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WIADOMOŚCI Z FARY
Mężczyzna i miłość

Dojrzały mężczyzna – podobnie jak św. Józef – jest człowiekiem prawym, nieodwołalnie kocha żonę i stanowczo broni dzieci. Według Biblii najważniejszą miarą dojrzałości
mężczyzny jest jego postawa wobec kobiety. Mężczyzna dojrzały to ktoś, kto potrafi pokochać kobietę aż tak mocno i wiernie, że ona zechce związać się z nim na zawsze i że zapragnie mieć z nim potomstwo.
Ważnym sprawdzianem dojrzałości mężczyzny jest jego autonomia w odniesieniu
do swoich rodziców, których kocha, a których mimo to potrafi opuścić po to, by założyć
własną rodzinę. Odtąd najbardziej na świecie będzie się troszczył o swą żonę i dzieci. Dojrzały mężczyzna nie ma wątpliwości co do tego, którą kobietę pokochał najbardziej i na zawsze. Mężczyzna niedojrzały nie jest pewny tego, czy potrafi pokochać wiernie i na zawsze.
Z kolei mężczyzna przewrotny nie ma zamiaru kochać, lecz chce się posługiwać kobietami
po to, by wygodnie żyć lub by zaspokoić swoje popędy.
Pewien młody mężczyzna powiedział mi niedawno, że przynajmniej raz w miesiącu musi współżyć, gdyż nie jest w stanie panować nad popędem dłużej niż kilka tygodni.
Wyjaśniłem mu, że jeśli nie nauczy się panować nad sobą, to nie będzie w stanie dochować
wierności małżeńskiej, gdyż w każdym małżeństwie pojawiają się czasami sytuacje, które
wymagają dłużej abstynencji seksualnej, na przykład z powodu poważnej choroby małżonka czy z powodu dłuższego pobytu jednego z małżonków za granicą. Mężczyzna, który nie
kocha, nieuchronnie zaczyna odczuwać niepokój i próbuje go zagłuszyć. Prowadzi to do
alkoholizmu, narkomanii, erotomanii czy innych uzależnień. Często próba ucieczki od rzeczywistości i odpowiedzialności prowadzi do agresji wobec innych ludzi.włącznie.
Przyjmując ludzką naturę, Syn Boży stał się mężczyzną i odtąd jego postawa jest
wzorem dla mężczyzn wszystkich czasów. Chrystus był jednocześnie dobry i mądry, stanowczy i czuły, wrażliwy i wytrwały. Spotykanych ludzi kochał bezwarunkowo, ale wobec
nikogo nie był naiwny. Wspierał szlachetnych, bronił pokrzywdzonych, upominał błądzących, przerażał faryzeuszy. Był najbardziej stanowczym w historii przyjacielem i obrońcą
kobiet. Tym kobietom, które bardzo Go pokochały, pozwalał na taką bliskość i czułość, że
gorszyło to mężczyzn, którzy kochali mało, albo którzy nie kochali wcale. Jezus nie pozwalał
krzywdzić kobiet nawet wzrokiem, a tym bardziej nie pozwalał na porzucenie żony pod jakimkolwiek pozorem (por. Mk 5, 32). Mężczyzna na wzór Jezusa wie, że jeśli ma inne powołanie niż małżeńskie, to do szczęścia wystarczy mu miłość bez seksualności, ale seksualność
bez miłości nigdy nie przyniesie mu radości. Przeciwnie, stanie się powodem do krzywdy,
rozczarowania i grzechu.
Dojrzały mężczyzna – na wzór Jezusa – to ktoś mądry i bogaty w uczucia, a jednocześnie zdolny do tego, by kochać zawsze, w każdej sytuacji i za każdą cenę. To ktoś, kto jest
nieugięty w trosce o swoich bliskich i kto ma synowską więź z Ojcem, który jest w niebie.

To także ktoś, kto z szacunkiem odnosi się do własnych rodziców, nawet jeśli przeżywają oni
kryzys. Podobnie jak Jezus, potrafi kochać i mówić o miłości. Potrafi wyrażać swoją miłość do
bliskich w sposób widzialny: poprzez fizyczną obecność, ofiarną pracowitość i czystą czułość.
Nikogo nie krzywdzi, ale też nie pozwala skrzywdzić siebie.
Zdarza się, że komuś z mężczyzn brakowało w dzieciństwie dobrej obecności i troski
ze strony ojca, ale – poza skrajnymi przypadkami – matka jest przy swoim synu od początku:
od jego poczęcia poprzez fazę rozwoju prenatalnego, poród, dzieciństwo i okres dorastania.
W dużym stopniu to właśnie od kobiet, najpierw od matki, a później także od siostry, żony
czy córki, zależy, w jaki sposób mężczyzna odnosi się do osób drugiej płci i na ile staje się
podobnym do Jezusa. Niestety, niektóre kobiety – zwłaszcza niektóre matki i żony – rozpieszczają mężczyzn i tolerują u nich te zachowania, które oddalają mężczyzn od dojrzałości.
Szczególnie silny wpływ na dorastającego mężczyznę ma szansę wywierać ta kobieta, w której
on się zakochuje i z którą pragnie się kiedyś pobrać. Warunkiem tego pozytywnego wpływu
jest jej dojrzałość i emocjonalna niezależność. Problemy zaczynają się, gdy kobieta kieruje
się emocjami i jest mało krytyczna, gdy idzie o postawy mężczyzny wobec innych ludzi, gdyż
myśli, że liczy się tylko jego postawa wobec niej samej. Największym błędem jest przekonanie
kobiet, że mężczyzna zmieni się na lepsze po ślubie.
Matka może nauczyć syna wrażliwości sumienia, dobrych manier, solidności i pracowitości. Może wyjaśnić zasady miłości i stać się dla syna wzorem w tym względzie. Zwykle
jednak dopiero kontakt z ojcem i jego stanowczość w dobru daje synowi poczucie pewności
siebie. Ojciec uczy syna kochać najbardziej przez to, że czule i nieodwołalnie kocha swą żonę
Brak ojca, jego nieobecność, a także zła obecność, stają się źródłem bolesnego cierpienia dla
syna i sprawiają, że nie wierzy on w to, iż potrafi być dojrzalszy od swojego ojca i że nauczy się
dojrzale kochać. W konsekwencji dorastający czy dorosły już mężczyzna zaczyna krzywdzić
kobiety albo się od nich izoluje. Najłatwiej uczy się miłości mężczyzna, który ma dobrą więź z
ojcem, który z szacunkiem i miłością odnosi się do swej żony i matki. Jezus miał szlachetnego
i świętego opiekuna w osobie św. Józefa. Miał też niezwykle silną i serdeczną więź z Ojcem
w niebie, z którym rozmawiał całymi nocami i któremu ufał nade wszystko, nawet w obliczu
śmierci: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego!”. Ze względu na dużo większą zwykle
wrażliwość emocjonalną, a także ze względu na troskę o innych oraz na potrzebę bezpieczeństwa kobieta przeżywa niepewność w obliczu decyzji, z którym mężczyzną warto się związać.
Właśnie dlatego to mężczyzna powinien pierwszy mówić o swej miłości do kobiety i upewniać
ją, że jego miłość jest nieodwołalna. Jeśli mężczyzna okaże się niepewny, dojrzała kobieta zdobędzie się na stanowczość, by od niego odejść i by dać szansę innemu.
Prawdziwie dojrzały mężczyzna ma największą władzę na tej ziemi – władzę nad samym sobą: nad swym egoizmem, popędami, emocjami. Potrafi wychowywać innych, czyli –
na wzór Jezusa – kochać i wymagać. Jest dzielnym i wiernym żołnierzem dla tych, których kocha najbardziej, zwłaszcza dla żony i dzieci. To ktoś silny, dbający o zdrowie i wygląd fizyczny,
ale jednocześnie człowiek sumienia, który żyje w czystości. Ta natomiast czystość nie wynika
z obojętności wobec kobiet. Przeciwnie, mężczyzna czysty potrafi kochać tak mocno, że jest w
stanie zapanować nad pragnieniem bliskości – także tej cielesnej i seksualnej – jeśli w danego
rodzaju więzi czy w danej chwili ta bliskość byłaby niedojrzała, grzeszna albo z jakiegoś względu niepokoiłaby kobietę. Dojrzały mężczyzna panuje nad sobą nie po to, by się umartwiać czy
uciekać od radości życia, ale po to, by radośnie kochać.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkanocna
3. maja 2015

1.
Dziś obchodzimy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Niech nasz patriotyzm
przejawia się zarówno w modlitwie za Polskę jak i poprzez pracę dla jej dobra i troskę o
dobre imię naszej Ojczyzny.
2.
W kalendarzu liturgicznym obchodzić będziemy: w środę 6. maja święto świętych
Filipa i Jakuba Młodszego, apostołów, w piątek 8. maja uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski. Tego dnia po Mszy św. wieczornej rozpocznie się w
naszej parafii 24. – godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, która będzie trwać do sobotniej Mszy św. wieczornej. Monstrancja z Najświętszym Sakramentem zostanie wystawiona w Kaplicy Krzyża Świętego. Wszystkich parafian oraz wspólnoty zachęcamy i zapraszamy
do modlitwy adoracyjnej. Pamiętajmy w modlitwach szczególnie o dzieciach przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii św., o młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania oraz zdającej egzaminy maturalne. Nich adoracja będzie wyrazem naszej pobożności i żywej wiary w eucharystyczną obecność Pana Jezusa.
3.
Rozpoczął się 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.
4.
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. Dochód ze sprzedaży biuletynu parafialnego przeznaczony zostanie na zorganizowanie festynu.
5.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Przewodnim tematem najnowszego numeru „Niedzieli” jest uroczystość Królowej Polski. Oprócz tego m.in. interesujący wywiad z komendantem papieskiej Gwardii Szwajcarskiej.
6.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Zygmunta Trzcińskiego, l. 66, Weronikę Wiśniewską, l. 88, Lidię Siudek, l. 81. ”Wieczny odpoczynek…”.
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Intencje Mszalne 04.05 – 10.05.2015 r.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Reginę Łuniewską – int. od męża.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + Antoniego Zielskiego – 23 r. śm.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 4.
Za + Marię i Józefa Łęgowskich; Henryka Kaplarnego.
Za + Urszulę Moczadło; Feliksa i Feliksę Moczadło.
Za + z rodziny Krakowskich i Kawiaków.
Za + Włodzimierza Kabzioskiego – 19 r. śm; Jadwigę Kucharczyk – int. z racji
urodzin; Jana Kucharczyka.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
O dary Ducha Św. zwłaszcza dar mądrości dla Polaków na czas wyborów.
Za + Leona Giełżynia – popogrzebowa.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 5.
Za + Franciszka i Romana Małeckich.
Za + Mariannę, Franciszka, Stefana, Tadeusza Małeckich.
Za + Bernarda i Helenę Swinarskich ich dzieci Jerzego i Irenę.
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VI Niedziela
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Za + Lucjana i Jadwigę Obczyoskich; Katarzynę i Jana Kosidło.
O światło Ducha Św. dla Szymona na czas egzaminów maturalnych.
Za + Irenę Krakowską – 1 r. śm.
Za + Genowefę Dobrzyoską – 10 r. śm; Marię, Alfonsa Dobrzyoskich.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 6.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Stanisława Hoga – 8 r. śm
Za + Patryka Krzyżanowskiego.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Stanisława Grala.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 7.
Za + Józefa Bakalana; Antoniego i Zofię Radziszewskich.
Za + Leonarda Kopczyoskiego – 2 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Stanisława Gruszczyoskiego – int. z racji imienin.
O Boże błog. i dary Ducha Św. dla kapłanów i sióstr zakonnych posługujących w
naszej parafii
Za + Stanisławę Ostrowską.
Za + Zygmunta Zajączkowskiego – 25 r. śm; rodziców Zajączkowskich, Kaliszer;
siostrę Marię; siostrzenicę Teresę.
Za + Stanisława Wiśniewskiego –int. z racji imienin.
Za + Monikę Bojar – 1 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 8.
Za + Stanisława Guzowskiego – int. z racji imienin.
Za + Stanisława Piotrkowskiego; Martę i Stefana Lubczyoskich.
Za + Stanisławę Kulwicką; Leokadię Rutkowską.
Za + męża Stanisława Pszuk – int. z racji imienin.
Za + Stanisława Wyszkowskiego; rodziców Jana i Irenę.
Za + Irenę i Władysława Lankiewicz.
Za + Joannę Muszyoską – 1 r. śm;
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 9.
Za +Agnieszkę – 10 r. śm. męża Mieczysława Wojciechowskich; siostrę Halinę –
int. z racji urodzin.
Za + Franciszka – w rocz. śm; Kazimierę i Tadeusza Cieszyoskich.
Za + Zofię, Zygmunta, Danutę i Bogdana Gutkowskich.
Za + Martę i Franciszka Szemrowicz.
Za + Stefana Broś – 6 r. śm; zm. rodziców; siostrę Halinę i brata Kazimierza.
Za +Balbinę, Urszulę, Teresę, Waleriana, Korneliusza, Bonifacego Ottowicz;
Stanisława Brozdowskiego.
Za + Stanisławę i Stanisława Nowowiejskich; Genowefę, Antoniego i Kazimierza
Krajewskich; Annę Osmaoską – 2 r. śm.
Suma – za parafian.
Za + rodziców: Stanisławę i Franciszka, brata Jerzego i Zdzisławę
Przedziękowskich.
Za + Stanisława Witkowskiego – z okazji urodzin i imienin.
O zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy i jej rodziny.
Za + Bernarda – 21 r. śm. i Helenę Szenfeld; zm. z rodziny Kaczorek i Szenfeld.
Za + Mariannę i Teodora Natuckich – greg. 10.
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