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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZIY
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
rok C

Na Nowy Rok: krótka recepta na dobrą rozmowę

Recepta na rozmowy jest prosta: bójmy się, że zinterpretowaliśmy, wtedy rozmowy będą nas do siebie
się nie dogadamy, rozmawiajmy tak, jakbyśmy mówili zbliżać.
w obcym języku.
Jeszcze malutkie post scriptum. Mężczyźnie znacznie
Jak dać najkrótszą receptę na dobrą rozmowę? Poza łatwiej nazwać, o co mu chodzi. Po pierwsze, o mniej
tym, że nie wolno rozmawiać w gniewie, bo to zawsze mu chodzi, a po drugie bardziej konkretnie to potrafi
jest złe. Chociaż czasem rozmowa w gniewie, jak się określić. Kobiecie jest dużo trudniej. Nie wynośmy się
opamiętamy, może się przerodzić w bardzo pozytywną nad żonę, że ryczy i właściwie nie wie dlaczego, że nie
wie, o co jej chodzi i nie potrafi się wysłowić. Z kolei
rozmowę nieraz do rana trwającą…
przeciętna kobieta ma zdecydowanie wyższą empatię od
Zapamiętajmy: język obcy. Rzeczywiście język obcy przeciętnego mężczyzny, wobec czego może dużo
może być kluczem do dobrej rozmowy. Wyobraźmy łatwiej się wczuć w to, o co mu chodziło. A my
sobie, że rozmawiamy w języku obcym, który słabo jesteśmy dosyć toporni – drogie panie, nie liczcie na
znamy. Jak wtedy mówimy? Wolno i wyraźnie; nasze domyślanie się. W efekcie mamy to, co przecież
patrzymy na usta; konstruujemy proste zdania; jeśli wszyscy obserwujemy. Komunikacja od męża do żony
mówimy „korba”, to kręcimy ręką; jak mówimy idzie podwójnie łatwo, bo raz, że on łatwiej określa, o
„w górę”, to wznosimy ręce i oczy w górę. Mało tego; co mu chodzi, a dwa, że ona w mig łapie; a w drugą
co chwilę pytamy, „czy dobrze zrozumiałem?” (to stronę idzie podwójnie trudno: jej trudno jest nazwać, o
ważna rzecz w komunikacji tzw. informacja zwrotna – co jej naprawdę chodzi, a do tego on nie „kuma”. I stąd
czyli nazwanie swoimi słowami, jak zrozumiałem), w efekcie obserwujemy, że wszystkie żony wiedzą
a także, „czy zostałem dobrze zrozumiany?”. Wtedy wszystko o mężach, a mężowie nic nie wiedzą o swoich
w języku, który mało znamy, dogadujemy się niezwykle żonach.
precyzyjnie. Bo... boimy się, że się nie dogadamy.
I trzeba z tym żyć, i trzeba się nad tym uśmiechnąć, i
W takim razie recepta na rozmowy jest prosta: bójmy raz jeszcze: jeżeli się nauczymy dobrze rozmawiać,
się, że się nie dogadamy! — Czy ja cię na pewno dobrze dobrze, życzliwie, tak że po każdej rozmowie będziemy
zrozumiałem? Czy naprawdę ci o to chodziło? — Ależ sobie bliżsi, to jesteśmy na najlepszej drodze do
nie, chodziło mi o to i o to. — A, teraz rozumiem, własnego szczęścia. Bo podstawowym elementem
chodziło ci o to. — Jeszcze niezupełnie, ale trochę szczęścia człowieka żyjącego w małżeństwie jest – poza
cieplej. Z życzliwością, a nie z podejrzliwością czy własnym wzrostem – dobra relacja z żoną/mężem.
niechęcią. Jeżeli będziemy się tak właśnie
Jacek Pulikowski
„konstruktywnie” bali o to, czy nasze rozmowy będą
dobre, czy przypadkiem czegoś źle nie

„ Bło go sławio n y każdy, kto się bo i Pan a, kto ch o dzi Jego dro gam i. ” (Ps 1 28, 1 )
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZIY

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2012 roku, jest świętem Świętej Rodziny
z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na
nasze rodziny. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do
życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego
chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do
życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie
w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu
zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów nasze rodziny stawały się prawdziwym
domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają
być solą dla ziemi w doczesnej pielgrzymce wiary. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą
Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi opartych na prawdziwej miłości.
2. Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2012. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był
brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego i naszej lokalnej wspólnoty,
w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale
także nad tymi najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami. Wydaje się bowiem, że poza
chwilowymi odruchami jedności i solidarności ciągle nie potrafimy wyciągać właściwych
wniosków z kolejnych lekcji historii i z kolejnych dopustów Bożych…
3. Jutro podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które
będziemy celebrowali o godzinie 16.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za
miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy
i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych
rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak
wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie
zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu
„Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne;
pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, oraz
pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do
spowiedzi świętej pierwszopiątkowej.
5. W najbliższy wtorek, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański
2013. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy
Świętych w naszym kościele o godz. 11.00 i 16.00
6. W następną niedzielę, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego. Błogosławieństwo kredy
i kadzidła. W tym dniu z racji trwającego Roku Wiary, wierni mogą zyskać odpust zupełny, za
udział w celebracji. Msza św. o godz. 8.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 16:00 tradycyjne
spotkanie jasełkowe na Świetlicy Wiejskiej, na które serdecznie zapraszamy.
7. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Maruszczak Beacie i Mikrut
Bożenie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Smoleńską Karolinę i Przybylską Danutę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Eugeniusz Chmiel, Eugeniusz Krowiak, Eugeniusz Wytyczak, Sylwester Buć,
Mieczysław Galica, Genowefa Borzęcka, Angela Hermanowicz, Edward Borzęcki.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00.
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