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WIADOMOŚCI
Z FARY
Jak rozeznać własne powołanie?

Sprawa nie jest prosta, ale możliwa niemal w 100 %. Po pierwsze trzeba zachować
spokój. Pan Bóg każdemu człowiekowi daje powołanie i sens życia. Przychodzi moment,
że człowiek potrafi prawie z całkowitą pewnością stwierdzić, że coś jest jego powołaniem.
Pan Bóg nikogo nie zostawia na lodzie - nikt by chyba nie poświęcił za kogoś
swojego życia po to by go zostawić na lodzie - nieskończenie bardziej Pan Bóg. Nasze
powołanie Stwórca buduje w bardzo indywidualny sposób, ponieważ każdy człowiek jest
inny, można jednak pokazać to, co jest wspólne nam wszystkim. Z początku bardzo często
pojawia się fascynacja - są rzeczy, które nas fascynują, urzekają, pociągają. W sposób oczywisty to może być początek odkrywania tego, do czego Pan Bóg mnie powołuje, ale niekoniecznie. Nie każdy Wojtek zostaje strażakiem, nie każdy gitarzysta Eric’iem Claptonem.
Fascynacje są ważne, ale nie decydujące. Nigdy to, co sprzeciwia się prawdzie Ewangelii
i przykazaniom nie może być traktowane jako Boże natchnienie w podejmowaniu takiego
czy innego „powołania”.
Z pewnością przy rozeznawaniu powołania konieczna jest modlitwa. Niezmiernie
ważne jest to, by pytać Pana Boga, co tak naprawdę jest moim powołaniem; prośba o dobrą
żonę, dobrego męża, jest fundamentalna. Pan Bóg zostawia nam naprawdę tysiące różnych
znaków by każdy z nas mógł rozeznać swoje powołanie.
Człowiek dojrzały potrafi odpowiedzialnie podjąć to, co zostało mu powierzone.
Dojrzałość wiary sprawia, że im bliżej każdy z nas jest Boga, tym więcej światła jest w
naszych sercach, tym lepiej potrafimy rozeznać co jest co.
Wiara z kolei rodzi zaufanie - nie łudźmy się - nigdy nie będzie tak, że każdy z
nas będzie mógł określić z niezachwianą pewnością: „ta dziewczyna ma być moją żoną”,
„ten chłopak jest naprawdę odpowiedni”, „moje małżeństwo będzie piękne i szczęśliwe”,
„wiem, że mam być księdzem”.... itp. Są rzeczy, które dają mi pewność, ale ona nigdy nie
będzie 100% i to jest właśnie coś, co sprawia, że każdy dojrzale podchodzi do swojego
powołania, stara się jak może, żeby wszystko było dobrze, pomnaża dary, które dostał od
Boga, zaprasza Go do swojego życia.
Często przekonujemy się o tym, że poprzeczka naszego życia jest dość wysoko
i łatwiej powiedzieć sobie „nie przeskoczę tego” niż zobaczyć w tym wielką troskę Pana
Boga o nas. Fragmenty Pisma Świętego powyżej doskonale to pokazują, ale pokazują także, że Pan Bóg każdemu pomaga radzić sobie z takimi trudnościami. Nikt nie zostaje sam...
no chyba, że sam tego chce - Pan Bóg się nie narzuca. Z biegiem czasu człowiek widzi, że
rzeczy niemożliwe stają się możliwe, dobro większe niż przypuszczał, kryzysy małżeńskie
można wygrywać dla dobra każdego z małżonków, życie zakonne jest piękne, a stres paraliżujący człowieka przed głoszeniem Ewangelii angażuje do działania.

Kiedy nie wiadomo już co robić - lepiej robić cokolwiek niż nie robić nic. I ostatnia
już chyba rzecz - decyzja.
Decyzja na to, by naprawdę robić wszystko, żeby się udało. Nie obiecujemy Panu
Bogu doskonałości, bezgrzeszności i bezbłędności działań, ale możemy obiecać to, że będziemy prawdziwie się starać. Prawdziwie to znaczy na 100%.
Czasem jest tak, że fascynacje mijają, zamiłowanie blednie, uczucia do współmałżonka nieraz zostają wystawiane na próbę, kryzysy powodują, że cała sfera emocjonalno-uczuciowa niknie. Bardzo często wtedy człowiek stawia sobie pytanie - Czy to faktycznie
to? Czy walczyć o małżeństwo, czy dać sobie spokój? Wystąpić z zakonu czy pozostać?...
Wtedy pozostaje decyzja by trwać i nie rezygnować. Uczucia, emocje mają to do siebie, że
przychodzą i odchodzą. Czasem się pojawiają niespodziewanie i nie wiadomo skąd. To nie
one są weryfikacją prawdziwości naszego powołania, szczęścia, dobrego życia, aczkolwiek
one też o czymś nam mówią. Może to jest zaproszenie Pana Boga do tego by bardziej się
starać, by bardziej otworzyć się na Bożą pomoc. Czasem wobec takich doświadczeń bardzo
łatwo się poddać, ale wtedy można zaprzepaścić coś niezmiernie ważnego.... własne powołanie do szczęścia.
     I może jeszcze na koniec:  Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła:
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę
smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o
wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w
Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i
pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXIII Niedziela Zwykła
16. listopada 2014
1.
Dziś w naszej parafii przeżywamy „Dzień seminaryjny”. Gościmy w naszej wspólnocie przedstawicieli WSD w Toruniu. Spotkanie kleryków ze służbą liturgiczną oraz młodzieżą
przygotowującą się do sakramentu bierzmowania odbędzie się po Mszy św. o godz. 12.15.
2.
O godz. 17.00 zapraszamy do Kaplicy Krzyża Świętego na spotkanie modlitewne
przed obrazem JEZU UFAM TOBIE.
3.
Dziś także dzień wyborów samorządowych w naszej Ojczyźnie. Niech nasz świadomy
udział poprzez rozumny wybór będzie wyrazem troski o naszą „małą ojczyznę”: województwo, powiat, gminę i miasto.
4.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 17. listopada św. Elżbietę Węgierską,
zakonnicę, we wtorek 18. listopada bł. Karolinę Kózkównę, dziewicę i męczennicę, w środę 19.
Listopada bł. Salomeę, zakonnicę, w czwartek 20. listopada św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, w piątek 21. listopada Ofiarowanie NMP, w sobotę 22. listopada św. Cecylię, dziewicę i
męczennicę, patronkę śpiewu kościelnego.
5.
W przyszłą niedzielę w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodzić
będziemy nasz Odpust parafialny ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki parafii,
Brodnickiej Fary - matki kościołów naszego miasta. Suma odpustowa zostanie odprawiona o
godz. 12.15. Przewodniczył jej będzie o. Bonus Dąbrowski, proboszcz i gwardian brodnickiego

klasztoru. Tą Mszą św. rozpoczniemy XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. O 15.30 zapraszamy do Pałacu Anny Wazówny na
rodzinne muzykowanie, na godz. 17.00 do Fary na „Koncert muzyki filmowej cz. II” w wykonaniu naszego Pana Organisty, zaś o godz. 19.30 na mini turniej piłki nożnej do hali OSiR.
Szczegółowy i bogaty program znajduje się na plakatach. Kolekta z przyszłej niedzieli będzie
kolektą gospodarczą.
6.
W minionym tygodniu przedstawiciel konserwatora wojewódzkiego dokonał odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy szczycie zachodnim nad nawą główną naszego
kościoła.
7.
Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Klasztorze OO. Franciszkanów organizuje pielgrzymkę do Torunia 29. listopada br. z okazji 23. rocznicy powstania Radia Maryja. Wyjazd o
godz. 11.00 z parkingu przy Pałacu Anny Wazówny, o godz. 11.15 z ul. Ceglanej. Szczegóły na
plakatach.
8.
Przyszłoroczna Pielgrzymka organizowana przez Grupę Modlitewną Miłosierdzia
Bożego naszej parafii odbędzie się w dniach od 8. do 13. Sierpnia 2015 r.
9.
Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas prosi o przekazanie informacji, iż w dniach
21-22. listopada Brodnickie Centrum Caritas organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności. Wolontariusze będą zbierali żywność w sklepach: „Słoneczny”, „Marek”, „Grunwald”, „Junior”,
„Na Górce” oraz w sklepach: „Biedronka”. Z zebranych produktów zostaną przygotowane
paczki świąteczne dla najuboższych rodzin.
10.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Tematem przewodnim jest 100.
Rocznica narodzin dla nieba bł. Karoliny Kózkówny.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Gabrielę Kijewską, l. 87. „Wieczny
odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 17.11 – 23.11.2014 r.
6.30

Poniedziałek
17.11.2014

7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00

Wtorek
18.11.2014

7.00
8.00
18.30
18.30
18.30

Dziękczynna w 2 rocz. ślubu Anny i Wojciecha oraz 30 rocz. ślubu
Dariusza i Krystyny.
Za + Stanisława Stogowskiego – 11 r. śm.
Za + Zbigniewa Hulisza; Stanisławę i Teodora Murawskich.
Za + Wiktora, Magdalenę Czerniewicz; Franciszka i Elżbietę Jasinskich.
Za + Szymona Lorenca – 13 r. śm; rodziców: Kazimierza i Mariannę i Jana
Magalskich.
Za + Grzegorza i Cezarego Bandelewskich; zm. rodziców.
Za + Henryka Domerockiego.
Za + Bronisławę Kwaśniewską.
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Gertrudy z okazji imienin – int. od
przyjaciól.
Za + Genowefę Baraoską – 5 r. śm; Ignacego; rodziców i rodzeostwo;
Władysława Chmure.
Za + siostrę Sewerynę Jasioską – 21 r. śm.
Za + Felicję Kabat – 10 r. śm.
Za + Genowefę Stożyoską.
Za + Bronisławę Kwaśniewską – int. z racji urodzin.

6.30
7.00
Środa
19.11.2014

8.00
18.30
18.30
6.30
7.00

Czwartek
20.11.2014

7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30
7.00

Piątek
21.11.2014

7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30

Sobota
22.11.2014

Niedziela Jezusa
Chrystusa Króla
Wszechświata
23.11.2014

Kościół
szkolny

7.00
7.00
8.00
18.30
18.30
6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

Za + Kazimierza Sternickiego - int. z racji urodzin.
Za + Franciszka, Apolonię Stefaoskich; Marię, Bronisławę Kopiczyoskie;
Ludwika Szczepaoskiego.
Za + Urszulę Paczkowską – 2 r. śm; Tadeusza Paczkowskiego.
Za + Romana Maokę; ks. Ryszarda Maokę.
Za + Kazimierę, Tadeusza, Franciszka Cieszyoskich; Marię, Alfonsa i
Tadeusza Gołkowskich.
Za + Bolesława Kucioskiego – 34 r. śm; rodziców Kucioskich i
Sobczyoskich.
Za + Piotra Kleinowskiego – popogrzebowa.
Za + Franciszka i Jerzego Kurnickich.
Za + Genowefę Kunioską – 12 r. śm; męża Antoniego i syna Tadeusza;
córkę Ewę Celioską; zm. z rodziny Kunioskich.
Za + Józefa Granicę; rodziców: Józefa i Annę.
Za + Eugenię Bukowską – Reich i Aleksego Bukowskiego.
Za + Mariannę, Michała i Tadeusza Majewskich; Czesława Łukowskiego i
Stanisława Robakowskiego.
Za + Józefa Wardzyoskiego.
Za + Stefanię i Michała Michalskich.
Za + Łucję Kordalską; Stefana Tomaszewskiego – w rocz. śm; zm. z
rodziny.
REZREWACJA
Za + Albina Górskiego – 13 r. śm.
Za + Stefana Długioskiego ; Monikę Lewandowską oraz braci Kazimierza,
Jerzego i Ryszarda.
Za + Mariana Rozwadowskiego – 13 r. śm; zm. z rodziny Rozwadowskich i
Stężałow.
Za + Józefa Lenarta.
Za + Kazimierę Kędzia; zm. z rodziny.
O rozwój dzieła Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa.
Za + Stanisławę Siłakowską – 100 rocz. urodzin.
Za + Pawła Głogowskiego; Zofię Mendat; Emilię i Walentego
Głogowskich.
Za + Marię – 25 r. śm i Zygmunta Kukawka; Andrzeja Tadejewskiego.
SUMA – za Parafian.
Za + Feliksa Szmidt – 6 r. śm.
O zdrowie i Boże błog. dla Feliksa.
Za + Stefana Ługiewicza – 10 r. śm.
O Boże błog. i dary Ducha Św. Dla córki Ewy i w pewnej intencji Bogu
wiadomej.
Za + Juliannę, Bronisława, Józefa i Zofię Plec; Józefa i Weronikę
Zabłotnych; Grzegorza i rodziców Nojak.
Za + Amalię, Wacława Kazimierza i Marię Lisioskich.

