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WIADOMOŚCI Z FARY
Nie tylko dla duchownych

Posłanie misyjne Pana Jezusa, by głosić Dobrą Nowinę, skierowane jest nie
tylko do kapłanów. Także do osób świeckich.
„Czynić uczniami” Chrystusa tych, których spotykamy – to zadanie każdego chrześcijanina. Na mocy chrztu i bierzmowania, uczestnicząc w kapłaństwie powszechnym, jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za przekaz wiary.
Przypomina o tym liturgia Mszy Świętej, kiedy na jej końcu słyszymy słowa:
„Idźcie w pokoju Chrystusa”. „Idźcie”, a nie „siedźcie”. Łatwo jest przyznawać się
do wiary, gdy wszyscy wokół mnie czynią to samo, gdy jest się w kościele. O wiele
trudniej o to, gdy trzeba Ewangelię „wynieść” z murów kościoła na zewnątrz, na peryferia tego świata. Nie ma jednak innej drogi głoszenia Jezusa. Wezwanie to wielokrotnie wypowiadał papież Franciszek, który w swojej wizji Kościoła wychodzącego
i przekazującego wiarę apeluje, by każdy wierzący czuł się nie tylko uczniem, ale
i misjonarzem. „W każdym wypadku wszyscy jesteśmy wezwani, by dawać innym
wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana” (adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 121). „W każdym wypadku” – podkreśla Ojciec Święty. Nie ma zatem takiej
sytuacji, w której nie trzeba by świadczyć o Panu Bogu. Żadna z przestrzeni naszego
życia – rodzinna, zawodowa czy towarzyska – nie jest wyłączona z ewangelizowania.
Jest to nie tylko wymagający obowiązek, ale i zaszczytne prawo – świadczyć o Kimś,
kto daje prawdziwe szczęście i życie w obfitości.
Można się jednak próbować usprawiedliwiać swoją bezczynność w kwestii
głoszenia Chrystusa, przerzucając odpowiedzialność jedynie na kapłanów czy siostry zakonne. Tymczasem są pewne okoliczności, kiedy tylko za pośrednictwem osób
świeckich inni mogą usłyszeć o Chrystusie. Nie jest to zresztą konieczne, by duchowni mieli wszędzie dotrzeć. Po to ludzie świeccy zajmują się swoimi świeckimi sprawami, by tam, gdzie żyją, pracują i uczą się, świadczyć o Panu Jezusie. Dobrym przykładem jest postawa jednej z moich parafianek, uczennicy drugiej klasy liceum, która
podzieliła się z koleżankami i kolegami w klasie, że wybiera się na poznańską pieszą
pielgrzymkę do Częstochowy. Efekt? Ośmioro z nich postanowiło przyłączyć się do
niej. Nie chodzi zatem o nadzwyczajne sytuacje, ale prosty przekaz wobec innych –
„ja wierzę”. Chodzi o drobne gesty, które wyrażają naszą wiarę w przestrzeni publicznej, jak np. przyklęknięcie, gdy kapłan idzie z Najświętszym Sakramentem, noszenie
krzyżyka lub medalika, modlitwa przed spożyciem posiłku, postawa służebnej miłości
wobec potrzebujących. Chodzi o osobiste świadectwo, kim dla mnie jest Jezus, jak

działa w moim życiu. Kto jak nie świecki katolik ma zabrać głoś, podzielić się doświadczeniem, gdy w pracy czy na uczelni pojawia się temat księży czy Kościoła? Kto
jak nie świecki katolik ma przyznać się, że spowiada się i czyta Pismo Święte, gdy na
spotkaniu rodzinnym pojawia się temat wiary i Boga? Jest to rola powierzona osobom
świeckim i na nich spoczywa wielka odpowiedzialność. Tym bardziej że świadectwo
ludzi świeckich ma niejednokrotnie większą skuteczność przekonywania niż przykład
osób duchownych. Czasem tylko krótkie wyznanie: „Ja wierzę”, „Modlę się”, „Kocham
Jezusa”, wywołuje poruszenie u słuchaczy i przynosi owoce refleksji i nawrócenia u
tych, którzy nie poznali Prawdy.
Sam fakt dzielenia się ważną sprawą nie jest dla nas czymś obcym. Każdy z nas
codziennie dzieli się z innymi wieloma informacjami. Prowadzimy dziesiątki rozmów,
wysyłamy setki SMS-ów i e-maili, dokonujemy tak wielu wpisów na portalach społecznościowych. Czymś naturalnym jest, że wymieniamy się informacją cenną dla kogoś,
która może komuś pomóc, że dzielimy się z innymi tym, co dla nas samych jest ważne.
A czym jest Ewangelia jak nie Dobrą Nowiną, Dobrą Informacją dla każdego z nas? Czy
można zatrzymać ją dla siebie?
O tym, że nie można tego zrobić, przekonują znane osoby ze świata sportu i
rozrywki. Popularna jest inicjatywa „Nie wstydzę się Jezusa”, propagująca odważne
przyznawanie się do wiary w Chrystusa, co zrobili m.in. Robert Lewandowski, Radosław Pazura czy Przemysław Babiarz. Znany jest także projekt „Jestem drugi” (ang. „I
am second”), w którym sławni ludzie (także Polacy) przekonują na podstawie swojego
doświadczenia, że pieniądze, kariera, sława, przyjemności zmysłowe, to wszystko, co
może zaoferować świat, nie daje zaspokojenia. Świadczą, że żyjąc bez Boga, umierali od środka, trawieni pustką, beznadzieją, głodem miłości. Dowodzą, że tylko Jezus
Chrystus jest ich Panem, mającym moc przemienić życie największego grzesznika. Zachęcają, by siebie postawić na drugim miejscu, a Boga na pierwszym.
Pan Jezus w Ewangelii według św. Mateusza kieruje do nas mocne słowa: „Do
każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32–33). Dlaczego czasem wstydzimy
się naszej wiary w Pana Jezusa? Ponieważ boimy się reakcji ludzi – osądu, wyśmiania, uśmiechu szyderstwa. Zgadzamy się wówczas na przemilczanie ważnych dla nas
prawd. Świadomość odpowiedzialności za przekaz wiary może naturalnie rodzić lęk,
gdy weźmie się pod uwagę swoją słabość. Jednak doświadczenie grzeszności nie może
być powodem, by zwalniać się z obowiązku świadczenia o Panu Jezusie. Papież Franciszek zauważa: „Nasza niedoskonałość nie powinna stanowić wymówki. Przeciwnie,
misja stanowi stały bodziec, aby nie godzić się z przeciętnością i stale wzrastać”.
Odwaga głoszenia Dobrej Nowiny to owoc działania w nas Ducha Świętego. Jeśli brakuje męstwa, to oznacza, że za mało jesteśmy otwarci na łaskę. Dlatego módlmy
się o świadomość odpowiedzialności ludzi świeckich za przekaz Ewangelii innym, o
wiarę mocną, bo dzielić można się tylko tym, co się posiada oraz o odwagę w przyznawaniu się do Jezusa i świadczenia, jak piękne jest życie w obecności i miłości Boga.
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Intencje Mszalne 21.07 – 27.07.2014 r.
Za + z rodziny Lewandowskich i Rogalskich.
Za + Arkadiusza Szwalca.
Za + Filomenę Pelagię Hoga – int.od Józefy i Franciszka Hogów.
Za + Arkadiusza Szwalca – int. od przyjaciół grupy modlitewnej czcicieli Bożego
Miłosierdzia.
Za + Halinę Kaliszer – 18 r. śm; Bernarda Kaliszera; zm. z rodziny.
Za + Antoniego i Henrykę Szybylskich; Jozefa Zakrzewskiego.
Za + Kazimierę, Helenę, Jana Barańskich.
Za + Lesława Laskowskiego.
Za + Jarosława Śliwińskiego – popogrzebowa.
Za + Elżbietę Głodowską – popogrzebowa.
W int. intronizacji N.S.P.J
Za + Martę i Stefana Cegłowskich – int. z okazji urodzin.
Za + Zofię i Ferdynanda Kamińskich – 62 r. śm.
Dziękczynna za łaskę chrztu św. Teresy z prośba o dalsze Boże błog. dla niej i
całej rodziny.
Za chrzestnych i chrześniaków Kazimiery i Barbary.
Za + Wandę Gumińską – 20 r. śm.
Za + Zofię i Ignacego Burzyńskich; zm. braci; siostrę Annę Prejs.
Za + Marię i Zygmunta Kukawków; Andrzeja Tadajewskiego.
Za + Zofię Stankowską – 4 r. śm; zm. rodziców i rodzeństwo.
Za + Krystynę i Mieczysława Plucińskich.
Za + Mieczysława Lewandowskiego – popogrzebowa.
Za + Jana Rolińskiego – 37 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Teresę Nowińską; zm. rodziców i rodzeństwo.
Za + Zbigniewa Budkę – 3 r. śm; zm. z rodziny.
Za + brata Wojciecha Wiwatowskiego – 2 r. śm – int. od brata z rodziną.
Za + Krzysztofa Grzankę – int. od cioci i kuzynki.
Za + Henryka Szmeltera; zm. z rodziny.
Za + Genowefa Zięciak – 1 r. śm; Martę, Jana i Pawła Zięciaków; Marię Dudalską.
Za + Zygmunta Kopiczyńskiego – 3 r. śm; rodziców Kopiczyńskich i
Florkiewiczów.
Dziękczynna za życie i zdrowie Krzysia z prośbą by we wzrastaniu i rozwoju uczył
się daru miłości Bożej.
Za + Krzysztofa Truszczyńskiego – int. z racji imienin.
Za + Mirosława Hoga.
Za + Annę i Stanisława Bednarczyków; Teresę Kędziorską; Krzystofa
Bednarczyka.
Za + Reginę i Alojzego Pawlaków; zm. z rodziny; Elżbietę i Mariana Gembisiów;
zm. z rodziny.
Za + Władysława Kępczyńskiego i Hannę Baranowską.
Za + Dariusza Kalka – int. z racji urodzin.
Za + Danielę Osińską – popogrzebowa.
Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Henryka i Krystyny Janowskich z prośbą o dalsze
Boże błog.
Za + rodziców: Kazimierza i Annę Durnakowskich; siostrę Teresę.
SUMA – za Parafian.
Za + Jana Zielińskiego; Krystynę Kwiatkowską; Marię Jaster; rodziców
Drumińskich i Zielińskich.
Za + Jadwigę Czarnecką – 7 r. śm; Stanisław i Edward Czarneccy.
Za żywych i zmarłych członków Ż.R.
Za + Jana Kahl, Franciszka, Leokadię, Michalinę i Ryszarda Jankowskich.
Za + Krzysztofa – int. z racji imienin i Tomasza Hogów.
REZERWACJA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVI Niedziela Zwykła
20. lipca 2014
1.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian oraz gości wypoczywających na Pojezierzu Brodnickim. Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej pogody.
2.
Dziś o godz. 17.00 spotkanie modlitewne czcicieli Miłosierdzia Bożego w Kaplicy
Krzyża Świętego. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na program słowno-muzyczny Pana
Zygmunta Romanowskiego, którego gościmy w naszej parafii.
3.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 22. lipca św. Marię Magdalenę, w środę
23. lipca św. Brygidę, zakonnicę, Patronkę Europy, w czwartek 24. lipca św. Kingę, dziewicę, w piątek 25. lipca św. Jakuba Starszego Apostoła. Jest to także wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców, podróżujących i pielgrzymów. Tego dnia po Mszy św. wieczornej
na Starym Placu Szkolnym będzie miało miejsce tradycyjne poświęcenie pojazdów. Oddając
się pod opiekę św. Krzysztofa pamiętajmy o rozwadze i trzeźwości, aby szczęśliwie dotrzeć
do celu. W ramach akcji: „Podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki
transportu” zostanie przeprowadzona zbiórka. Dzięki tym ofiarom MIVA POLSKA zakupuje
pojazdy dla polskich misjonarzy, pracujących poza granicami kraju. Za złożone ofiary składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. W sobotę 26. lipca św. Joachima i Anny, rodziców NMP,
jest to dzień modlitw za rodziców, dziadków, za najstarszych parafian i emerytów.
4.
W przyszłą niedzielę na Przedzamczu odbędzie się IX Międzynarodowy Jarmark
Ekologiczny. Początek bogatego programu o godz. 13.00.
5.
Po raz XXXII wyruszy z naszego miasta Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod
hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Będzie w niej uczestniczył ks. Przemysław wraz z grupą
młodzieży z naszej parafii. Zapisy 2. sierpnia u ojców franciszkanów, koszt 100 zł. Wszystkich zachęcamy, szczególnie ludzi młodych.
6.
Sierpniowa pielgrzymka po Sanktuariach Południowej Polski organizowana przez
Grupę Modlitewną Miłosierdzia Bożego z naszej parafii odbędzie się w terminie od 19. do
24 sierpnia. Program i informacje na plakatach.     
7.
Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do MEDJUGORIE w dniach od 8. do 17.
września b.r. Szczegółowy program znajduje się na plakatach.
8.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp.: Dominik Tomaszewski, l.
66, Władysław Bartkowski, l. 64, Urszula Kliber, l. 90, Danuta Wierzchowska, l. 81, Grażyna Kempczyńska, l. 58, Barbara Tyburska, l. 80. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Polskie pogrzeby
            W jednym z czerwcowych numerów „Tygodnika Powszechnego” ukazał się wywiad z
Janem Ołdakowskim – dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego - zatytułowany „Polski poker”. Jest w nim wiele interesujących myśli mówiących o naszej historii i współczesności. Połączenie obydwu płaszczyzn znajdujemy w refleksji dotyczącej pogrzebów uczestników powstania warszawskiego: „Wiem, jak ważna jest wówczas asysta wojskowa. Właśnie
wojskowa - nie jakichś rekonstruktorów, ale żołnierzy wysłanych przez Rzeczpospolitą. Wie
pan, ilu przychodzi żołnierzy do asysty? Dwóch, jeśli jest sygnalista, to trzech... Ta asysta
zresztą to wszystko, co Polska dała powstańcom. Kiedyś order, teraz pożegnanie.” Mówił
o tym w kontekście wydarzenia, które powinno być osnute milczeniem, chociaż tak się nie
stało, ale u nas niech tak pozostanie. 					
Kruchcik

