Śmierć! Zjawisko spotykane codziennie
Jest faktem, że życie ludzkie ma swoją jesień, że się kończy. Wobec śmierci człowieka
wszyscy milkną. Ludzie wszystkich przekonań, religii i światopoglądów odnosili się i
odnoszą do niej z szacunkiem bo śmierć czeka każdego bez wyjątku. Śmierć! Zjawisko
spotykane codziennie. Bóg przemawia do człowieka między innymi poprzez
rzeczywistość śmierci. Jesteśmy z Boga i do Boga wracamy. Po śmierci czeka nas sąd i
zmartwychwstanie. Jedni powstaną z martwych do chwały wiecznej inni na potępienie
wieczne. Człowiek widzi w śmierci problem, czyli zagadkę do rozwiązania. Czasem
podchodzi on do niej z pasją naukową, chciałaby rozwiązać zagadkę śmierci, tak jak się
rozwiązuje krzyżówkę. Traktuje śmierć jako problem zewnętrzny, nie dotyczący go
osobiście. Dzieje się tak dlatego, że dla człowieka współczesnego śmierć przestała być
tajemnicą. Z tajemnicą mamy do czynienia wtedy, gdy poszukiwana odpowiedź dotyczy
nas osobiście. Gdy nie jesteśmy obojętni na to, jaka będzie ta odpowiedź, ponieważ
stanowi ona o naszym „być albo nie być” (Gabriel Marcel). Odchodzi się dzisiaj ze sceny
życia jakby ukradkiem, nie żegnając się, by nie psuć dobrego nastroju innym. Przyczyna?
Wcale nie tylko wyczerpanie chorobą, cierpieniem, zmęczeniem. A przynajmniej – nie
to w pierwszym rzędzie. W postawie takiej dopatrzyć się można wielu uwarunkowań.
Człowiek współczesny ma przede wszystkim inne podejście do własnej niż do cudzej
śmierci – traktuję ją jako coś niemożliwego, niezgodnego z naturą. Do ewentualności
własnego, bliskiego końca jest po prostu psychicznie nieprzygotowany. Dawne
pokolenia praktykowały przygotowanie się do śmierci. Niegdyś odchodzenie na zawsze
z kręgu rodziny, przyjaciół, sąsiadów – było odczuwane jako sprawa zwyczajna,
wymagająca specjalnego rytuału z racji poszanowania majestatu śmierci. Umierający
człowiek nie bał się tak dramatycznie, jak to dzisiaj bywa, usłyszeć prawdy o stanie
swojego zdrowia. Otoczony zwykle gronem najbliższych i życzliwych, traktował własną
śmierć jako rzecz normalną, jako ostatnią fazę doczesnego życia. Dlatego też na jej
przyjście przygotowywał się godnie, przede wszystkim wewnętrznie, duchowo, nie
zaniedbując jednak i spraw zabezpieczających swoją rodzinę. Czas umierania powinien
być błogosławionym czasem odrodzenia duchowego, przygotowania do życia z Bogiem.
Bywa, że właśnie poprzez sytuację choroby Bóg chce coś przekazać człowiekowi, a
może nawet dokonać w nim przełomu. Od chorego zależy w jakiej mierze otworzy się
na głos Boży, jak się na jego odbiór nastroi. Ważną rolę odgrywa tu sakrament chorych,
Eucharystia by odchodzący do wieczności umocniony został Duchem Świętym i Ciałem
Pańskim. Śmierć jest zakończeniem pierwszego etapu życia człowieka. Śmierć

ostatecznie zatwierdza to, co było w ludzkim życiu, utrwala wszystkie życiowe wybory.
Z chwilą śmierci kończy się możliwość moralnego zasługiwania. Dlatego tak wielką rolę
odgrywa ziemskie życie ze swoimi możliwościami wyboru i decyzji. Nie ma wędrówki
dusz, w której dusza zjawiałaby się parokrotnie w coraz to innych formach cielesnych.
Każdy człowiek stanowi absolutne jednorazowe zjawisko w historii. Zjawia się w chwili
poczęcia w łonie matki, a jego ostatnie pełne wykończenie dokona się wraz z całym
wszechświatem przeistoczonym w Bogu w dniu ostatecznym. Pismo Święte mówi o
umieraniu w Panu (Ap 14, 13). jednak umieranie to nie jest właściwą śmiercią. Jezus
powiedział przecież: Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11, 26).
Jest to więc umieranie z Chrystusem, przynoszące życie! „Zmarli w Chrystusie” to nie
tylko ci, którzy z Chrystusem żyli, to również ci wszyscy, których śmierć dokonała się
w Chrystusie. Chrystus sprawił, że śmierć stała się szansą. Dał człowiekowi ogromną
możliwość współdziałania zarówno w życiu, jak i w śmierci. Jezus nadał nieprzemijający
sens życiu i śmierci. Szansą śmierci stała się możliwość wewnętrznej na nią zgody.
Świadome i chętne włączenie swojej śmierci w Chrystusową, wspólne, chętne
ofiarowanie jej Ojcu: W ręce Twoje, Ojcze, powierzam ducha mojego. Śmierć jest
koniecznością, jest faktem, z którym każdy rozsądny człowiek się liczy i w stosunku do
którego winien zająć odpowiednie stanowisko. Śmierć jest tajemnicą, w której trzeba
dostrzec głębszą, wewnętrzną treść i powiedzieć jej swoje „tak”. Trzeba zaufać Bogu
Ojcu, który swemu dziecku nie zrobi krzywdy, trzeba powiedzieć mu: Bądź wola Twoja.
Będzie to nasz gest ufności wobec Stwórcy, kiedy przekraczając ostatni próg ziemski,
człowiek ujrzy Miłość najdoskonalszą, w domu Ojca, do którego wędrował przez całe
życie. Jan Uryga

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIX Niedziela Zwykła
19. Października 2014
1. Dziś rozpoczyna się Światowy Tydzień Misyjny pod hasłem: „Z Ewangelią do narodów”.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich misjonarzach: duchownych i świeckich,
którzy głoszą Chrystusa „aż po krańce ziemi”. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona
zostanie na cele misyjne.
2. Czcicieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy na godz. 17.00 do Kaplicy Krzyża Świętego na
spotkanie modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE.
3. W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 20. października św. Jana Kantego, bpa
- patrona uczelni katolickich, we wtorek 21. października bł. Jakuba Strzemię, bpa; w
środę 22. października św. Jana Pawła II. Tego dnia uroczyście zostanie wniesiony i
poświęcony obraz naszego Świętego Rodaka, który przez blisko 27 lat zasiadał na Tronie
Piotrowym. Uczynimy to podczas Mszy św. wieczornej poprzedzonej nabożeństwem
różańcowym i nowenną do MBNP. Obraz zostanie umieszczony na lewym filarze
prezbiterium. Autorem jest malarz p. Henryk Korszla. Brodnickim elementem tego
obrazu jest nasza Fara, umieszczona niejako w tle św. Jana Pawła II. Na tę uroczystość
wszystkich serdecznie zapraszamy. Po każdej Mszy św. będzie można uczcić relikwie
naszego Świętego Papieża.

4. Z radością pragniemy poinformować, że w naszej parafii tworzy się drugi krąg
Domowego Kościoła. Spotkanie informacyjne odbędzie się w przyszłą niedzielę 26.
października o godz. 16.00 w salce katechetycznej. Serdecznie zapraszamy małżeństwa
sakramentalne do wspólnoty Domowego Kościoła.
5. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 2356 zł.
Ofiarodawcom i kwestującym składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
6. W minionym tygodniu przedstawiciel konserwatora wojewódzkiego dokonał odbioru
prac konserwatorskich wykonanych przy szczycie wschodnim prezbiterium naszego
kościoła. Jest to kolejny etap prac wykonywanych przy elewacji brodnickiej Fary.
7. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na cmentarzu parafialnym
zostanie odprawiona 1. listopada o godz. 14.00, po czym wyruszy procesja żałobna.
Prosimy o uporządkowanie grobów, zaś wszelkiego rodzaju śmieci prosimy wrzucać do
śmietników. Trwają prace związane z nowym ogrodzeniem naszego cmentarza.
8. Przypominamy, że popularyzowane przez niektóre środowiska i media obchody tzw.
„Halloween” nie mają nic wspólnego z tradycją chrześcijańską.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze
„Niedzieli” m.in. artykuły poświęcone papieżowi Pawłowi VI, który został wyniesiony do
chwały ołtarzy, a także św. Janowi Pawłowi II i bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
10. W naszej wspólnocie parafialnej pożegnaliśmy: śp.: Stefanię Szymańską, l. 86 i Elżbietę
Klafta, l. 63. Zmarł także pochodzący z naszej parafii śp. ks. Józef Dąbrowski, pallotyn.
Pochowany został w Ząbkowicach Śląskich 18.10.2014r. „Wieczny odpoczynek…”.
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O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Andrzeja w 30 rocz.
ślubu.
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Piotra
Kalinowskiego.
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Aleksandry
Rumińskiej.
Dziękczynna z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błog. dla
Urszuli i Kazimierza Kaliszów.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Janka.
Za + Helenę i Jana Wiecierzyckich; Jana Lubienieckiego; Józefa i Marię
Lubienieckich.
Za + Urszulę Moczadło – int. od męża.
Za + Irenę – int. z racji imienin i Jana Keljsów; zm. rodziców z obojga stron.
Podziękowanie za 30 lat małżeństwa z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki
Bożej dla Ewy i Zdzisława i ich dzieci.
O Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Urszuli z racji imienin.
Za + Kazimierza Lewandowskiego – 21 r. śm; zm. rodziców.
Za + Mariana Kowalskiego – 6 r.śm.
Za + rodziców: Anielę i Mariana Tuchewiczów – 10 r. śm; dziadków: Marie i
Bazylego Kuczma; Gertrudę i Leona Tuchewiczów; bartnicę Joannę.
Dziękczynno – błagalna od rodzin: Lisowskich, Nering i Kasińskich( za
wstawiennictwem Jana Pawła II)
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REZERWACJA
Za + Irenę Krakowską; zm. z rodziny Kawiaków i Krakowskich.
Za + Jadwigę, Joachima, Jerzego,, Piotra Kozickich; Janinę, Czesława, i
Danutę Jastrzębskich.
O Boże błog. i zdrowie dla Urszuli oraz zgodę pomiędzy rodzeństwem.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla Ireny – int. od
członków różańca
O Boże błog., potrzebne dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Urszuli z
okazji imienin.
Za + Marię i Zygmunta Kukawków; Andrzeja Tadajewskigo.
O rozwój dzieła Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa
Dziękczynna w 3 rocz. ślubu Joanny i Andrzeja Ciarkowskich.

Za + Irenę i Dominika Rutkowskich.
Dziękczynna w 28 rocz. ślubu Małgorzaty i Andrzeja z prośbą o dalsze Boże
błog. i światło Ducha Św. dla synów.
Za + Zbigniewa Manelskiego – 1 r. śm. zm. z rodziny.
Za + Stanisława Adamiaka.
Za + Krystynę Góralską – 1 r. śm.
Za + Barbarę Licht – 15 r. śm.
Za + syna Henryka Płoszyńskiego – 11 r. śm; męża Henryka Płoszyńskiego.
Za + Teresę Nowińską; zm. rodziców i rodzeństwo.
Dziękczynna za łaskę długiego życia i o błog. i opiekę Matki Bożej dla Marii.
Za + Zbigniewa Zienkiewicza; Władysławę i Józefa Nowińskich.
Za + Marię, Jana, Romana, Szczepańskich; Kaźmierza Łazickiego; zm. z
rodziny.
Za + Alicję i Benedykta Giżewskich; Monikę i Stanisława Derengowskich;
Jerzego Drobnickiego.
Za + Stanisława Żochowskiego – 20 r. śm; Mieczysławę, Jerzego i Mirosława
Żochowskich.
O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Henryki i bernarda Stawickich w 55
rocz. małżeństwa.
Za + Henryka Domżalskiego – int. z racji urodzin.
Za + rodziców: Juliannę i Jana Turowskich.
REZREWACJA
Za + Stanisława i Krystynę Kowalskich; Martę i Bernarda Bogackich.
Za + Jana Kucharczyka – 19 r. śm; Jadwigę Kucharczyk; zm. rodziców z
obojga stron.
Za + Marię i Mieczysława Kędziów; zm. z rodziny.
SUMA – za Parafian.
Za + rodziców: Wincentego – 12 r. śm. i Łucję Klaftów.
REZERWACJA
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
Za + Zofię Maciejko – 30 r. śm.
Za + Antoninę i Jana Łupinów.
Za + Jana Włodarza – int. z racji urodzin.

