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WIADOMOŚCI Z FARY
Spojrzeć w lustro wiary

Odkąd importowano z Zachodu kult ciała, wyretuszowane komputerowo postacie zapełniają filmy i gazety. Wywierana jest presja na odbiorcach, by zbliżali się do
aktualnego ideału piękna. Patrząc później w lustro, przypisują sobie defekty, zamiast
dostrzec niepowtarzalną urodę. Problem dotyczy ludzi w każdym wieku i obu płci.
Od kompleksów do choroby
Siłownia staje się najważniejsza dla niektórych mężczyzn, rezygnujących z
innych obszarów życia i poświęcających relacje z ludźmi na rzecz... budowy masy
mięśniowej. Okazuje się to kolejną ucieczką od życia, która nic nie daje. Istnieje nawet choroba związana z chodzeniem na siłownię: to bigoreksja, charakteryzująca się
obsesją na punkcie masy mięśniowej. Może mieć opłakane skutki, prowadząc do sięgania po szkodliwe dla zdrowia sterydy.
Coraz powszechniej znane jest zjawisko bulimii, związane z napadami obżarstwa czy anoreksji, prowadzącej do zaniżonej wagi ciała, a nawet do śmierci z wyniszczenia organizmu. Tzw. zaburzenia jedzenia mogą też objawiać się obsesyjnym
odchudzaniem się, stosowaniem rygorystycznych i niewłaściwych diet. Niechęć to
własnego ciała też może być chorobliwa. Wśród tego typu zaburzeń jest irracjonalny
lęk przed swoją urojoną brzydotą (dysmorfofobia).
W naszej epoce, szukającej wiecznej młodości i pogardzającej osobami starszymi, ludzie obawiają się nieuchronnej starości. Próbują ją maskować, często z komicznym efektem. Leciwe panie wyglądają tak, jakby przebrały się za swoje córki, a
posunięci w latach panowie farbują włosy na smoliście czarny kolor.
Nietrafna inwestycja
Coraz modniejsze stają się modyfikacje ciała. Do niedawna były tylko kolczyki w nietypowych miejscach i tatuaże. Jednak wraz ze wzrostem zamożności niektórych grup społecznych pojawił się trend operacji plastycznych. Coraz więcej osób
decyduje się na zabiegi botoksu, powiększania lub zmniejszania różnych części ciała.
Zamożni Polacy potrafią wydawać horrendalne pieniądze na korektę swojej urody.
Może to próba urozmaicenia sobie życia lub nawet rodzaj inwestycji „w siebie”? Jak
bardzo oszukują się ludzie, próbujący budować swoje szczęście w oparciu o tak kruchy fundament! „Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy:
trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki” (1 P 1, 24–25).

Oczami wiary
Jakie jest właściwe podejście do swojego wyglądu? Można szukać „złotego
środka”, ale najlepiej zmienić swoje spojrzenie.
Nasze ciało to tylko ciało. Część nas samych, ale tylko część. Wspaniały dar
Boży, ale do właściwego użytkowania. Bo ciała przede wszystkim używamy – jest
naszym środkiem, nie celem.
Jak podkreślał św. Paweł: „Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? (…) Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w
was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6,
15; 6, 19–20).
Dlatego Kościół głosi, że „nie wolno człowiekowi gardzić życiem ciała” (KKK
364). Powinien zamiast tego „utrzymywać ciało własne w świętości i we czci” (1 Tes
4, 4), a nawet „miłować swoje ciało” (Ef 5, 28). Pan Bóg zaprasza nas, by zaakceptować swoje ciało – nie dlatego, że samo w sobie jest godne uwielbienia, ale z powodu
tego, że może być częścią Ciała Chrystusa i świątynią Ducha Świętego.
MODLITWA PIELGRZYMA
Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu
Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia. AMEN
Intencje Mszalne 04.08 – 10.08.2014 r.
Poniedziałek
04.08.2014
Św. Jana Vianeya

Wtorek
05.08.2014

6.30
8.00
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30

Za + Wandę Hałas.
Za + Halinę – 27 r. śm. i Henryka Mroczkowskich.
Za + Eugeniusza Filioskiego – 9 r. śm.
Za + rodziców: Stanisławę i Stanisława oraz braci i bratowe z rodziny
Maciejko.
Za + Edmunda Mrówczyoskiego – 6 r. śm.
Za + Leokadie Otka – 13 r. śm; zm. z rodziny Otka i Wolskich.
Za + Adama Sternickiego – 17 r. śm.
Za + Stanisława Witkowskiego – int. od znajomych i sąsiadów z ul. Prostej.
Dziękczynna za zdrowie w dniu urodzin Gertrudy z prośbą o dalsze Boże
błog.
Za + Konradę i Michała Pechmannów; Stanisława Gruszczyoskiego.
Za + Marię Sendzikowską – 9 r. śm; męża Władysława oraz Zygmunta
Alichniewicza – int. z okazji urodzin.
Za + Jadwigę – 1 r. śm.

Środa
06.08.2014
Przemienienie
Pańskie

6.30
6.30
8.00
10.00
15.30
17.00
18.30
6.30

Czwartek
07.08.2014

Piątek
08.08.2014

8.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30

Sobota
09.08.2014
Św. Teresy
Benedykty od
Krzyża
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Kościół
szkolny

6.30

8.00
8.00
18.30
18.30
6.00
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

Za + Ryszarda Plisikiewicza – 2 r. śm.
Za + Reginę Horowitz – popogrzebowa.
Za + ks. Kan. Feliksa Miszewskiego – w dniu urodzin.
Dziękczynna za zdrowie i laskę zawierzenia Bogu w trudnych
doświadczeniach oraz za cale dobro odebrane.
Za + Mariannę – 19 r. śm. i Franciszek Muszyoscy; zm. z rodziny
Szyplioskich.
Za + Alojzego Skamarskiego – 26 r. śm; Joannę Skamarską i Alfonsa Waissa.
SUMA ODPUSTOWA
Dziękczynna z racji 85 urodzin Eugenii z prośbą o dalsze Boże blog. i
zdrowie.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Z podziękowaniem Bogu Ojcu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie duszy i
ciała dla dzieci i ich rodzin.
Za + Leopolda Liedke – 25 r. śm. i Bolesława Łęgowskiego.
Za Kaplanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Gertrudę i Zygmunta Heinów; zm. z rodziny.
Za + Benedykta Łydzioskiego – 10 r. śm.
Za + Stanisława Witkowskiego – popogrzebowa.
Za + Zenona Szymaoskiego – 4 r. śm.- int. od zony i dzieci.
Za + Grzegorza Przystalskiego – 3 r. śm.
Za + rodziców: Franciszka i Juliannę Kłodowskich; brata Alfonsa i męża
Edmunda Okooskiego.
Za + Krystynę Szwalec; syna Arkadiusza; Albina Górskiego; Zofię i
Władysława Szwalców.
O dar żywej wiary dla: Joli i Edyty z rodzinami; Marcina i Kingi; Ani z rodziną;
Magdy z rodziną i Tomka Marcina i Patryka z rodzinami; Sylwii i Łukasza;
Przemka i Jarka z rodzinami i Joanny.
Za + Julitę Górecką – 4 r. śm.
Za + Modestę Freter – 13 r. śm
Za + Kazimierza Ornowskiego i Jolantę Cybulską.
Za + Helenę Jakubowską i Stanisławę Ostrowską.
Za + Jakuba Garncarza – 30 r. śm; Julię Garncarz oraz rodziców z obojga
stron.
Za + Jana Szczypiorskiego; rodziców: Józefa i Jadwigę oraz Boleslawa
Łepkowskiego.
Dziękczynna z okazji 50 – lecia małżeostwa Józefa i Bogumiły Dwiklioskich
Za + Jana Zambrzyckiego oraz rodziców: Jana i Helenę Zambrzyckich.
REZERWACJA
Za + Urszulę Jóźwiak – 10 r. śm.
Za + rodziców i rodzeostwo Psuty.
Za + Wawrzyoca i Magdalenę Nowaków
Za + Marię – 11 r. śm. i Jana – 6 r. śm. Baraoskich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVIII Niedziela Zwykła
3. sierpnia 2014
1.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian oraz gości wypoczywających na Pojezierzu Brodnickim. Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej pogody.
2.
Dziś wyruszyła z naszej parafii XXXII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
wraz z pielgrzymami z Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego. Wspierajmy ich
pielgrzymi trud modlitwami.
3.
W środę 6. sierpnia przeżywać będziemy odpust Przemienienia Pańskiego. Tego dnia Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i po południu o 15.30, 17.00 i
Suma Odpustowa o godz. 18.30. Przewodniczyć jej będzie ks. Kan. Kazimierz
Wierzbicki, proboszcz Żmijewa.
4.
W związku z Odpustem Przemienienia Pańskiego w środę 6. sierpnia
kancelaria parafialna będzie nieczynna.  
5.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 4. sierpnia św. Jana
Vianneya, patrona kapłanów, we wtorek 5. sierpnia rocznica poświęcenia papieskiej Bazyliki NMP Większej (MB Śnieżnej), w czwartek 7. sierpnia bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Sióstr Służebniczek Wielkopolskich, które
pracują w naszej parafii. Z tej okazji dziękujemy naszym Siostrom za ofiarną
pracę pośród nas i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz licznych i dobrych
powołań;  w piątek 8. sierpnia św. Dominika, prezbitera, w sobotę 9 sierpnia św.
Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Jest to
także rocznica obecności w naszej parafii Kopii cudownego obrazu MB Częstochowskiej. Tego dnia zapraszamy na Apel Jasnogórski na godz. 21.00.    
6.
W przyszłą niedzielę kolekta na KUL. Polecamy ją ofiarności wiernych.
7.
Kontynuujemy prace remontowo-konserwatorskie naszej brodnickiej
Fary. Możemy je realizować dzięki ofiarności naszych parafian oraz środkom
finansowym, które otrzymaliśmy z Urzędu naszego Miasta za pośrednictwem
Brodnickiego Stowarzyszenia Kultury, z Urzędu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz od Konserwatora Wojewódzkiego. Prowadzone są
także prace w pomieszczeniach kancelarii parafialnej.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym
numerze tygodnika „Niedziela” m.in. teksty poświęcone Prymasowi Tysiąclecia
kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp.: Zbigniew Hulisz, l. 58, Zofia Czajkowska, l. 80. „Wieczny odpoczynek…”.

