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WIADOMOŚCI Z FARY

O przywrócenie czci małżeństwu i rodzinie

Społeczna dewaluacja stabilnego i rodzącego nowego pokolenia przymierza mężczyzny
i kobiety jest z pewnością stratą dla wszystkich - stwierdził papież Franciszek w katechezie 22 kwietnia 2015 r.
W katechezie o rodzinie zastanawiałem się nad pierwszym opisem stworzenia człowieka, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie napisano: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”.
Dziś chciałbym dopełnić refleksji drugim opisem, który znajdujemy w drugim rozdziale. Czytamy tu, że Pan po stworzeniu nieba i ziemi „ulepił człowieka z prochu ziemi i
tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”(2,7). Jest
to szczyt dzieła stworzenia. Ale czegoś brakuje. Następnie Bóg umieścił człowieka w przepięknym ogrodzie, aby uprawiał go i strzegł.
Duch Święty, który natchnął całą Biblię sugeruje przez chwilę obraz mężczyzny
samotnego, czegoś brakuje, bez kobiety. Sugeruje także pewną myśl Boga, niemal uczucie
Boga, który na niego patrzy, obserwuje Adama samotnego w ogrodzie: jest wolny, jest panem...ale nadal jest sam. I Bóg widzi, że to „nie jest dobre”: jakby brak komunii, brak pełni.
„Nie jest dobrze” – mówi Bóg – i dodaje: „uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.
Bóg przedstawia więc mężczyźnie wszystkie zwierzęta. Mężczyzna każdemu nadaje
imię – a to jest kolejnym obrazem panowania człowieka nad stworzeniem – ale nie znajduje w żadnym ze zwierząt innego, które byłoby do niego podobne. Mężczyzna nadal jest
samotny. Kiedy wreszcie Bóg przedstawia kobietę, mężczyzna z radością rozpoznaje, że to
stworzenie - i tylko ono - jest jego częścią: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z
mego ciała!” (2,23). Jest wreszcie odzwierciedlenie, wzajemność. Podam przykład, aby to
dobrze zrozumieć. Kiedy ktoś pragnie pomóc, to musi mieć przed oczyma drugą osobę. Jeśli
ktoś wyciąga rękę, ale nie dostrzega nikogo, to ta ręka zawiśnie w próżni, brakuje wzajemności. Takim był mężczyzna, coś mu brakowało, by osiągnąć swą pełnię, brakowało mu wzajemności. Kobieta nie jest „repliką” mężczyzny. Pochodzi wprost ze stwórczego działania
Boga. Obraz żebra nie wyraża w istocie niższości czy przyporządkowania, lecz przeciwnie,
że mężczyzna i kobieta są z tej samej substancji i są wobec siebie komplementarni oraz że
cieszą się wzajemnością. A fakt, że – ponownie odnosimy się do przypowieści – Bóg tworzy
kobietę, kiedy mężczyzna śpi, wręcz podkreśla, że nie jest ona w żadnym wypadku dziełem
mężczyzny, lecz dziełem Boga. Ale sugeruje także coś innego: by znaleźć kobietę, a możemy
powiedzieć – by znaleźć miłość w kobiecie, mężczyzna musi ją najpierw wymarzyć, a wtedy
ją znajdzie.
Ufność Boga pokładana w mężczyźnie i kobiecie, którym powierza ziemię jest wielkoduszna, bezpośrednia, pełna. Ale oto zły duch wprowadza w ich umysł podejrzliwość,

niedowiarstwo, nieufność. W końcu przychodzi nieposłuszeństwo wobec przykazania, które
ich chroniło. Popadają w owo delirium wszechmocy, które wszystko skaża oraz niszczy harmonię. Także i my wszyscy je wiele razy odczuwamy.
Grzech rodzi nieufność i podział między mężczyzną a kobietą. Ich relacja zostaje
naruszona tysiącami form krętactwa i podległości, oszukańczego uwodzenia i upokarzającej arogancji, aż po te najbardziej dramatyczne i gwałtowne. Pomyślmy na przykład o negatywnych skrajnych kulturach patriarchalnych. Pomyślmy o licznych formach maskulinizmu,
gdzie kobieta uważana jest za osobę drugiej kategorii. Pomyślmy o instrumentalizacji i komercjalizacji ciała kobiecego w kulturze medialnej naszych czasów. Ale pomyślmy także o
najnowszej epidemii nieufności, sceptycyzmu, a nawet wrogości upowszechniającej się w naszej kulturze – wychodząc od zrozumiałej nieufności kobiet – w odniesieniu do przymierza
między mężczyzną a kobietą, zdolnego zarazem do udoskonalenia intymności komunii oraz
strzeżenia godności różnicy.
Jeśli nie znajdziemy jakiegoś wielkiego przypływu sympatii dla tego przymierza zdolnego ocalić nowe pokolenia od nieufności i obojętności, to dzieci będą przychodziły na świat
coraz bardziej z niego wykorzenione począwszy od łona matczynego. Społeczna dewaluacja
stabilnego i rodzącego nowego pokolenia przymierza mężczyzny i kobiety jest z pewnością
stratą dla wszystkich. Musimy przywrócić cześć dla małżeństwa i rodziny! A Biblia mówi coś
pięknego: mężczyzna znajduje kobietę, spotykają się nawzajem, ale mężczyzna musi coś opuścić, aby w pełni ją odnaleźć. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę, by złączyć
się ze swą żoną”. To piękne. Oznacza to rozpoczęcie pewnej drogi. Mężczyzna cały oddaje się
kobiecie, a kobieta cała oddaje się mężczyźnie.
Strzeżenie tego przymierza mężczyzny i kobiety, choć są grzeszni i zranieni, zagubieni i upokorzeni, nieufni i niepewni jest więc dla nas wierzących w dzisiejszych warunkach
powołaniem angażującym i fascynującym. Sam opis stworzenia oraz grzechu, w swoim finale
przekazuje nam przepiękną ikonę: „Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich”. Jest to obraz czułości względem tej grzesznej pary, które pozostawia nas z otwartymi ustami: Boża delikatność! Jest to obraz ojcowskiego strzeżenia ludzkiej
pary. Sam Bóg strzeże i chroni swoje arcydzieło.			
Papież Franciszek
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Intencje Mszalne 27.04 – 03.05.2015 r.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + męża Jana Sobieszczyka – 3 r. śm.
Za + Pelagię, Józefa; rodzeostwo Bandrowskich; zm. dziadków.
Za zm. z rodziny Pawłowskich, Ptaszyoskich i Sątowskich.
Za + Jana i Pelagię Łukowskich.
Za + Tadeusza Nadolnego – 6 r. śm; Mariana Nadolnego int. okazji imienin; zm.
rodziców; Mariannę Kłosowską.
Za + rodziców Mariannę i Zygmunta Maszkiewiczów; Jadwigę i Antoniego
Wróblewskich.
Za + Andrzeja Markuszewskiego – 14 r. śm.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + Gerarda Kępczyoskiego – int. od rodziny Chojnickich.
Za + Zygmuntę Joannę Werle – popogrzebowa.
Za + Jerzego Goszka.
Za + Jana Wiśniewskiego – 13 r. śm.
Za + Gabrielę Gulczyoską – 11 r. śm.
Za + Juliana Nowioskiego – 39 r. śm; Zofię, Stanisława, Czesława, Halinę
Kupniewską; Stanisława Siatkowskiego.
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Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + Marię Wardowską – popogrzebowa.
Za + Dominika Ewertowskiego – int. od sąsiadów.
Dziękczynna za szczęśliwe przeżycie 80 lat Teresy z prośbą o Boże błog. i
potrzebne łaski.
Za + Janinę i Jana Nataoskich; córkę Teresę i syna Karola; Janinę Fiołkowską.
Za + Łucję i Bolesława Berent.
Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Dariusza i Jolanty z prośbą o zdrowie syna.
O uwolnienie i Boże bł. dla rodziny.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + Teodozję Drewnik – 1 r. śm.
Dziękczynna w kolejną rocznicę ślubu Alfonsa i Agaty z prośbą o dalsze Boże błog. i
zdrowie.
O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla córki.
Za + Mariana Horowitza – int. z okazji imienin.
Dziękczynna w rocz. urodzin Elżbiety i Roberta z prośbą o dalsze Boże błog. i
opiekę Matki Bożej w rodznie.
Dziękczynna za otrzymane laski z prośbą o zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki
Bożej dla ks. Jana Lamparskiego.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 1.
Za + Władysławę – 18 r. śm; zm. rodzeostwo.
Za + męża Jana Kowalskiego – 9 r. śm.
W int. motocyklistów – rozpoczęcie sezonu 2015 r.
Za + Mirosławę Lembke; zm. z rodziny Śródkowskich.
Za + Ludwikę Ludwiczak – 4 r. śm. int. od syna Sławka z rodziną.
Za + Ignacego – 15 r. śm. i Helenę Skiba; Mariannę Ziółkowską.
Za + Franciszka – 34 r. śm. i Mariannę Muszyoskich; zm. z rodziny Szyplioskich.
Za + Stanisława Wrzoska – 11 r. śm.
Intencja zbiorowa za zmarłych.
Za ojczyznę
Za + Zygmunta i Wacława Balioskich; zm. z rodziny Raczkowskich.
Z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla rodziny i opiekę Matki Bożej.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-c.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Kościół Szkolny.
Za + Jadwigę Droździoską – 14 r. śm; Tadeusza i Piotra.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 2.
Za + Józefa, Pelagię, Alfonsa, Kazimierza, Cecylię, Józefa, Władysława i Elżbietę
Bandrowskich.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 3.
Suma – za parafian
Za + Stanisława Adamiaka; Jerzego; Wiktorię Krajewską.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + Marię i Mieczysława Kedzia.
Za +Maksymiliana Łożyoskiego – 31 r. śm.
Za + Henryka Sobieckiego – 10 r. śm; rodziców Nowackich, Sobieckich; brata
Mariana.
Za + Kazimierza Klonowskiego – 16 r. śm; Władysława i Mariannę Klonowskich.
O Boże błog. dla Patrycji, Izy i Zdzisławy – int. z okazji urodzin.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkanocna
26. kwietnia 2015
1.
Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W
tym dniu szczególnie pamiętajmy w modlitwach o kapłanach, o Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu oraz prośmy Boga o nowe i święte powołania do
służby Bożej, także z naszej parafii.
2.
W kalendarzu liturgicznym obchodzić będziemy w środę 29. kwietnia
wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, 1. maja
św. Józefa rzemieślnika.
3.
W tym roku Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszej
Ojczyzny oraz Święto Narodowe obchodzić będziemy w sobotę 2. maja. Porządek Mszy św. niedzielny. O godz. 9.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji
Ojczyzny z udziałem wojska polskiego, pocztów sztandarowych i władz naszego
miasta i regionu. W kościele szkolnym obchodzimy Odpust.
4.
Rozpoczynamy Maryjny miesiąc maj. Nabożeństwa majowe dla dzieci od
poniedziałku do piątku o godz. 17.00; dla dorosłych codziennie o godz. 18.15.
przed Mszą św. wieczorną.
5.
Trwają przygotowania do Festynu Rodzinno-Parafialnego, który organizuje nasza parafia. Odbędzie się on w niedzielę 7. czerwca. Mile widziani są sponsorzy i ofiarodawcy fantów, które będzie można wygrać podczas trwania festynu.
6.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8319. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
7.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym
numerze „Niedzieli” artykuł poświęcony rocznicy kanonizacji dwóch wielkich
papieży.
8.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Jerzego Szymańskiego
l.84, Irenę Szóstakowską l.79, Andrzeja Gawrońskiego l.64. ”Wieczny odpoczynek…”.

Gablotka z tyłu kościoła

Made in France
We Francji został nakręcony film „Apostoł”. O jego perypetiach w dotarciu do
widzów na łamach „Gościa Niedzielnego” napisał Jacek Dziedzina w artykule „Zakazana miłość”. Film przestawia historię Akima, muzułmanina, który przyjął chrześcijaństwo.
Ukazana jest jego droga do Jezusa, konflikty z bliskimi, pobicie przez muzułmańskich eksternistów. W końcu jest i happy end, gdy poróżnieni bracia klękają koło siebie i każdy odmawia swoją modlitwę. Akim mówi „Ojcze nasz”, a brat modli się: „Allahu akbar”.
Dlaczego w kraju, który kilka miesięcy temu wspierał satyryków z „Charlie Hebdo,” zakazuje się emisji filmu „Apostoł”? Według władz powodem jest „ryzyko ataków,
gdyż ta projekcja mogłaby zostać uznana za prowokację wymierzoną w społeczność muzułmańską”. Nie zazdroszczę Francuzom tolerancji w ich wersji.		
Kruchcik

