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WIADOMOŚCI Z FARY
Boży diament w człowieku

Serce ma wyjątkową pozycję w dziejach ludzkości. Każda cywilizacja przypisywała
sercu szczególną moc i wyjątkowe znaczenie. Dla chrześcijan powinno stać się prawdziwym
„herbem życia”, ponieważ Chrystus zapewnia nas: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt, 5,8).
W dzisiejszym świecie nie brakuje pozorantów. Dbamy o czystość ciała, pielęgnujemy je pieczołowicie, jak nigdy w dziejach ludzkości. Żyjemy w luksusowych, lśniących
mieszkaniach, jeździmy samochodami o połyskliwie czystej karoserii. Na widok człowieka
brudnego, zaniedbanego odwracamy głowę z obrzydzeniem lub kręcimy nią z przyganą.
Sami otaczamy się pedantycznym porządkiem, jakbyśmy chcieli w ten sposób zrekompensować brud własnego wnętrza, skazę na własnym sercu. Zapewne było tak już w
odległej przeszłości, skoro Jezus mówi: „Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust,
do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to
czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem przychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa,
czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym” (Mt
15, 17-20).
Człowiek zatracił kontakt z własnym sercem. Odciął się – jak mawiała św. Faustyna
– od tego zdroju Bożej miłości, który płynie przez ludzkie serce. Przez wyzucie się z prawa
sumienia, a nade wszystko Prawa Boga, zapisanego w sercu człowieka (Jr 31,33), ludzkość
pogrąża się w mroku zła i niegodziwości. Serce jest ośrodkiem bardzo delikatnym. Łatwo
stłumić jego głos złorzeczeniami, plotkarstwem, samolubnym monologiem, a tym samym
„stracić życie”, bowiem w Biblii serce określane jest jako centrum życia. To właśnie tam, w
ciszy serca, odczytujemy wolę Bożą, która przemawia do nas za pomocą sumienia, tradycyjnie utożsamianego z sercem. Nie sposób odczytać tę Bożą wolę, jeśli nasze serce skalane jest
ziemskim brudem dwulicowości, nieszczerości, złych intencji pokrytych obłudnym uśmiechem i gestami fałszywej życzliwości.
Człowiek wezwany jest do ciągłego oczyszczania własnego serca, a więc do oczyszczania intencji wobec innych ludzi, nawet gdyby byli naszymi najbardziej zatwardziałymi wrogami. Wezwany jest też do odnowienia kontaktu ze swym zagłuszonym sumieniem.
Człowiek powinien odrzucić przewrotną zdolność do samousprawiedliwienia w obliczu głosu własnego sumienia. Bóg bada bowiem ludzkie serce (Jr 11,20), które na skutek grzechu
może ulec zatwardziałości (Jr 7,24; Ez 2,4), zamknąć się na słuchanie Pana i oddalić od
Niego (Jr 17,5). Zagrodzisz sam sobie drogę przed świetlane oblicze Pana, jeśli zachłyśnięty
„zniewoleniem absolutnej wolności” zignorujesz coraz bardziej cichnący głos dobywający

się z serca. „Słodszy będzie odpoczynek – pisze Tomasz a Kempis – jeśli serce nic ci wyrzucać nie będzie, (bowiem) kto ma czyste sumienie z łatwością zdobywa zadowolenie i pokój.
Gdybyś zważał na to, jaki jesteś w swej głębi, nie dbałbyś, co mówią o tobie ludzie. Człowiek
widzi twarz, a Bóg serce. Człowiek ocenia czyny, Bóg waży intencje (1 Sm 16,7)”.
Nie sposób dobrze poznać i rozumieć świat bez czystości serca. Tylko bowiem prawdziwe dobro i prostota pozwalają widzieć świat takim, jakim się on w swej istocie jawi. Dobra
i prostoty nie osiągnie się bez czystości serca. Zatem „bądź czysty i wolny wewnętrznie, nieuwikłany w ziemskie przywiązania. Masz być nagi i nieść do Boga serce czyste, jeśli chcesz
być wolny i poznać, jak słodki jest Pan” (O naśladowaniu Chrystusa).
Jak oczyszczać własne serce, skoro na co dzień w swej delikatności i subtelności narażone jest na tyle pokus i zbędnych poruszeń? Myśl o innych dobrze, choćby ktoś był zły – w
każdym, nawet najbardziej zatwardziałym grzeszniku można bowiem dostrzec Boże dziecko.
Patrz na swoje wady, zwalczaj je wsparty Bożą łaską, a mniej zajmuj się wadami innych,
które zawsze tak naprawdę widzisz jako odbicie swoich własnych przywar. Gdy ogarnie Cię
zniechęcenie, rezygnacja, marazm, gdy zbyt przerazi ilość zła na świecie, zamiast pogrążać
się w tym stanie zniechęcenia, rozważaj w ciszy własnego serca Chrystusowe błogosławieństwo, szczególnie to o czystych sercach. Zawarta w nim obietnica jest dla chrześcijanina
największą pociechą. Wreszcie uświadom sobie, że otrzymałeś największy dar, który pomoże
Tobie oczyścić własne serce – Serce Jezusa. Jest Ono chrześcijańską ikoną miłości. W Nim,
jak w zwierciadle odbija się całe życie Kościoła, świata, każdego człowieka. Tam szukaj najwyższego wzoru doskonałości serca i pozwól, aby promienie Bożej miłości, bijące z Serca
Jezusa, przeniknęły Twoje własne.
Człowiek może stać się Bożym jubilerem – ze swego serca może uczynić prawdziwy
relikwiarz, wysadzany szlachetnymi kamieniami własnych czystych myśli, intencji i modlitw.
Do takiego serca chętnie wkracza Bóg. „Stworzyłeś nas bowiem dla siebie – mówi św. Augustyn – i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie”.
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Intencje Mszalne 23.05 – 29.06.2014 r.
Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Anny i o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski.
Za + Janinę Rutecką – int. z racji imienin.
Za + Teresę Nowioską; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Jana Hogę; zm. rodziców.
Za + Franciszka i Marię Złotopolskich.
REZERWACJA
Za + Czesławę Murawską – 15 r. śm; Stanisława Murawskiego.
Za + Tadeusza i Mariannę Majkowskich.
Za + Stanisława Bojanowskiego – 19 r. śm; Leokadię i Jana Bucha.
Za + Jana Stożyoskiego – int. z okazji urodzin i imienin.
Za + Jana Smoczyoskiego – int. z okazji imienin.
Za + Jana Fretera – int. z racji imienin; rodziców: Annę i Franciszka;
rodzeostwo.
Za + Janinę Dąbrowską; zm. z rodziny Dąbrowskich i Piotrowskich.
Za + Jana i Zofię Rosiaków.
Za + Jana Ogórka.
Za + Jana Włodarza – int. z racji imienin.
Za + Janinę Dąbrowską – int. z okazji imienin.
Za + Jana, Jadwigę i Jerzego Kospiczewiczów; zm. z rodziny.
Za + Czesława i Helenę Skowrooskich.
Za + Jana, Klementynę, Tadeusza Dębioskich; Bolesława Zalewskiego.
Za + rodziców: Wacława i Petronelę; Kazimierza i Bronisława; zm. z rodziny
Iglioskich i Florkowskich.
Za + Jana, Martę i Władysławę Sucheoskich.
Za + Kazimierza Gajdę – int. z racji urodzin; zm. z rodziny Gajda i Piotrowskich.
Za + Jana i Pelagię Łukowskich.
Za + Jana Janikowskiego; rodziców i rodzeostwo.
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Za + Irenę – 5 r. śm. i Władysławę Kwiatkowskie.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Jana Szczypiorskiego – 6 r. śm.
Za + Henryka Berenta – 8 r. śm.
Za + Bogusława Kucioskiego.
Za + Magdalenę Benke – 5 r. śm.
Za + Izabelę i Egona Temskich; Feliksę i Stanisława Żukowskich.
Za + Piotra Cieczko – int. z okazji imienin.
O Boże błog. i opiekę M. Bożej zdrowie duszy i ciała dla Władysława
Kępczyoskiego.
W int. intronizacji Najśw. Serca P. Jezusa Polsce i na całym świecie.
Za + rodziców: Władysławę i Józefa Klonowskich; braci i pozostałych członków
rodziny.
Za + Jana Lubienieckiego; Romana, Otylię i Kazimierza Koziorzemskich; Janinę i
Jana Waruszewskich.
Za + Jadwigę Śmigocką – 6 r. śm.
Za + Wojciecha i Jana Komarowskich; rodziców i dziadków Stefaoskich i
dziadków Szmidt.
Dziękczynna w 5 rocz. ślubu Magdaleny i Mariana z prośbą o Boże błog.
Za + rodziców: Marie i Benedykta; syna Marka.
Za + Stanisława Ratkiewicza – 2 r. śm.
Za + Lidię Janicką – 15 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Elżbietę Kaszyoską.
Za + Henryka Stóżyoskiego – 1 r. śm.
Za + Henryka Rudzyoskiego; zm. z rodziny.
Za + Wiesława Domżalskiego – 3 r. śm
Dziękczynna w 45 rocz. ślubu Ewy i Stanisława z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + męża Jana Gumioskiego; teściów: Leona i Zofię; zm. z rodziny; Tadeusza,
Krystynę, Józefa i Henryka.
Za + rodziców: Mariannę i Władysława Bratkowskich; rodzeostwo: Antoniego i
Annę.
Za + Helenę, Kazimierza, Krzysztofa Draniewiczów.
O Boże błog. dla żywych członków 8 róży różaoca i o radośd wieczną dla
zmarłych członków.
Za + Juliana i Walentynę Lendzianów; braci: Stanisława i Juliana.
SUMA – za Parafian.
Za + Tadeusza Piaskowskiego – 14 r. śm.
Za + Jana Bąkowskiego – int. z racji imienin.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różaoca.
Za + Jana Marchlewicza; zm. rodziców.
Za + Jana i Stanisławę Mierzyoskich; Kazimierza Lisioskiego.
Za + Alicję i Czesława Jackiewiczów; Irenę i Józefa Syrockich; Marka Syrockiego;
Halinę i Józefę Skalmowskie; Joannę i Stefana Gettka.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XII Niedziela Zwykła
22. czerwca 2014
1.
Trwa tzw. oktawa Bożego Ciała. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Mszę św.
wieczorną połączoną z nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną.

2.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 24. czerwca Narodzenie św. Jana
Chrzciciela. Jest to odpust bazyliki katedralnej w Toruniu oraz święto patronalne kapituły
katedralnej. W piątek 27. czerwca Najświętszego Serca Pana Jezusa – tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w sobotę 28. czerwca  NMP Nieustającej
Pomocy – głównej Patronki diecezji toruńskiej. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Podczas sumy parafialnej o godz. 9.30 śpiewać będzie chór św. Cecylii z parafii św. Wojciecha z Lidzbarka. Wszystkim solenizantom,
którzy będą obchodzić swoje imieniny, w tym naszemu Panu Organiście, Piotrowi Jaworskiemu, składamy serdeczne życzenia.
3.
Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2013/14 nastąpi w piątek 27 czerwca
w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli
i wychowawców na Mszę św. o godz. 18.30, aby podziękować Panu Bogu za mijający rok
szkolny i katechetyczny i prosić o błogosławieństwo na czas wakacji.
4.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu i przebiegu procesji
„Bożego Ciała”. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych sióstr zakonnych, wykonawców ołtarzy: Rycerzy Kolumba, Oazy Rodzin, młodzieży i harcerzy, do pań i panów,
służby liturgicznej, orkiestry, która swoją grą uświetniła naszą uroczystość, dzieci sypiących
kwiatki, pana organisty, chóru, policji, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za przygotowanie Rynku, Brodnickich Wodociągów, Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, firmy Avis za nagłośnienie. Rycerzom Kolumba dziękujemy za ufundowanie nowego pięknego baldachimu. Serdeczne „Bóg zapłać” za dekoracje i świadectwo.
5.
Od 1. lipca do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. w dni powszednie, tzn. nie ma Mszy św. o godz. 7.00.
6.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8785 + 3 euro. Kontynuowane
są prace remontowe w pomieszczeniach kancelarii parafialnej. W czasie wakacji będą prowadzone prace związane z konserwacją i renowacją elewacji naszej Fary. Mogą one być
realizowane dzięki ofiarności parafian oraz dotacjom, które otrzymaliśmy od władz naszego
Miasta i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze
„Niedzieli” m.in. teksty poświęcone kultowi Serca Jezusowego.
8.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Elżbieta Głodowska, l. 61,
Scholastyka Rogalska, l. 88, Jarosław Śliwiński, l. 50, Mieczysław Lewandowski, l. 82, Regina Horowitz, l. 94. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła

Test dla Lisa
Komentując „Deklarację wiary” lekarzy w radiu TOK FM powiedział (cytuję za  
„Gościem Niedzielnym”): „To inwazja dewocjonalnego Klechistanu, w kraju będącym od
dziesięciu lat w Unii Europejskiej zza winkla wyłania się Iran. Iran krzyczy, domaga się swoich praw, wręcz supremacji swoich wyobrażeń o świecie”. Jeśli chodzi o ostatnie stwierdzenie można rzecz: „z wzajemnością”. Ale warto by było, żeby wiedział, co mówi i  wybrał się
dla sprawdzenia do Iranu, gdzie w jakiejkolwiek telewizji spróbowałby głosić swoje poglądy.
Istnieje prawdopodobieństwo, że na kolanach chciałby wrócić do Polski. Ale czy by powrócił? 		
							
Kruchcik

