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WIADOMOŚCI Z FARY

Czy pójdę na rekolekcje wielkopostne?

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji, czas
zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest
cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie.
A może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, powrotem
do źródeł?
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym
Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości
ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci,
uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół naucza
i przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie.
Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To
prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku godzinach nauk
rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu.
To jest praca na całe życie. Ale warto od czegoś zacząć, warto w tych rekolekcyjnych dniach
postawić sobie odważne pytania:  
Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej
Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym sercem? Muszę
sobie także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja się jeszcze modlę? Czy potrafię rozmawiać z
Bogiem?
W czasie rekolekcji wielkopostnych warto także przeczytać coś, co pomoże inaczej
myśleć, zobaczyć bliźniego i z nim się pojednać.  Same zaś rekolekcje mają dodać sił, odwagi, otuchy i nadziei, aby pójść pod krzyż i zobaczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć odwagę
podnieść oczy, zapłakać i zapytać: „Panie, czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? Czy przygarniesz mnie ponownie do swego serca?”.  Odpowiedź usłyszysz na pewno… Zobaczysz ją
w oczach i rozpiętych ramionach Chrystusa, w przebitym sercu Jezusa. Sam dojdziesz do
wniosku: „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”, moje słabości, namiętności, moja
niewierność, moja zdrada i oddalenie…
Wtedy, gdy poprawnie odczytasz odpowiedź płynącą z krzyża, podejmiesz skruchę, wolę
poprawy i wyspowiadasz się. A potem wrócisz do krzyża i ucałujesz przez łzy przebite stopy
Chrystusa.
I to będą twoje prawdziwe rekolekcje. Zobaczysz, że inny jest świat, inna rzeczywistość, inni będą ludzie, a ty przeżyjesz prawdziwe nawrócenie. Podczas rekolekcji wiel-

kopostnych trzeba „załatwić” wiele spraw nie tylko z Bogiem, ale i ze współmałżonkiem, z
rodzicami, z dziećmi i bliźnimi. Rekolekcje są po to, aby wyprostować to wszystko, inaczej
zmarnujemy dni, które zostały nam dane na uleczenie duszy.
Naprawdę warto wybrać się na wielkopostne ćwiczenia duchowe, by za Julianem Tuwimem
zawołać:
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie…
I z taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie,
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie…
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1.
W dzisiejszą IV Niedzielę Wielkiego Postu zwaną „Laetare” („niedziela radości”) rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy
18. marca włącznie. Nauki rekolekcyjne głosi ks. kan. prof. Krzysztof Krzemiński,
prodziekan Wydziału Teologii UMK, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Dzisiaj nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. W poniedziałek, wtorek i środę na Mszach św. o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. W poniedziałek
po Mszy św. wieczornej nauka stanowa dla mężczyzn, we wtorek dla kobiet. Program rekolekcji umieszczony jest na plakatach i w biuletynie parafialnym. W czasie
rekolekcji spowiadamy na Mszach św. Spowiedź wielkanocna z udziałem księży z
dekanatu tradycyjnie w Wielkim Tygodniu: we wtorek i środę.
2.
Kolekta z wtorku i środy przeznaczona jest do dyspozycji ojca rekolekcjonisty, jako wyraz naszej wdzięczności.
3.
W czwartek 19. marca uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Jest to
dzień modlitw za mężczyzn i ojców oraz ich misję w Kościele, rodzinach i świecie.
Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia.
4.
W piątek 20. marca odbędzie się kolejne spotkanie wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wszystkich chętnych, pragnących włączyć się w
to dzieło zapraszamy na godz. 19.15 do kościoła szkolnego. A po wieczornej Mszy
św. w Farze adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.
5.
20. marca o godz. 17.30 w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się koncert
charytatywny na rzecz Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy
z okazji 25-lecia jego istnienia.

6.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby WSD w Toruniu, którą polecamy
waszej ofiarności.
7.
W piątek 27. marca przed Niedzielą Palmową przejdzie ulicami naszego miasta Droga Krzyżowa. Rozpoczniemy ją w Farze po Mszy św. o godz. 18.30, a zakończymy w klasztorze ojców franciszkanów. W związku z tym tego dnia odbędzie się
jeszcze tylko Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00. Nie będzie Drogi Krzyżowej
o godz. 18.00 i 19.15.
8.
Można nabywać tzw. „paschaliki” na stół wielkanocny w cenie 8 zł. Dochód
przeznaczony jest na działalność charytatywną Caritasu.  
9.
W sobotę 25. kwietnia organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Lichenia. Koszt 50 zł. Zapisy w Grupie Modlitewnej Miłosierdzia Bożego oraz w kancelarii parafialnej.
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. wywiad z prof. Romualdem Szeremietiewem na temat stanu
obronności naszego kraju.
11.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp.: Józefa Giżewska,
l. 87, Mariola Wiśniewska, l. 54, Gertruda Futer, l. 88, Gerard Kępczyński, l. 83,
Zygmunta Joanna Werle, l. 85. „Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 16.03 – 22.03.2015 r.
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Jana Ziółkowskiego - 10. r. śm.
Za + Wiktora, Martę i Jana Grzymskich
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 14
Za + Wiktorię, Władysława, Jana, Mariana i Józefa Czyszek
O Boże błogosławieostwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Haliny i Wiesława
Za + Piotra Droździoskiego - 13. r. śm.
O Boże błogosławieostwo i szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary i Kamili
Za + Andrzeja, Józefa Gumioskich, Stefanię, Bernarda, Zygfryda i Marka
Za + Annę i Mikołaja Karasioskich
REZERWACJA
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 15
Za + Henryka Gawrooskiego oraz rodziców Stójkowskich
Za + rodziców: Władysławę i Józefa Wiśniewskich
Za + Kazimierza Frankiewicza
Za + Zbigniewa Budka – int. z racji imienin i zmarłych z rodziny
Za + Mieczysława Mełnickiego - 1 r. śm.
Za + Józefa Lenarta
Za + Annę i Mikołaja Karasioskich
Za + Józefa, Zofię Jarzębowskich, Józefa Twardowskiego, Mariannę Kruszewską i
zmarłych z rodziny
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 16
Za + Gertrudę Murawską – int. od sąsiadów
Za + ks. Józefa Jasioskiego i Józefa Michalskiego
Za + Edwarda Wenderholma- int. z okazji urodzin i imienin
REZERWACJA
Za + Edwarda Gołębiewskiego z okazji imienin
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Za + Józefa Kalwa z racji imienin, zmarłych rodziców, Monikę i Szczepana Celmer
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 17
Za + syna Józefa Sugalskiego z okazji imienin
Za + Józefa Tęgowskiego
Za + Józefa i Bolesława Grabowskich
Za + Juliannę Romanowską - 1 r. śm., Henryka Romanowskiego, Sławka, Jana,
Stefanię, Józefa Mazur.
Za + Józefa Milewskiego i zmarłych z rodziny: Milewskich, Czyszewskich i
Krzywdzioskich
Za + Józefa Skarżyoskiego z racji urodzin i imienin
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Marię Ceglecką - popogrzebowa
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 18
Za + Stanisława Łapioskiego - popogrzebowa
Za + Józefa Prusak i Grzegorza Bandelewskiego
Za + Radosława Dobry z racji imienin
Za + Józefa Adamiaka
Za + Bolesławę Laskowską w r. śm. i zmarłych z rodziny Foremskich - od córki
Krystyny z rodziną
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + zmarłych z rodziny Cacka i Lewickich
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 19
Za + Lucjana Karczewskiego - popogrzebowa
Za + Krystynę Janiszewską - 19 r. śm. i zmarłych z rodziny
Za + Gabrielę Baśkiewicz - int. z racji urodzin
REZERWACJA
Za + Zytę i Stanisława Kałasków
Za + Jana Borowskiego - 25 r. śm. oraz zmarłych z rodziny
Za + Annę i Mikołaja Krasioskich
Za + Marię i Zygmunta Kukawka; Andrzeja Tadajewskiego
SUMA – za Parafian.
Za + Franciszka i Martę Kalczyoskich; synów: Tomasza i Krzysztofa Hoga
REZERWACJA
Za + Ryszarda Grzymowicza - greg. 20
REZERWACJA
Za + Alojzego Mosakowskiego - 1 r. śm., Jadwigę Mosakowską oraz zmarłych z
rodziny: Mosakowskich i Redzioskich
Za + Bogdana Kucioskiego – int. z racji urodzin i imienin

Gablotka z tyłu kościoła
Wolność grzeszenia i mówienia
Włoski filozof i polityk Rocco Buttiglione uważa: „W każdym społeczeństwie grzesznicy powinni mieć prawo grzeszyć, a proboszczowie powinni mieć prawo mówić, że grzech jest grzechem. Jeżeli brakuje jednego z tych dwóch filarów,
kończy się wolność”. Z takimi poglądami, gdzież do Europy? W 2004 r. jego kandydatura na członka Komisji została odrzucona z powodu „katolickiego integryzmu
i nietolerancji wobec homoseksualistów”.
Ciekaw jestem, ilu jest wśród czytających ten tekst tych, którzy podobnie
jak Buttiglione widzą filary wolności. I zgadzają się ze zdaniem: „Grzech jest grzechem, chociażby sto parlamentów przegłosowało inaczej”. 		
Kruchcik

