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WIADOMOŚCI Z FARY
Kultura serca

Bartymeusz, syn Tymeusza spod Jerycha, dotknięty był ślepotą. Z „reportażu” św. Marka wynika, że nie był niewidomym od urodzenia. (...) dzielił los żebraków, wyobraźnią jednak ciągle wracał do tamtych lat, kiedy mógł chłonąć oczami
fascynującą rzeczywistość. Gdy się dowiedział, że Jezus przybył do Jerycha, krzyczał co sił: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. Jezus kazał Bartymeusza
zawołać.
Niewidomy zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i stanął przed Panem. Zapytany, czego pragnie, odpowiedział: „Rabbuni, żebym przejrzał”.
Widzieć sercem
Nie móc widzieć oczami jest na pewno nader trudne. Bartymeusz błagał o
zlitowanie i pomoc. Gorsza jednak jest ślepota serca. Cierpi na nią o wiele więcej
ludzi, niż jest dotkniętych ślepotą oczu. Ociemniali na duszy nie przyjmują jednak
swego kalectwa do wiadomości. Antoine de Saint-Exupery w uroczej opowieści
Mały książę każe lisowi wygłosić następujące słowa: „Oto moja tajemnica. Widzi
się naprawdę tylko sercem. To, co istotne, jest przed oczami zakryte”.
W Biblii pojęcia „poznać” i „kochać” są używane zamiennie. Adam poznał
Ewę, co zaowocowało potomstwem. Żeby naprawdę poznać, trzeba kochać; żeby
naprawdę pokochać, trzeba poznać. Trzeba poznać odrębność, inność człowieka,
jego niepowtarzalną wartość, żeby go zaakceptować, uznać. Nie ma uznania bez
poznania. Nie ma miłości bez uznania.
Serdeczne zainteresowanie
Buddyści mówią o tak zwanej kulturze serca, która jest podstawą prawdziwej, wewnętrznej wolności i drogą do pełni człowieczeństwa. Kultura serca manifestuje się najpierw jako serdeczne zainteresowanie, serdeczne skierowanie uwagi
na wszystkie żywe stworzenia; zawiera chęć ich poznania, zbliżenia się do nich i
zaakceptowania. Bez spontanicznego, pozytywnego stosunku do ludzi, zwierząt i
świata trudno mówić o kulturze serca.
Innym jej przejawem jest współczucie z ludźmi i wszystkimi żywymi stworzeniami. Mahatma Gandhi na pewnym etapie swego wewnętrznego rozwoju nie
zabił świadomie żadnego, nawet najmniejszego stworzenia. Był przekonany, że

wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest konieczne, sensowne i ze sobą w przedziwny sposób powiązane. Nakaz niezabijania jest znakomitym punktem wyjścia do
współczucia, do pewnego rodzaju solidarności, która rodzi się w sercu. Mówi się
czasem o ludziach, że są bez serca, że mają serca z kamienia lub zatwardziałe.
Takim typom daleko do wewnętrznej wolności, nie wspominając o pełni człowieczeństwa.
Radość i współradość
Kolejne cechy kultury serca to radość i współradość. Jest to czysty dar
Boga. Fascynacja, zdziwienie, oszołomienie towarzyszące zainteresowaniu, poznaniu i współczuciu rodzą radość, która umożliwia wtopienie się w otaczające nas
cuda i wyrabia w nas zdolność przeżywania każdej chwili sensownie, harmonijnie,
zgodnie z tajemniczym planem wpisanym w postrzeganą rzeczywistość. Jedynym,
czystym, niezmąconym źródłem radości jest miłość. Święty Franciszek z Asyżu
doskonale sprawę zrozumiał. Czerpał nieustanną radość z serdecznego kontaktu
z wszystkimi stworzeniami, radość będącą „przedłużeniem” miłości, jej głównym produktem. Nie ma radości bez miłości. Radość niezakorzeniona w miłości
jest zwykłym hałasem, rozwydrzeniem lub tym rodzajem wesołości, który Niemcy określają mianem Schadenfreude – radości z cudzego nieszczęścia, z cudzej
krzywdy.
Wewnętrzny spokój
Ostatni aspekt kultury serca to wewnętrzny spokój, równowaga umysłu,
określane jako równowaga ducha. Jest to siła, która budzi respekt. Wewnętrzny
spokój i równowaga umysłu czynią człowieka bardziej wolnym. Ten rodzaj wolności jest z kolei warunkiem dobrego samopoczucia, a nawet szczęścia. Równowaga ducha pozwala człowiekowi przyjmować wszystko, co go spotyka, z pewną
godnością, zwłaszcza te atawizmy i fenomeny, na które nie ma wpływu, których
nie jest w stanie zmienić lub skorygować. Jest to wyraz zaufania do Stwórcy, do
kochającego Ojca, który ostatecznie wszystko „dobrze uczynił”, choć człowiek nie
jest w stanie pojąć Jego niezmierzonych zamiarów.
„Widzi się naprawdę tylko sercem”. Jezus otworzył Bartymeuszowi, synowi Tymeusza, oczy i serce, skoro żebrak spod Jerycha po tym wydarzeniu poszedł
za Nim. Pójść za Chrystusem znaczy patrzeć na Boga, ludzi i świat oczami serca,
czego należy sobie koniecznie wzajemnie życzyć.
ks. Zygmunt Podlejski

...dar Chrztu św. ...

Przez Sakrament Chrztu świętego człowiek staje się dzieckiem Bożym i
otrzymuje największy dar...Łaskę wiary. Chrzest jest początkiem drogi do świętości...drogi do pełnego szczęścia...do zbawienia, które obiecuje Chrystus. Dzisiaj
szczególnie dziękowałam Bogu za łaskę Chrztu świętego...za łaskę wiary, za to,

że jestem Jego dzieckiem. Wiem, że „uśmiechając” się każdego dnia do Boga
można wiele osiągnąć, wiele trudnych spraw rozwiązać, pozbyć się wielu wad,
nawet tych głęboko zakorzenionych. Ktoś zapyta...co ci daje twoja wiara?... daje
mi poczucie bezpieczeństwa na przyszłość...pewność życia wiecznego, daje mi
poczucie własnej wartości...poczucie bycia kochaną zawsze.
Świętość ma wiele twarzy...ale zawsze prowadzi do jednego...do pełni
szczęścia...do bycia z Bogiem w wieczności. Chcę tam być, dlatego podążam tą
drogą.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Chrztu Pańskiego
12 stycznia 2014
1.
Dziś obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, którym kończymy liturgiczny
obchód okresu Narodzenia Pańskiego. Wspominając chrzest Pana Jezusa myślimy także o naszym chrzcie, który uczynił nas dziećmi Bożymi oraz członkami
Kościoła, zobowiązanymi do dawania świadectwa wierze. W naszej parafii chrzty
udzielane są w sposób uroczysty w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o
godz. 12.15.
2.
Od jutra rozpoczynamy Okres Zwykły w ciągu roku kościelnego. W liturgii dominować będzie kolor zielony.
3.
W kalendarzu liturgicznym wspominać będziemy: w piątek 17. stycznia
św. Antoniego, opata.
4.
W poniedziałek 13. Stycznia po Mszy św. o godz. 8.00 Wielka Nowenna
Fatimska w Kaplicy Krzyża Św.
5.
Od 18. do 25. Stycznia przeżywać będziemy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  
6.
W przyszłą niedzielę w Kaplicy Krzyża Św. o godz. 17.00 spotkanie modlitewne przed Obrazem JEZU UFAM TOBIE.
7.
Jest to także III niedziela miesiąca - tradycyjna kolekta gospodarcza.
8.
We wtorek14. stycznia od godz. 8.00 w Przychodni Rodzinnej Medicus
przy ul. Wyspiańskiego 6A odbędą się badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych: tętniczych i żylnych, USG tarczycy oraz echo serca.
Cena jednego badania wynosi 55 zł. Bliższe informacje w Przychodni.
9.
Kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie czyli tradycyjną kolędę. Od
poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy od godz. 15.30, w soboty i niedziele
od godz. 14.30. Oto najbliższy porządek kolęd…
10.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W  najnowszym    
numerze „Niedzieli” obok informacji z życia Kościoła m.in. artykuły poświęcone
zmarłemu Wojciechowi Kilarowi, wybitnemu kompozytorowi.
11.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Zenona Baranowskiego, l. 83 i
Wiesława Witkowskiego, l. 54. „Wieczny odpoczynek…”.

Intencje Mszalne 13.01 – 19.01.2014 r.
6.30 + Anna i Mikołaj Krasioscy.
7.00 + z rodziny Grapatyn: Halina, Jan, Gabriela, Dariusz.
Poniedziałek
7.00 O zdrowie i Boże błog. dla Dariusza.
13.01.2014
8.00 + Urszula Leśnik – 6 r. śm; Bolesław.
18.30 + Jan Klonowski.
6.30 + Anna i Mikołaj Krasioscy; Irena i Władysław Lankiewicz.
7.00 + Zenon Brzozowski – popogrzebowa.
Wtorek
14.01.2014
8.00 + Janina Defaoska – 4 r. śm; mąż Filomen.
18.30 O zdrowie i Boże błog. dla prababci i babci Basi.
6.30
7.00 + Sławomir Piechocki – popogrzebowa.
Środa
15.01.2014
8.00 + Aleksander Kędzia - 2 r. śm; Wiesław Cisz – 6 r. śm.
18.30 + Czesław Świderek.
6.30 + Anna i Mikołaj Krasioscy; Irena i Władysław Lankiewicz.
7.00 + Stanisław Goszka – 1 r. śm; Monika; zm. rodzice z obojga stron.
Czwartek
16.01.2014
8.00 + Helena Nitka – popogrzebowa.
18.30 + Franciszek Kubanek – 50 r. śm.
6.30 + Włodzimierz Fiszer – int. z okazji imienin.
7.00 + Ludwik, Maria, Alfons, Jan Szczepaoscy; Franciszek i Halina
Szczepaoscy.
Piątek
Św. Antoniego, 7.00 + Romuald Grzywacz - 21 r. śm; Krzysztof Adamkiewicz – 8 r. śm;
opata
rodzice Grzywacz i Adamkiewicz; Lidia Janicka.
17.01.2014
8.00 + Jan Łętkowski – 9 r. śm; Dominika Łętkowska.
18.30 Dziękczynna za 100 lat życia Franciszki Fudała i Marii z okazji urodzin
z prośbą o dalsze Boże błog.
6.30 + Irena i Władysław Lankiewicz; Wiktoria i Józef Wojciechowscy.
7.00 + Zyta Przedziękowska – 1 r. śm; Bolesław i Roman Przedziękowscy.
Sobota
7.00 REZERWACJA
18.01.2014
8.00 + ks. Kan Feliks Miszewski w 55 rocz. święceo Kapłaoskich.
18.30 + Krzysztof Truszczyoski – int. z okazji urodzin.
6.30 REZEWRACJA
8.00 + Henryk Kordek – int. z racji imienin; jego ojciec Stefan; brat Stefan.
9.30 SUMA – za parafian
II Niedziela
Zwykła
11.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Henryka z racji imienin oraz o
19.01.2014
potrzebne łaski dla rodziny.
12.15 REZERWACJA
18.30 REZERWACJA
8.30 + Roman Drozdowski – int. z racji urodzin; Józef Badaczewski - 31 r.
śm.
Kościół
10.00 + Elżbieta Okooska – 4 r. śm.; Teresa Nowioska; Regina, Zofia i Józef
szkolny
Plec; Grzegorz Nojak.
11.30 + Henryk, Gertruda i Zygmunt Hein.

