Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 118(135) 2013 6.04.2014

WIADOMOŚCI Z FARY
Niezbędnik pokutnika

Post, modlitwa i jałmużna – faryzeusze nie tylko przestrzegali tych praktyk, ale i
skrupulatnie je realizowali. Traktowali je jednak jako cel sam w sobie, a nie jako środek do
jego osiągnięcia.
Zwiesić głowę jak sitowie, przywdziać na siebie jutę, głowę posypać popiołem i
przez czterdzieści dni nie wziąć niczego innego do ust nad suchy chleb i wodę. Czy na tym
ma polegać sedno postu? Jednym słowem, post kojarzy się nam z listą nakazów i zakazów.
Chociaż nie, na początku Wielkiego Postu jest nawet miło. Czynimy mocne postanowienie
poprawy, kreślimy postanowienia rekolekcyjne: powstrzymanie się od jedzenia słodyczy,
potraw mięsnych, nałogów, oglądania telewizji, etc., ofiarowujemy je Bogu i... potem następuje jeszcze jedna bardzo piękna chwila, mianowicie chwila zapominania o tych postanowieniach. „Wszystko będzie dobrze”, powtarzamy sobie dla uspokojenia własnego sumienia, bo bardziej cenimy sobie przyjemność ciała niż troskę o duszę. Może gdybyśmy żyli we
wczesnym średniowieczu, kiedy to za złamanie postu groziły poważne restrykcje, zresztą
dla dobra karanego, który popełniając ten grzech, mógł utracić możliwość dostąpienia zbawienia, nie porzucalibyśmy swoich postanowień tak nieroztropnie.
W człowieku jest już coś takiego, by wielkopostne praktyki: post, modlitwę i jałmużnę traktować jako „opcje” do wyboru w programie „nawrócenie”, z których można, ale
nie trzeba korzystać. A przecież są one niezbędne, integralne i fundamentalne dla chrześcijańskiego życia. Przekonanie to wyraził już w V w. św. bp Piotr Chryzolog: „Istnieją trzy
rzeczy, bracia, na których stoi wiara, wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to: modlitwa,
post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie.
Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post – te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie
życie”.
Myśląc o poście, trzeba po pierwsze przekroczyć perspektywę kulinarno-dietetyczną. Choć w czasach, gdy modelki prezentujące kolekcje sławnych projektantów gotowe są
odżywiać się codziennie wodą mineralną i liściem sałaty, katolicki post ścisły, zezwalający na trzy posiłki, w tym jeden do sytości, wydaje się obżarstwem. Wegetarianie czy inne
frakcje propagujące zdrowy styl życia gotowe są wiele ponieść wyrzeczeń na rzecz smukłej
sylwetki i urody.
Post jednak to coś znacznie więcej niż niejedzenie tego czy innego posiłku. Jest
„zjawiskiem” wieloaspektowym. Potrzebny jest nam post cielesny, ale i duchowy, post od
obrazów, hałasu, otaczającego nas chaosu, nadmiaru informacji, post od żywienia się plotkami, od komputera, gier, przekleństw, narzekania, słabości i pokus. Post ma na celu oczyszczenie intencji człowieka. Jego sens tkwi w wyrzeczeniu się siebie, zakwestionowaniu swo-

jego „ja”, odrzuceniu egoizmu, samolubstwa, w wyjściu ku drugiemu człowiekowi. Tak
naprawdę to jest najtrudniejsze, bo najtrudniej zdystansować się do siebie. Przyznać, że nie
zawsze ma się rację, że prawda nie zawsze musi być po mojej stronie, że nie zawsze muszę
powiedzieć ostatnie słowo. Rezygnacja z czegoś, co może być zbędne lub nadmierne, służy
skupieniu uwagi na tym, co naprawdę ważne i potrzebne.
Bez głębokiej świadomości wiele naszych ascetycznych wysiłków może być chybionych. Cóż z tego, że ktoś będzie zachowywał post, a zaniedba np. modlitwę? Często
zdarza się, że człowiek w swoich ascetycznych zapędach przecedza komara, a połyka wielbłąda (por. Mt 23, 23–24). Współcześnie wtłoczono nam do głowy, że modlitwa jest czymś
tak wstydliwym i intymnym, że nie należy jej w ogóle pokazywać ani o niej wspominać.
Chociaż uczono nas na katechezie, że modlitwa jest „żywym oddechem wiary; słuchaniem,
mówieniem, doświadczaniem, poznawaniem” Pana Boga, że jest potrzebna jak powietrze,
nadal mamy skłonność do jej bagatelizowania. Przesadzam? Kilkanaście lat temu jedna z
pierwszych dam orzekła całkiem serio, że nie lubi zakonów kontemplacyjnych, ponieważ
mniszki „za kratami” nic nie robią. I drugi przykład: na jednym z portali społecznościowych
na pytanie, na czym polega wyjątkowość modlitwy w czasie Wielkiego Postu, ktoś napisał:
„trwa o dziesięć minut dłużej”.
Nie ma dobrych i jednakowych przepisów na modlitwę. Nie rozpoczynamy jej bowiem w momencie osiągnięcia jakiegoś duchowego poziomu, z którego możemy wyruszyć
tylko w głąb, ale zaczynamy ją w takim punkcie, w jakim właśnie się znajdujemy. Nierzadko
uważa się, że wylewanie potoków słów jest najlepszą jej formą, a w rzeczywistości jest to
tylko uspokajanie samych siebie. W kontaktach z Bogiem zbędne bywa „bogactwo” wrażeń,
emocji, pragnień i rzeczy, potrzebne są natomiast prostota i skupienie.
Czasem jednak pojęcie postu czy modlitwy nie sprawia nam większych trudności, gorzej jest natomiast z zaangażowaniem w geście solidarności z innymi. Może jest tak
dlatego, że czasami myślimy, że nie możemy nikomu nic dać. A przecież nie chodzi tylko
o pieniądze czy dary materialne. Kupno świeczki Caritasu, wrzucenie monety do plastikowego opakowania po jogurcie ubogiemu stojącemu na ulicy, przekazanie kilkunastu złotych
na taką czy inną fundację, przesłanie pewnej kwoty na rzecz powodzian czy ofiar trzęsienia ziemi gdzieś na drugim końcu świata nie załatwia sprawy. Między religijną jałmużną a
wszelkimi dziełami humanitarno-charytatywnymi jest wiele różnic. Najważniejszą jest to,
że w jałmużnie chodzi o miłość.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkiego Postu
6. kwietnia 2014

1.
Od dzisiejszej V Niedzieli Wielkiego Postu tradycyjnie w naszych kościołach zasłaniane są krzyże, co wskazuje, że wchodzimy w kulminacyjny okres tego świętego czasu,
kiedy to w szczególny sposób skupiamy się na rozważaniu Męki Pańskiej. Stąd jeszcze
większa zachęta do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.
2.
W najbliższy piątek 11. kwietnia z klasztoru po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00
wyruszy Droga Krzyżowa. Przejdziemy ulicami naszego miasta, rozważając poszczególne
stacje Męki Pańskiej. Nabożeństwo zakończymy we Farze. Tego dnia w naszym kościele

odbędzie się jeszcze tylko Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00.  
3.
Ostatnia katecheza przedmałżeńska dziś o godz. 17.00 w salce w domu katechetycznym.
4.
Od poniedziałku do środy włącznie odbywać się będą rekolekcje wielkopostne dla
dzieci i młodzieży. Plan rekolekcji na plakatach i w biuletynie parafialnym. Bardzo prosimy
rodziców o dopilnowanie swoich dzieci, aby uczestniczyły w zajęciach rekolekcyjnych. O
pomoc zwracamy się także do nauczycieli.
5.
W środę 9. kwietnia zapraszamy na godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.
6.
10. kwietnia mija 4. rocznica katastrofy smoleńskiej. Pamiętajmy w modlitwach o
wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem, a także za naszą Ojczyznę.   
7.
Młodzież ze Wspólnoty parafialnej „Uczniowie Słowa” rozprowadzają przed kościołem własnoręcznie zrobione palemki oraz kartki wielkanocne. Dochód przeznaczony
zostanie na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu rekolekcyjnego.
8.
Można nabyć tzw. „paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 7 zł. Dochód Brodnicki
Caritas przeznacza na pomoc dla rodziny z Sobiesierzna żyjącej w skrajnej nędzy. Rodzina
ta także potrzebuje mebli. Numer telefonu kontaktowego znajduje się w gablocie.
9.
Trwają zapisy na pielgrzymkę do Medjugorje. Szczegóły na plakatach.
10.
W Niedzielę Palmową o godz. 16.00 w Kurzętniku odbędzie się „Misterium Męki
Pańskiej”. Planowany jest wyjazd autokarem z naszej parafii. Szczegóły na plakatach.
11.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brodnicy serdecznie zapraszają uczniów klas 6. szkół podstawowych i ich rodziców na „Drzwi Otwarte Szkoły”, które
odbędą się dnia 10.04.2014 r. od godz. 11.30.
12.
Odczytać pismo dyrektora Caritasu.
13.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze
„Niedzieli” m.in. teksty poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II i Janowi XXIII.
14.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Irenę Tatar, l. 76, Kazimierza
Wiśniewskiego, l. 87, Jadwigę Woźniak, l.81 i Mariana Wisińskiego, l. 55. „Wieczny odpoczynek….”.
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Intencje Mszalne 07.04 – 13.04.2014 r.
Za + Mieczysławę i Edwarda Seroczyoskich.
Za + Barbarę Grabowską.
Za + Stefana Budzikowskiego – 5 r. śm.
Za + Pawła Jankowskiego – int. od przyjaciół.
Za +Janusza Naipierałę – 5 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Wiesława Kempczyoskiego – 14 r. śm; zm. rodzice Stójkowskich.
Dziękczynna za otrzymane łaski w 34 rocz. ślubu Wiesława i Wiesławy
Jaworskich z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Aleksandrę Kamioską – popogrzebowa.
Za + Klarę, Józefa, Jana Jasioskich; Elżbietę Majerską.
O zdrowie i potrzebne łaski dla Oliwiera – int. od kolegów i koleżanek z wydziału
komunikacji.
Za + Katarzynę Kozłowską – 11 r. śm.
Za + Stefana Michalskiego; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Halinę i Jana Piórkowskich
Za + Irenę Ziółkowską – 4 r. śm; męża Leona i syna Zenona.
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Za + Bronisławę i Alojzego Jareckich; Jana Śramę.
Za + Bogdana Strugarka – 15 r. śm; zm. z rodziny Strugarek i Rozalskich.
Za + Alfredę Grążawską – 2 r. śm; Stanisławę Rumioską.
Za + Urszulę i Mariana Łanieckich; Andrzeja Kanieckiego.
Za + rodziców: Teodozje i Czesława Roszkowskich; syna Franciszka.
Za + Zbigniewa Czaplickiego – 7 r. śm; zm. rodziców i teściów.
Za + Krystiana Brzóskiewicza – 2 r. śm.
Za + Janinę i Jana Nataoskich; córkę Teresę i syna Karola; Janinę Fiałkowską.
Za + Ignacego Baraoskiego – 28 r. śm; Genowefę; zm. rodziców i rodzeostwo;
Stanisława Zawadzkiego.
6.30 REZERWACJA
7.00 Dziękczynna za 80 lat życia Stanisława Tredera z prośbą o dalsze Boże błog.
7.00 Za + rodziców: Treder i Majewskich oraz zm. rodzeostwo z obojga stron.
8.00 Za + Alfonsa Rogowskiego; zm. rodziców.
18.30 Za + Irenę Adelman – 13 r. śm.
18.30 Za + Kazimierza Kucioskiego – 12 r. śm; Jadwigę, Romana, Renatę Kucioskich.
18.30 O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla naszych drogich 85 –
latków Władysławy, Janiny i Mariana.
6.30 Za + Stefana Małeckiego – int. z racji urodzin.
6.30 REZERWACJA
7.00 Za + Mieczysława Grabskiego – 2 r. śm.
7.00 Za + Józefa, Pelagię, Alfonsa, Kazimierza, Cecylię Józefa Bandrowskich; Elżbietę i
Władysława Panowików.
8.00 Za + Bronisława, Leona Feldkellerów; zm. z rodziny.
18.30 Za + rodziców: Stanisławę i Stanisława Kowalskich.
18.30 Za + Łukasza Kalka – 1 r. śm.
6.30 O dar żywej wiary dla: Joli i Edyty z rodzinami; Marcina i Kingi; Ani z rodziną;
Magdy z rodziną; Tomka, Marcina i Patryka z rodzinami; Sylwii i Łukasza;
Przemka i Jarka z rodzinami i Joanny.
6.30 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Michała Rumioskiego 40 rocz. urodzin.
7.00 Za + Irenę Hildebrandt – 8 r. śm; zm. rodziców.
7.00 Za + Krystynę Krzemioską – 17 r. śm.
8.00 Za + Władysławę – int. z racji urodzin; zm. rodziców Brodzik.
18.30 Za + Andrzeja Tadajewskiego.
18.30 Za + Edwarda Brześkiewicza – 1 r. śm; Władysławę i Antoniego Brześkiewiczów;
Wacława Bednarka.
18.30 Za + rodziców: Zofię i Bolesława Czaplioskich; brata Edwarda Czaplioskiego.
6.30 Za + Balbinę, Urszulę, Teresę, Waleriana, Korneliusza, Bonifacego Ottowiczów;
Stanisława Brozdowskiego.
8.00 Za + Halinę Szczawioską; Czesława Malinowskiego.
9.30 SUMA – za Parafian.
11.00 Za + Gertrudę, Zygmunta i Henryka Heinów.
12.15 Za + Michała Szafraoskiego – 4 r. śm.
18.30 Za + Stanisławę Małecką.
8.30 Za + Monikę i Bronisława Skonieczków; Halinę Bulską; Ludwika Białkowskiego.
10.00 Za + Kazimierza Lisioskiego; Wacława i Amalię Lisioskich.
11.30 REZERWACJA
11.30 Za + Zytę i Kazimierza Wajców.

