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WIADOMOŚCI Z FARY
Miłość Boga i autentyczna miłość siebie

Prawdziwa miłość siebie
Prawdziwa miłość siebie jest chyba jedną z najtrudniejszych umiejętności
w życiu człowieka. Doświadczenie pokazuje, iż mało ludzi potrafi kochać siebie
naprawdę. Wielu ludziom mówienie o miłości siebie samego wydaje się czymś
podejrzanym. Sądzi się często, że Ewangelia wzywa jedynie do nienawiści siebie
samego. Na potwierdzenie takiego sposobu myślenia przytacza się słowa Jezusa:
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24).
Ale jak należy rozumieć zaparcie się siebie? Czy ono wyklucza prawdziwą
miłość siebie samego? Jezus tak mówi o miłości bliźniego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22, 39; por. Kpł 19, 18). Miłość siebie jest miarą prawdziwej miłości bliźniego. Zgodnie z tym przykazaniem ktoś, kto nie umie
kochać siebie, nie umie też kochać bliźniego. Jak zobaczymy później, potwierdza
to również ludzkie doświadczenie.
Istnieje wiele błędnych interpretacji miłości siebie samego. Wielu ludzi
popełnia błąd, myląc autentyczną miłość siebie z szukaniem sposobów zaspokajania własnych, ludzkich, pragnień, pożądań i namiętności. Taka postawa nie jest
jednak wyrazem miłości siebie samego, lecz raczej przejawem jej braku. Osoby
ulegające wszystkim swoim pragnieniom, pożądaniom i namiętnościom psują siebie i niszczą w ten sposób tkwiące w nich prawdziwe dobro i szczęście, podobnie
jak nieroztropni rodzice psują swoje dziecko, zaspokajając każde jego pragnienie.
Tacy rodzice wyrządzają swojemu dziecku wielką krzywdę, gdyż czynią je niezdolnym do prawdziwej miłości. Z autentyczną miłością związana jest bowiem
ofiara - transcendencja swoich egoistycznych pragnień, pożądań i namiętności.
Prawdziwa miłość siebie polega najpierw na pełnej akceptacji swojego życia takim, jakie ono jest w danej chwili, bez niechęci, zgorzknienia i rezygnacji,
ale z prawdziwą cierpliwością i dobrocią serca. Mówimy często o dobroci i cierpliwości wobec bliźnich. Aby móc przyjąć taką postawę wobec innych, tę dobroć
i cierpliwość trzeba najpierw okazać sobie samemu. Człowiek, który nie kocha
siebie i nie akceptuje swojego życia, nie umie oczekiwać i przyjmować miłości
od innych, skłonny jest sądzić, że pozostaje niegodny miłości. Ponieważ wątpi w

swoją osobistą wartość, innych ludzi odbiera przede wszystkim jako zagrożenie dla
swojej osoby. We wszystkim też szuka potwierdzenia samego siebie.
Kiedy wobec człowieka, który nie kocha siebie, inni są doceniani i chwaleni, on czuje się wówczas zagrożony, a nawet atakowany. Rodzi się w nim uczucie
zazdrości, z którym nie umie sobie poradzić. Rozwijają się w nim postawy obronne
i agresywne. Negatywny obraz własnej osoby i brak podstawowej akceptacji siebie
nie pozwalają człowiekowi zbliżyć się do innych i przyjmować ich miłości w sposób naturalny. Brak miłości bliźniego u takiego człowieka nie wynika z nadmiernej
miłości do siebie, ale raczej z braku właściwej miłości do siebie.
Kiedy człowiek nie kocha siebie naprawdę i nie akceptuje siebie, rozwija
się w nim przesadny lęk przed dostrzeganiem własnych słabości i błędów. Nie jest
w stanie stawić im czoła, a tym bardziej wyznać ich przed innymi. Sądzi fałszywie,
że takie wyznanie spowodowałoby jeszcze większe oddalenie się od niego. Zamyka
się więc w sobie, kryje swoją słabość, maskując swój prawdziwy obraz przed innymi. Ten właśnie lęk przed własnymi słabościami i błędami jest źródłem izolacji,
samotności, podejrzliwości i agresji wobec innych.
Akceptacja ze strony innych
Wielu ludzi doświadcza wielkiego braku prawdziwej obecności drugiego człowieka, to znaczy braku pełnego zaakceptowania ze strony innych. Kiedy
jednak znajdzie się ktoś, kto w pełni zaakceptuje i przyjmie taką osobę, wówczas
usiłuje ona ciągle sprawdzać wiarygodność tej akceptacji. We wszystkim szuka
potwierdzenia jej autentyczności. Ciągła nieufność przytłacza to, co ofiaruje drugi człowiek. Wyobcowanie czyni bowiem człowieka tak zgłodniałym i łakomym
szczerych relacji międzyludzkich, że wielkość tej potrzeby jest niemożliwa do zaspokojenia.
Stawia się nieraz tak wielkie żądania tym, których uważa się za przyjaciół,
że nie są oni w stanie sprostać tym potrzebom i oczekiwaniom, są bowiem mało realistyczne. Obiecujące nieraz początki przyjaźni zostają zdławione tą nienasyconą
zachłannością uczuciową i przeradzają się w uczucie zawodu, zgorzknienia, a nawet nienawiści. Pogłębiają one jeszcze bardziej uczucie samotności i izolacji. Stan
ten jest dla człowieka bardzo przykry, gdyż rodzi głęboki lęk, dlatego też szuka on
za wszelką cenę sposobów przełamania go.
Nierzadko sięga po sposoby najłatwiejsze, które, choć dają chwilowe
uspokojenie, pogłębiają jeszcze samotność i izolację. Narkomania, alkoholizm,
nadużywanie seksu są to najczęstsze sposoby uśmierzania lęku, spowodowanego
poczuciem samotności i izolacji. Aimé Duval SJ, który przeszedł przez bolesne
doświadczenie alkoholizmu, pisze: „Na początku alkohol pobudza wszystko, co w
nas jest dobre: przyjaźń, głód sprawiedliwości, słuchania, tworzenia... Nieszczęście
polega na tym, że w sposób niewidoczny przechodzi się z tego etapu do etapu, który
jest etapem opłakanym i tragicznym”.
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+ Gerard Głodowski – w rocz. śm.
+ Jan Brzeziński – 12 r. śm.
+ Jan i Pelagia Kosiorowscy – int. od Tadeusza i Bożeny Kosiorowskich i rodziny
Zarębek.
8.00 + Witold Miraszewski – 5 r. śm; zm. z rodziny.
18.30 REZERWACJA
18.30 + Kazimierz Karpiński – 25 r. śm; zm. z rodziny.
18.30 + Zyta Przedziękowska – int. od Anny Rumińskiej z rodziną.
6.30 + Witold Lange – popogrzebowa.
7.00 + rodzice: Józef i Władysława Klonowscy; zm. z rodziny Klonowskich.
8.00 + Stanisława Jakubowska – Ostrowska; Stanisława i Józef Różyńscy.
18.30 + Wiktoria, Władysław, Jan i Marian Dębińscy.
18.30 + Bogdana Sankiewicz i Bolesław Sankiewicz.
18.30 + Zyta Przedziękowska – int. od rodziny Szpakolskich i Krykiel.
6.30 + Władysław – 19 r. śm, Elżbieta Panowik; rodzice oraz dziadkowie z obojga
stron.
7.00 + Jan i Pelagia Kosiorowscy- int. od Bożeny i Marka Kosiorowskich z dziećmi.
8.00 + Alfons Weiss z okazji urodzin; zm. teściowie Weiss; Stefania Czarnecka i rodz.
Skamarskich.
18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 O Boże błog. dla rodziny Małgorzaty i Dariusza – w 20 rocz. ślubu.
18.30 + Zyta Przedziękowska – int. od rodziny Szpakolskich i Krykiel.
6.30 + Janina – 2 r. śm, Czesław, Danuta i Janusz Jastrzębscy.
7.00 O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Jacka – z racji urodzin.
7.00 + Jadwiga i Ludwik Waruszewscy.
8.00 + Kazimiera, Tadeusz i Franciszek Cieszyńscy.
18.30 + Mieczysław Lewandowski – 8 r. śm; zm rodzice.
18.30 REZERWACJA
18.30 O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w naszej
parafii.
6.30 + Ryszard Plisikiewicz.
6.30 + Jan Lubieniecki i jego rodzice.
7.00 + Aniela – 10 r. śm. i Jan – 20 r. śm. Ronkiewicz.
7.00 + Benedykt Bąkowski – 1 r. śm; Stanisław Mądzelewski.
8.00 + Jan i Anna Dąbrowscy.
18.30 + Andrzej Glinka – 2 r. śm.
18.30 + Krystyna Ciarkowska.
18.30 + Teresa Pawińska – int. od brata Jana.
6.30 O dra żywej wiary dla Marcina i Joli z rodziną; Jarosława i Przemysława z
rodzinami; Joanny, Tomasza, Magdaleny z rodziną; Anny z rodziną.
6.30 REZERWACJA
7.00 + Gertruda i Bernard Wisińscy – int. od syna Piotra z rodziną.
7.00 + Tadeusz Kuraśkiewicz – 12 r. śm.
8.00 + Genowefa – 24 r. śm; Władysław i Barbara Szałwińscy.
18.30 + Genowefa Śnieżawska – 1 r. śm, mąż Wincenty oraz dzieci: Eugeniusz, Daniela,
Elżbieta, Teresa i syn Wincenty.
18.30 + Krystyna Wetzel – 7 r. śm.
18.30 + Berbard Piotrowski – 3 r. śm.
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+ Marianna – 15 r. śm. i Józef Tęgowscy.
+ Franciszka, Władysław i Mieczysław Beksów; Genowefa Panek i Irena
Głuchowska.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Jerzy Krajewski; jego matka Wiktoria; Aniela i Jan Kulwiccy; zm z rodziny.
+ Czesława i Aleksander Derliccy; zm. z rodziny Płócienników i Derlickich.
+ Ryszard Godlewski; zm. rodzice; zm. z rodziny Siemińskich i Godlewskich.
+ Stanisława Psuty.
+ Tadeusz Wojtarowicz – 7 r. śm; Zbigniew Wojtarowicz i Teodora Wiśniewska.
+ mąż Stanisław Pszuk; zm. rodzice: Orłowscy i Pszuk.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Zwykła
3. lutego 2013
1.
Dziś IV Niedziela Zwykła. Ostatni dzień wizyt kolędowych w naszej parafii.
Odwiedzimy mieszkańców bloków przy ulicy Jana III Sobieskiego oraz tych wszystkich, którzy zgłosili w biurze parafialnym chęć przyjęcia kolędy.
2.
W kalendarzu liturgicznym wspominać będziemy: we wtorek 5. lutego św.
Agatę, dziewicę i męczennicę, w środę 6. lutego św. Pawła Miki i Towarzyszy męczenników.
3.
W czwartek o godz. 16.30 spowiedź święta młodzieży przygotowującej się
do bierzmowania, a o godz. 17.00 nabożeństwo pierwszoczwartkowe z katechezą. W
piątek o godz. 16.30 spowiedź święta dla dzieci, a o godz. 17.00 nabożeństwo przed
Najświętszym Sakramentem.
4.
W piątek   8. lutego Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana
Jezusa zaprasza na godz. 13.30 wszystkich chętnych do kaplicy Krzyża Świętego na
wspólną modlitwę w intencji chorych.
5.
W przyszłą sobotę do chorych z posługą sakramentalną udadzą się księża:
Patryk Frankiewicz i Przemysław Skowroński.
6.
Także w sobotę w łączności ze Mszą św. o godz. 8.00 zostanie odprawiona
nowenna przygotowująca naszą parafię do peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej. Przed ołtarzem zostanie wystawiona stągiew, którą otrzymaliśmy w dniu 26.
sierpnia ubiegłego roku, a więc w dniu rozpoczęcia peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej w naszej diecezji. Do stągwi będzie można wrzucać prośby i podziękowania skierowane do Boga za przyczyną Pani Jasnogórskiej.
7.
Organizujemy pielgrzymkę do Medjugorje w dniach od 10. do 19. maja br.
W programie także zwiedzanie m.in. Splitu, Dubrownika, Jeziora Plitwickie. Koszt
– 1570 zł. i 30 euro. Zapisy w biurze parafialnym i Grupie Miłosierdzia Bożego.
8.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W najnowszym numerze katolickiego tygodnika „Niedziela” m.in. wspomnienia o zmarłym Prymasie ks. kard.
Józefie Glempie.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Jadwiga Kwaśniewska, l. 80, Witold Lange, l. 56, Wiesław Łukaszewski, l. 59. „Wieczny odpoczynek…”.

