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WIADOMOŚCI
Z FARY
Prawda wyzwala z nałogu

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Te słowa Jezusa są tak znane
i oczywiste, że nawet nikt się nad nimi nie zastanawia. Wszystko jasne: koniec ze zniewoleniami – przecież to takie proste.
A jednak poznanie prawdy, i to prawdy o sobie, jest procesem trudnym i długim, i
prawie zawsze bardzo bolesnym. Zaczyna się on w chwili, gdy doświadczamy, że to, w co
wierzyliśmy, co jest naszym życiem, naszym doświadczeniem, naszym przeświadczeniem,
okazuje się iluzją. Jakże trudno przyjąć, że to wszystko, co myślałem o sobie i co według
mojego mniemania sądzili o mnie inni, okazuje się nieprawdą.
Nic więc dziwnego, że z uporem godnym lepszej sprawy i wielkim mozołem próbujemy się dźwigać o własnych siłach z mniejszych i większych upadków, często wzmacniając się używkami.
Musi zazwyczaj minąć trochę czasu, trzeba powtórzyć co najmniej kilkakrotnie te
upadki, aby zacząć dostrzegać, że coś jest nie tak. Niestety w czasach, gdy pojęcia wartości
i przyzwoitości właściwie nie funkcjonują, coraz trudniej zobaczyć, że żyjemy niewłaściwie. To wydłuża dojrzewanie do zmiany.
Na szczęście dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych i do każdego z nas znajdzie On drogę. Często trudno nam w to uwierzyć, ale z każdego doświadczenia, nawet tego
najgorszego, potrafi On wyprowadzić dobro. Potrafi wydobyć z najgorszego bagna, i to
bagna, z którego się już wychodzić nie chce, z którego wydaje się, że wyjścia nie ma.
Tak było ze mną, gdy pewnej styczniowej, mroźnej nocy 1998 r. wychodziłem z
salonu gier po kolejnej destrukcyjnej serii przegranych z przeświadczeniem, że nie mam
żadnych szans zatrzymać nałogu hazardu, w którego szponach tkwiłem, i że jedynym sposobem jest zakończyć swój nieudany żywot. Jednak mimo tego samobójczego nastawienia
doznałem jakiegoś, ledwo zauważalnego olśnienia – nie wiadomo skąd przyszła mi do
głowy myśl, żeby pójść na terapię. W samym pomyśle nie było nic odkrywczego, gdyż już
wcześniej podejmowałem takie próby, ale było coś nowego w fakcie pojawienia się go w
chwili, gdy zazwyczaj byłem zdolny jedynie się dołować. Było coś dziwnego w niezrozumiałym dla mnie przeświadczeniu – ba, wręcz pewności – co do skuteczności terapii,
którą tym razem zamierzałem podjąć. Zrozumiałem to po roku, gdy zobaczyłem baner na
kościele św. Jakuba w Warszawie: „Rok 1998 Rokiem Ducha Świętego”. Dzisiaj nie ulega
dla mnie wątpliwości, że to wewnętrzne przekonanie, iż o własnych siłach nie dam rady
niczego zmienić, to uznanie i poczucie bezsilności, było odczytane przez Ducha Świętego
jako akt oddania się Bogu, jako akt mojego zawierzenia.
Rzeczywiście podjęta przeze mnie terapia była niesamowitym zderzeniem z prawdą o mnie, prawdą o człowieku, której nie znałem, nie chciałem znać, której nikt wcześniej

mi nie pokazał – o człowieku, który w biedzie swojego przeświadczenia o własnej wszechmocy odrzuca Boga jako konkurenta, jako zagrożenie uniemożliwiające zarządzanie sobą;
zarządzanie, które bez Niego jest niemożliwe. To niezwykłe zobaczyć, odkryć we własnych
doświadczeniach, jak wielką prawdę mówi Pan Jezus w słowach: „Beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J 15, 5). Dzisiaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale wtedy…
Mimo całej otwartości, przekonania, że teraz, gdy wiem już „wszystko”, będzie tylko
lepiej i już będę wiedział, jak postępować, zacząłem doświadczać kolejnej prawdy, o której
mówi św. Paweł: „Jeśli ktoś myśli, że wie, to jeszcze nie znaczy, że «wie», jak wiedzieć powinien” (por. 1 Kor 8, 2). Ja nie wiedziałem. Poznałem prawdę o swoim zakłamaniu, o okłamywaniu siebie i innych, o braku poczucia sensu w moim życiu, o nieumiejętności przeżywania
uczuć i różnych doświadczeń, prawdę o ogromnej, niezaspokojonej potrzebie miłości, ale nie
poznałem prawdy o tym, jak mam dalej postępować, jak żyć, aby nie powtarzać wciąż tych
samych błędów. To, co wiedziałem, już mnie zmieniało, ale stary człowiek był silny i próbował powrócić.
Zrozumiałem i poczułem, że muszę potwierdzić psychologię swoim duchowym rozwojem, że Pan Bóg wzywa mnie do pracy nad własną przemianą, do skorzystania z wiedzy,
którą zyskałem dzięki terapii, aby sięgnąć jeszcze głębiej i poznać prawdę o swojej naturze,
o źródle mojego błędu. Rozpocząłem przemianę duchową we wspólnocie Kościoła. To była
trudna decyzja, wbrew całemu mojemu światu, ale jakże potwierdzona przez Pana Boga, który niemal od razu zaprosił mnie do dawania świadectwa w radiu i telewizji. Wsparł mnie w
chwili utraty pracy z powodu opowiedzenia się po stronie wartości chrześcijańskich. Pozwolił
mi prawie bez żadnych problemów przeżyć trzy lata bez pracy. Potwierdził swoją opiekę i
ciągłą obecność w życiu człowieka żyjącego zgodnie z wartościami, wyprowadzając mnie i
moją rodzinę z pożaru mieszkania bez żadnego uszczerbku na zdrowiu dokładnie w 10-lecie
mojej abstynencji. Zaprosił mnie w końcu do prowadzenia warsztatów według programu 12
kroków, co robię już ponad 6 lat. Pogłębiając coraz bardziej swój rozwój duchowy, doświadczając niezwykłej mądrości i delikatności Boga, który każdego dnia pozwala mi poznać tyle
prawdy, ile jestem w stanie przyjąć, pozostaję w ciągłym zadziwieniu i wdzięczności za niekończący się proces uwalniania.
Jacek Racięcki
Intencje Mszalne 10.11 – 16.11.2014 r.
Poniedziałek
10.11.2014
Św. Leona
Wielkiego.

Wtorek
11.11.2014
Św. Marcina z
Tours.

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

O Boże błog. dla Teresy i jej rodziny.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Janinę Rutecką – int. z racji urodzin.
Za + rodziców: Franciszka – 30 r. śm. i Esterę Piotrowskich; brata Ryszarda.
Za + Czesława Kordalskiego i Zofię Tomaszewską – w rocz. śm; zm. z rodziny
Kordalskich i Tomaszewskich.
Za + Krystynę Kowalską.
O łaskę zdrowia dla siostry Teresy.
Za + Józefa Tęgowskiego.
Za + Anastazję Jagielską – 35 r. śm.
Za + Radosława Ozimka – 4 r. śm; teściową Krystynę; dziadków:
Maksymiliana i Kazimierę Grosów.
Za + Annę i Stanisława Jeziorskich; Kunegundę i Gertrudę Barbarczyk.
Za + Łucjana Kotarskiego; zm. z rodziny Kotarskich i Kozickich.
Za + rodziców: Jana i Irenę Klejs.

Środa
12.11.2014
Św. Jozafata

6.30
7.00
8.00
18.30
18.30

Czwartek
13.11.2014

Piątek
14.11.2014

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

Sobota
15.11.2014

7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
6.30

XXXIII Niedziela
Zwykła
16.11.2014

Kościół
szkolny

8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

Za + Władysława Kępczyoskiego; Hannę Baranowską i zm. z rodziny.
Za + Janusza Rudzioskiego – w rocz. śm. i zm. z rodziny.
Za + Henryka, Jana, Annę i Tadeusza Laskowskich.
Za + rodziców i dziadków Stefaoskich; męża Jana; syna Wojciecha i teściów
Komarowskich.
Za + Stefana Lubczyoskiego; Stanisława Piotrkowskiego; rodziców
Zabłotnych.
Za + Jadwigę Harkowik – rocz. śm; Czesława Harkowik – 12 r. śm.
Za + Barbarę Grabowską – int. od przyjaciela.
Za + Aleksandrę Karbowską – popogrzebowa.
Za + Jana Bartosza – r. śm.
Za + Zbigniewa Cybulskiego – 1 r. śm; Jolantę Cybulską – 4 r. śm.
Za + Władysława i Zofię Szymaoskich; Alfonsa i Stefanię Pruszewiczów.
Za + Wiesławę Jaworską.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Teodozję Drewing – int. z racji urodzin.
Za + rodziców: Martę i Bernarda Zielioskich; braci Bernarda i Henryka
Zielioskich; zm. z rodziny Zielioskich i Pszanowskich.
Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Romana i Franciszki Doleckich z prośbą o
dalsze Boże błog. dla całej rodziny.
Za + Mieczysława, Zbigniewa, Andrzeja Budka.
Za + Beatę Lichnerowicz; Kazimierę i Maksymiliana Sternickich; Elidię i
Mariana Rosickich.
Za + Zbigniewa, Mieczysława Budka.
Za + Grażynę Kempczyoską; Kornelę Morella.
Za + rodziców: Scholastykę i Józefa Kaliszów; Kazimierę i Stanisława
Bąkowskich.
Za + Jerzego Cholewczyoskiego – 10 r. śm.
Za + Alfonsa Weiss – 13 r. śm; rodziców Skamarskich; teściów Weiss;
Stefanię Czarnecką.
Za + Irenę Kalioską; zm. z rodziny Małkowskich, Kruszczyoskich i Tatarowicz.
Za + Julitę Pancierzyoską – 2 r. śm; ks. Franciszka Pancierzyoskiego; Leona,
Genowefę, Sylwestra, Pawła, Jadwigę Sikorskich.
Dziękczynna w 80 rocz. urodzin Edwarda Koźmioskiego z prośbą o dalsze
Boże błog.
Za + Jana Kamioskiego ; zm. rodziców; Zofię, Maksymiliana Hildebrandt – w
rocz. śm.
REZERWACJA
SUMA – za Parafian.
Za + Stanisława Anzel – 10 r. śm. i Józefa Kotapka.
Za + Waleriana – 34 r. śm; Monikę, Bogdana i Mirosława Samulewiczów.
REZERWACJA
Za żywych i zmarłych członków 10 róży różaocowej.
Za + Adama, Romana i Piotra Cackowskich; zm. z rodziny Cackowskich.
Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Leona i Gabrieli z prośbą o dalsze Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
9. listopada 2014
1.
Dziś w Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej obchodzimy także Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w naszych modlitwach o
wszystkich, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa. Z tej okazji: zbiórka do puszek dla Kościoła w Syrii.
2.
Podczas sumy parafialnej o godz. 9.30 tradycyjnie poświęcimy (zostały poświęcone) opłatki na stół wigilijny. Trafią one do naszych domów za pośrednictwem

Pana organisty Piotra Jaworskiego, którego prosimy serdecznie przyjąć, gdy zapuka
do naszych drzwi.
3.
Dziś w brodnickiej Farze o godz. 17.00 odbędzie się koncert Kwartetu Smyczkowego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Serdecznie zapraszamy.
4.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 10. listopada św. Leona
Wielkiego, papieża, we wtorek 11. listopada św. Marcina z Tours, bpa, w środę 12.
listopada św. Jozafata, bpa i męczennika, w czwartek 13. listopada Śśw. Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
5.
W poniedziałek 10. listopada w przededniu Święta Niepodległości wspólnota
młodzieżowa z naszej parafii „Uczniowie Słowa” zaprasza na wieczornicę patriotyczną do salki parafialnej po Mszy św. wieczornej.
6.
We wtorek 11. listopada obchodzimy Święto Niepodległości. O godz. 9.30 w
brodnickiej Farze zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.
7.
W sobotę 15. listopada odbędzie się tzw. Kongregacja dekanalna. O godz.
11.00 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana przez kapłanów dekanatu
brodnickiego za zmarłych biskupów, kapłanów i parafian. Serdecznie wszystkich na
tę Mszę św. zapraszamy.
8.
W przyszłą niedzielę 16. listopada przeżywać będziemy w naszej parafii
„Dzień seminaryjny”. Gościć będziemy w naszej wspólnocie ks. prof. WSD w Toruniu Piotra Roszaka wraz z diakonem i klerykami. Goście będą głosić Słowo Boże
podczas wszystkich Mszy św. Spotkanie kleryków ze służbą liturgiczną oraz młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania odbędzie się po Mszy św. o
godz. 12.15. Kolekta z tej niedzieli przeznaczona zostanie na potrzeby naszego Seminarium toruńskiego.
9.
Tego dnia o godz. 17.00 zapraszamy do Kaplicy Krzyża Świętego na spotkanie
modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE.
10.
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 sieci supermarketów Hildebrandt
oraz Biedronka. Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki świąteczne
dla najuboższych rodzin z naszego miasta.
11.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przygotowali ołtarz na
cmentarzu parafialnym w Uroczystość Wszystkich Świętych: Panu Organiście, Rycerzom Kolumba, Centrum Kształcenia Ustawicznego, firmie Avis.
12.
W dniach od 14. do 21. lutego 2015 roku wraz z parafią św. Józefa w Toruniu
organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Koszt wynosi 950 $ + 600 zł. Zapisy
w biurze parafialnym.
13.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
14.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Piotra Pawła Kleinowskiego, l. 61. „Wieczny odpoczynek…”.

