Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 114(132) 2013 16.03.2014

WIADOMOŚCI Z FARY
Odnaleźć utraconą obecność

Każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia dotyka tzw. sytuacji
granicznych. Są to trudne i bolesne doświadczenia. Wywołują w nas egzystencjalny
lęk, wiążąc się ściśle z poczuciem straty czegoś niezwykle ważnego. Z całych sił
pragniemy się przed nimi ustrzec. Nie jest to jednak możliwe. Doświadczenie sytuacji granicznej burzy stabilność dnia codziennego, dzieląc życie na dwie części – na
to, które było przed, i na to, które będzie po zaistnieniu danego wydarzenia. Jednym
z trudniejszych momentów życia jest śmierć ukochanej osoby.
Spragnieni obecności
Ludzkie serce nie potrafi poradzić sobie z doświadczeniem śmierci. Wykracza ona bowiem poza to, co poznane i oswojone. Śmierć jest tajemnicą. Niesie ze
sobą głębokie zranienie. Jakże często trudno doszukać się w niej nadziei. Trudno
spojrzeć poza śmierć i uwierzyć w wypływające z niej życie. Nie ułatwiają tego
towarzyszące osobom w żałobie poczucie narastającego braku, pustki i bycia porzuconym.
Serce potrzebuje być w relacji, doświadczać obecności, dzielić z bliskimi
codzienność. Każdy z nas jest stworzony do trwania w relacji. Budowanie więzi z
innymi osobami wiąże się z dawaniem siebie i przyjmowaniem daru drugiej osoby.
Pragnienie obecności oraz bliskości realizuje się w znacznej mierze dzięki ciału.
Mimika twarzy, proste gesty, słowa pełne emocji czy przemyśleń – poprzez ciało
komunikujemy miłość, dzięki ciału także ją odbieramy. Dar obecności realizuje się
w konkrecie dnia codziennego. Wraz ze śmiercią ten konkret zostaje nam jednak
zabrany. Śmierć odbiera nam możliwość odczuwania bliskości drugiej osoby przez
ciało, pozostawiając nas z doświadczaniem egzystencjalnego bólu. Z głębi cierpiącego serca wyrywa się jednak żarliwa prośba o obecność. Serce domaga się, by
stworzona więź trwała. Na szczęście śmierć nie kończy relacji. Zmienia jednak sposób jej doświadczania.
Sytuacja graniczna może prowadzić nas w kierunku wzrastającej rozpaczy
albo wprost przeciwnie – w stronę umacniającej się nadziei. Kluczem jest przeżywanie poczucia sensu. Jakże trudno wyjść z rozpaczy tym, którzy nie odnajdują w
śmierci choćby najmniejszego znaczenia. Śmierć bliskich nabiera głębokiego sensu tylko wtedy, gdy spojrzymy na nią z perspektywy wiary. Osoby wierzące, które trwają w osobowej więzi z Jezusem Chrystusem, mogą w doświadczanym bólu

świadomie oprzeć się na Bogu, który pokonał śmierć. Zakorzenienie w więzi z Bogiem pozwala odnaleźć na nowo poczucie bliskości z tymi, których – jak ufamy –
Chrystus ma już przy sobie. Trwając w łączności z Jezusem, możemy uczestniczyć
w Jego relacji z naszymi bliskimi, ucząc się na nowo doświadczania ich obecności.
Dający sobie czas
Przeżycie sytuacji granicznej wiąże się z bólem, utratą i załamaniem. Nie
można inaczej. Nie cierpielibyśmy tylko wtedy, gdyby nasze serca nie kochały. Na
szczęście ludzkie serce potrafi obdarzać innych głęboką i szczerą miłością. Wraz ze
śmiercią bliskiej osoby umiera w nas jakaś cząstka nas samych. Ten czas umierania
to czas żałoby. Każde serce inaczej reaguje na przeżywany ból. Ważne, by nie zakopać go głęboko w sobie, lecz z odwagą przeżyć. Tylko przeżyte cierpienie może
bowiem stać się nową jakością w nas. Nieprzeżyty ból będzie wciąż domagał się
zauważenia.
Czas żałoby to czas wypływających łez, poczucia straty i beznadziei. To
czas zaprzeczania temu, co się stało, obwiniania siebie, nieradzenia sobie z najprostszymi wymaganiami dnia codziennego. Towarzyszy mu poczucie nierealności śmierci i częste wrażenie, że ukochana osoba tylko na chwilę wyszła z domu.
Przedmioty, których używała, przywodzą na myśl codzienne wspólnie wykonywane zadania i pełne miłości rozmowy. Z drugiej strony powstaje w nas ogromne
poczucie winy, gdy przywołujemy w pamięci sytuacje konfliktowe, raniące słowa
i gesty. Wyrzucamy sobie zbyt mało czułości, zbytni egoizm i stracony czas, który
mogliśmy poświęcić bliskiej osobie. Nieraz pojawia się myśl, że tyle jeszcze rzeczy
chcielibyśmy powiedzieć, za tyle podziękować i przeprosić.
Przeżyć ból, nie zakopywać go. Przyjąć wsparcie i towarzyszenie innych.
Poszukiwać ciszy. Trwać na modlitwie. Przebaczyć samemu sobie niedociągnięcia
przeszłości. Uznać w prawdzie własną słabość i jednocześnie poczuć wdzięczność
do samego siebie za bogactwo miłości okazane drugiej osobie, otwarcie serca i
trwanie w relacji.
Kiedy największy ból minie, a najbardziej gorzkie łzy przestaną płynąć,
pozostaje zmierzyć się z jeszcze jedną trudnością, która kryje się pod słowem „samotność”. Poczucie osamotnienia po śmierci bliskich dla wielu staje się stałym
towarzyszem kolejnych dni. Ludzkie serce tęskni bowiem za dawną obecnością,
wspólnym podejmowaniem decyzji, przeżywaną razem radością i pocieszaniem się
w smutkach. Ukochanej osoby nikt nie jest w stanie zastąpić. Jednak ta prawda nie
powinna być wymówką dla podejmowania trudu otwierania serca na nowe relacje. Serce nie jest bowiem stworzone do samotności. Trzeba otwartych oczu, by w
najbliższym otoczeniu spostrzec tych, którzy potrzebują naszego zainteresowania
i okazania bliskości, a od których i my moglibyśmy ową bliskość otrzymać. Mogą
to być osoby z rodziny, sąsiedztwa, parafii. Mogą to być dawno zapomniani przyjaciele, rodzeństwo, wnuki. Dla kogo twoje serce podejmie ryzyko otwarcia się?
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Intencje Mszalne 17.03 – 23.03.2014 r.
Za + Zofie Sobierajską – popogrzebowa.
Za + Wiktora, Martę i Jana Grzymskich.
Za + rodziców: Zielioskich, Bąkowskich, brata Stefana i Monikę
Kwiatkowskich.
Za + Zbigniewa Manelskiego - int. z racji imienin.
Za + Mieczysława, Zbigniewa, Andrzeja, Bożenę Budków.
Za + Marię Bolesławę Laskowską – 12 r. śm – int. od córki z rodziną.
Za + Leszka Cybulskiego – 40 r. śm. i Zbigniewa Cybulskiego – int. z racji
imienin.
O Boże błog. i zdrowie dla Jana.
Za + rodziców: Martę i Bernarda Zielioskich oraz braci: Bernarda i Henryka
Zielioskich.
Za + rodziców: Władysławę i Józefa Wiśniewskich.
Za + Edwarda Wenderholma – int. z racji urodzin.
Za + Józefa Granicę oraz rodziców: Józefa i Annę Zielioskich.
Za + Józefa Kalwę – int. z racji imienin; zm. rodziców: Stefana i Monikę
Celmerów i zm. z rodziny.
Za + Krystynę Janiszewską – 18 r. śm; oraz zm. z rodziny.
Za + Józefa Tęgowskiego.
Za + Józefa Sugalskiego – int. z racji imienin.
Za + ks. Józefa Jasioskiego i Józefa Michalskiego.
Za + Józefa Skarżyoskiego – int. z racji imienin.
Za + Władysławę Wiórkowską – int. z racji urodzin; męża Czesława; syna
Sebastiana; Józefa Szóstakowskiego – int. z racji imienin.
Za + Zofie Sobierajską – int. od sąsiadów, przyjaciół i znajomych.
Za + Marcina Giżewskiego – popogrzebowa.
Za + Danutę Kowalską – int. od koleżanek i przyjaciół.
Za + Józefa Jankowskiego – int. z racji imienin; oraz synów Marcina i
Wojciecha.
Za + Józefa Milewskiego – int. z racji imienin i urodzin; Władysławę,
Maksymiliana, Adama Czyszewskich.
Za + rodziców: Wincentego i Wiktorię Brzezioskich; siostrę Barbarę.
Za + Alfonsa i Elżbietę Śliwioskich.
Za + rodziców: Stefana i Halinę oraz zm. z rodziny Koczwarów.
O Boże błog. i wypełnienie woli Bożej dla Marka.
Za + Radosława Dobrego.
Za + Bernarda i Helenę Swiniarskich i ich dzieci Jerzego i Irenę.
Za + Eugeniusza Wardowskiego oraz Weronikę i Kazimierza Karbowskich.
Za + Leszka Sitkowskiego – 1 r. śm; Urszulę i Mieczysława Sitkowskich.
Za + Wiktorię Poniatowską – 6 r. śm. i Edwarda Poniatowskiego.
Za + Jadwigę Lewioską – popogrzebowa.
Za + Bogusława Kucioskiego – int. z racji imienin.
W intencji Intronizacji N. S. Pana Jezusa w Ojczyźnie.
Za + Józefa Prusaka i Grzegorza Bandelewskiego – int. z racji imienin.
Za + Mariana Horowitza.
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Za + Władysławę i Józefa Klonowskich; za braci i pozostałych z rodziny.
Za + Zygmunta – 12 r. śm. i Marię Kukawka; Andrzeja Tadajewskiego.
SUMA – za parafian
Za + Tomasza Grzybowskiego – 15 r. śm; zm. z rodziny Grzybowskich,
Fanslau, Wiśniewskich i Kruza.
Za + Marię Łęgowską – 2 r. śm.
REZREWACJA
Za + rodziców: Marię i Leona Zapałowskich; Helenę i Feliksa
Jaroszewskich; siostry: Bogumiłę i Krystynę.
Za + synów Krzysztofa i Tomasza Hogów; zm. rodziców, siostrę i braci
Kalczyoskich.
Za + Krzysztofa, Leszka Kukawków.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela Wielkiego Postu
16. marca 2014
1.
Dziś Gorzkie Żale  z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00 poprzedzone różańcem
pokutnym o godz. 15.30.
2.
W środę 19. marca przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona
Kościoła Świętego. Jest to dzień szczególnej modlitwy w intencji mężczyzn i ojców a
także dzień imienin biskupa Józefa Szamockiego. Wszystkim Solenizantom składamy
serdeczne życzenia imieninowe.
3.
W piątek 21. marca po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.
4.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na cele misyjne Ad Gentes. Pamiętajmy
w naszych modlitwach o misjonarzach pracujących w trudnych warunkach, głoszących
Chrystusową Ewangelię.
5.
Można nabyć świece tzw. „paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 7zł.  Dochód przeznaczony jest na działalność dobroczynną Caritasu.
6.
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczniemy w IV niedzielę Wielkiego Postu (30.03). Trwać będą do środy (2.04). Rekolekcje szkolne dla młodzieży i
dzieci rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu (6.04) i potrwają do środy (9.04).
7.
Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA zaprasza w sobotę 22.
marca na godz. 16.00 do BDK na spotkanie z posłem na Sejm RP panem prof. Janem
Szyszko, byłym ministrem Środowiska. Spotkanie poświęcone będzie zagrożeniom
przed jakimi stoją polskie lasy i polska ziemia.
8.
Miejska Orkiestra Dęta, którą dobrze znamy, choćby z uświetniania uroczystości państwowych, patriotycznych i religijnych ogłasza nabór nowych członków. W
każdą sobotę od godz. 10.00 w Brodnickim Domu Kultury oczekiwani są chętni do
orkiestry.
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym    numerze „Niedzieli” m.in. unikalny wywiad jakiego udzielił papież emeryt Benedykt XVI
polskiemu dziennikarzowi na temat Jego współpracy z bł. Janem Pawłem II.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Martę Kuczmarską, l.86.
„Wieczny odpoczynek….”.

