Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 144(161) 2014 12.10.2014

WIADOMOŚCI Z FARY

Usta kłamliwe zabijają duszę (Mdr 1, 11d)

Człowiek, który kłamie przestaje być wiarygodny. Trudno z nim przebywać. Jest
dwoisty, fałszywy, obłudny, bo co innego mówi, a co innego myśli czy robi. Ktoś, kto wchodzi na drogę kłamstwa, zaczyna się poruszać jak gdyby w innym wymiarze.
W pierwszym wersecie biblijnej Księgi Mądrości znajduje się wskazanie, aby Boga
szukać w prostocie serca. „Prostota serca” jest rozumiana w Biblii zawsze jako: czystość duchowa, przejrzyste postępowanie, prostolinijność, wewnętrzna uczciwość. Następnie autor
wymienia to, co się jej sprzeciwia. A są to: „przewrotne myśli”, „niemądre myśli”, „ciało
zaprzedane grzechowi”, „obłuda”, nieprawość, „próżne szemranie”, zła mowa i kłamstwo.
Bóg słyszy wszystko, co człowiek mówi i widzi wszystkie jego czyny. Ale mamy
strzec się też próżnego szemrania. Izraelici lubili szemrać. Szemranie Izraelitów na pustyni
opisuje Księga Wyjścia. Jest ono synonimem bluźnierstwa, stanowi wyraz nieposłuszeństwa
wobec Stwórcy. Bóg wyprowadza swój lud z niewoli, a Izraelici narzekają po cichu. Taka
postawa jest całkowitym przeciwieństwem tej „prostoty serca”, jakiej od człowieka oczekuje Bóg. Izraelici mogli przedstawić Bogu swoje prośby w sposób otwarty, a nie wydziwiać
skrycie. To jak obgadywanie za plecami. Nikt nie lubi zdrady, obmowy, obłudy. Fałsz, kłamstwo wydają się czasem drobnym grzechem, jednak mają groźne następstwa.
Autor Księgi Mądrości ujmuje to bardzo bezkompromisowo, mówiąc wprost, że
„usta kłamliwe zabijają duszę” (1, 11d). Niektórzy egzegeci traktują te słowa w odniesieniu
do przyszłych losów człowieka po śmierci. Jednak można ten wers odczytać dosłownie w
odniesieniu do teraźniejszości. Człowiek, który kłamie przestaje być wiarygodny. Staje się
jakąś marionetką. Po co słuchać kogoś, kto nie mówi prawdy? Trudno z nim przebywać.
Jest dwoisty, fałszywy, obłudny, bo co innego mówi, a co innego myśli czy robi. Ktoś, kto
wchodzi na drogę kłamstwa, zaczyna się poruszać jak gdyby w innym wymiarze. Każde
kłamstwo pociąga za sobą następne. Zaczynamy żyć w świecie iluzji. Odsuwamy się od
ludzi. Gubimy się wewnętrznie, przestajemy wiedzieć, kim jesteśmy. Dlatego ważne, aby
często przystępować do spowiedzi. Nie wolno wtedy kłamać, inaczej spowiedź nie ma sensu, jest nieważna. I jeśli w miarę często uczciwie odpowiadamy na zadawane przez kapłana
pytania, prostujemy nasze ścieżki. A to już jest bardzo dużo. Tak samo kiedyś staniemy
przed Bogiem. W prawdzie. Kłamstwo natomiast to taki makijaż, który trzeba zmyć. Maska,
którą trzeba zdjąć, bo stale w masce nie da się żyć. Nie możemy odgrywać swojego życia,
musimy żyć naprawdę. Kłamstwo daje tylko doraźne korzyści.
Kłamstwo pojawiło się na świecie przez diabła, który okłamał Adama i Ewę w raju.
Skusił, zwiódł, namówił. To on pierwszy złamanie Bożego nakazu – a więc grzech – przedstawił jako dobro. I czyni tak stale. Powoduje zamęt, zamieszanie, nieład w sercu człowieka.
Dlatego św. Jan przedstawia szatana, jako ojca kłamstwa (J 8, 44). Prawdy w nim nie ma.

Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8, 44). Ta sytuacja z raju ciągle powtarza się w naszym życiu. Schemat jest taki sam. Rzecz zła ukazana
jest jako dobra. A taka nie jest.
Aby „usta kłamliwe nie zabiły naszej duszy” autor Księgi Mądrości zaleca wsłuchiwanie się w Bożą Mądrość. A więc chodzi o obecność Boga w naszym życiu. Bóg postawiony na pierwszym miejscu – i nasze życie prostuje się samo. To w Bogu jest Prawda. Dlatego
zawsze mamy prosić Boga o Mądrość, aby przeniknął nas duch Jego Mądrości.
W pierwszym wersecie Księgi Mądrości autor zaleca, aby Boga szukać w prostocie serca. W Starym Testamencie takie sformułowanie „szukać Jahwe” oznaczało przede
wszystkim szczerze zwracać się do Boga o radę przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, aby
to On wskazał drogę. I my dzisiaj podobnie „szukamy Boga”, kiedy wstępujemy do kościoła, by pomodlić się przed jakimś życiowym wyzwaniem, gdy nie wiemy, jak sobie poradzić.
Nie prosimy wtedy o coś konkretnego, ale z ufnością prosimy o obecność Boga. Człowiek,
który żyje w obłudzie, podstępny, kłamliwy nie będzie tak postępował. Nie będzie szukał
Boga, tylko się przed nim chował, jak Adam i Ewa w raju.
Życie w zakłamanym świecie jest bardzo trudne, frustrujące, odbija się na zdrowiu.
Czasem w pracy jesteśmy zmuszani do oszustwa: udajemy gesty życzliwości, sympatii, zainteresowania, bo opłaca się być właśnie takim. A to powinno wypływać z wnętrza człowieka, z tej „prostoty serca”, której nie można się nauczyć, wyćwiczyć, bo ona musi być prawdziwa. Nikt nie chce być okłamany, zdradzony, oszukany, czy choćby tylko obmówiony za
plecami. Nikt nie lubi nawet fałszywego uśmiechu. Autor Księgi Mądrości wielokrotnie
piętnuje takie zachowania. Przykładem jest opis pracy garncarza, który lepi z gliny figurki
bożków, sprzedaje je dla zysku i śmieje się z naiwności kupujących je ludzi. Wielu z nas
postępuje dziś tak samo. Kult władców też oparty był na kłamstwie. Chodziło o to, aby podlizać się panującym. Dziś wcale nie jesteśmy lepsi. Ale chyba zawsze tak było, bo podobny
opis znajduje się już w Psalmach: Każdy mówi kłamliwie do bliźniego swego, podstępnymi
wargami mówi i sercem dwoistym (Ps 11, 3). Dlatego tak ważne jest, aby szukać Boga w
prostocie serca.
Warto żyć w łączności z Bogiem. A wtedy – jak zapewnia autor Księgi – zstąpi na
nas duch Mądrości. On nas odnowi, da nam serce czyste, wyprostuje nasze ścieżki. Całym
sercem, całą duszą odczujemy, że znów jesteśmy dziećmi Bożymi. Powróci do nas radość
życia, pogoda ducha, Boże światło.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVIII Niedziela Zwykła
12. października 2014
1.
Dziś w Kościele w Polsce przeżywamy XIV Dzień Papieski pod hasłem: „ Jan Paweł
II – Świętymi bądźcie”. Z tej okazji młodzież kwestuje na rzecz funduszu „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, który przeznaczony jest na stypendia dla zdolnej młodzieży, której nie stać na
dalszą edukację. Bóg zapłać za złożone ofiary.
2.
Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie odprawimy w poniedziałek 13. października po Mszy św. wieczornej. Jak zwykle odmówimy różaniec podczas procesji na zewnątrz kościoła. W związku z tym nie będzie w poniedziałek nabożeństwa różańcowego o
godz. 18.00.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 13. października bł. Honorata Koź-

mińskiego, prezbitera, w środę 15. października św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i
doktora Kościoła, w czwartek 16. października św. Jadwigę Śląską, w piątek 17. października
św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w sobotę 18. października św. Łukasza
Ewangelistę, patrona służby zdrowia. Jest to dzień szczególnej modlitwy w intencji lekarzy,
ratowników medycznych, pielęgniarek i salowych.
4.
We wtorek 14. października obchodzą swoje święto nauczyciele, katecheci i wychowawcy. Wesprzyjmy ich pracę naszą modlitwą. Pozdrawiamy wszystkich pedagogów naszej
parafii, dziękujemy Wam za trud wychowania młodych pokoleń dla dobra Polski. Życzymy
sukcesów wychowawczych i wdzięczności ze strony wychowanków.
5.
Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w środę 15. października po Mszy św. wieczornej. Wcześnie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe połączone z nowenną do MBNP i na Mszę św.
6.
W piątek 17. października po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Serdecznie zapraszamy.
7.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Światowy Tydzień Misyjny. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich misjonarzach. O godz. 17.00 zapraszamy do Kaplicy Krzyża
Świętego na spotkanie modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE. Będzie to także trzecia niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza, którą polecamy ofiarności naszych
wiernych.
8.
Pragniemy serdecznie podziękować za ofiary złożone do puszek na cele charytatywne. Zebraliśmy 1171 zł. Dziękujemy także wszystkim, którzy włączyli się w akcję związaną z
Tygodniem Miłosierdzia. Rozdaliśmy sto kilkadziesiąt bochenków chleba. Dziękujemy również państwu Joannie i Jackowi Piersa – właścicielom piekarni „Krzyś” za ofiarowane pieczywo na stół plebanijny. „Bóg zapłać”.
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
10.
W naszej wspólnocie parafialnej pożegnaliśmy śp. Edmunda Jankowskiego,
l. 85. „Wieczny odpoczynek…”.
Poniedziałek
13.10.2014
Bł. Honorata
Koźmioskiego

Wtorek
14.10.2014

Środa
15.10.2014
Św. Teresy od
Jezusa

6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
18.30
6.30
6.30
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Intencje Mszalne 13.10 – 19.10.2014 r.
Za + Barbarę Grabowską – int. od przyjaciela.
Za + Franciszka Mazurkiewicza i Mariannę Mazurkiewicz.
Za + Józefa Szlufika – 7 r. śm.
Za + Edwarda Czarneckiego – int. z racji imienin.
Za + Jadwigę Kamioską – int. z okazji imienin.
Za + Rut i Bolesława Bachorskich.
Za + Edwarda Kamioskiego – int. z racji urodzin.
Za + Bożenę Budka – 9 r. śm.
O szczęśliwe rozwiązanie i Boże błog. dla Marii
Za + Mariana Jasioskiego; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Jadwigę Małecką – 9 r. śm; Jana Małeckiego.
Za + męża Jana Nelke- 33 r. śm; teściów Feliksa i Teklę.
Za + Jadwigę Maszkiewicz.
Za + Bronisława Wróblewskiego – 6 r. śm; syna Henryka Wróblewskiego.
Za + rodziców: Jadwigę i Stefana Brześkiewiczów; braci Romana, Jana oraz
zięcia Włodzimierza.
Za + Jadwigę, Jana i Jerzego Kośpiczewicz; zm. z rodziny.
Za + Jadwigę i Józefa, Franciszka, Władysława i Kazimierza Szymborskich.
Za + Konstancję Groszewską – 1 r. śm; Jana Groszewskiego.
Za + Jadwigę Kucharczyk – int. z racji imienin; Jana Kucharczyka oraz rodziców z
obojga stron.
Za + Czesława Kamioskiego – 9 r. śm; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Jadwigę Weiner – int. z okazji imienin.
Dziękczynna za 20 lat małżeostwa Angeliki i Zbigniewa Gibalskich.

Czwartek
16.10.2014
Św. Jadwigi
Śląskiej

Piątek
17.10.2014
Św. Ignacego
Antiocheńskiego

Sobota
18.10.2014
Św. Łukasza
Ewangelisty

6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30

XXIX Niedziela
Zwykła
19.10.2014

Kościół
szkolny

8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

Gablotka z tyłu kościoła

Za + Mirosława Jarzembowskiego.
Za + Dariusza Burnickiego – 10 r. śm.
Za + Wiktorię Topolewską – 4 r. śm.
Za + Janusza Dąbrowskiego i Teresę Dąbrowską oraz rodziców z obojga stron.
Za + Janinę Stożyoską – 14 r. śm.
Za + Helenę – w rocz. śm; Janinę i Teofila Skonieczków.
Za + Teresę Wilemską – 3 r. śm.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Wiktora, Martę i Jana Grzymskich.
O Boże błog. I opiekę Matki Bożej dla Jadwigi – int. okazji imienin.
Za + Jana Szulca; zm. z rodziny Wiecierzyckich i Koziorzemskich.
Za + Irenę Adelman – int. z okazji imienin.
Za + Tadeusza
Za + Agnieszkę Falkowską – 6 r. śm; Józefa Milewskiego; ks. Franciszka i ks.
Piotra Krzywdzioskiego.
O Boże błog. Dla córki Doroty i jej rodziny.
Za + Czesława – 20 r. śm.i Jadwigę Jastrzębskich; siostrę Hannę.
Za + Edmunda Jankowskiego – popogrzebowa.
W podziękowaniu za szczęśliwie przeżyte 70 lat Krystyny z prośbą dalsze Boże
błog. i opiekę Matki Bożej.
O Boże błog. dla Agnieszki Ornowskiej z racji 90 urodzin.
Dziękczynna w 34 rocz. ślubu Józefa i Heleny z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Jadwigę Tyburską i rodziców Annę i Feliksa Tyburskich.
Dziękczynna za otrzymane łaski w 1 rocz. ślubu Grzegorza i Agnieszki z prośbą
o dalsze Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej dla Dominiki.
Za + Henryka Kordka- 3 r. śm.
SUMA – za Parafian.
Za + Genowefę – 2 r. śm. i Jana Skibioskich.
Za + Mariannę i Edmunda Smolioskich.
REZERWACJA
Za + Reginę Spychalską- 13 r. śm. Oraz Jana, Konrada Spychalskich; Stanisława i
Martę Słupskich.
Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Hanny i Leszka Ziółkowskich z prośbą o dalsze
Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
Za + Stanisława Milewskiego; zm. rodziców i rodzeostwo.

Kilka słów o wolności
„Idziemy wiedzeni fałszywym pojęciem wolności” uważa Jacek Filek, autor eseju
„Z wolnością w przepaść” opublikowanym na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Obok
diagnozy, dlaczego tak jest, przypomina jak powinno być: „Pierwotnym (...) podmiotem wolności nie jest moje ja, moja pojedyncza wola, lecz wola twoja i moja. Człowiek nie jest wolny sam w sobie, lecz staje się wolnym w relacji z innymi, w przyjęciu i podjęciu wiążącej
go więzi. Jestem wolny, kiedy wyrażam swą wolę, mówiąc„Bądź wola twoja”, a nie kiedy
mówię: „Niech będzie wola moja”. Przypomina on też, co pisał na ten temat Dietrich Bonhoeffer w latach 20. ubiegłego wieku: „stać się wolnym od siebie samego, od swego kłamstwa,
jakobym był tu tylko ja sam, (...) stać się wolnym od siebie samego dla innego”. Dla obu
myślicieli wolność jest powiązana z odpowiedzialnością. Nawiązując do słów św. Augustyna
autor eseju napisał: „nie owo: „stawaj się sobą i rób co chcesz”, lecz: „bądź odpowiedzialny i
rób, co chcesz”. I tylko wtedy możesz zarazem być sobą. Odpowiedzialność, twoja odpowiedzialność, decyduje bowiem o twojej niedającej się niczym podmienić indywidualności”.
Czy współczesny człowiek chce być jeszcze sobą, być wolnym i odpowiedzialnym,
czy woli zapatrzony w tak zwany wielki świat naśladować fałszywe wzorce?   Kruchcik

