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WIADOMOŚCI Z FARY

Duchowość misyjna jako przejaw naszej wiary

Mówiąc o duchowości chrześcijańskiej, dotykamy niezwykle trudnej do
ogarnięcia a zarazem najgłębszej sfery ludzkiego wewnętrzna. Wielu ludzi wiąże
duchowość z mnichami, zakonnikami zatopionymi w modlitwie czy kontemplacji.
Uważa wręcz duchowość za coś niezwykłego, a nawet tajemniczego. Zagadnienie
duchowości wydaje się skomplikowane, ale i proste jednocześnie. Bo przecież duchowość człowieka to odkrycie obecności Boga w najgłębszym „miejscu” serca.
To sposób modlitwy, rozmowy z Panem Bogiem, to przejaw naszej wiary w
Jezusa Chrystusa, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. On nieustannie kieruje
do nas zaproszenie, byśmy dbali o swoje wnętrze, rozwijali swoją osobowość i wiarę
krocząc ku Bogu. Duchowość jest możliwa i stanowi potrzebę każdego chrześcijanina jako człowieka powołanego do doskonałej miłości. Przypomniał o tym w sposób
szczególny Sobór Watykański II, ogłaszając, że: „...wszyscy chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej
miłości”.
Słowa Jana Pawła II z encykliki Redemptoris missio podkreślające, iż „...każdy wierny powołany jest zarówno do świętości, jak i do działalności misyjnej”, wskazują na ścisły związek między duchowością chrześcijańską a misyjnością. Misyjność
to nie eksport ludzi i środków
Można zatem powiedzieć, że duchowość chrześcijańska jest ze swej natury
duchowością misyjną. Ma ona swoje źródło i korzenie w Ewangelii. Nie można bowiem zrozumieć misji bez odniesienia do Chrystusa, do Tego, który został posłany,
by ewangelizować. Należy podkreślić, że duchowość misyjna nie wyraża się tylko w
nieustannym mówieniu o misjach, o potrzebach ludzi na misjach, o pomocy misjonarzom i zbieraniu datków na rzecz misji. Kościół, który ze swej natury jest misyjny,
to nie jest Kościół eksportujący ludzi i środki, ale to wspólnota ludzi głęboko zjednoczona z Chrystusem w Jego zbawczej misji.
Wejście w tę głęboką i wewnętrzną relację z Chrystusem stanowi podstawowy fundament duchowości misyjnej. Tylko Chrystus stanowi o tożsamości chrześcijaństwa i misji. Zawsze, gdy mówimy o misjach i robimy cokolwiek dla misji,
musimy mówić o Chrystusie i czynić dla Chrystusa. Cała misyjność chrześcijańska
zaczyna się właśnie w sercu człowieka, które jest zjednoczone w sposób intymny,
osobisty z Chrystusem.

Wśród codziennych obowiązków, zwyczajnych warunków życiowych nie
można oddzielać swego życia od łączności z Chrystusem, ale wręcz przeciwnie trzeba tę więź umacniać. Ani troski rodzinne, ani inne sprawy nie powinny pozostawać
poza sferą naszego życia duchowego. Według słów św. Pawła: „Wszystko, cokolwiek
czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie,
dziękując przez Niego Bogu Ojcu” (Kol 3, 17).
Nie można mówić o misjach, jeśli do nich nie przylgniemy całym swoim sercem. Dopiero serce zjednoczone z Chrystusem rodzi mówienie o misjach, przekonanie o potrzebie misji, pracę na misjach i dla misji. Wówczas to serce otwiera się
na niezmierzone horyzonty misji. Skoro całe zaangażowanie w misyjną współpracę
wypływa z serca żyjącego wiarą, to jest ono niewątpliwie iskrą w rozpalaniu wielkiego
ognia Bożego Ducha w Kościele, w każdej jego wspólnocie. Duchowość misyjna jest
ścieżką, która prowadzi nas do Ducha Świętego, aby prosić go o Dary i wymaga od
człowieka ciągłego wysiłku.
Życie każdego z nas, które powinno być oparte na głębokim życiu wewnętrznym, wciąż rozwijanym. Bez elementu duchowego, czyli bez wiary i miłości, nasze
dzieła i inicjatywy na rzecz misyjnej działalności Kościoła z pewnością nie przyniosą
właściwych owoców i nie miałyby mocy i większego znaczenia. Działalność ma swój
sens i określone przesłanie, jeśli inspiruje ją duch żywej modlitwy, medytacji i bezgranicznej miłości. Trzeba pamiętać, że duch chrześcijański to duch misyjny i prosić wytrwale, aby nasza modlitwa do Boga i pomoc Ducha Świętego pozwoliły nam stawać
się bardziej podobnymi do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
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Intencje Mszalne 15.09 – 21.09.2014 r.
Za + Franciszka Błażejewskiego – popogrzebowa.
Za + Zbigniewa Hulisza – int. od rodziny Wasik.
Za + Wiesławę Jaworską – int. od męża i dzieci.
O Boże błog. dla członków 4 Róży Żywego Różaoca; dla zmarłych o radośd życia
wiecznego.
Za + Witolda Rolioskiego – 28 r. śm; zm. z rodziny.
O Boże błog. i łaskę zdrowia dla wnuczki Karinki.
Za + Henrykę Sternicką – int. od pracowników starostwa.
Za + Mariana Gogacza – popogrzebowa.
Za + Henryka Dąbrowskiego – popogrzebowa.
Za + Kazimierza Gmura – popogrzebowa.
Za + Franciszka i Marię Jasioskich.
Za + Krystynę Kwiatkowską – 3 r. śm; zm. z rodziny Kwiatkowskich i Zielioskich.
REZERWACJA
Za + Kazimierza Murszewskiego – 14 r. śm; Juliannę, Anastazję i Pawła
Łupinów.
W intencji Panu Bogu wiadomej.
Za + Zofię Tatkowską – popogrzebowa.
Za + Janinę Lewandowską – popogrzebowa.
Za + Marzenę Szymaoską – 7 r. śm. – int. od mamy.
Za + Franciszka Osioskiego – int. z racji urodzin; zm. z rodziny Gmioskich;
Edwarda Wenderholma.
Za + Mariana i Feliksa Kaszlewiczów.
Dziękczynna w 1 rocz. peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej –
int. od mieszkaoców z ul. Mazurskiej 27.
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Za + Józefa Seliwiorstow i Henryka Pasternackiego.
Za + Janinę i Wincentego Smolioskich.
Za + Zygmunta Młodeckiego – popogrzebowa.
Za + Helenę – 25 r. śm. i Bronisława, Martę i Józefa Nowackich.
REZERWACJA
Za + Stanisławę Małecką.
Za + Henrykę Sternicką – int. od pracowników starostwa.
Za + Zofię Tatkowską – int. od sąsiadów.
O nawrócenie Roberta.
W pewnej intencji.
Za dusze w czyśdcu cierpiace.
Za + Romana Świniarskiego; rodziców: Alfonsa i Leonardę Brozdowskich;
Andrzeja Brozdowskiego.
Dziękczynna za 20 lat istnienia Róży Żywego Różaoca.
Za + Wiesława Szymaoskiego – 25 r. śm; Irenę Ziółkowską – 2 r. śm; Tadeusza
Serowskiego – 18 r. śm; Zygmunta Szymaoskiego – 8 r. śm.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Moniki i Macieja
oraz dla ich dzieci z racji 16 rocznicy ślubu.
Za + Michała Waszkiewicza – int. od córki.
Za + Zofię Czajkowską – int. od właścicieli i pracowników firmy „Wito”.
Za + Konrada Rutkowskiego – 2 r. śm.
Za + Stefanię i Piotra Kobylskich.
Z prośbą do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o opiekę i zdrowie dla Bernadety
Rochon.
Za + Ludwikę Białkowską – 3 r. śm; męża Bolesława; zm. rodziców z obojga
stron.
REZERWACJA
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Kazimierza w 45 rocz. ślubu.
Za + Władysława Kepczyoskiego; Hannę Baranowską; zm. rodziców z obojga
stron.
Za + Elżbietę i Mikołaja Malickich; Henryka Węcławskiego.
SUMA – za Parafian.
Za + męża Jerzego Michałowskiego – 6 r. śm; jego rodziców i braci; rodziców:
Kazimierza i Łucję Muzalewskich; brata Leona i Zbigniewa Olszta.
Za + Władysławę Wiórkowską – 5 r. śm; Czesława, Sebastiana i Andrzeja.
Za + Władysławę i Maksymiliana Czyszewskich; Adama Czyszewskiego; zm.
rodziców Maciejewskich i Buczkowskich.
REZERWACJA
REZERWACJA
Za + Zbigniewa Gabryela – 30 r. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Podwyższenie Krzyża Świętego
14. września 2014
1.
Podczas dzisiejszej niedzieli świętujemy Podwyższenie Krzyża Świętego.
W naszej wspólnocie parafialnej gościmy misjonarza z Peru, Ks. Krystiana Bółkowskiego, który przez cały dzisiejszy dzień dzieli się z nami swoją wiarą i doświadczeniem misyjnym. Ofiary składane dzisiaj do puszek przeznaczone są na potrzeby
ks. Misjonarza. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Dzisiaj w nocy
wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka do Rywałdu wraz z ks. Przemysławem, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
2.
W tym tygodniu w liturgii wspominać będziemy: 15. września wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; 16. września wsp. Śśw. Korneliusza i Cypriana,

męczenników; 18. września, święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski; 20. września wsp. Śśw. Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, męczenników koreańskich.  
3.
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców. Jest to także początek Tygodnia Wychowania, który obchodzimy
pod hasłem WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY. Z tej okazji zapraszamy wszystkich
rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii Św. na spotkanie we wtorek, 16
września po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.30.
4.
W piątek 19. września zapraszamy do Kaplicy Krzyża Świętego o godz. 13.30
na modlitwę w intencji pokoju na świecie, Ojczyzny Rządzących i naszych rodzin. A
po wieczornej Mszy Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.
5.
Spotkanie modlitewne Czcicieli Miłosierdzia Bożego przed Obrazem JEZU
UFAM TOBIE w Kaplicy Krzyża Świętego w niedzielę 21 września o godz. 17.00.
6.
W przyszłą niedzielę jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca tradycyjna kolekta
gospodarcza przeznaczona na remonty i inwestycje w naszej parafii. Rozpoczynamy
niedługo wymianę ogrodzenia naszego cmentarza parafialnego. Za złożone ofiary Bóg
zapłać.
7.
Burmistrz Miasta Brodnicy oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy zapraszają na Święto Ulicy Wyspiańskiego oraz na Targowisko
„Sprzedaj, zamień, podaruj” przy ul. Wyspiańskiego 13 w dniu 19. września od godz.
14.00.
W programie przewidzianych jest wiele atrakcji.
8.
Po raz kolejny w naszej parafii organizowana jest pomoc w ramach SZLACHETNEJ PACZKI. Z racji tego potrzebni są wolontariusze, którzy dotrą do najbardziej potrzebujących. Szczegóły w gablocie parafialnej lub u ks. Sebastiana.  
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej szczególnie tygodnika
Niedziela.
10.
W naszej wspólnocie parafialnej pożegnaliśmy śp.: Mariana Kozdra l. 68;
Jadwigę Żuchowską l. 87; Aleksandrę Socką l. 67; Zygmunta Kowalskiego l. 56.
„Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Trudne pytanie
Można by rzecz: humanista to brzmi dumnie albo co najmniej po ludzku. Joanna Szczepkowska w wywiadzie opublikowanym na łamach „Tygodnika Powszechnego” opisała sytuację bliskiej jej osoby: „W jednym ze wspomnień z okupacji napisał
o tym, jak wychodząc z domu, spotkał dwójkę żydowskich dzieci, które wybiegały z
piwnicy. Spojrzały na niego przerażone. Bardzo długimi i wypracowanymi stylistycznie zdaniami opisał ich oczy. Głębię spojrzenia, odwieczny strach, śmierć w oczach.
A ja nie umiem uciec od pytania: czy wielki humanista to ten, kto z tym obrazem dziecięcych oczu idzie do biurka i pisze, czy raczej ten, kto je karmi i zabiera do domu?”.
Odpowiedź wydaje się oczywista, ale „tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”.
  
Kruchcik

