O trudnej sztuce akceptacji siebie i innych...
Jest takie powiedzonko, że ojcowie kochają swoje dzieci "za coś", a matki
"mimo wszystko". I do tego drugiego sposobu wartościowania przekonuje nas,
znany w całym kraju duszpasterz akademicki, ks. Mirosław Maliński, w swojej
najnowszej

książce

pod

tytułem. "Temperamenty". Mówiąc o

relacjach

międzyludzkich wiąże sferę psychologiczną z duchową.
Autor rozwija myśli, że na ogół kochamy siebie i innych pod jakimś
warunkiem. A przecież – zauważa ks. Maliński – to, jacy jesteśmy, nie podlega
wyborowi. Wymaga po prostu akceptacji. Na ogół każdy chce, by wszystko
układało się zgodnie z jego decyzjami. A przecież jakaś część nas samych nie
podlega żadnemu procesowi decyzyjne mu i nie mamy na nią wpływu.
Wartą uwagi jest również myśl, że temperamentu nie można oceniać. Ocena,
zwłaszcza szybka, utrudnia, a niekiedy uniemożliwia zrozumienie drugiego
człowieka. Nie ma temperamentów dobrych i złych. "Na podstawie każdego
temperamentu można zbudować dobrą, silną, zwartą osobowość, można zbudować
charakter, który będzie służył innym ludziom". Książka podpowiada, jak budować
tożsamość.
Zaczęłam od relacji z dziećmi i na nich skończę. Otóż ks. Maliński cały
rozdział poświęcił właśnie kontaktom z dziećmi. Pokazał, co może się wydarzyć,
gdy zetkną się bardzo różne temperamenty. W jakich sytuacjach powstają
niezrozumienie lub przeciwnie harmonia i ład.
Książkę można zamówić na www.2ryby.pl. Zbudowana postawą naszych
parafian,

którzy

okazali

wielkie

zainteresowanie

książkami

wyłożonymi

w kościelnej kruchcie, nie wątpię, że i "Temperamenty" ks. M. Malińskiego trafią
do naszych domowych bibliotek.
Oprac. Leokadia Pawliszak
Akcja Katolicka
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Jana (J 20, 19-31)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami. przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na
nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie
był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy
Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł,
choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg
mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.04.2021r.
INTENCJE MSZALNE:
12. 04. Poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Patera oraz
śp. Rodziców
13. 04. Wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Za Parafian
14. 04. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza Chudy oraz
śp. Alicji, Wiktora i ich zmarłych Rodziców
15. 04. Czwartek
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Danieli
i Ignacego Woźniak – intencja od córki Izabeli
16. 04. Piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisławy Kwaśnickiej od
Róż Różańcowych z Nowolesia
17. 04. Sobota
Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszki i Romana
Przyszlak oraz zmarłych z Rodziny. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbki
18. 04. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Patera
w 5. rocznicę śmierci
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Anieli i Andrzeja
oraz Emilii i Macieja oraz zmarłych Dziadków
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Bandury
w 7. rocznicę śmieci. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbki
1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim Sanktuarium
odmawiając różaniec o godzinie 1730.
2. Bardzo dziękuję Pani Burmistrz i Radnym Miasta i Gminy Strzelin za podjęcie uchwały
dotującej remont elewacji Sanktuarium w Nowolesiu w kwocie pięćdziesięciu tysięcy
złotych.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Chrystus jest naszym pokojem
Jezus przynosi dar pokoju. Więcej, to On sam jest pokojem. Jego pokój jest głębszy, inny od
tego, który daje świat, bo Chrystus przyszedł nas zbawić, przeszedł przez krzyż, śmierć i piekło.
Pokój Jezusa jest doskonały, bo jego źródłem są Jego rany. Ten pokój napełnia nas także
w sakramencie pokuty, kiedy doświadczamy przebaczającej miłości Boga. Pokoju
i miłosierdzia doświadcza Tomasz Apostoł, kiedy jest zaproszony do tego, aby włożyć ręce
w rany Jezusa, niejako wejść w nie całym swoim życiem. „Unieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź
wierzącym”. Uwierzmy i oddajmy się w pokorze Bogu, abyśmy i my zostali napełnieni Jego
pokojem.
Panie Jezu, przeniknij moje serce darem Twojego pokoju i przebaczenia. Chcę być tym, który
umie przebaczyć drugiemu człowiekowi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla
wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą
do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski (Dz. 699).

