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WIADOMOŚCI
Z FARY
A CO PO SPOWIEDZI?

Niektórzy sądzą, że wyznanie grzechów przed kapłanem to zasadniczy element pojednania z Bogiem. Najczęściej traktowane jest przy tym jako przykry i bolesny obowiązek. Z chwilą opuszczenia kratek konfesjonału „mamy święty spokój
do najbliższych świąt”. Tymczasem sakrament pojednania nie kończy się z chwilą
opuszczenia konfesjonału. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że dopiero wtedy
się zaczyna.
Święty Tomasz z Akwinu wymienia szesnaście cech spowiedzi. Według Doktora Anielskiego powinna ona być prosta, pokorna, zupełna, czysta, wierna, częsta,
klarowna, dyskretna, dobrowolna, wstydliwa, skruszona, krótka, mężna, poufna,
oskarżająca się i gotowa do posłuszeństwa. Taka spowiedź jest spotkaniem z Bogiem
miłosiernym, pojednaniem z Nim na nowo i ponownym wyznaniem miłości: Panie,
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, mimo że czasami jestem zagubiony,
słaby i upadam (J 21, 17).
Kardynał Carlo Maria Martini radził, by nadać spowiedzi formę szczególnej liturgii, potrójnego wyznania (confessio): wyznania chwały
i uwielbienia Boga połączonego z wdzięcznością (confessio laudi), wyznania swoich
słabości i upadków w obliczu serca miłosiernego Ojca (confessio vitae) oraz wyznania wiary i ufności w Boże miłosierdzie (confessio fidei). Z kolei niemiecki benedyktyn Anselm Grün proponuje, by sakrament utrwalić jakimś rytuałem o charakterze
świątecznym (postludium). Dla jednych stanowiłby on chwilę ciszy medytacyjnej
przed Najświętszym Sakramentem bądź ikoną, dla innych radość wyrażoną kieliszkiem wina, dla jeszcze innych radosne spotkanie w gronie bliskich lub przyjaciół.
Sposoby ożywiania sakramentu pojednania, które proponują znani teolodzy,
muszą jednak iść w parze z codzienną pracą duchową. Celem sakramentu pojednania jest bowiem również nawrócenie. To nowotestamentalne pojęcie pochodzi
od greckiego słowa metanoia, które oznacza „poznać w późniejszym czasie”, „odmienić sposób myślenia”, „myśleć inaczej niż dotychczas”. Meta może również znaczyć „poza”. Nawrócić się znaczyłoby zatem: „wyjrzeć poza świat przedmiotów”, „w
każdym człowieku i stworzeniu dostrzegać samego Boga”, „w naszych codziennych
przeżyciach rozpoznawać obecność Boga, który do nas przemawia”1.
Niektórzy lubią mówić o cezurze, jaka dzieli ich życie: przed i po nawróceniu. Określają przy tym dokładną datę nawrócenia, często związaną z sakramentem
pojednania po długiej nieobecności w Kościele. Sądzą ponadto, że owo nawrócenie

jest wydarzeniem jedynym i definitywnym. Tymczasem prawdziwe nawrócenie nie
jest wydarzeniem jednorazowym. To raczej proces, który trwa całe życie. Każdego
dnia, poznając Boga, Jego miłość i miłosierdzie, doświadczając bliskości Jezusa, żyjąc
Ewangelią, kochając innych, pokonując swoje słabości czy błędy i wyciągając wnioski
z porażek, nawracamy się, czyli zmieniamy myślenie, zbliżamy się do myśli Bożej.
Sakrament pojednania czy jakieś szczególne przeżycie mistyczne lub doświadczenie
powrotu do Kościoła jest tak naprawdę początkiem lub kolejnym etapem w całym
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1.
Dziś przypada rocznica poświęcenia bazyliki katedralnej w Toruniu. Rozpoczynamy także 70. Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy za ofiary składane do puszek
na cele charytatywne. Z ofiar złożonych do skarbonki „Chleb św. Antoniego” zakupimy chleb i po Mszach św. o godz. 8.00 w ciągu najbliższego tygodnia będzie on
rozdzielany pośród potrzebujących. Parafia nasza przez cały rok szkolny co miesiąc
opłaca 6 obiadów dla uczniów z ubogich rodzin.
2.
W liturgii wspominać będziemy: we wtorek 7. października NMP Różańcowej, w czwartek 9. października bł. Wincentego Kadłubka, bpa.
3.
W czwartek 9. października o godz. 21.00 Apel Jasnogórski.
4.
W piątek 10. października o godz. 10.00 w Brodnickiej Farze zostanie odprawiona Msza św. z udziałem żołnierzy, delegacji, pocztów sztandarowych i Miejskiej Orkiestry Dętej, podczas której ks. Bp Andrzej suski, biskup toruński, poświęci
sztandar Powiatu Brodnickiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5.
W sobotę 11. października po Mszy św. wieczornej młodzieżowa wspólnota
„Uczniowie Słowa” zaprasza na czuwanie modlitewne do Fary.
6.
To czuwanie poprzedza XIII Dzień Papieski, który będziemy obchodzić w
przyszłą niedzielę pod hasłem: „Świętymi bądźcie”. Tego dnia młodzież będzie kwestować na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
7.
W przyszłą niedzielę 12. października na Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
8.
W środę 8. października o godz. 14.45 w Pałacu Anny Wazówny inauguracja
Uniwersytetu III Wieku.
9.
Od poniedziałku w kancelarii parafialnej można składać wypominki jednorazowe na listopad oraz roczne „zdrowaśki” za zmarłych. Ta forma starodawnej modlitwy, która praktykowana jest w naszych kościołach, jest wyrazem miłości i pamięci o tych, którzy odeszli do „Domu Ojca”.
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” wiodącym tematem jest rodzina. W Watykanie rozpoczyna się Synod Biskupów poświęcony rodzinie.
11.
W naszej wspólnocie parafialnej pożegnaliśmy śp.: Bogusława Pestę, l. 61.
„Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 06.10 – 12.10.2014 r.
Za + Edwarda Dobrogoszcza; zm. z rodziny.
Za + Mirosławę Lewandowską – 25 r. śm.
Za + Leszka Hain – 1 r. śm.
Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Doroty i Andrzeja z prośbą o łaskę
zdrowia i dalsze Boże błog. dla całej rodziny.
Za + Genowefę Kunioską z racji urodzin; męża Antoniego i syna
Tadeusza.
Za + rodziców: Marcelego i Leokadię Kamioskich; Leonardę i Jana; zm.
z rodziny.
Za + Józefa Kabata.
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Anny.
Dziękczynna za 25 małżeostwa Romana i Barbary Rucioskich z prośbą
o dalsze Boże błog. dla całej rodziny.
Za + Marka Gmioskiego – popogrzebowa.
Za + Bogdana Jatczaka – 5 r. śm.
Dziękczynna za dar modlitwy różaocowej.
Za + Romana i Jana Kaliszer.
Za + Romana Rutkowskiego – 5 r. śm
O powrót do zdrowia dla Oliwiera i Marysi – int. od kolegów i
koleżanek ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Janka.
Za + Konrada Karczewskiego – popogrzebowa.
Za + Jana Lubienieckiego i rodziców Romana i Otylię Kozierzemskich i
zmarłych z rodziny
Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieostwo Boże i zdrowie dla Jerzego i Agnieszki i ich całej
rodziny
Za + rodziców Jana i Łucji Janowskich i rodzeostwo oraz dziadków z
obojga stron
Za + Lidię Jankowską – popogrzebowa.
Za + Henryka Prątnickiego – popogrzebowa.
Za + Romana i Otylię Koziorzemskich i krewnych z obojga stron.
Za + Jana, Stanisława i Jadwigę Rutkowskich i dziadków z obojga stron.
Za + rodziców Reginę i Alfonsa Zdunkowskich.
Za + dziadków Kwiatkowskich, Lisowskich, Nering i Laskowskich.
Za + Feliksę Smoczyoską w rocznice śmierci.
Za + Władysława Kempczyoskiego i Hannę Baranowskim i zmarłych z
rodziny, z obojga stron.
Za + Halinę Stawicką.
Za + Wacława Jasioskiego.
Za + Władysława Skwiot w 22. rocznice śmierci, Jadwigę Marchlewską,
Andrzeja Skwiot i Alfonsa Marchlewskiego.
Za + rodziców Mariannę, Ignacego, żonę Krystynę i syna Tomasza,
zmarłych z rodziny z Kowalskich i Bogdaoskich.
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Za + Arkadiusza i zmarłych z rodziny.
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 + Maksymiliana Łożyoskiego – int. z okazji imienin.
Za + Feliksę Smoczyoską – 16 r. śm.
Za + Jana i Stanisława Ługowskich – 6 r. śm; zm. z rodziny Ługowskich.
Za + Henryka Jankowskiego – 9 r. śm.
Za + Lidię Kaliszer – 1 r. śm – int. od męża i dzieci.
Za + Helenę Górską – popogrzebowa.
Za + rodziców: Mariannę i Grzegorza Kucharczyków – w r. śm; brata
Franciszka.
SUMA – za Parafian.
Za + Krystynę Futer; Władysława i Henryka Futer.
Za + Stanisława Kowalskiego – 3 r. śm; rodziców, braci, bratowe
Litwioskich; siostrę Janinę; zm. dziadków.
Za + Amelię, Brunona Szyc; zm. rodziców z obojga stron.
Za + Genowefę Piwosz – 14 r. śm; zm. rodziców i dziadków.
Za + Wandę Pasternacką – 3 r. śm; Pawła Pasternackiego; zm.
rodziców.
Za + Jadwigę i Franciszka Kręgielewskich.

Gablotka z tyłu kościoła

Jak być?
Jednym z felietonistów „Tygodnika Powszechnego” jest Wojciech Bonowicz.
Dzieli się on swoimi refleksjami w cyklu „Wycieczki osobiste”. Częstym ich tematem są spotkania z osobami niepełnosprawnymi. W tekście „Ogarnij się” napisał:
Na naszych obozach nie ma napiętych planów dnia, a najważniejsze dzieje
się poza programem. W dziesiątkach, setkach małych spotkań, z których składa się
dzień. Jako człowiek, który często robiąc jedno, musi myśleć o drugim, cenię sobie
to, że możemy po prostu siedzieć i celebrować obecność. Dopiero wtedy widzę ludzi,
a nie tylko wiem, że koło mnie są. Mówię jakiś żart i równocześnie przyglądam się,
jak rozsuwają się kąciki ich oczu i ust. Słucham nie tylko tego, co, ale i jak mówią.
Kasia najważniejsze zdania wymawia tak cichutko, że łatwo ich nie dosłyszeć, a są
to najczulsze słowa miłości. „Kinga ma ładne oski”, chwali Marcin, co znaczy, ze on
także uważnie przygląda się oczom. Magda wychodzi z kościoła nieco oszołomiona.
„Co się stało?”. „Trochę mnie dusił ten dym z kaczydła”.
Obok ważnego pytania: „Jak żyć”, warto sobie postawić i to: „Jak być”. Dobrze jest nauczyć się chwytać chwile niezaplanowane, a dające poczucie sensu i więzi, wpisać się w ducha „Wycieczek osobistych”. 			
Kruchcik

