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WIADOMOŚCI Z FARY
Najbardziej pozytywna księga świata

Jakiś czas temu oglądałem jubileuszowe wydanie programu informacyjnego CNN
Student News. Podkreślając ten szczególny fakt zaistnienia na rynku medialnym, redakcja
postanowiła w skróconej formie przedstawić najważniejsze wydarzenia minionych dwudziestu lat: huragany, tsunami, globalne kryzysy ekonomiczne, konflikty militarne, międzynarodowy terror, przemoc, polityczną korupcję oraz skandale obyczajowe. Zastanowiłem
się: Czy rzeczywiście dzisiejszy świat TAKI jest?
Po chwili refleksji ze smutkiem przyznałem: „Tak, to prawda, świat właśnie taki
jest. Przecież te wszystkie bolesne wydarzenia zaistniały”. Pojawiła się kolejna myśl: „Czy
współczesny świat TYLKO TAKI jest?”. Wtedy poczułem w sobie nadzieję, rodzaj kontaktu z pięknem, dobrem, miłością… Moja odpowiedź była już inna: „Nie! Współczesny świat
jest też JESZCZE INNY, piękniejszy, wrażliwy na dobro, po prostu pozytywny”.
Twórca psychologii pozytywnej, prof. Martin Seligman, doszedł do podobnego wniosku, tyle tylko, że na poziomie nauki. Zauważył, że po drugiej wojnie światowej
psychologia jako nauka prawie wyłącznie skupiła się na ludzkich słabościach, defektach,
dysfunkcjach, pomijając przy tym pełną prawdę o człowieku, który codziennie doświadcza dobra. Paradoksalnie okazało się, że słuszne pragnienie niesienia pomocy drugiemu
dotkniętemu przez cierpienie czy patologię społeczną prawie całkowicie wyparło troskę
o człowieka zdrowego. „Na każde 100 artykułów o smutku przypada tylko jeden o szczęściu”, zauważył Seligman w swojej książce pt. Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia.
Jest prawdą, że żyjemy w świecie konfliktów, przemocy, egzystencjalnej niepewności czy wręcz poczucia pustki. Jednocześnie w tym samym świecie ludzie wzajemnie
się kochają, tworzą wspólne dobro i potrafią się nim dzielić. Ci sami ludzie zapominają o
krzywdach, przebaczając sobie nawzajem, są dla siebie uprzejmi i bezinteresowni, jednym
słowem – oświadczają pokoju i obdarzają się uśmiechem. Niestety, ten świat inny – pozytywny – bywa zaniedbany nie tylko przez naukę (psychologię), lecz często zapomina się o
nim w środowisku rodzinnym, społecznym czy religijnym.
Diagnozę współczesnego człowieka trafnie przedstawiają Bożena Gulla i Kinga
Tucholska z Instytutu Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim: „Człowiek,
który zapomniał, jak cieszyć się prostymi zmysłowymi przyjemnościami, zatracił kontakt
z własną naturą, z innymi ludźmi i z przyrodą. Poświęca on czas na pracę lub bierny odpoczynek, żyje w pośpiechu, w pogoni za sukcesem, a gdy osiągnie sukces, nie potrafi się nim
cieszyć. W nadmiarze dóbr materialnych żyje „w nędzy duchowej”.
Gromadzimy coraz więcej dobór materialnych, życie staje się coraz wygodniejsze,
samochody szybsze, domy piękniejsze, ale jednocześnie dochodzimy do wniosku, że to

wszystko nie wpływa na poziom naszego zadowolenia i szczęścia. Russ Harris, autor książki The Happiness Trap: How to stop struggling and start living, stwierdza, że „dzisiejsza
klasa średnia żyje lepiej niż nie tak dawno temu królowie, a mimo to ludzie nie wydają się
bardziej szczęśliwi”.
Czym jest więc prawdziwe szczęście? Od czego ono zależy? Czy można stale je
poszerzać? Czy występuje zależność między świętością a szczęściem? Jak ważne są pozytywne emocje w rozwoju duchowym? Czy pochwała i docenienie przyczyniają się do powstania grzechu pychy? To tylko niektóre kwestie, które będą przedmiotem cyklu rozważań
o dobru w kontekście psychologii pozytywnej i wiary.
Podstawowym źródłem przemyśleń będzie psychologia pozytywna, nauka powstała pod koniec lat 90. w USA. Druga przestrzeń myśli będzie koncentrowała się wokół wiary,
czyli Dobrej Nowiny o miłości, zbawieniu i szczęśliwym życiu. I choć z pozoru obie perspektywy są od siebie odległe, w rzeczywistości jest odwrotnie: dopełniają się. Na przykład
w Dziejach Apostolskich czytamy: „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.
Współczesne badania naukowe potwierdzają tę maksymę. Dawanie i okazywanie życzliwości jest silnie skorelowane z poczuciem szczęścia i satysfakcji z życia.
Ewangelia jest księgą łączącą dwa światy: Boski i ludzki. Dzięki niej poznajemy
prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa, Boga – Człowieka. Ona daje konkretne wskazówki,
jak tworzyć „inny, lepszy świat”: „zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21), „będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39), „odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6,37).
Dar wiary sprawia, że chrześcijanin jeszcze głębiej może przeżywać złożoność
świata. Wymiar ziemski nie tylko nie będzie mu przesłaniał wymiaru niebieskiego, ale go
ku niemu prowadzi. Wiara już tutaj pozwala nam przeżywać nadzieję na życie wieczne.
Oczekiwać na dar „innego świata”, znajdującego się poza ludzką percepcją: „ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9).         dr Piotr Kwiatek OFMCap
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Intencje Mszalne 20.04 – 26.04.2015 r.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Hannę Baranowską; Władysława Kępczyoskiego.
Za + Władysława, Martę Zielornych; Jana i Władysławę Ligus.
Za + Romualda Szymaoskiego – int. od współpracowników stacji obsługi PKS w
Brodnicy.
Za + rodziców: Martę i Stanisława Mieszczaków; Danutę i Czesława.
Za + Wiesława Dzieniszewskiego – 1 r. śm; rodziców Dzieniszewskich i
Słupskich; Danutę Kowalską.
Za + Jadwigę i Józefa Bąkowskich; Wandę i Bernarda Szymaoskich.
Za + Annę i Halinę Kaczorowskie.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Mieczysława – 12 r. śm; Władysława, Mariannę Bogackich; Władysławę,
Antoniego Bartosz.
Za + Agnieszkę Ornowską – popogrzebowa.
Dziękczynna za 77 lat życia Krystyny z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
Za + Władysława Roszaka.
Za + Irenę – 13 r. śm. i Edwarda Mechlin.
Za + Janinę Łużyoską; zm. z rodziny Czajkowskich; Waleriana Żbikowskiego.
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Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wiesławy i Haliny.
Za + Gertrudę i Wacława Olszewskich.
Za + Mariolę Wiśniewską – popogrzebowa.
Za + Stanisława Karłowskiego; Jana i Weronikę Pancierzyoskich; Helenę i
Stanisława Ziółkowskich.
Za + Marię i Zygmunta Kukawka; Andrzeja Tadajewskiego.
Za + Lee Richardsona – 2 r. śm.
Za + Henryka Sobiesioskiego – int. z racji urodzin.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Jana Tarnowskiego -23 r. śm; zm. z rodziny Tarnowskich i Sikorskich.
Za + Jerzego i rodziców.
Za + Gerarda Kępczyoskiego – popogrzebowa.
Za + Juliannę i Józefa Szkulimowskich.
Za + Jerzego Borejszo.
Za + Jerzego Brzóskiewicza – int. z okazji imienin.
Za + Jerzego Rogalskiego – int. z okazji imienin; zm. z rodziny.
Za + Barbarę Kłodzioską.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Dominika Ewertowskiego – int. od sąsiadów.
Za + Gertrudę Futer – popogrzebowa.
Za + Tomasza Grzybowskiego – 16 r. śm.
Za + Feliksa Cybulskiego – int. z racji urodzin; Annę i Jadwigę Tyburskie.
Za + Tadeusza – 26 r. śm. i Dominikę Olszewskich.
Za + Władysławę i Ignacego Noculak; zm. rodziców.
Za + Jerzego, Helenę, Zbigniewa i Józefa Małeckich; Mirosława Krenzel.
Za + Weronikę Lamparską.
Za + Helenę i Alfonsa Weiss; Stefanię Czarnecką; rodzeostwo: Alfonsa i
Romualda.
Za + Janinę – 22 r. śm; Helenę i Teofila Skonieczka.
REZERWACJA
Za + Józefa Skowrooskiego – 5 r. śm; rodziców Krzyżanowskich; córkę Halinę
Strzelecką; Wiesławę Skowrooską; braci Jana i Edwarda Krzyżanowskich.
Za + Efraima Horowitz – 26 r. śm Mariana Horowitz.
Za + Michała, Wiktorię i Helenę Majewskich; Szarlotę Jażdzewską.
Dziękczynna za otrzymane łaski w 80 rocz. urodzin Aliny z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie dla całej rodziny.
Za + Agnieszkę i Kazimierza Ornowskich.
Za + Balbinę, Urszulę, Waleriana, Teresę, Korneliusza, Bonifacego Ottowicz;
Stanisława Brozdowskiego.
Za + rodziców: Wandę i Jana Chamskich; Władysławę i Bolesława Dąbrowskich.
Suma – za parafian
Za + Anastazję, Antoniego, Romana, Edwarda, Danutę i Joannę
Rozwadowskich.
REZERWACJA
Za żywych i zmarłych członków żywego różaoca.
Za + Monikę, Bronisława Skonieczka; Halinę Bulską, Ludwika Białkowskiego.
Za + męża Jana Ostrowskiego int. z racji urodzin.
Za + Jadwigę Zakierską – 1 r. śm; Mieczysława Zakierskiego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Wielkanocna
19. kwietnia 2015
1.
Dzisiejszą III Niedzielą Wielkanocną rozpoczynamy VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ojciec św. Franciszek zachęca nas do codziennego przeczytania choćby kilku zdań z Pisma św. Tydzień Biblijny jest szansą, byśmy tę papieską zachętę wzięli do serca.
2.
W czwartek 23. kwietnia obchodzić będziemy uroczystość Św. Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W sobotę 25. kwietnia święto Św.
Marka, Ewangelisty. Solenizantom składamy serdeczne życzenia.
3.
Przyszła niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu szczególnie
módlmy się o nowe i święte powołania do służby Bożej, szczególnie za nasze WSD
w Toruniu. Tego dnia przed naszym kościołem zorganizowana będzie zbiórka na
Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
4.
Zbiórka do puszek na cele Caritasu wyniosła 1238 zł. Ofiarodawcom i kwestującym składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
5.
Przypominamy, że narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny
związek małżeński, są zobowiązani do spotkania się z ks. proboszczem w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą.
6.
Prosimy o potwierdzenie zamówionej wcześniej intencji mszalnej na 10 dni
przed datą jej odprawienia.
7.
W sobotę 25. kwietnia w kinie w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się
pokaz głośnego filmu „Bóg nie umarł”. Seanse o godz. 15.00 i 19.30. Wstęp wolny. Po
seansie odbędzie się zbiórka dobrowolnych ofiar na pokrycie kosztów filmu.
8.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” interesujące teksty na temat 100. rocznicy męczeństwa Ormian oraz
artykuły o św. Wojciechu i św. Urszuli Ledóchowskiej. Do nabycia także miesięcznik
„Cuda i łaski Boże”.
9.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Agnieszkę Moczkowską, l.
31, Sławomira Knop, l. 45, Jerzego Bojanowskiego, l. 64, Piotra Januszyńskiego, l. 45.
Gablotka z tyłu kościoła

Teatr tv
Felietonista   „Tygodnika Powszechnego” Wojciech Bonowicz w tekście „Wjazd
Indian na scenę” napisał: Coraz rzadziej oglądam programy informacyjne, ale jednak oglądam. Tak, to już nie jest po prostu zestaw wiadomości, to spektakl. Teatr telewizji. Odcinek
serialu. Zaginiony samolot, spacer z partii do partii, dziecko w słoju, śniadanie w sejmie,
foka urodziła młode. Ci, którzy redagują te programy, uczyli się sztuki przykuwania uwagi
na filmach przygodowych. Jeśli w westernie zbyt długo się nic nie działo, wjeżdżali z krzykiem Indianie. Nie chodziło o wojnę z Indianami. O co chodziło? W dawnych programach
przynajmniej mówiło się o tym wprost: „Dziękujemy za uwagę”.
Cóż mogę dodać? Dziękuję za cytat.
Kruchcik

