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WIADOMOŚCI Z FARY
Za późno?

Już 4 niedziela, czwarty tydzień adwentu. Jak ten czas szybko leci, przecież dopiero co zaczynaliśmy nowy rok liturgiczny, a tu już... a przecież tyle jeszcze do zrobienia.
Nie, nie chodzi mi już nawet o prezenty, zakupy i porządki świąteczne w mieszkaniu. Tak
wiele jeszcze do zrobienia na płaszczyźnie duchowej, żeby móc dobrze przygotować się
na Narodzenie Pana. Tak wiele do zrobienia i tak mało czasu! Co tu robić?! Jeśli nie wiesz,
czytaj dalej...
Po pierwsze i najważniejsze – pamiętaj, że masz czas. Cokolwiek by nie było,
nigdy nie jest za późno, aby zbliżyć się do Boga, aby się przygotować na Jego przyjście i
przytulić się do Niego. Pamiętaj, to diabeł ma mało czasu i musi szybko działać - „Radujcie
się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił do was diabeł, pałając
wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu” (Ap 12, 12). Nie przez pośpiech prowadzi
droga do duchowego wzrostu.
Tego wzrostu nie można również zmierzyć liczbą. Miarą wzrostu jest... obecność.
O tym przypomina już nawet samo Imię, pod którym Bóg przedstawił się Mojżeszowi –
Jestem (por. Wj 3, 14). Bóg najzwyczajniej jest i tylko to się liczy. Właśnie dlatego, że ON
JEST nigdy nie jest za późno dla człowieka. Nawet jeśli kończy się już adwent, a Ty może
przespałeś większą jego część. Nawet jeśli nie udało Ci się dokonać niczego wielkiego,
żadnej wielkiej przemiany w Twoim życiu – nie bój się. „Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc
lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” (2 P 3, 8) Nie spiesz się, ale... zatrzymaj. Boga wcale nie
trzeba gonić. Trzeba Go umieć dostrzec, a do tego trzeba zatrzymania, modlitwy.
Kiedy stajesz do modlitwy, owszem, możesz chcieć przedstawić Bogu jakąś sprawę. Możesz chcieć podzielić się z Nim swoimi problemami czy przeprosić Go za grzechy.
Możesz też pragnąć odczucia Jego bliskości, które znawcy nazywają duchową pociechą.
Zwłaszcza kiedy słyszysz, jak wiele  daje niektórym modlitwa; jak zatapiają się w niej po
to, by wyjść z niej mądrzejsi i silniejsi. Jednak dla ciebie pierwszym motywem, dla którego
się modlisz, niech będzie oddanie chwały Bogu.
Za co? Niezbyt mądre pytanie. Za to, że jest. Że istnieje. Że dzięki Niemu Ty istniejesz. Bóg nie jest próżny czy żądny pochwał. Ale jeśli swoim, siłą rzeczy ograniczonym,
ludzkim umysłem potrafisz choć trochę Go objąć, wiesz, kim jest On, a kim jesteś Ty. I
dlatego rozumiesz, że choć ukrywa swoją wielkość schowany za dziełem stworzenia, choć
kiedyś stał się zwykłym człowiekiem, a dziś daje się nam pod postacią zwykłego Chleba,
twój hołd najzwyczajniej w świecie Mu się należy.
Jeśli wzywają Cię ważne obowiązki, klęknij przed Nim choć przez chwilę. Jeśli nie
wiesz, co powiedzieć, stań  przed Nim i powiedz Mu właśnie to. Ale przychodź. Bo tym
wiernym, bezinteresownym stawianiem się na modlitwie pokazujesz, że wiesz, kto tu jest

Panem. Niech egzaltowani i pobożni mówią, ile to łask otrzymują na modlitwie. Ty szukaj
przede wszystkim uczczenia Boga.
Kierując się tym motywem, na pewno niczego nie stracisz. Bóg usłyszy i Twoje
prośby, i przeproszenia. I da Ci to, co zechce dać. Ale nie podchodź do Niego jak petent do
urzędnika. Nie szukaj sposobu, jak Go naciągnąć. Jesteś niespodziewanie zaproszonym na
wesele gościem. Jesteś bezimienny człowiekiem z tłumu, którego ktoś wielki i znany nagle
z tego tłumu wywołał, mówiąc, że jest jego dobrym znajomym. Spotkanie z Bogiem na indywidualnej modlitwie czy na Eucharystii  to możliwość tak niezwykła, że blednie przy niej
audiencja u prezydenta Stanów Zjednoczonych czy samego papieża. Czujesz to?
A modlitwa i tak zawsze dużo daje. Zostaw na razie z boku swoje prośby. W pierwszym rzędzie daje możliwość poznania Boga. Nie, nie przeczuciem. Tym co faktycznie o sobie mówi, a co w modlitwie  przenika do Twojej świadomości. Niebawem przeczytasz o tym
więcej, ale już teraz o tym pamiętaj. Pamiętaj też, że człowiek przestający z Bogiem jakoś
się do Niego upodabnia. Tak, tak. Z kim przestajesz, takim się stajesz, mawiali nasi ojcowie.
I ta prawda odnosi się też do obcowania człowieka z Bogiem. Te dwa dary, jakie niesie ze
sobą modlitwa to znacznie więcej niż spodziewa się  ktoś traktujący Boga jak dżina z lampy
Alladyna.
Intencje Mszalne 22.12 – 28.12.2014 r.
6.15
6.15
Poniedziałek
22.12.2014

7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.15
7.00

Wtorek
23.12.2014

8.00
17.00
18.30
18.30
18.30
6.15
6.15
7.00

Środa
24.12.2014
Wigilia
Narodzenia
Pańskiego

7.00
8.00
8.00
16.00
24.00
24.00
22.00

Za + Stanisława Wiśniewskiego – w rocz. śm.
Za + Jadwigę Nowioską – 15 r. śm; Kazimierza, Stanisława Nowioskich; zm. z
rodziny Nowioskich i Lewandowskich.
Za + Krystynę Pudrycką – int. od koleżanek córki z pracy.
Za + Stefana Rutkowskiego – 4 r. śm.
Za + Łucję Muzalewską – 21 r. śm; Jerzego Michałowskiego; Kazimierza i
Leona Muzalewskich; Zbigniewa, Stefanię Olszta.
Za + Zdzisława Śliwioskiego – 2 r. śm.
Za + Teresę Bruzda.
Za + Marię i Zygmunta Kukawka; Andrzeja Tadajewskiego.
Za + Annę Kaliszer – 31 r. śm; Franciszka Kaliszera; zm. z rodziny; Marię
Wałdowską.
Za + Adama Sternickiego – int. z okazji imienin.
Za + rodziców: Łucjana i Agatę Kotarskich; rodzeostwo: Jadwigę
Skierkowską i Stefana Kotarskiego.
Za + Wiktorię, Władysława, Jana i Mariana Dębioskich.
Za + Wiktorię Topolewską – int. z okazji imienin.
Za + Gizberta Zagórskiego – 2 r. śm; zm. rodziców Zagórskich i
Kwiatkowskich.
Za + Monikę i Szczepana Celmer; Józefa Kalwę; zm. rodziców.
Za + Gertrudę Okomską – 7 r. śm.
Za + Jana, Pelagię, Franciszka Kamioskich; Gertrudę, Leonarda, Władysława,
Szymona Magalskich.
Za + Kazimierę Wiśniewską; zm. z rodziny.
Za + Kazimierę i Aleksandra Siłakowskich; Stanisławę i Franciszka
Kulwickich; Zdzisława Śliwioskiego .
Za + Teresę Nowioską – 1 r. śm; zm. rodziców i rodzeostwo.
Za + Marię.
Za PARAFIAN
Za + Jadwigę, Tadeusza, Sławomira Kulków.
Kościół Szkolny
Za + Łukasza Kalk; Dariusza Kalk; Stefana Broś i Jana Stóżyoskiego.
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Za + rodziców: Esterę – 23 r. śm. i Franciszka Piotrowskich; rodzeostwo:
Teresę i Ryszarda.
Za + Erwina Dybowskiego – 26 r. śm; Agnieszkę Dybowską.
Za + Barbarę, Stanisława Petrykowskich; Joannę Muszyoską i Wiesława
Bojanowskiego.
Dziękczynna z okazji 25 – lecia małżeostwa Sergiusza i Małgorzaty
Żbikowskich z prośbą o dalsze Boże błog. .
Dziękczynna z okazji 25 – lecia małżeostwa Andrzeja i Violetty Kamioskich z
prośbą o dalsze Boże błog. .
Za + syna Henryka Płoszyoskiego i męża Henryka Płoszyoskiego; teściów:
Teofila i Pelagię; Józefa i Zofię Czajkowskich; Kunegundę Kwiatkowską.
Kościół Szkolny
Za + Bolesława -21 r. śm. i Czesławę Stawickich; zm. z rodziny.
Dziękczynna z okazji 20 – lecia małżeostwa Tomasza i Justyny Banosik z
prośbą o dalsze Boże błog..
Za + Janinę – 6 r. śm.
Za + Zofię Mednat, Pawła Głogowskiego, Emilię i Walentego Głogowskich.
Za + Jadwigę Drozdowską – 14 r. śm; Sylwestra Drozdowskiego.
Za + Józefę Gmioską; zm. z rodziny Gmioskich; Franciszka Osioskiego.
Za + Genowefę i Jana Skiboskich; Józefę Piotrowską; zm. z rodziny
Czajkowskich i Małek.
Dziękczynna z okazji 45 – lecia małżeostwa Kazimierza i Danuty z prośbą o
dalsze Boże błog.
Za + Władysława, Lucynę, Romana, Ryszarda Bartnickich.
Kościół Szkolny
Dziękczynna z okazji 20 –lecia małżeostwa Jacka i Wioletty Janowskich z
prośbą o dalsze Boże błog. dla córki Agnieszki i Wiktorii.
Za + Henryka Ronkiewicza w rocz. śm; Danielę, Helenę i Jana Ronkiewiczów.
Za + Stanisława Petelskiego – 10 r. śm; Elżbietę Ptelską.
Za + Marię Teresę Karpioską; zm. rodziców.
Za + Janinę Zientarską – 1 r. śm.
Za żywych i zmarłych piekarzy i cukierników oraz za ich rodziny.
Za + Helenę i Kazimierza Kąkolewskich i zm. z rodziny z obojga stron.
Za + Eugeniusza Badaczewskiego.
Za + Pawła Zięciaka – 16 r. śm; Jana Wyleżyoskiego – 27 r. śm.
Za + Franciszka i Kazimierza oraz zm. z rodziny Kalczyoskich i Hogów.
SUMA – za Parafian.
Za + Jana Bąkowskiego; zm. rodziców Kaliszewskich i teściów Bakowskich.
Za + Kazimierza Gołębiewskiego – 23 r. śm.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różaoca.
W pewniej intencji Panu Bogu wiadomej.
Za + rodziców: Mariana – 21 r. śm i Aniele Tuchewiczów; dziadków:
Gertrudę i Leona Tuchewiczów; Marię i Bazylego Kuczmów i bratanice
Joannę.
Za + Henryka Dąbrowskiego – 66 r. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Adwentu
21. grudnia 2014

1.
Dziś IV Niedziela Adwentu. Stoimy u progu Świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o duchowym przygotowaniu się na Tajemnicę Wcielenia. O godz. 17.00 we Farze opłatek Grupy Miłosierdzia i Żywego Różańca połączone z modlitwą przed obrazem
JEZU UFAM TOBIE.
2.
Spowiedź św. z udziałem zaproszonych księży odbędzie się w naszej parafii we
wtorek 23. grudnia od godz. 9.00 do 11.00 i po południu od godz. 16.00. Po Mszy św. o
godz. 8.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych.
3.
W środę 24. grudnia Wigilia. Zachęcamy zgodnie z polską tradycją i ze względu
na wyjątkowy charakter tego dnia o zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Niech nie zabraknie na naszych stołach: opłatka wigilijnego, świecy „Caritas” oraz
stroika, które rozprowadza nasza młodzież ze wspólnoty .
4.
Msze św. w Wigilię: o godz. 6.15 – roraty, 7.00, 8.00 i o godz. 16.00 Msza św.
wigilijna z udziałem dzieci, które przynoszą figurki Dzieciątka Jezus do poświęcenia. Zasiądźmy do wigilijnego stołu pojednani z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy o potrzebujących, samotnych, chorych, o naszych zmarłych. Odczytajmy fragment Ewangelii o
narodzinach Pana Jezusa, podzielmy się opłatkiem, złóżmy sobie życzenia i zaśpiewajmy
kolędy. Niech wieczerza wigilijna wprowadzi nas w chrześcijańskie przeżywanie Tajemnicy Wcielenia a zwieńczeniem nich będzie udział w Pasterce bądź Mszy świątecznej.
5.
Pasterka w kościele szkolnym zostanie odprawiona o godz. 22.00 i tradycyjnie
o północy we Farze. Przed Pasterką we Farze śpiew kolęd wraz z chórem oraz koncert
Brodnickiej Orkiestry Dętej. W I dzień Świąt Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o
godz. 6.30.
6.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” rozprowadza przed kościołem własnoręcznie wykonane stroiki, choineczki (po 10 zł) i kartki świąteczne (po 1 zł). Dochód
przeznaczony jest na wakacyjne rekolekcje młodzieży.
7.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można jeszcze nabyć małe
świece na stół wigilijny w cenie 6 zł.
8.
Opłatek - u Pana Organisty, dziś także u ministrantów.
9.
W tym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia nasza parafia poprzez akcję „Dar
serca” oraz zbiórkę żywności przez Rycerzy Kolumba przekazała ponad 100 paczek dla
ubogich rodzin i dzieci. Wszystkim organizatorom i ofiarodawcom składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
10.
W środę 7. stycznia na godz. 18.00 zapraszamy do Brodnickiego Domu Kultury
na bardzo ciekawy i nastrojowy spektakl o historii powstania kolędy „Cicha noc” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II.  
11.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W świątecznym podwójnym numerze „Niedzieli” m.in. kalendarz, opłatek, wkładka z tekstami kolęd oraz płyta
o Marii Okońskiej, bliskiej współpracownicy ks. Prymasa S. Wyszyńskiego oraz wiele
interesujących artykułów. Cena 10 zł.

