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WIADOMOŚCI Z FARY
Twój czas to dzisiaj

Proponuję Ci abyś się zatrzymał. Usiadł, położył, zamilkł. Na jakiś czas odłóż swój świat
na półkę. Problemy poprzykrywaj serwetkami, plany zawieś na kołku. Swoją twarz, której
pewno nie lubisz lub, którą się zachwycasz, odwróć od lustra samooceny. Role, w jakich
obsadziło Cię życie pozostaw w teatrze zapomnienia. Na wszystkich swoich stanowiskach
i funkcjach podaj się na chwilę do dymisji. Umów się z sobą, że Cię nie ma. Bliskim, jeśli
są, powiedz, że umarłeś. Pogaś światła, (oprócz tej malutkiej lampki na nocnym stoliku),
wyłącz telefony, pochowaj piloty. Kluczyk z samochodu wrzuć do akwarium. Wyloguj się.
Uznaj, że jesteś bezsilny. Bezsilny wobec świata, wobec życia, wobec śmierci. Bezsilny wobec niemożności dogonienia celu, a nawet jasnego określenia go. Bezsilny wobec krzywd,
których doświadczasz i ran, które zadajesz. Bezsilny wobec miłości, której pragniesz i tej,
której nie potrafisz ofiarować. Uznaj, że tak naprawdę jesteś małym dzieckiem, które nieustannie potrzebuje pomocy, potwierdzeń, poczucia bezpieczeństwa. Potrzebujesz Matki,
która Cię przytuli i Ojca, który Cię poprowadzi. Dziś jest szansa byś Ich spotkał, bez konieczności przeżycia tych wszystkich doświadczeń, które sprowadzają do parteru każdego
twardziela.
Wiem - nie jest prosto stać się dzieckiem, kiedy się dorosło. Nie jest prosto uznać swoją bezsilność, kiedy tyle się może. Nie jest prosto prosić, kiedy ciągle trzeba dawać. Nie jest prosto
uwierzyć, kiedy już tyle razy się zawiodło - na ludziach, na Bogu, na sobie. Spróbuj jednak.
Nikt nie zobaczy Twoich łez, nie usłyszy Twoich westchnień. Tylko Ty i Bóg. Bo to On,
dziś przychodzi do Ciebie, aby Ci powiedzieć, że Cię bardzo kocha. Nieustannie mówi Ci te
słowa, ale Ty, w hałasie swojego życia, nigdy nie mogłeś ich usłyszeć. Posłuchaj ich dzisiaj:
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu (...) Gdy pójdziesz przez wody,
Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz
się i nie strawi cię płomień, (...) Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i
Ja cię miłuję (Iz 43, 1-4) (...) Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja
nie odstąpi od ciebie. (Iz 54, 10).
Te słowa mówi Ci Pan. Trudno Ci w to uwierzyć, mimo iż uznajesz się za wierzącego. Jak
to? W gazecie Bóg mówi do mnie, że mnie kocha? Jakiś cytat z biblii i tyle. Owszem Bóg
jest, wierzę w niego, chodzę przecież do kościoła, ale jak tu uwierzyć w miłość Boga, kiedy
tyle nieszczęść na świecie. Gdyby Bóg mnie kochał, nie dopuścił by do tych wszystkich
krzywd i niesprawiedliwości. Ja zresztą nie zasługuję na miłość, tyle złego uczyniłem w
życiu. Może inni tak, ale ja...
Dość! Umówiliśmy się przecież na początku, że się zatrzymasz, zamilkniesz. Zostaw to.
Słuchaj. Pewien człowiek przez czterdzieści lat nie mógł uwierzyć, że Bóg go kocha. Kiedy

był dzieckiem ufał mamie i tacie. Ale mama i tata chodzili swoimi drogami i mimo że bardzo
pragnęli by był szczęśliwym, szczęścia mu nie dali, bo jak można dać coś czego się nie posiada. Kazali chodzić do kościoła w niedzielę i w czwartek. A tam, ksiądz grzmiał z ambony,
że jeśli się nie poprawicie to Bóg was ukarze. Człowiek ten bardzo chciał się poprawić,
więc zgłosił się jako ochotnik na ministranta. Ale zły los chciał, że wraz nim na probostwo
przyprowadzono paru urwisów rozrabiających podczas mszy. Został ustawiony wraz z nimi
w rzędzie i ksiądz proboszcz jako pokorne narzędzie bożej sprawiedliwości, każdemu penitentowi dał w pysk. Po razie, ale mocno. A więc ksiądz na kazaniu miał rację. Bóg jest ostry.
I daje w pysk. Słusznie i niesłusznie. W poczuciu winy nasz bohater dorastał, a dorastając
patrzył i słuchał. I wyciągał wnioski. W kościele jest ponuro, a w knajpie wesoło. A więc
może alkohol da szczęście.
I faktycznie. Wkrótce alkohol stawał się dla niego panaceum na wszystkie problemy. Pod
jego wpływem znikało poczucie winy, nieśmiałość, lęk, strach, przygnębienie. Bóg chrześcijan oddalał się coraz bardziej, by wreszcie rozpłynąć się zupełnie. Jego miejsce zajęła joga,
buddyzm, medytacyjne techniki wschodu. To wszystko suto przeplatane seksem i gorzałą.
Mijały lata, stawka rosła, codzienne dawki eliksirów także. Ludzie, nawet najbliżsi stali
się marionetkami w rozgrywce o przeżycie. Bóg, nawet ten wymedytowany był już tylko
przeszkodą do kariery, sukcesu, pieniędzy. Tylko alkohol wiernie towarzyszył, dając jednak
coraz mniej za coraz więcej. Na koniec wprowadził w przedsionek śmierci. I w tym przedsionku, wąskim, niskim i ciemnym, bez drzwi i okien, bez szans na ucieczkę, bez nadziei
i wbrew wszelkiej nadziei pojawiło się światło i Osoba. Osoba, która kocha i wiele może.
Osoba, która jest Nadzieją i Miłością. Osoba, która mówi: Kocham Ciebie takim jakim jesteś
i nigdy Ciebie nie opuszczę. Uwierz mi. Tą Osobą jest Bóg. Mój i Twój Emmanuel.
Czy to oznacza, że droga do Niego prowadzi przez rynsztok? Czy trzeba najpierw poranić
najbliższych, zniszczyć życie swoje i innych aby go spotkać? Czy trzeba być maltretowaną,
zdradzoną i opuszczoną? A może trzeba utopić fortunę, zachorować na raka lub stracić nogę
pod kołami pociągu? Bynajmniej. Te słowa piszę bo ufam, że Ciebie to nie musi spotkać.
Bóg nie wymaga ofiary, bo sam się ofiarował za Nas. W którymkolwiek miejscu drogi jesteś,
czegokolwiek w życiu doświadczyłeś, Twój czas na spotkanie Go, to Dzisiaj...
Intencje Mszalne 03.03 – 09.03.2014 r.

Poniedziałek
03.03.2014
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Wtorek
04.03.2014
Św. Kazimierza
królewicza

7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30

Za + braci: Wacława, Józefa, Edmunda Lamparskich.
Za + Jerzego Waszaka – 1 r. śm.
Za + Bronisława Zielioskiego – 36 r. śm.
Za + Konradę i Michała Pechmanów.
Za + Kunegundę Kwas – int. z racji imienin; Annę i Józefa Kwasów.
REZERWACJA
Za + Józefę Świniarską – int. z okazji urodzin; zm. z rodziny Świniarskich.
Za + Jana Kucharczyka – int. z racji urodzin; Jadwigę Kucharczyk; zm.
rodziców z obojga stron.
O Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery z racji
imienin.
Za + księdza Kazimierza – int. z racji imienin.
Za + Kazimierę, Wacława i zm. z rodziny.
Za + Kazimierza Rutkowskiego – int. z racji imienin.
Za + Kazimierę i Aleksandra Siłakowskich.
Za + Kazimierza Karpioskiego – 26 r. śm; zm. rodziców.
Za + Kazimierza Psutego.
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Wielkiego Postu
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Za + Wacława Lamparskiego.
Za + Aleksandrę Kirsz – popogrzebowa.
Za + Irenę Koszewską – int. od sąsiadów.
Za + Kazimierza Stemborskiego; zm. rodziców.
Za + Kazimierza Krajnika – int. z okazji imienin; rodziców Bronisława i
Mariannę Jurkiewiczów; teściów Krajników.
Za + Józefa, Monikę, Aleksandra Pasternackich; Stanisława i Marię
Klonowskich.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Andrzeja Gołębiewskiego – int. od kolegów i koleżanek z firmy Bromilk.
Za + Stefana Sargalskiego – 29 r. śm; zm. rodziców Sargalskich.
Za + Kazimierza Rutkowskiego – w rocz. śm.
Za + Jana Borowskiego – 24 r. śm.
Za kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Alojzego Bojara – 13 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Janinę Rutecką – int. od sąsiadów z ul. 3 - go Maja.
W intencji Panu Bogu wiadomej
Za + Helenę i Romana Sobocioskich.
Za + Halinę Łukaszewską – popogrzebowa.
Za + Cecylię Robaczewską – int. od Grażyny.
Za + Wojciecha Komarowskiego – 6 r. śm.
Za + Władysława i Zofię Szymaoskiech; Alfonsa i StefanięPruszewiczów.
Za + rodziców: Weronikę i Jana Lamparskich.
Za + Jadwigę Maszkiewicz – popogrzebowa.
Za + Gertrudę Raszkowską – 3 r. śm.
Za + Jadwigę Chudzioską – popogrzebowa.
Za + Józefę Kubanek – 50 r. śm.
Za + Leonarda i Władysławę Kudalskich.
Za + Stanisława Kudalskiego – 22 r. śm; zm. rodzeostwo.
Za + Julię Garncarz- 17 r. śm; Jakuba Garncarza; zm. rodziców z obojga stron.
Za + rodziców: Stanisława i Zytę Kałasków.
SUMA – za parafian
Za + Jana Zielioskiego; Krystynę Kwiatkowską; rodziców Drumioskich i
Zielioskich.
Za + siostrę Aleksandrę i szwagra Edwarda Jasioskich.
REZERWACJA
Za + rodziców: Mariannę i Zygmunta Maszkiewiczów; Jadwigę i Antoniego
Wróblewskich.
Za + Konrada i Henryka Sobiesioskich; Stanisława Pietrzaka
Za + Helenę, Henryka, Teresę Kowalskich; Genowefę i Jana Rudzioskich;
Marię i Kazimierza Rudnickich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VIII Niedziela Zwykła
2. marca 2014
1.
Dziś w Brodnickiej Farze w ramach tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinnego po Mszy św. o godz. 12.15. zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament w
Kaplicy Krzyża Św. aż do Mszy św. wieczornej. Intencją tego nabożeństwa jest przeproszenie Pana Boga za popełnione grzechy podczas karnawału i przygotowanie się
na okres Wielkiego Postu. Także w poniedziałek i we wtorek w tym duchu będzie
przebiegała adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8.00 aż do

Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy na osobistą modlitwę. We wtorek w
ramach tego nabożeństwa o godz. 16.00 zgromadzą się Czciciele Miłosierdzia Bożego.
2.
Dziś o godz. 16.00 w salce katechetycznej spotkanie małżeństw, które noszą
się z zamiarem wstąpienia do Kościoła Domowego, tzw. Oazy Rodzin. Serdecznie
zapraszamy.
3.
We wtorek 4. marca święto św. Kazimierza Królewicza.
4.
Okres Wielkiego Postu rozpoczynamy Środą Popielcową. Msze św. w tym
dniu o godz. 6.20, 7.00, 8.00, 10.00, po południu: o godz. 15.30, 17.00 – dla dzieci
i młodzieży oraz o godz. 18.30. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem, który jest zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia. Tego dnia obowiązuje post, tzn. nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, co obowiązuje wszystkich wiernych od 14. roku życia ale post polega
na spożyciu w ciągu dnia jednego posiłku do syta. Post obowiązuje osoby od 18.
do 60. roku życia. Zachęcamy wszystkich wiernych do podejmowania postanowień
pokutnych w ciągu całego Wielkiego Postu. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest
jako jałmużna postna – na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy oraz za korzystanie
z dyspens od pokarmów mięsnych w piątki.
5.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawiane w każdy piątek Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 18.00 zaś dla młodzieży w
kościele szkolnym o godz. 19.15. Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym w każdą
niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00, poprzedzone będą różańcem pokutnym
o godz. 15.30. Na te nabożeństwa serdecznie wszystkich zapraszamy. Za udział w
nich można uzyskać odpust zupełny.
6.
Od Środy Popielcowej rozpoczynamy 46. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz kwartalne dni o ducha pokuty.
7.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00 w salce katechetycznej
w wikariatce rozpoczynamy kurs przedmałżeński dla tych, którzy nie ukończyli go
w szkole. W ciągu tygodnia prosimy zgłaszać swój udział w kancelarii parafialnej.
8.
Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy zaprasza na
Koncert Charytatywny „Dla Ewy i nie tylko”, który odbędzie się 7 marca o godz.
17.30 w Brodnickim Domu Kultury.
9.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do MEDJUGORIE w dniach od 8. do
17. września 2014 roku. Szczegółowy program znajduje się na plakatach. Zapisy w
kancelarii parafialnej.
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej w szczególności tygodnika katolickiego „Niedziela”.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Aleksandrę Kirsz l. 75,
Jadwigę Maszkiewicz l. 74, Jadwigę Chudzińską l. 84, Sylwestra Monczkowskiego
l. 87. „Wieczny odpoczynek….”.

