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WIADOMOŚCI Z FARY

Pobożność – to nie dla mnie... A może jednak?

Droga człowieka do źródła swojego życia, czyli Boga, z racji tego, że jesteśmy osadzeni w konkretnym czasie i miejscu, posiada swój zewnętrzny, materialny charakter. Jesteśmy
ludźmi i nasz Stwórca pragnie, abyśmy szli do Niego poprzez wszystkie pokłady naszego człowieczeństwa. Wcielenie Jezusa jest namacalnym potwierdzeniem wielkiej wartości naszego
ziemskiego życia, które chociaż cały czas „uduchawiane” i nakierowywane na wieczność, to
jednak aby wyrazić i rozwinąć się, potrzebuje całej fizyczności, czyli mówiąc najprostszym
językiem – ciała.
Oczywiście ta wędrówka nie jest tylko ludzkim zmaganiem się z rzeczywistością
przerastającej nas wielokrotnie codzienności (nie wspominając już nawet pragnień zmierzających w kierunku sfery nadprzyrodzonej). Ta wędrówka bowiem to zwyczajne odkrywanie
obecnego w nas Stwórcy, który sprawia, że jesteśmy ludźmi wiary, nadziei i miłości. Mało
tego, przeżywana codziennie obecność Trójjedynego Boga w nas przybiera bardzo konkretne
postawy wynikające ze świadomego korzystania ze złożonych w nas darów. A mianowicie
otrzymane na chrzcie i ugruntowane poprzez bierzmowanie dary Ducha Świętego sprawiają,
że szara obojętność otoczenia staje się przemieniona obecnością chrześcijanina, otwartego
na działanie Bożego Ducha.
Pośród tych darów jeden zasługuje na szczególną uwagę. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na jego szczególną wyjątkowość, jak również z racji na jego wielokrotnie
błędne rozumienie. A chodzi nam o dar pobożności.
Idąc tym tokiem rozumowania, aby nie pozostać gołosłownym, odwołajmy się od
razu do konkretnego świadectwa życia i doświadczenia mało jeszcze znanej, nawet w samym
Kościele, bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej.
Ta wyjątkowa karmelitanka żyjąca na przełomie XIX i XX wieku dokonuje gigantycznego, aczkolwiek mało jeszcze zauważalnego, kroku polegającego na „ucodziennieniu”
obecności i działania Trójcy Świętej albo, mówiąc inaczej, pokazuje nam, jak przeżywać odległego i tajemniczego Boga w codzienności każdego dnia. No właśnie, czy Bóg musi pozostawać odległy, skoro poprzez Wcielenie zbliża się tak bardzo? Czy my poprzez pewne
wyobrażenie o Nim nie oddalamy Go sami od siebie? Otóż wcale nie musi tak być, gdyż na
ratunek przychodzi właśnie złożony w nas dar pobożności – jeden z tych środków, które
sprowadzają codziennie Boga w sfery naszego życia, a nas wynoszą w sfery Boże.
To proste. Spójrzmy, do czego dochodzi Błogosławiona z Dijon. Sumą jej życia staje
się intensywne doświadczenie zamieszkania Trójcy Świętej w człowieku. Oczywiście, wielka
a zarazem podstawowa tajemnica naszej wiary, dotycząca obecności Boga w człowieku, nie
od razu staje się czymś oczywistym, konkretnym i uchwytnym w życiu Elżbiety. Jej dogłębne
doświadczanie poprzedzone jest długoletnim etapem, podczas którego ta prawda „spływa” z

jej umysłu (intelektualnego poznania – Błogosławiona wie, że tak jest) do serca .
I tutaj praktyki religijne odgrywają niewątpliwie wielką rolę w odkrywaniu, przeżywaniu i byciu apostołem tajemnicy zamieszkania Trójcy. Jednakże należy od razu dodać,
że wychowanie religijne i wiążące się z nim praktyki pobożnościowe nie wyróżniają się
stopniem oryginalności i intensywności w rodzinie Elżbiety – Błogosławiona otrzymuje to
wszystko, czym żyje przeciętna katolicka rodzina francuska końca XIX wieku. A zatem życie
sakramentalne, codzienna modlitwa, postępowanie zgodnie z dekalogiem, pielgrzymki do
sanktuariów, rekolekcje i misje parafialne, pobożna lektura.
Istnieje jednak wielka różnica, która sprawia, że to, co wszystkim nam dostępne, dla
Elżbiety staje się wyjątkowe. Ta młoda karmelitanka w odróżnieniu od wielu jej współczesnych w swoim postępowaniu, przeżywaniu i doświadczaniu jest maksymalistką. W praktyce
polega to na pełnym zaangażowaniu się we wszystko, co stanowi jej życie, czyli: praca nad
sobą, budowanie klimatu rodziny i wspólnoty, tworzenie przyjaźni oraz głębokie przeżywanie wszystkich praktyk religijnych. W ten sposób nie zatrzymuje się na powierzchni relacji,
gestów i nauczonych zachowań, ale dociera do ich istoty.
Takie potraktowanie wiary i związanej z nią pobożności w prosty sposób doprowadza ją do odkrycia niezmierzonych horyzontów Boga i własnego wnętrza. Co ciekawe,
impulsywna, a zarazem wrażliwa Elżbieta cały czas pośród tej dyskretnej, ale dogłębnej pobożności pozostaje osobą naturalną, dobrze czującą się w towarzystwie, kochającą bezmiar
przestrzeni Pirenejów, bezustanną grę na fortepianie oraz najmodniejsze ubieranie się. A jej
sukces „pobożnego życia” tkwi w systematyczności i wierności konkretnym praktykom, słodyczy w ich wykonywaniu i ufności, że wszelkie braki wynikające z bezradności codziennego
życia religijnego Bóg zrozumie i wypełni Sobą.
Podsumowując, czym jest dar pobożności i jak przejawia się na co dzień? Z pewnością jest
związany z wytrwałością i wiernością konkretnym sprawdzonym metodom pobożności w
Kościele, chociaż te patrząc po ludzku, wydają się monotonne, staroświeckie i mało atrakcyjne. Dar pobożności przy spojrzeniu od strony celu wędrówki ludzkiego życia czyni autentycznymi wszystkie przejawy religijności wypracowane przez wieki. A zatem pobożność
wyrażająca się poprzez konkretne praktyki ułatwia odkrycie ludzkiego wnętrza – formatu
naszego bycia i działania, a w kolejności to wnętrze nadaje swobodę i autentyzm w zewnętrznym przeżywaniu wiary i w ten sposób cała pula pobożności nie jest już tak ciężka, a życie w
swym codziennym wydaniu bardzo się upraszcza.
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VI Niedziela Zwykła
15. lutego 2015
1.
Dziś w Brodnickiej Farze w ramach tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinnego po
Mszy św. o godz. 12.15 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament w Kaplicy Krzyża
Świętego aż do Mszy św. wieczornej. Intencją tego nabożeństwa jest przeproszenie Pana
Boga za popełnione grzechy podczas karnawału i przygotowanie się na okres Wielkiego
Postu. Także w poniedziałek i we wtorek w tym duchu będzie przebiegała adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8.00 aż do Mszy św. wieczornej. Serdecznie
zapraszamy na osobistą modlitwę. W ramach tego nabożeństwa czciciele Miłosierdzia Bożego zgromadzą się na modlitwie wynagradzającej dziś o godz. 17.00 w Kaplicy Krzyża.
2.
Okres Wielkiego Postu rozpoczynamy Środą Popielcową. Msze św. w tym dniu

o godz. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, po południu: o godz. 15.30, 17.00 – dla dzieci i młodzieży
oraz o godz. 18.30. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem, który jest zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia. Tego dnia obowiązuje
post, tzn. nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, co obowiązuje wszystkich
wiernych od 14. roku życia ale post polega na spożyciu w ciągu dnia jednego posiłku do
syta. Post obowiązuje osoby od 18. do 60. roku życia. Zachęcamy wszystkich wiernych do
podejmowania postanowień pokutnych w ciągu całego Wielkiego Postu. Kolekta z tego dnia
przeznaczona jest jako jałmużna postna – na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy oraz za
korzystanie z dyspens od pokarmów mięsnych w piątki.
3.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawiane w każdy piątek Wielkiego Postu
dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 18.00 zaś dla młodzieży w kościele szkolnym
o godz. 19.15. Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 16.00, poprzedzone będą różańcem pokutnym o godz. 15.30. Na te nabożeństwa
serdecznie wszystkich zapraszamy. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny.
4.
W naszym województwie rozpoczął się czas zimowych ferii. Wszystkim szkołom
naszego miasta gratulujemy sukcesów wychowawczych i edukacyjnych w pierwszym semestrze. Uczniom życzymy szczęśliwych dni podczas ferii; nauczycielom, katechetom i wychowawcom należnego wypoczynku po wytężonej pracy. Niech dobry Bóg towarzyszy nam
wszystkim na feryjnych szlakach.
5.
Od Środy Popielcowej rozpoczynamy  47. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
oraz kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
6.
20 lutego po wieczornej Mszy Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji
pokoju. Serdecznie zapraszamy.
7.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00 w salce katechetycznej w
Klasztorze oo. Franciszkanów rozpoczynamy kurs przedmałżeński dla tych, którzy nie
ukończyli go w szkole.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Janinę Marię Cholewczyńską l.
83; Zbigniewa Kempczyńskiego l. 64; Patryka Pawła Krzyżanowskiego l. 32. „Wieczny
odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 16.02 – 22.02.2015 r.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Janka przez wstawiennictwo św. Judy
Tadeusza i św. Małgorzaty Alacoque.
Za + Jerzego Rudzioskiego – int. z racji urodzin.
Za + Danutę Kowalską i Danutę Grada.
Za + Tadeusza i Wandę Swiniarskich.
Za + Leszka Cybulskiego – 43 r. śm. i Zbigniewa Cybulskiego.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Janka przez wstawiennictwo św. Judy
Tadeusza i św. Małgorzaty Alacoque.
Za + Zbigniewa Kempczyoskiego – popogrzebowa.
Za + Janinę Cholewczyoską – popogrzebowa.
Za + Kazimierza Jasioskiego – popogrzebowa.
Za + rodziców: Józefę – w rocz. śm. i Stefana Kaliszerów ; siostrę Danielę
Smolioską; bratanicę Lucynę Tułodziecką.
O zdrowie i Boże błog. dla córek Małgorzaty i Joanny.
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Za + Włodzimierza Fiszera – 22 r. śm.- int. od rodziny.
Za + Marię Zientak; Łucję i Jana Mederskich; zm. z rodziny.
Za + Halinę Kamioską- int. od koleżanek z poczty.
Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Kamila z prośbą o dalsze Boże błog. i światło
Ducha Św.
Za + Julię i Bronisława Bergmaoskich; brata Kazimierza; zm. z rodziny.
Za + Alojzego i Klarę Kamioskich.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Janka przez wstawiennictwo św. Judy
Tadeusza i św. Małgorzaty Alacoque.
Za + Helenę Gązawa – 15 r. śm.
O rozwój Rycerzy Kolumba.
Dziękczynna za 25 lat małżeostwa Justyny i Henryka Lewandowskich z prośbą o
dalsze Boże błog.
O łaskę wiary i spowiedzi św. dla Janka przez wstawiennictwo św. Judy
Tadeusza i św. Małgorzaty Alacoque.
Za + Henrykę i Jana Bylioskich.
Dziękczynna z racji 85 urodzin Teresy z prośba o dalsze Boże błog. i zdrowie.
Dziękczynna za 71 lat życia Gertrudy z prośbą o miłośd miłosierną w rodzinie.
Za + Zbigniewa Kempczyoskiego – int. od sąsiadów z ul. Witosa 10.
Za + Władysławę, Gertrudę, Leonardę, Szymona Magalskich.
Za + Józefa Grzywioskiego – 24 r. śm; Anastazję Grzywioską.
Za + Marka i Jarosława Śliwioskich.
Za + Aleksandrę Kirsz – 1 r. śm.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla rodziny.
Za + Krystynę Kowalską.
Za + Patryka Krzyżanowskiego – popogrzebowa.
Za + Jadwigę Krajnik – int. z racji urodzin; Urszulę i Mieczysława Karajnik.
Za + Marię i Zygmunta Kukawka; Andrzeja Tadajewskiego.
SUMA – za Parafian.
O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy z rodziną.
Dziękczynna za 85 lat życia Zenona z prośbą o dalsze Boże błog. – int. od dzieci.
Za żywych i zmarłych członków Żywego Różaoca.
Za + Ludwikę Kwaśniewską – 6 r. śm; męża Henryka i rodziców z obojga stron.
Za + Jana Stóżyoskiego – 8 r. śm.
Za + Mariannę i Edmunda Smolioskich.

Gablotka z tyłu kościoła
Powalentynkowy remanent
Tuż po walentynkach a przed wielkim postem warto może powiedzieć coś o miłości.
Ks. Jerzy Szymik poświęcił jej kolejny esej „Piękno katolicyzmu: miłość”. Czytamy w nim:
„Uczy Benedykt XVI: tylko tam, gdzie ktoś stawia wartość miłości ponad wartość życia, to
znaczy tylko tam, gdzie ktoś jest gotów postawić życie na drugim miejscu, poniżej miłości,
tylko tam miłość może być mocniejsza niż śmierć”.
Nie o takiej miłości mówiono w mediach 14 lutego: „Miłość jest jak Jezus Ewangelii
– prosta. Jest niczym innym jak dobrowolnym ofiarowaniem jakiegoś „ja” jakiemuś „ty”. I
czymś poza możliwością sprawdzenia i obliczenia, poza miarą, jest ona tajemnicą nadmiaru”. Do takiej miłości wyzwolił nas Chrystus. Kto kocha, kto potrafi ofiarować siebie, jest
wolnym.
Ks. Szymik jest nie tylko teologiem, ale także poetą. Oto kilka myśli z jego wierszy:
„Wyłącznie miłość mnie niesie”. „Miłość miała rację i była racją jedyną. / Nic poza nią nie
miało racji”. „Tylko miłość można dać naprawdę”. „Nie bój się kochać”. „Jest miłość / i ta nas
ocali, zachowa od złego”. „Co miłość i piękno mają wspólnego: / kochani są piękni, / pięknieć
znaczy kochać”. 				
Kruchcik

