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WIADOMOŚCI
Z FARY
Odkrywając prawdziwe ”Ja”

Dążenie do odkrywania prawdy jest głęboko wpisane w ludzką naturę. Bóg stworzył człowieka z prawdziwej miłości i On jeden widzi nas takimi, jakimi rzeczywiście jesteśmy. Stąd ludzkie serce tęskni za tym, co pochodzi z prawdy. Wszelkie zafałszowanie, jakie
dostrzegamy w nas samych lub też w naszych bliskich, rodzi rozczarowanie, smutek i żal.
Wykreowany świat
Jesteśmy niestety bardzo przyzwyczajeni do obcowania z tym, co udawane i zakłamane. W dzisiejszym świecie za pomocą wszechobecnej reklamy i zabiegów marketingowych próbuje się nam sprzedać wizję idealnego życia, w której przyjemność i posiadanie
zdają się być najważniejszymi wyznacznikami poczucia szczęścia człowieka. Łatwo dać się
wmanewrować w tę iluzję życia jak z reklamy. Kiedy zaś uwierzymy, że ten wykreowany
obraz codzienności da nam poczucie spełnienia, wtedy stajemy się podobni do błędnego
rycerza goniącego wciąż za czymś nieuchwytnym i wymykającym się z rąk.
Nasze aktualne życie może wydawać się nam szare i mało atrakcyjne, więc coraz
częściej walczymy z pokusą zakładania masek, chowania prawdziwego „Ja”, udawania i
pokazywania tylko starannie wyselekcjonowanej cząstki siebie. Rozwiązanie to wydawać
się może o tyle bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, im częściej, będąc autentycznym,
spotkaliśmy się z brakiem zrozumienia, ośmieszeniem lub ignorancją. Taka postawa oddala
nas jednak od siebie i innych. To tak, jak byśmy otaczali prawdziwych siebie coraz szczelniejszym ogrodzeniem, na którym widnieje tabliczka z napisem: „Wstęp wzbroniony”. Im
częściej chowamy się za przysłowiową maską, tym   mniej zaczynamy wiedzieć o sobie
samych.
Prawdziwy „Ja”
Na każdym etapie życia jesteśmy w stanie podjąć radosny trud otrzepywania się z
wszelkich zafałszowań, które nam towarzyszą, i zastępowania ich prawdą o sobie i świecie.
Warto to czynić codziennie małymi krokami, tak by z każdym dniem docierać do swego
prawdziwego „Ja” i dawać innym zachętę do życia w prawdzie. Poznawanie siebie jest bowiem fascynującym zadaniem dla każdego z nas.
Ważnym i niezwykle pomocnym narzędziem w tym procesie jest sposób interpretowania tego, co znajduje się wokół nas, nadawania sensu i kształtowania kluczowych
przekonań dotyczących rzeczywistości. Krótko mówiąc, to, w jaki sposób myślimy o samych sobie, spotykających nas wydarzeniach życiowych oraz otaczającym świecie, może
kierować nas w stronę autentyzmu życia lub przeciwnie – wzmacniać w nas tendencję do
życia pozorami. Niezwykle istotne w konstruktywnym sposobie myślenia wydaje się być
zauważanie pozytywnych stron, wystrzeganie się widzenia w kategoriach czarno-białych
oraz rezygnowanie z etykietowania.

Pozytywnie
Wielu z nas ma tendencję do wyolbrzymiania tego, co złe, przy jednoczesnym niedocenianiu tego, co dobre. Nasze oczy są wtedy zwrócone ku wszelkim niedostatkom, a
umysł sprawnie wyszukuje potencjalne zagrożenia i słabe punkty. Zaczynamy widzieć wokół siebie coraz więcej negatywnych rzeczy. Świat jawi się nam jako niebezpieczny i nieprzychylny. Tracimy umiejętność doceniania siebie i innych, bowiem naszym pochwałom
towarzyszy niepotrzebnie słówko „ale”. I dlatego mówimy na przykład tak: „Ugotowałam
dziś bardzo smaczny obiad, ale to nie znaczy, że jestem dobrą kucharką”, „Cieszę się, że mi
dziś pomagałeś, ale wiesz o tym, że pomagasz mi zdecydowanie za rzadko”, „Ładnie dziś
wyglądasz, ale i tak widać twoje zbędne kilogramy”. Taka pochwała nie dodaje pozytywnej
energii, nie sprawia radości i nie motywuje do dalszego wysiłku.
Zauważanie rzeczywistego dobra, docenianie siebie i innych, dostrzeganie choćby najmniejszej zmiany na lepsze – to niezwykle ważne umiejętności służące pomnażaniu
tego, co dobre i piękne. Dobro jest często ciche i nienarzucające się, jednak jest go niezmiernie dużo zarówno w nas samych, jak i wokół nas.
W rozwoju
Czasami ulegamy pokusie oceniania świata w kategoriach czarno-białych i niezauważania tego, co mieści się pomiędzy. Wtedy może nam towarzyszyć poczucie, że jeśli nie
robimy czegoś idealnie, to cali jesteśmy do niczego. Możemy też w raniący sposób oceniać
naszych bliskich, postrzegając całą ich osobowość przez pryzmat pojedynczych niewłaściwych zachowań: „Zachowałeś się nieodpowiedzialnie, więc jesteś nieodpowiedzialny”.
Przyklejanie tzw. etykietek zawsze bywa bolesne, ponieważ stanowi formę zafałszowania
rzeczywistości. Gdy mówimy o danej osobie, że jest leniem, to nie bierzemy pod uwagę
tych sytuacji, w których wykazała się ona pracowitością. Kiedy oceniamy ją jako człowieka
zawsze kompetentnego, to jednocześnie nie dajemy jej przyzwolenia na bycie niekompetentną w pewnych sytuacjach.
Taki sposób oceniania nie służy wspieraniu samych siebie oraz innych. W naszym
wnętrzu bowiem coś nieustannie się dzieje, kształtuje, wzbogaca. Nie zawsze mamy tego
świadomość, ale cały czas jesteśmy „w rozwoju”. Nie idealni, ale przecież też nie beznadziejni. W pewnym stopniu już odpowiedzialni, lecz wciąż jeszcze uczący się odpowiedzialności na głębszym poziomie; już kochający, ale nadal do pełniejszej miłości dorastający.
Aneta Pisarczyk

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Zwykła
25. stycznia 2015
1.
W liturgii wspominać będziemy: w poniedziałek 26. stycznia św. bpów Tymoteusza i Tytusa, we wtorek 27. stycznia bł. Jerzego Matulewicza, bpa, w środę 28.
stycznia św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dra Kościoła, w sobotę 31. stycznia św.
Jana Bosko, prezbitera.   
2.
W przyszłą niedzielę 1. lutego zapraszamy na koncert charytatywny przygotowany przez grupę teatralną I LO z Brodnicy oraz scholę parafialną „Katarzynki”,
który odbędzie się o godz. 17.00 w Brodnickiej Farze. Podczas koncertu będą zbierane pieniądze na operację dla chorego Oliwiera.  

3.
W poniedziałek 2. lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego czyli MB
Gromnicznej na Mszy św. o godz. 17.00 zostaną poświęcone świece dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii świętej.
4.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 7332 zł. „Bóg zapłać”
wszystkim ofiarodawcom.
5.
Dobiega końca tegoroczna tradycyjna kolęda. Odwiedzać będziemy do
niedzieli 1. lutego. Tego dnia oprócz wyznaczonych ulic odwiedzimy także tych
wszystkich, którzy nie mogli przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie. Prosimy  
zgłoszenie w biurze parafialnym do piątku włącznie. Oto najbliższy porządek
kolęd…
6.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym
numerze „Niedzieli” obok tematyki religijnej także artykuły poświęcone 70.
rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, terroryzmowi oraz polskiemu górnictwu.
7.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Włodzimierza Lewalskiego, l. 62 i Zygmunta Dąbrowskiego, l. 68. „Wieczny odpoczynek…”.
Gablotka z tyłu kościoła

Na czerwonym dywanie
Reżyser Krzysztof Zanussi w opublikowanym na łamach „Tygodnika
Powszechnego” wywiadzie zatytułowanym „Porządek świata” powiedział:
na moich działaniach zawodowych zaciążył film o Janie Pawle II. Bo on przez
wielu moich – nie chcę powiedzieć „popleczników”, bo artysta nie ma popleczników – przez moich entuzjastów został uznany za zdradę. Artysta takich rzeczy
nie powinien robić – to mi wielokroć powiedziano.
Proszę pamiętać, że selekcjonerzy festiwali filmowych są swego rodzaju
zmową światową. Oni ustalają, co się podoba, a co nie. Kiedyś to się opierało na
jakimś odniesieniu do wartości, w tej chwili już się opiera wyłącznie na znajomościach. Kręcąc film o papieżu, zrobiłem film, ich zdaniem, polityczny. Jeden z
mądrzejszych krytyków francuskich powiedział mi: „Przecież zawiodłeś nas tak,
jak by nas zawiódł Truffaut, gdyby zrobił film o Mitterandzie”.
Wywiad ukazał się po wejściu na ekrany filmu Zanussiego „Obce ciało”
„opowiadającym o katoliku dręczonym przez szefową korporacji”. Został on źle
przyjęty przez znaczną część środowiska. Reżyser powiedział: „Jeden z moich
przyjaciół napisał, że mój ostatni film jest całkowicie nie na czasie. I rzeczywiście: to powinien być film o fundamentaliście katoliku prześladującym wyzwolone kobiety. Wtedy byłby sprzedany na pniu”.
Czerwony dywan jest symbolem wielkich imprez, na których spotykają się filmowcy. I rzeczywiście jest on czerwony.
Kruchcik
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O zdrowie i Boże błog. dla córki Ewy i jej rodziny
O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Kacpra Grabowskiego z okazji 6
urodzin.
Za + Józefa Janeczka – 12 r. śm; Feliksę, Leszka i zm. z rodziny Janeczków.
O Boże błog., opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Darii w 1 rocz. urodzin –
int. od dziadków.
O Boże błog. dla Zuzanny z okazji 21 rocz. urodzin.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + siostrę Teresę Budka.
Za + Stanisława Pietrzaka.
Za + Krystynę i Eugeniusza Skrzypek.
Za + Stanisława Rykaczewskiego – popogrzebowa.
Za + Krystynę Chechłowską – Dzierżyoską – 3 r. śm.
Za + Krystynę Kowalską.

Za + Amalię Jasioską; zm. z rodziny.
Za + Mieczysława; Annę i Kazimierza Kukawka.
Za + Benedykta Kamioskiego; Stefanię Kamioską – 6 r. śm.
Za + Edwarda Kaliszewskiego; dziadków Kaliszewskich.
Za + Bernarda Piotrowskiego – 5 r. śm.
O Boże błog. i zdrowie dla mamy Barbary.
Za + Włodzimierza Lewalskiego – popogrzebowa.
O zdrowie i Boże błog. dla Patrycji z racji 7 rocz. urodzin; z prośbą o Bożą
pomoc w nauce.
Dziękczynna za otrzymane łaski Teresy w 60 rocz. urodzin z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie.
Za + Krystynę Lewicką – 6 r. śm; rodziców Maksymiliana i Kazimierę; brata
Henryka; rodziców Bolesława i Mariannę; Radosława Ozimka.
Za + Antoniego i Janinę Pinkowskich.
Za + córkę Marię – int. z racji urodzin.
Za + Danutę Kowalską – 1 r. śm.
SUMA – za Parafian.
Za + Stanisława Kusiora – 4 r. śm; zm. rodziców.
Za + Józefa Kukawka; zm. z rodziny Rychel.
Za + Elżbietę Gmioską – 5 r. śm; zm. z rodziny Gmioskich.
Za + syna Józefa Sugalskiego – 2 r. śm.
Za + Krystynę; zm. z rodziny Rupioskich.
Za + Janinę i Ignacego Klaftów.

