Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 136(153) 2014 10.08.2014

WIADOMOŚCI Z FARY

Wstydliwość - ochrona godności

Wstydliwość jako wymiar wrażliwości moralnej
Zdrowa wstydliwość w odniesieniu do ciała, seksualności relacji międzyludzkich to
ważny wymiar wrażliwości moralnej oraz psychiczny system immunologiczny, który chroni
dziecko przed krzywdą ze strony ludzi nieczystych, a także przed własną słabością czy chorobliwą ciekawością.
W naszych czasach pojęcia, które są związane z ochroną godności człowieka – takie
jak wstydliwość, skromność czy czystość – stały się mało zrozumiałe dla wielu współczesnych ludzi. Są takie środowiska, które celowo dążą do ośmieszania tych pojęć, a nawet do
eliminowania ich ze słownika człowieka „nowoczesnego”. W konsekwencji takie słowa, jak
skromność, czystość czy wstydliwość wielu ludziom kojarzą się obecnie z kompleksami, z
negatywnym patrzeniem na ciało, z dewocją, z przesadnym lękiem czy z chorobliwym upatrywaniem wszędzie grzechu.
W tym kontekście bardziej zrozumiałe niż mówienie o wstydliwości czy skromności
jest wyjaśnianie, że celem tego aspektu wychowania jest pomaganie dziecku, by uświadamiało sobie własną godność i by umiało tej godności bronić przed tymi rówieśnikami czy dorosłymi, którzy zachowują się bezwstydnie. Zadaniem rodziców i innych wychowawców jest
stanowcze i otwarte nazywanie rzeczy po imieniu, czyli wyjaśnianie – najpierw dorosłym!
– że wstydliwość nie wynika z negatywnego patrzenia na ciało, lecz z pozytywnego patrzenia
na człowieka, którym nikt nie ma prawa się bawić ani wykorzystywać do zaspokajania własnych popędów. Jeśli dziecku brakuje wstydliwości i skromności, to stanie się ono łatwym
łupem ludzi zdemoralizowanych, a w konsekwencji może zostać zranione w sferze cielesnej
i seksualnej w tak bolesny sposób, że będzie cierpieć przez całe życie. Właśnie dlatego nietykalność cielesna dziecka jest chroniona nawet przez kodeks karny, a nie tylko przez normy
moralne.
Powszechna erotyzacja świata
W obliczu powszechnej erotyzacji dominujących mediów, które najmocniej oddziałują na najmłodszych odbiorców, nie można poprzestać na wrodzonej tendencji dzieci do
wstydliwości i skromności w sprawach odnoszących się do ciała i sfery seksualnej. Obecnie dzieci potrzebują jasnych norm w tym względzie oraz pomocy dorosłych w uczeniu się
szacunku do własnego ciała i stawiania stanowczych granic w sprawach intymnych. Trzeba
uczyć zdrowego rozsądku w tym względzie. Człowiek rozsądny nie dotyka obcych zwierząt,
a człowiek dobrze wychowany nie dotyka towarów na targu. Tym bardziej nie pozwala oglądać siebie ani dotykać siebie w miejscach intymnych. Sam też tego nie czyni i to nie ze strachu przed grzechem czy z powodu zakazów, ale z szacunku do siebie i innych osób. Podstawą
dobrze uformowanej wstydliwości i skromności jest wychowanie do czystości. A czystość to

świadomość, że jestem po to, by ktoś się mną cieszył, by mnie szanował, rozumiał i na zawsze pokochał, a nie by mnie dotykał, oglądał czy przez pewien czas się mną bawił. Każda
zabawka kiedyś się znudzi. Tylko osoba może fascynować sobą bez końca.
Duchowy rozwój i wychowanie religijne
Szczególnie ważne jest wychowanie do czystości w odniesieniu do dziewczynek.
One mają zwykle większą niż chłopcy spontaniczną wrażliwość w odniesieniu do własnego ciała. Mają też większe aspiracje niż skupianie się na kontakcie cielesnym. Mocniej i
wcześniej niż chłopcy uświadamiają sobie to, że marzą o byciu kimś kochanym, a nie kimś
dotykanym. Mądrze wychowana dziewczynka zachowuje się jak świadoma swej godności i
niezwykłości księżniczka. Właśnie dlatego staje się wyjątkowo atrakcyjna dla chłopców i ma
na nich duży, pozytywny wpływ. Wychowanie dziewcząt do ochrony własnej dumy i godności przynosi efekt podwójny: chroni je przed krzywdą i zranieniem w sferze intymności, a
chłopców mobilizuje do duchowego rozwoju po to, by stawać się księciem, czyli takim chłopakiem, który traktuje koleżanki jak księżniczki. W aspekcie wstydliwości i ochrony własnej
godności szczególnie ważne – niezależnie od płci dziecka – jest wychowanie religijne, gdyż
przyjaźń z Bogiem to najsilniejszy i najbardziej trwały czynnik chroniący przed słabościami,
krzywdami i zranieniami w sferze ciała i seksualności.
Zadania rodziców i wychowawców
Na koniec kilka rad praktycznych. Zadaniem rodziców jest odnoszenie się do siebie
nawzajem z szacunkiem i w sposób czysty oraz chronienie dzieci przed widokiem nagości
czy takich form czułości, które dla dzieci są niezrozumiałe albo budzą niepokój. Gdy małe
dziecko okazuje niepokojące zachowania, na przykład jakąś formę masturbacji, to nie należy
patrzyć na to z perspektywy dorosłych i traktować takich zachowań w kategoriach grzechu,
by nie doszło u dziecka do chorobliwego zainteresowania czy niepotrzebnego poczucia winy.
Dojrzała reakcja rodziców polega na spokojnym wyjaśnieniu, że ciało nie jest zabawką i na
zainteresowaniu dziecka czymś innym. Córkom trzeba pomagać w tym, by dbały o swoje
piękno w wyglądzie i ubiorze w sposób czysty, czyli taki, który wzbudza u chłopaków zachwyt, a nie pożądanie. Konieczna jest stanowcza ochrona dzieci przed pornografią i takimi
treściami, które osłabiają wstydliwość w sferze ciała oraz subtelność w relacji mężczyzna –
kobieta. Zadaniem rodziców jest czuwanie nad tym, co dzieje się w przedszkolu, a później w
szkole – czy nie dochodzi tam do gorszenia albo niepokojenia dzieci przez rówieśników lub
dorosłych.
ks. Marek Dziewiecki
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Intencje Mszalne 11.08 – 17.08.2014 r.
Za + Jerzego Borejszo – popogrzebowa.
Za + Krystynę Gajdzińską – Krajewską.
Za + Jarosława Śliwińskiego.
Za + Tadeusza Góreckiego – 1 r. śm.
Za + Piotra Stożyńskiego – 10 r. śm; Irenę Chwałek – 35 r. śm.
REZERWACJA
Za + Wiesławę Gronostaj.
Za + Wiesławę Jaworską – popogrzebowa.
Za + Józefa Pusza; rodziców: Józefa i Stanisławę Sobierajskich.
Za + Teresę Wróbel – popogrzebowa.
Za + Henryka Alichniewicza – 3 r. śm; rodziców: Zofię i Kazimierza.
Za + Franciszka Zalewskiego – 20 r. śm. i jego rodziców.
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Za + Barbarę Grabowską – int. od przyjaciela.
Za + Stanisława, Antoninę i Kazimierza Dobrzyńskich.
Za + Jerzego Kwiatkowskiego – 10 r. śm.
Za + Kazimierza i Stanisławę; zm. z rodziny Arendt.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
W pewniej intencji Panu Bogu wiadomej.
Za + Pelagię, Jana, Franciszka Kamińskich.
O Boże błog. dla Anny z racji 30 – tych urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski.
Za + Bolesława Dąbkiewicza – 21 r. śm; Martę i Jana Nawackich; zm. z
rodz. Załuskich.
Za + Henryka Gorssa – 14 r. śm; rodziców, siostrę; Radosława Ozimka,
Mariannę Antoniego i Jana Cackowskich.
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla członków II róży różańcowej.
Za + Czesława i Melanię Maciejewskich; Halinę Romana Lisewskich
oraz siostrę Jagodę; zm. z rodziny Czyszewskich i Krzywdzińskich.
Za + Albina Lenckowskiego; zm. rodziców Lenckowskich i Łęgowskich.
Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Kingi i Marcina z prośba o dalsze Boże
błog.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże blog. i opiekę
matki Bożej dla dzieci i ich rodzin.
Za + Faustyna – 2 r. śm. i Piotra – 28 r. śm. Rosalskich.
Suma
Za dusze w czyśćcu cierpiące; Ludwika Suchockiego.
Kościół Szkolny
O Boże błog. i dary Ducha Św. dal córki Ewy i w intencji Panu Bogu
wiadomej.
Za + Rajmunda Angowskiego – 16 r. śm; oraz rodziców i teściów;
Helenę Seidel – int. z racji imienin.
Za + Reginę Szarzyńską – 4 r. śm.
Za + Reginę Szarzyńską.
Za + Dominika Tomaszewskiego – popogrzebowa.
Za + rodziców: Jana i Helenę Wiecierzyckich; Anna i Leona
Chechłowskich; brata Tadeusza.
Za + Ludwika i Ludwikę Wiśniewskich – int. z racji imienin.
Za + Marka Radzymińskiego – 21 r. śm.
Za + Wojciecha Jankowskiego – 10 r. śm; brata Pawła.
Za + Marina Karczewskiego – w rocz. śm; rodziców: Felicję i Izydora
Węgielewskich.
Za + Daniela Szulińskiego – 7 r. śm; syna Sławomira.
SUMA – za Parafian.
Za + Jerzego Iwańskiego – 20 r. śm; mamę Jadwigę i brata Tadeusza.
Za + Mirosławę i Andrzeja Lembke.
Za + Wacława i Stanisławę Giżewskich; Józefa Giżewskiego.
Za + Zofię i Henryka Mroczyńskich.
REZERWACJA
Za + Marię – 1 r. śm i Jana – 6 r. śm. Barańskich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIXNiedziela Zwykła
10. sierpnia 2014
1.Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian oraz gości wypoczywających na Pojezierzu Brodnickim. Życzymy dobrego wypoczynku i pięknej pogody.
2.W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 11. sierpnia św. Klarę, dziewicę,
w środę 13. sierpnia po Mszy św. o godz. 8.00 Wielka Nowenna Fatimska a po Mszy
św. wieczornej procesja różańcowa ze świecami, w czwartek 14. sierpnia wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika,.
3.W piątek 15. sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to uroczystość nakazana. Porządek Mszy św. jak zwykle w niedzielę. Podczas wszystkich
Mszy św. błogosławieństwo kłosów zbóż, ziół, kwiatów, owoców i warzyw. Jest to
także Święto Wojska Polskiego i 94. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej nad
bolszewikami w 1920 roku O godz. 9.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji
Ojczyzny z udziałem wojskowej kompanii honorowej.
4.Spotkanie pielgrzymów udających się do Medjugorie odbędzie się we wtorek po
Mszy św. wieczornej o godz.18.30 w  salce katechetycznej.
5.W piątek o godz. 13.30 zapraszamy wszystkich chętnych do Kaplicy Krzyża Świętego na wspólną modlitwę w intencji naszych rodzin oraz chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży.
6.W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie modlitewne przed
obrazem JEZU UFAM TOBIE do Kaplicy Krzyża Świętego. Będzie to także trzecia niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza, którą polecamy ofiarności
wiernych. Kontynuowane są prace remontowo-konserwatorskie.
7.Także w przyszłą niedzielę 17. sierpnia o godz. 16.00 na Przedzamczu odbędzie
się koncert orkiestr dętych dedykowany żołnierzom 4 Brodnickiego Pułku Wojsk
Chemicznych.
8.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze
tygodnika „Niedziela” m.in. artykuły poświęcone Kościołowi w Korei Południowej,
do której udaje się z pielgrzymką Papież Franciszek.
9.Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp.: Henryk Dąbrowski, l.
84, Kazimierz Gmur, l. 79, Franciszek Błażejewski, l. 81. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła
Przeciąganie prawa na swoją stronę.
Wiktor Osiatyński w wywiadzie „Kościelny rachunek jest spłacony” opublikowanym na łamach „Newsweeka” powiedział: „Konia z rzędem temu, kto mi udowodni, że prawo do życia w państwie demokratycznym musi zawierać prawo do życia od poczęcia”. Ma
rację. Nikt mu tego nie udowodni. Tak jak mnie nie przekona nikt, że w państwie demokratycznym uchwalane są tylko dobre prawa. I dlatego uważam, że wszyscy możemy wpływać
na polityków tworzących ustawy. Mają je także zwolennicy obrony życia od poczęcia.
I tak pozostajemy przy swoim. Trzeba się tylko policzyć, jak to w demokracji
									Kruchcik

