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WIADOMOŚCI Z FARY
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Z ks. Szymonem Stułkowskim, sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski rozmawia Agnieszka Bialik.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię? – to nowe hasło roku duszpasterskiego. Jak je rozumieć?
Kościół katolicki w Polsce zdecydował, że przez najbliższe lata kroczyć będzie duszpasterską drogą odnowy przymierza chrzcielnego. Taka decyzja Konferencji Episkopatu Polski (KEP) związana jest z przypadającą w 2016 roku 1050. rocznicą chrztu Polski. Komisja
Duszpasterstwa KEP, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich, wypracowała wizję czteroletniego programu pracy duszpasterskiej, która streszcza się w haśle: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa?. Logika Programu duszpasterskiego na lata 2013–2017 prowadzi od wiary, przez nawrócenie i chrzest
do misji. W pierwszym roku (2013/2014) mieliśmy hasło: „Wierzę w Syna Bożego?, na drugi (2014/2015) wybrano: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię?, na trzeci (2015/2016):
„Nowe życie w Chrystusie? i na czwarty (2016/2017): „Idźcie i głoście?. Każdy rok pracy
złączony jest ze znakiem z liturgii chrztu. Są nimi: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.
Znaki te mogą pomóc ochrzczonym w odnowieniu łaski tego sakramentu i w odkrywaniu
godności i misji, jaką otrzymali. Mamy za sobą pierwszy rok, poświęcony głoszeniu kerygmatu, by wzmocnić i odnowić wiarę w Jezusa Chrystusa.
Jaki znak towarzyszy temu hasłu?
Znakiem z liturgii chrztu jest w roku nawrócenia krzyż. Kapłan, który nas ochrzcił,
uczynił na początku znak krzyża na naszym czole. Powtórzyli ten gest nasi rodzice i chrzestni.
Przez chrzest weszliśmy w owoc drzewa krzyża, w odkupienie, zanurzyliśmy się w zbawczej
śmierci Chrystusa. Program proponuje, by w parafiach zatroszczyć się o krzyże, zwłaszcza w
miejscach publicznych, by były zadbane i uszanowane. Sugerujemy ludziom młodym, przed
zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku w Krakowie, by zainteresowali
się krzyżami w swojej okolicy, by poznali ich historię, udokumentowali je na fotografiach i
poznali genezę ich powstania. Takie działania nawiązują do krzyża Światowych Dni Młodzieży, który nawiedza nasze diecezje. Zachęcamy też rodziców, by błogosławili swoje dzieci, by
gest błogosławieństwa stał się czymś naturalnym w domach ludzi wierzących. Człowiek, który z wiarą błogosławi staje się narzędziem w ręku Boga wypraszającym miłość Pana Boga.
Co przeciętny katolik powinien zrobić, by się nawrócić?
Nawrócenie jest owocem spotkania człowieka z kerygmatem, czyli z jądrem Ewangelii. Kerygmatem jest żywy Jezus Chrystus, którego mamy przepowiadać, by Go pokochać
i naśladować. Doświadczenie żywego Jezusa powoduje zmianę myślenia człowieka o Bogu,
o świecie, o sobie i bliźnich. Zaczyna się wtedy to, co psalmista opisał, mówiąc, że uczymy

się chodzić ścieżkami Pana. Nasze myśli, pragnienia, plany i decyzje staramy się podporządkować mądrości i woli Bożej. To nawrócenie dokonuje się indywidualnie i społecznie, bo
człowiek nie żyje sam, ale w relacjach z innymi ludźmi. Myślę, że warto szukać w tym roku
miejsc i doświadczeń żywego Boga, jakby z pierwszej ręki. Potrzebne jest otwarcie umysłu i
serca na słowo Boże i moc sakramentów, by Pan Bóg mógł w nas odnawiać swoje podobieństwo. W tegorocznym programie stawiamy trzy priorytety: wiara, nawrócenie oraz radość z
nadzieją. Chodzi o to, by podjąć działania wzmacniające wiarę zwłaszcza ludzi dorosłych,
by przyjęcie Jezusa prowadziło do odkrycia Bożej miłości, która jest silniejsza niż grzech,
którego doświadczamy. Nawrócenie dokonuje się przez sakrament pokuty i pojednania, gdzie
Bóg oczyszcza nas z grzechów i umacnia w podejmowanych wysiłkach przemiany naszego
życia. Z objawień Matki Bożej w Fatimie chcemy uczyć się ducha pokuty i wynagrodzenia za
grzechy. Pragniemy także odkrywać, że autentyczna radość i nadzieja są owocem nawrócenia.
Kto zapłacze nad swym grzechem i przyjmie dar przebaczenia, ten doświadczy radości i żyć
będzie w nadziei wiecznej jedności z Bogiem.
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1.
Dziś w II niedzielę Adwentu przeżywamy dzień modlitwy i pomocy materialnej dla
Kościoła na Wschodzie, której wyrazem jest zbiórka do puszek. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i kwestującym.
2.
W poniedziałek 8. grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o
godz. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 15.30, 17.00 i o godz. 18.30. Po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Krzyża Świętego, gdzie o godz. 12.00 zapraszamy na
modlitwę w „Godzinie Łaski”.
3.
W sobotę 13. grudnia zapraszamy do kościoła szkolnego na godz. 19.30 wszystkich
chętnych, którzy chcieliby zostać wolontariuszami współorganizującymi w naszym mieście
„Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016”. Szczegóły na plakacie.
4.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” rozprowadza przed kościołem kartki świąteczne w cenie 1 zł. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wyjazd rekolekcyjny.
5.
Z inicjatywy Rycerzy Kolumba organizujemy z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia zbiórkę żywności dla rodzin potrzebujących. Suchą żywność można składać do
kartonów wystawionych przy ołtarzu św. Antoniego.
6.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć świece na stół wigilijny. Małe świece kosztują 6 zł, duże 12 zł.
7.
Brodnickie Centrum Caritas włączając się w akcję pomocy Oliwierowi, który choruje
na nowotwór złośliwy, zwraca się z prośbą o wysłanie smsu z hasłem: OLIWIER na numer
72052. Koszt wiadomości wynosi 2,46 zł i przeznaczony jest na leczenie Oliwiera za granicą,
które kosztuje ok. 600 tys. zł. Numer telefonu podajemy w Biuletynie Parafialnym i w gablocie.
8.
Zbiórka do puszek na spaloną katedrę w Sosnowcu wyniosła 1195 zł.
9.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze katolickiego dziennika „Niedziela” m.in. ciekawe artykuły poświęcone wizycie papieża Franciszka w
Parlamencie Europejskim i w Turcji.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do „Domu Ojca” śp.: Stanisław Czajkowski, l.
86, Zbigniew Dzięgielewski, l. 61, Szczepan Haj, l.61, Henryk Reich, l. 82. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 08.12 – 14.12.2014 r.
Za + Alojzego Smoczyoskiego.
Za + Marię Teresę Karpioską; zm. rodziców.
Za + Albina Kamioskiego – 18 r. śm.
Za + Halinę Maszkiewicz – w rocz. śm.
Dziękczynna za nieustającą pomoc Matki Bożej i za zdrowie.
Za + Zygmunta Alichniewicza – 9 r. śm; rodziców Sendzikowskich;
zm. z rodziny Alichniewiczów.
O Boże błog. i dary Ducha Św. dal córki Ewy.
Za + Katarzynę Olszewską.
Za + Sylwestra Ozdowskiego – int. z okazji urodzin.
Za + Szczepana Haja – popogrzebowa.
Za + Zbigniewa Dzięgielewskiego – int. od koleżanek żony
zmarłego.
Za + Wiesławę Jaworską – int. z racji imienin.
Za + Kazimierza Psuty – 1 r. śm.
Za + Urszulę Moczadło – 1 r. śm.
Za + Irenę Kalisz – 2 r. śm.
O zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Zofii Kamioskiej.
Za + Franciszka Treichel – 12 r. śm. int. z racji urodzin.
Za + Macieja Kuterę.
Za + Józefinę i Feliksa Dwiklioskich.
Za + Danielę i Stefana Osioskich.
Za + Albina Lęckowskiego – 2 r. śm; zm. rodziców.
Za + Jana Ołubiec – 11 r. śm.
O zdrowie i Boże błog. dla Aleksandra Szacherskiego.
Za + Sławomira Mazura – int. od przyjaciół p. Mariana.
O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi z rodziną.
Za + męża Czesława Chojnackiego.
Za + Edwarda Czarneckiego – 6 r. śm.
Za + Kazimierza, Łucję Świątkowskich; Janinę Krygier.
Za + Władysława Kępczyoskiego i Hannę Baranowską; zm. z
rodziny.
Za + Alfredę Grążawską – int. z okazji imienin.
Za + Zbigniewa Dzięgielewskiego – int. od współpracowników
siostry zmarłego.
Za + Jadwigę Berent.
Za + Gertrudę Nowioską – 1 r. śm; Jana Nowioskiego.
Za + Zofię i Ferdynanda Kamioskich; oraz ich zmarłe dzieci.
Za + Zofię Zarębską – 1 r. śm.
Za + Zbigniewa Dzięgielewskiego - int. od bliskich jemu i jego żonie

Sobota
13.12.2014

III Niedziela
Adwentu
14.12.2014

Kościół
szkolny

6.15 O dar żywej wiary dla: Joli i Edyty z rodzinami; Marcina i Kingi; Ani
z rodziną; Magdy z rodziną i Tomka; Marcina i Patryka z rodzinami;
Sylwii i Łukasza; Przemka i Jarka z rodzinami i Joanny.
7.00 Za + Barbarę Grabowską – int. od przyjaciela.
7.00 Za + Stanisława Czajkowskiego – popogrzebowa.
8.00 Za +rodziców: Ludwikę i Lucjana Bielickich; siostrę Barbarę
Ławicką; zm. z rodziny Bielickich i Ziółkowskich.
17.00 Dziękczynna za przeżyte 73 lata z prośbą o dalsze Boże błog. na
dalsze lata dla Łucji Robaczewskiej.
18.30 Za + Łucję i Jana Mederskich oraz rodziców i rodzeostwo z obojga
stron.
18.30 Za + Zofię, Irenę, Aleksandrę Kowalczyk.
18.30 Za + Zbigniewa Dzięgielewskiego - int. od osób bliskich jemu i jego
żonie.
6.30 Za + Włodzimierza Fiszera – int. od rodziny.
8.00 Za + Henryka Węcławskiego; Elżbietę i Mikołaja Malickich.
9.30 SUMA – za Parafian.
11.00 REZERWACJA
12.15 Za + rodziców: Franciszka i Wandę Dobruckich; rodzeostwo: Marię
Pankowską, Mikołaja Dobruckiego, Karola i Annę Dobruckich.
18.30 Za + Alojzego Lubrechta; zm. rodziców; syna Zdzisława; zięciów
Sylwestra i Leszka.
8.30 Za + Zdzisława, Edwina Giłka; Janinę, Józefa, Romana, Krystynę,
Lidię Florkiewiczów.
10.00 Za + Zofię – 6 r. śm. i Gabriela Osioskich.
11.30 Za + Romana Drozdowskiego – 5 r. śm; brata Stefana
Badaczewskiego.

Gablotka z tyłu kościoła

Gdzie jest ciemnogród?
Sobotni poranek w telewizji publicznej. W programie rozmowa z wróżbitami. Ostanie dni listopada między katarzynkami a andrzejkami. Gospodarze
programu jak zawsze zadają pytania z pełną powagą. Do tego aktor, który chadza
do wróżbitów i misja jest realizowana, tylko pytanie jaka? No i jeszcze, dlaczego
nikt nie grzmi, że to jest ciemnogród, że trzeba obecnych w studiu oświecić?
Nie piszę tego przeciwko obyczajom andrzejkowym. One, jako okazja do
spotkania się w gronie przyjaciół, są dobrą zabawą.
Kruchcik

