mogą niejednemu zamienić życie w piekło.
Niewola strachu
W religiach pierwotnych panował lęk przed bóstwami rządzącymi naturą, bo od ich kaprysu zależały losy każdego człowieka. Wierzono, że demony można przekupić odpowiednio obfitą lub krwawą ofiarą. Strach przed
nieokiełznaną przyrodą popychał nawet do mordowania w tym celu ludzi. Kiedy greccy filozofowie odrzucili istnienie tych fałszywych bożków, pojawił się
nowy lęk: przed przypadkowością życia i nicością po śmierci.
Przed przyjściem Chrystusa ludzkość żyła w niewoli strachu. Tylko
naród wybrany dzięki przymierzu z Bogiem – prawdziwym, jedynym, osobowym – doświadczał pokoju. Żydzi wiedzieli, że wszechmocny i wszechobecny Stwórca całego świata powiedział pierwszym ludziom: „Uczyńcie sobie
ziemię poddaną”. Nie obawiali się więc sił natury, bo musiały one podlegać
ustanowionym przez Boga zasadom. Cieszyli się realną opieką Jahwe, który
wyprowadził ich z niewoli egipskiej.
Chrzest zmywa pieczęć gwiazd
Pokój Izraela był zwiastunem pokoju, jaki Chrystus dał Kościołowi.
Przeprowadzenie Żydów przez Morze Czerwone w trakcie ucieczki przed faraonem św. Augustyn odczytywał jako zapowiedź sakramentu chrztu świętego, który uwalnia nas spod władzy diabła. „Ku wolności wyswobodził was
Chrystus”, pisze św. Paweł (Ga 5, 1). To dlatego, że Prawda wyzwala (zob. J
8, 32).
Św. Augustyn uważał, że „woda chrztu zmywa pieczęć gwiazd”. Temat
astrologii znał z pierwszej ręki: sam kiedyś wierzył we wpływ gwiazd na ludzkie życie. W latach zagubienia zasięgał rady u astrologów, a nawet nauczył się
stawiać horoskopy. Zrozumiał ich fałszywość, gdy okazało się, że pewien niewolnik urodził się w tym samym momencie, co bogaty młodzieniec, a pomimo
tego ich życiorysy skrajnie się różniły.

Nie bój się!
Ktoś doliczył się, że w Piśmie Świętym aż 365 razy padają słowa otuchy, np. „Nie lękajcie się!”. Wiara w Chrystusa uwalnia od lęku przed niepewną
przyszłością. Pan Jezus mówi, by nie troszczyć się zbytnio o dobra materialne:
„Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Tłumaczy też obrazowo, że przez Boga nawet
wszystkie włosy na naszych głowach są policzone (Łk 12, 7). Zmartwychwstały
uwalnia od lęku przed nicością – wiemy, że Bóg stworzył nas do czegoś więcej,
niż żywot ziemski.
Pozostaje jedna obawa: że zwiedzie nas szatan i nie dostąpimy zbawienia. Musimy uzbroić się w mocną wiarę i ufność w Panu Jezusie, który pokonał
Złego. Z Bogiem nie mamy się czego lękać. „Nie otrzymaliście przecież ducha
niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za
synów, w którym możemy wołać »Abba, Ojcze!«” (Rz 8, 15).
Lekarstwo na zabobony
Zagubiony, odwrócony od Boga człowiek wraca dziś do starożytnych
przesądów, czyta w gazetach horoskopy, zasięga porad u wróżek, nosi amulety.
Pada ofiarą rozmaitych oszustów lub własnego fałszywego przekonania, że w pełni kontroluje swoje życie. Jeśli zaobserwuje działanie jakiejś mocy o nieznanym
pochodzeniu, to tym gorzej: zwrócenie się w stronę magii jest zagrożeniem dla
jego duchowości.
Człowiek oddaje się przesądom w niewolę, ale zawsze może prosić Boga
o uwolnienie. Wiemy, że z Jego pomocą wszystko jest możliwe. Ufając mu, nie
musimy zwracać się do żadnych szarlatanów, by poznać przyszłość lub zapewnić
sobie szczęście. Wiara w Chrystusa jest lekarstwem na lęk, bo jak mówi znana
pieśń, „Bóg sam wystarczy”.
Gablotka z tyłu kościoła

Jak w sporcie bywało
Teraz w sporcie liczą się tylko medale, więc mało kto zna 25-krotną mistrzynię Polski w narciarstwie alpejskim Barbarę Grocholską-Kurkowiak. W
„Tygodniku Powszechnym” ukazał się z nią wywiad. Interesujące jest jej wspomnienie z okresu przedolimpijskiego. Zawodniczki usłyszały od działacza: „Przyjechali panowie z Warszawy, będą was pytać”. Wieczorem przyszła zapłakana jej
koleżanka. Nie chciała z początku nic powiedzieć, w końcu wyznała: „Przysięgnij, że nie powiesz nikomu. Bo oni powiedzieli mi, że ja jestem w Gwardii, a to
milicyjny klub, więc mam obowiązek im pomagać i będę musiała śledzić, czy koleżanki nie mają kontaktów za granicą”.Doradziła jej: „Marysiu, udawaj głupka.
Wiadomo, że ty na nikogo nie doniesiesz”.
Kruchcik
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1. Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do
modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego
konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy
i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do
Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej
woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie
trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary
bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
2.
Dziś mija 69 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Stefana W. Frelichowskiego,
prezbitera i męczennika, patrona naszego Wyższego Seminarium Duchownego w
Toruniu oraz polskiego harcerstwa.
3.
Dziś o godz. 17.45 spotkanie członków Żywego Różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem a o godz. 18.30 Msza św. w intencji żywych i
zmarłych członków tej wspólnoty.
4.
1. marca w I sobotę miesiąca tradycyjna Msza św. zbiorowa za zmarłych o
godz. 8.00. Po tej Mszy św. księża: Sebastian i Patryk udadzą się z posługą sakramentalną do chorych. Tego dnia odbędzie się diecezjalna pielgrzymka maturzystów
na Jasną Górę. Z naszej parafii pod duchową opieką księży: Michała i Przemysława
wraz z wychowawcami wyruszy 7 autokarami około 300 osobowa grupa młodzieży.
5.
Zapraszamy małżeństwa, które noszą się z zamiarem wstąpienia do Kościoła
Domowego, tzw. Oazy Rodzin na spotkanie, które odbędzie się w salce katechetycznej w przyszłą niedzielę 2. marca o godz. 16.00.  
6.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8211 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
7.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do MEDJUGORIE w dniach od 8. do
17. września 2014 roku. W planie zwiedzanie Splitu, Dubrovnika, Jezior Plitvickich.
Koszt 1750 zł. Program znajduje się na plakatach. Zapisy w kancelarii parafialnej.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. o nowych kardynałach a także wywiad z ks. bpem Andrzejem
Suskim, który dzieli się wrażeniami ze spotkania z Ojcem św. Franciszkiem.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Irenę Słupską, l. 84 i Marię
Sopuszyńską, l.94. „Wieczny odpoczynek….”.
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Intencje Mszalne 24.02 – 02.03.2014 r.
+ Kazimierz Góralski – 44 r. śm.
Dziękczynna za szczęśliwą operacje męża z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie.
+ Teresa Nowioska; rodzice i rodzeostwo.
+ Adam Isajew.
+ rodzice: Stanisław i Anastazja Sucheoscy; rodzeostwo.
+ Zofia i Gabriel Osioscy; Franciszek Pniewski.
+ Krystyna Foth – 4 r. śm.
+ Elżbieta Adamczak – Kniotek – 1 r. śm.
+ Władysław Kępczyoski; Hanna Baranowska; zm. z rodzin z obojga stron.
+ Apolonia Gonkowicz – 15 r. śm; zm. z rodzice.
+ Władysław Kordas – w rocz. śm.
+ Lesław Laskowski – popogrzebowa.
+ Zygfryd Raczkowski; zm. z rodziny.
+ Jan, Maksymilian, Arona i Zofia Sotek.
+ Zofia Rosiak – int. od kolegów i koleżanek z pracy syna.
+ Janina Rutecka – int. od sąsiadów z ul. 3 –go Maja.
O pokój w świecie; o zdrowie dla całej rodziny; za zmarłych.
+ Maria Sopuszyoska – popogrzebowa.
+ Kazimiera i Władysława Lewandowskie.
+ Albin, Helena, Józef Lenckowscy; Franciszek i Franciszka Łęgowscy.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
+ Cezary Kicioski.
W intencji Panu Bogu wiadomej.
Dziękczynna w 60 rocz. małżeostwa Henryka i Moniki Ruczyoskich z prośbą o
dalsze Boże błog.
18.30 + Halina Krengelewska; rodzie i rodzeostwo.
18.30 + Maria Kozak – 4 r. śm. i Jan Kozak.
6.30 + Roman Horowitz.
6.30 + Władysław Piotrowski – w rocz. śm.
7.00 O Boże błog. dla córki Ewy z racji urodzin i potrzebne łaski dla jej rodziny.
8.00 + rodzice: Anna – 13 r. śm. i Jan Śliwioscy; Krystyna Spychała.
18.30 + Kazimierz Berent – 11 r. śm.
18.30 + Maksymilian i Ludwika Szyc; zm. z rodziny.
6.30 + mąż Bronisław; rodzice, teściowie, siostra i brat.
6.30 + Teresa Składanowska – 15 r. śm.
7.00 + rodzice: Jan i Teresa Kuczyoscy – w rocz. śm; zm. dziadkowie.
8.00 Zbiorowa za zmarłych.
18.30 W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
18.30 + Jan Ogórek – int. z racji urodzin; zm. rodzice.
18.30 + rodzice: Henryk i Joanna Winter; Stanisław i Regina Sośnicy.
6.30 + Helena Guzowska i Henryka Bylioska – 5 r. śm.
8.00 + żona Irena Wiśniewska – 52 r. śm.
9.30 SUMA – za parafian
11.00 O Boże błog. dla Moniki i całej jej rodziny.
12.15 + rodzice: Jan i Domicela Kalinowscy – 29 r. śm.
18.30 + Roman Drozdowski – int. z okazji imienin.
18.30 + Ryszard; zm. z rodziny oraz o Boże błog. dla żyjących.
8.30 + Jan i Antonina Łupina.
10.00 + Daniel Ronkiewicz – w rocz. śm; Henryk, Helena i Jan Ronkiewicz.
11.30 + z rodziny Cacka: Alojzy, Helena, Wit, Lech; Bogdan i Maria Lewiccy.
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