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WIADOMOŚCI Z FARY

Jak odnaleźć swoje powołanie?

Najlepiej to pytanie „zadać” osobom, które odnalazły się w planie Bożym
i z powodzeniem go realizują.
Nie trzymaj się kurczowo „planu na życie”
Niektóre osoby mają plan na życie i są przekonane, że wystarczy się go trzymać, by sensownie je przeżyć. Jednak nasze wyobrażenia bardzo często rozmijają się
z Bożymi planami. Lekarka Justyna Walczak chciała skupić się na karierze i pracy
naukowej. Na początku małżeństwa sądziła, że będzie miała jedno dziecko dopiero
po uzyskaniu doktoratu.
Okazało się inaczej. Po urodzeniu trzeciego dziecka zrezygnowała z pracy.
Odnalazła swoje powołanie w byciu matką, i to matką dziesięciorga dzieci! Znalazła
nawet czas, aby to opisać w książce „Dom pełen kosmitów”. Nic dziwnego, że mąż
określa ją w podziwie mianem „house manager”.
Nie ignoruj sygnałów Pana Boga
Czasami Bóg interweniuje w ewidentny sposób. W przypadku o. Joachima
Badeniego poprzez kilka przeżyć mistycznych. W ciągu jednego dnia rozbudziły
w rozrywkowym młodzieńcu powołanie do zakonu dominikanów i głód eucharystyczny. Każdy z tych znaków młody Badeni mógł zignorować lub odrzucić. Te kilka
„Bożych sygnałów” nie odebrało mu wolnej woli. Pan Bóg szanuje ludzką wolność.
Zawsze są jakieś znaki. To nie przypadek, że urodziliśmy się w takiej,
a nie innej rodzinie, w tym, a nie innym miejscu, w tym, a nie innym czasie. To nie
przypadek, że spotkały nas takie doświadczenia. Nawet te najgorsze. Być może dzięki
nim będziemy przygotowani do jakiegoś zadania lepiej niż inni. Tylko jak rozpoznać
to życiowe zadanie? Niełatwe pytanie.
Zaufaj Bogu, On wie lepiej
Bóg przygotował ks. Marka Bałwasa do misji, nie wyjawiając mu swoich
planów. Zachęcił go, by zajął się niepełnosprawnymi i nauczył się dawać im radość.
Niespodziewanie, w wyniku wypadku, ks. Marek utracił władzę nad swoimi nogami.
Wiedział już jednak, jak będzie wyglądać jego życie, dlatego nie wpadł w panikę.
Na dodatek przekuł tę słabość na świadectwo przekazywane w setkach parafii
w Polsce. Jest rekolekcjonistą na wózku. Tak tragiczna – w ludzkim pojęciu – sytuacja
okazała się być owocna, wręcz zbawienna dla innych. Ks. Marek nazywa siebie „osioł-

kiem na kółkach”, nawiązując do oślicy, na której Pan Jezus wjechał do Jerozolimy.
Kiedy już znajdziesz, bądź wierny
„Każdy z nas otrzymał do przebycia własną drogę, własne powołanie. Od wierności temu powołaniu zależy sens mego istnienia: Twoja chwała, a nasza zasługa na
szczęście wiekuiste. Spraw Panie, abym zrozumiał me powołanie na każdy dzień i daj
mi Twą Łaskę, abym mu był wierny”. Tak modlił się Jerzy Ciesielski, inżynier budownictwa i nauczyciel akademicki, któremu przysługuje dziś chlubne określenie: Czcigodny Sługa Boży.
Całe swoje życie rodzinne i zawodowe pojmował jako zadanie postawione mu
przez Boga. Przyjaźnił się z ks. Karolem Wojtyłą, z którym często rozmawiał o sakramencie małżeństwa jako powołaniu dwojga ludzi oraz o pracy zawodowej, która
również może być elementem chrześcijańskiego powołania. W swoim życiu łączył
zaangażowanie w rozmaite aktywności, które zawsze postrzegał w nadprzyrodzonym
kontekście. Obowiązki ojca wypełniał wzorowo, aż do śmierci, która zaskoczyła go w
kajucie statku podczas usypiania dzieci.
Najciemniej pod latarnią
Twoim powołaniem nie musi być spektakularne dzieło, które doczeka się filmu
czy wyróżnień państwowych. Nie o to przecież chodzi! Może Pan Bóg chce, byś odnalazł szczęście w jak najlepszym wypełnieniu zadania, które masz tuż przed nosem?
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Intencje Mszalne 01.09 – 07.09.2014 r.
Za + Martę i Józefa Kamioskich; zm. z rodziny.
Dziękczynna za 30 lat małżeostwa Mirosławy i Ryszarda Szyszkowskich z
prośbą o dalsze Boże błog. dla całej rodziny.
Za + Monikę Gorzka i Stanisława; zm. rodziców z obojga stron.
Za + Stanisława Rupioskiego i Leona Baraoskiego.
W int. dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców
Za + Halinę Krengelewską; zm. rodziców i rodzeostwo.
Dziękczynna z ok. 75 urodzin z prośba o Boże błog. dla Stefanii.
Za + Stefanię Zglinicką.
Za + Czesławę – 18 r. śm. i Bolesława Stawickich; zm. z rodziny.
Za + Eufrozynę Grapatyn i Gabrielę Grapatyn.
Za + Mathiasa Weiss – 7 r. śm
Za + Mieczysława Budkę – int. z okazji urodzin; zm. z rodziny.
Za + Stefana Rutkowskiego – int. z racji imienin.
Za + Stefanie Klonowską.
Za + Stefana Fanslau i Stanisławę Dąbrowską
Za + Bronisławę, Józefa Małeckich; Zenona Przybylskiego.
Za + Henrykę Sternicką – popogrzebowa.
O Boże błog. łaskę zdrowia dla ks. prał. Bolesława Lichnerowicza.
Za + Bronisławę Orłowską; Henryka, Mariana, Konrada Orłowskich.
Za + Monikę, Józefa, Aleksandra Pasternackich; Aleksandra Osowskiego.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Romana Bułkę.
Za + Arkadiusza Szwalca – od pracowników firmy Forverk.
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Za + Franciszkę i Bronisława Brzozowskich.
Za + Jana Studnika – 2 r. śm.
REZERWACJA
Za + Jerzego.
Za kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Stanisława Szymaoskiego – 5 r. śm; zm. rodziców.
Za + Eugenię Borowską – popogrzebowa.
REZERWACJA
O Boże błog., potrzebne łaski dla ks. proboszcza Krzysztofa Lewandowskiego.
Dziękczynna w 5 rocz. ślubu Aleksandry i Marcina Dębioskich z prośbą o dalsze
Boże błog.
Za + Ludwika, Alfonsa, Marię Jana Szczepaoskich; Halinę, Franciszka
Stefaoskich.
Za + Leokadie Tomaszewską i Zygmunta Szustera – w rocz. śm; zm. z rodziny
Tomaszewskich i Szusterów.
Dziękczynna w 33 rocz. ślubu Teresy i Grzegorza z prośbą o dalsze Boże błog.
dla całej rodziny.
Za + Jadwigę Kucioską – 4 r. śm; Kazimierza, Romana, Renatę Kucioskich.
Za + Bronisławę i Jana Przeczewskich; Teresę Kościelny.
Za + Jana i Mieczysława Mełnickich.
Za + Irenę Hiszpaoską – 13 r. śm; rodziców Hiszpaoskich.
Za + Witolda Grudzioskiego – 2 r. śm
Zbiorowa za zmarłych.
Za + Dorotę i Leona Walaszków; Stanisławę Kordas, Władysława Kordasa.
Wynagradzająca N.M.P
Za + Stanisławę Kulwicką, Wiesława Rutkowskiego.
Za + Monikę Śliwioską – popogrzebowa.
Za + Stefana Małeckiego; zm. z rodziny.
Za + Józefa Prusaka; zm. z rodziny; Wandę Koprowską.
SUMA – za Parafian.
Za + Jana Brokosa – w rocz. śm. i Jadwigę Brokos.
Za + Stanisławę Śródkowską – int. z racji urodzin.
REZERWACJA
Za + Marię i Jana Świtkowskich; zm. z rodz. Hoga i Kalczyoskich.
Za + Reginę, Leokadię i Franciszka Nowaków.
REZERWACJA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII Niedziela Zwykła
31. sierpnia 2014
1.
Dobiegły końca wakacje i rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dziękujemy Panu Bogu za czas odpoczynku i prosimy o błogosławieństwo na
rozpoczynający się rok pracy katechetycznej, wychowawczej i dydaktycznej dla nauczycieli, wychowawców i uczniów. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego, na którą zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców
zostanie odprawiona w poniedziałek 1. września o godz. 17.00. Podczas Mszy św.
pierwszoklasistom poświęcimy tornistry, plecaki i przybory szkolne.
2.
Dziś o godz. 17.45 spotkanie członków Żywego Różańca a o godz. 18.30
Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków tej wspólnoty.
3.
Jutro 1. września przypada 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamię-

tajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny a
także o pokój, szczególnie na Ukrainie.  
4.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 1. września bł. Bronisławę,
dziewicę, w środę 3. września św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dra Kościoła. W
tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Okazja do spowiedzi św. w czwartek i
piątek o godz. 16.30. O godz. 17.00 w te dni Msze św. szkolne.   
5.
6. września w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. zbiorowa za
zmarłych. Po Mszy św. księża: Patryk, Przemysław i Arkadiusz udadzą się z posługą
sakramentalną do chorych.
6.
Tego dnia w klasztorze ojców franciszkanów odbędzie się pod przewodnictwem Księdza Biskupa rejonowe spotkanie czcicieli Różańca św. Program znajduje
się na plakatach. Wszystkich serdecznie zapraszamy.  
7.
W naszej wspólnocie serdecznie witamy nowego wikariusza ks. mgr. Arkadiusza Sobocińskiego, który od tygodnia posługuje w naszej parafii. Życzymy wielu łask
Bożych, polecamy opiece Matki Bożej i św. Katarzyny. Niech praca duszpasterska w
Brodnicy przynosi księdzu Arkadiuszowi wiele radości i satysfakcji.
8.
Organizowana jest pielgrzymka do Lichenia w sobotę 27. września. Zapisy
w kancelarii parafialnej oraz w Grupie Modlitewnej Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
Szczegóły na plakacie. Koszt wyjazdu 50 zł.
9.
Informujemy, że uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii w 2015.
roku odbędzie się w sobotę 30. maja - uczniowie ze SP nr 7, zaś w niedzielę 31. maja
uczniowie ze SP nr 1.
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” m.in.: artykuły poświęcone edukacji oraz tekst na temat
Muzeum św. Jana Pawła II w Wadowicach.
11.
W naszej wspólnocie parafialnej pożegnaliśmy śp.: Stanisława Adamiaka, l.
92 i Eugenię Borowską, l. 84. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Newsweek story
Pomysłów do  „Gablotki” szukam głównie w prasie, którą czytam, ale także w
salonikach prasowych i w gazetach, które trafiają w moje ręce przypadkowo. To już
trzeci tekst z lektury jednego numeru „Newsweeka”. Jednym z jego felietonistów jest
Marcin Meller. W tekście „Tak zwana męskość” napisał: „Trzej muszkieterowie to historia czwórki gejów, którzy, by przetrwać w opresyjnej heteronormatywnej kulturze,
musieli przyjąć jej najbrutalniejsze wzorce, niczym Żyd udający hitlerowca w słynnym filmie Europa, Europa Agnieszki Holland. Tymi nienawistnymi wzorcami prano
mózgi kolejnych pokoleń chłopców, przez co nasz świat wygląda, jak wygląda”.
Gdyby czytelnik myślał, że to koniec, to się myli. Felietonista zapowiada: „Za
tydzień przeanalizujemy ukryte treści pedofilskie w Małym Księciu”. Wystarczy. Pozostanę przy własnym odczytaniu opowiadania książki Antoine de Saint-Exupery’ego
i na tym zakończyć na razie lekturę „Newsweeka”.  
Kruchcik

