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WIADOMOŚCI Z FARY
By oddychać pełną piersią

Żal za grzechy mało ma wspólnego ze wzbudzaniem w sobie nieprzyjemnych emocji związanych z przekroczeniem przykazania, choć właśnie tak się go często rozumie.
Życie duchowe często tłumaczymy sobie używając rozmaitych analogii do życia fizycznego. Odnajdujemy podobieństwa, staramy się za pomocą tych odniesień tłumaczyć to,
co dzieje się w naszym wnętrzu. Jest to słuszne, życie bowiem we wszystkich swych wymiarach rządzi się podobnymi prawami.
Jedną z wielu takich analogii jest oddychanie. Dostarczane powietrze sprawia, że
nasz organizm lepiej funkcjonuje, krew szybciej krąży, mózg sprawniej pracuje, itd. Każdy
kolejny wdech podtrzymuje nas przy życiu, każdy kolejny wydech oczyszcza nasz organizm
z substancji nam niepotrzebnych lub szkodliwych.
Wdech i wydech, miarowo, spokojnie, prawie nieświadomie…
Tak jak nasze ciało nie potrafi prawidłowo funkcjonować bez odpowiedniej porcji
tlenu dostarczanej co chwila w sposób przez nas nie kontrolowany, tak samo nasza dusza
również potrzebuje takiego wewnętrznego oddychania. Dokonuje się to za pomocą żalu za
grzechy. Dzięki niemu praktycznie w każdej chwili możemy przez wiarę doświadczać Bożej
miłości i przebaczenia.
„Jeśli przez grzech — jawny akt nieposłuszeństwa, znowu zagarniesz dla siebie tron
swego życia, napraw to czym prędzej przez żal, który by można nazwać «duchowym oddychaniem».
Wydech — czyli przyznanie się do swojej grzeszności, wzbudzenie żalu, że po raz
kolejny siebie postawiłem w centrum, że zrezygnowałem z Boga i Jego miłości, że odszedłem. Żal, czyli rozumna ocena podejmowanych czynów — ile w nich było dobra, wolności,
ile konkretnego zła, itd. Mało ma on wspólnego ze wzbudzaniem w sobie nieprzyjemnych
emocji związanych z przekroczeniem przykazania, choć właśnie tak się go często rozumie.
Według teologii dobry żal za grzechy powinien mieć trzy własności. Po pierwsze
ma być wewnętrzny, czyli ma być boleścią duszy opartą na woli, (która pragnie powrócić do
Boga) i rozumie, (dzięki któremu człowiek dokonuje oceny i uznaje swój grzech). Po drugie
ma być nadprzyrodzony, czyli musi wypływać z działania łaski Bożej na duszę człowieka i
z pobudek — nie ziemskich i ludzkich, ale Bożych, nadprzyrodzonych. Po trzecie ma być
ogólny, czyli powszechny, ma obejmować wszystkie grzechy – zwłaszcza śmiertelne.
Możemy też rozróżnić żal ze względu na pobudki, jakie nami wtedy kierują:
* ze względu na sam grzech i skutki jakie on człowiekowi przynosi, że nasza dusza ulega
zanieczyszczeniu, że utraciliśmy wolność i godność dziecka a staliśmy się niewolnikami zła;
* ze względu na wieczność, na dwie możliwości, dwie drogi – niebo albo piekło;
Te pobudki są dobre i do spowiedzi wystarczające, ale jest to jeszcze tzw. żal nie-

doskonały. Teologia wyróżnia jeszcze tzw. żal doskonały, który grzechy odpuszcza już przed
spowiedzią, a nawet bez niej w szczególnych przypadkach, gdy nie ma akurat takiej możliwości, byle by tylko człowiek miał w sercu wolę, szczere pragnienie spowiedzi i wyznaczył sobie
jakąś pokutę.
Pobudką żalu doskonałego jest wzgląd na samego Boga, jest miłość ku Niemu. Chodzi o to, że człowiek nie dlatego żałuje, iż przyniósł przez grzech sobie szkodę, ale dlatego, że
w ten sposób odrzucił Bożą miłość, odwrócił się od Boga, czyli Go zranił.
Żal zawiera w sobie również uznanie, że Bóg już mi wybaczył moje grzechy przez
śmierć Jezusa na krzyżu — tu dokonało się odpuszczenie wszystkich moich grzechów. Rodzi
to nadzieję i ufność w Boże miłosierdzie.
Wyrażając w ten sposób naszą skruchę pragniemy podjąć trud przemiany swojego życia, trud
zmiany swojego postępowania.
Duchowych wdech
Kolejnym krokiem po takim duchowym wydechu staje się wdech, który — chciałoby
się powiedzieć — powinien być pełną piersią, wręcz zachłyśnięciem się Bogiem. Poddaniem
się kontroli Chrystusa w swoim życiu i przyjęciem pełni Ducha Świętego przez wiarę.
Każdy wdech to po prostu trwanie we wspólnocie z Bogiem, napełnianie się przez
wiarę Jego obecnością, miłością, pokojem. To życie w Duchu Świętym.
To duchowe oddychanie powinno się stać naszą stałą praktyką. Gdy tylko stwierdzimy, że jakaś sfera naszego życia, jakieś konkretne postanowienie czy sytuacja zaczyna oddzielać nas od Boga, wtedy nie zwlekając, od razu powinniśmy wyznać Mu to, co nagromadziło
się w naszym sercu i jednocześnie wzbudzić w sobie wdzięczność za Jego przebaczenie. Dzięki
wyznawaniu grzechów Bóg przywraca nas do wspólnoty ze sobą, przywraca nam utraconą
godność dziecka. Praktykowanie żalu za grzechy umożliwia nam trwanie w Bożej miłości i
przebaczeniu. To ćwiczenie w wierze pomaga nam w pracy nad sobą i przekształcaniu się w
człowieka duchowego. Jest ono niezbędne do prawidłowego dojrzałego życia wiarą — wydech, w każdej chwili, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba i wdech, czyli zaczerpnięcie samego
Boga, oddanie się Jemu w posłuszeństwie i miłości. 		
Joanna Ślusarek
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Intencje Mszalne 11.05 – 17.05.2015 r.
Dziękczynna za 90 lat życia Mamerty Rogalskiej z prośbą o dalsze Boże błog. i
zdrowie.
Za + Stefanię Rutkowską – 4 r. śm.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg.11.
Za + Stanisława Czaplickiego – 6 r. śm; Helenę Czaplicką; Danutę Kalwasioską.
Dziękczynna za przeżyte wspólnie 70 lat Józefy i Franciszka Hoga prośbą o
dalsze Boże błog.
Za + Władysławę, Maksymiliana, Adama Czyszewskich; Melanię i Czesława
Maciejewskich.
Za + Cecylię Robaczewską.
Za + Romana, Lucynę, Władysława, Ryszarda Bartnickich.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Tadeusza Szyplioskiego – 12 r. śm.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 12.
Za + ojca Czesława Kozłowskiego.
Za + Mieczysławę Żochowską – 10 r. śm; Stanisława, Mirosława i Jerzego.
Za + Stanisława Rupioskiego; Zofię Baraoską.
Za + Martę, Pawła, Czesława Kołakowskich; Czesława Kamioskiego.
Za + Piotra Najda – w rocz. śm.
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Za + Mariana Głuszka – popogrzebowa.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Barbarę Buoka; rodziców: Stanisława i Martę Buoka.
Za + Jadwigę, Mariana Maciejewskich – w rocz. śm.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 13.
O Boże błog. dla członków 5 róży różaoca i szczęśliwą wiecznośd dla zmarłych
członków 5 róży.
Za + Stanisławę i Zygmunta Czarneckich; Leokadię Czajkowską; Teresę
Zarębską; córkę Krystynę.
Za + Władysławę Mundt – 1 r. śm; Cezarego Mundt – 22 r. śm; Zenona Mundt
– 8 r. śm; Stefana Mundt – 46 r. śm.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Dziękczynna za łaskę zdrowia z prośbą dalsze Boże błog. dla Zofii i jej rodziny.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 14.
Za + Mariana Szulc.
Za + Zofię, Ambrożego, Franciszka i Jana Patszyośkich.
Za + Zofię, Władysława Szwalec; Krystynę, Arkadiusza Szwalec; Annę i Piotra
Kobos; zm. z rodziny.
Za + Aleksandra Szymaoczyk – 16 r. śm.
Za + z rodziny Przybyłowskich i Makowskich.
REZERWACJA
Za + Zofię Maciejko – int. z okazji imienin.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 15.
Za + Zofię i Józefa; zm. z rodziny.
Za + Zofię, Franciszka, Barbarę i Jana Malinowskich.
Za + rodziców: Zofię i Jana; zm. z rodziny Cieczko.
Za + Henryka Hein – 9 r. śm.
Za + Barbarę i Stanisława Petrykowskich.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + rodziców: Marię i Feliksa Łęgowskich.
Za + Zofię, Teresę, Adama Felczak.
Za + Józefa Seliwiorstow; Henryka Pasternackiego; zm. rodziców.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 16.
Za + Henryka Krajewskiego.
Za +Stellę Szefler – 13 r. śm; Jadwigę Jabłooską.
Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Janusza i Aleksandry Szrama z prośbą o dalsze
Boże błog. dla rodziny.
Za dusze czyśdcu cierpiące.
Za + Zofię Mendat, Pawła Głogowskiego, Emilię i Walentego Głogowskich.
Za + Mariannę i Franciszka Sobackich.
Suma – za parafian.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 17.
Za + Tomasza – z racji urodzin i Krzysztofa Hoga.
Za + Feliksa Jankowskiego – 5 r. śm. oraz rodziców Mariannę i Ottona Jaddatz;
Janinę i Franciszka Małkiewicz.
Za + Zofię i Gabriela Osioskich.
Za + żonę Stanisławę Szczucką – 7 r. śm.
Za + Mariannę i Antoniego Dwiklioskich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI Niedziela Wielkanocna
10. maja 2015
1.
Dziś w naszej Ojczyźnie odbywają się wybory prezydenckie. Spełnijmy nasz obywatelski i patriotyczny obowiązek, dokonując wyboru Pierwszego Obywatela Polski zgodnie z naszym sumieniem.     

2.
W kalendarzu liturgicznym wspominać będziemy: we wtorek 12. maja wspomnienie
bł. Juty z Bielczyn (koło Chełmży), w środę NMP z Fatimy. Po Mszy św. o godz. 8.00 Wielka
Nowenna Fatimska w Kaplicy Krzyża Świętego, zaś po Mszy św. wieczornej pierwsza w
tym roku fatimska procesja różańcowa. Przynosimy ze sobą lampiony lub świece. W parafii
MB Fatimskiej odpust. W czwartek 14. maja święto św. Macieja Apostoła, w sobotę 16. maja
święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.
3.
W piątek  15. maja po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu w
intencji pokoju.    
4.
Od poniedziałku do środy modlić się będziemy o urodzaje oraz za kraje głodujące.
5.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. O godz. 17.00 w Brodnickiej Farze odbędzie się koncert ku czci św. Jana Pawła
II w wykonaniu Capella Thoruniensis. Organizatorami tego koncertu jest nasza Parafia oraz
Burmistrz Brodnicy. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
6.
Będzie to także III niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza. Wczoraj
wróciło do naszego kościoła po blisko dwumiesięcznej renowacji tabernakulum, miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu. Renowacja polegała na m.in. remoncie konstrukcji
stalowej, nałożeniu powłok złota dukatowego, srebra i niklu oraz wykonaniu dwóch malunków na wewnętrznej stronie drzwi tabernakulum. Dokonała tego firma ArtSakr spod Płocka.
W znacznej części koszty zostały pokryte dzięki fundatorom: Rycerzom Kolumba, dzieciom
przystępującym w tym roku do I Komunii Św. oraz osobom indywidualnym. Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
7.
Naczynie z wodą święconą, przeznaczoną do celów religijnych, znajduje się w Kaplicy Krzyża Świętego.
8.
W niedzielę 7. czerwca odbędzie się Festyn Rodzinno-Parafialny. Dochód ze sprzedaży biuletynu parafialnego przeznaczony jest na jego zorganizowanie. Mile widziani są sponsorzy i ofiarodawcy fantów, które będzie można wygrać podczas trwania festynu.
9.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. artykuły poświęcone tzw. „spowiedzi furtkowej” zakazanej przez Episkopat.
10.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Józefa Kamińskiego, l. 75, Marka
Śnieżawskiego, l. 59 i Janinę Gółkowską, l. 85. ”Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła

Cóż to jest dom
Jacek Filek w tekście „Dom Tischnera” opublikowanym na łamach miesięcznika
„Znak” przedstawił interesujący pogląd: „Dom (...) to nie budynek ani gromadzone w nim
sprzęty. Budynki, w których znajdowały miejsca domy naszego dzieciństwa, często nadal
jeszcze istnieją, ale nie mamy w nich swego domu. I bynajmniej nie tylko dlatego, że tam nie
mieszkamy. Fundamentem domu jest kobieta, jego drzwiami, jego otwartością – jej gościnność, oknami – sposób, w jaki dziecku ukazuje się z jego perspektywy świat, dachem zaś – to,
czym rodzice osłaniają je od strony nieba, tak jak dachem oka jest powieka. (…) Kto buduje
dom, buduje świat”.
Oczywiście, idealnie jest, gdy dom naszego dzieciństwa stoi jak dawniej
i mieszka w nim ktoś z naszych bliskich. Ale często jest inaczej i dlatego warto pamiętać,
że dom jest w nas.
Kruchcik

