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Dobry Pasterz
zróżnicowanie sprawia, że każdy z nas, a
co za tym idzie każda z owiec ma własną, indywidualną drogę naznaczoną własnymi radościami i własnymi problemami. Bardzo często zdarza się, że nasz
brak odpowiedzialności sprawia różnego
rodzaju poranienia. Ale i to nie zraża
Dobrego Pasterza, który z miłością opatruje "chore miejsca" naszego życia. Natomiast ilekroć narazimy się na
"ubrudzenie" naszej ludzkiej (stworzonej
na obraz Boga) natury, Jezus Chrystus
zaraz jest gotów ją oczyścić. Zawsze
pełen miłosnej troski. Moglibyśmy powiedzieć - nadopiekuńczy. Tak postępuje
tylko Dobry Pasterz. Jest to postawa

Ks. Piotr Pastewski

N

iedziela, którą dziś przeżywamy
nazywana jest Niedzielą Dobrego
Pasterza. W Ewangelii przeznaczonej na
tę niedzielę to Pan Jezus objawia się jako
Dobry Pasterz. Daje się poznać jako
Ten, który troszczy się o każdą swoją
owcę, czyli o każdego z nas. Co więcej
zna nas wszystkich po imieniu, doskonale zna naszą tożsamość. jego pragnieniem jest, aby pochylić się nad każdym z
nas z osobna. Nie przeszkadza Mu nawet to, że jesteśmy tak bardzo różni, że
jako stado nie jesteśmy jednorodni. To
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zupełnie przeciwna do postawy najemnika. Ponieważ owce nie są jego własnością, więc o nie w ogóle się nie troszczy.
Nawet nie dąży do tego, aby je poznać, a
tym bardziej pokochać.
Przeczytałem gdzieś w internecie, że
Ewangelia o Dobrym Pasterzu każe nam
zastanowić się
nad niewypowiedzianą troską z
jaką każdy dobry
pasterz podchodzi do powierzonych
sobie
owieczek.
"Lekarz jest pasterzem swoich
pacjentów i dlatego musi znać
ich cierpienia i
słabości.
Nauczyciel
także
jest pasterzem
swoich uczniów.
Dobry nauczyciel nie wyobraża sobie, żeby
wszyscy jego uczniowie byli tacy sami.
Zna on każdego i traktuje indywidualnie.
Podobnie jest z księdzem – jest on pasterzem swojej paraﬁi."
Pan Jezus porównując siebie do Dobrego Pasterza ukazuje nam swoją bezwarunkową miłość. Miłość posuniętą do
gotowości, aby poświęcić się bez reszty,

a jeśli przyjdzie taka potrzeba, aby oddać
życie za swoje owce. "Nikt nie ma większej miłości od tej, aby życie swoje oddać za przyjaciół swoich".
Jest taka piękna historia zawiązana z
Matką Teresą z Kalkuty, którą w swojej
książce przytacza O. Marcelo Rossi. To
starym człowieku, który mieszkał w Australii,
w skrajnej nędzy i zapomnieniu. Był bardzo
stary, a w jego
domu panował
bałagan i brud.
Ludzie go ignorowali i unikali z
nim kontaktu z
powodu
jego
pożałowania
godnego stanu.
Matka Teresa
zbliżyła się do
niego i poprosiła o pozwolenie
na posprzątanie
i wyczyszczenie jego domu, a także pościelenie łóżka. Mężczyzna odpowiedział,
że wszystko jest w porządku i jej podziękował. Zakonnica nalegała, mówiąc,
że może być znacznie lepiej i zaczęła
sprzątać. Pośród niezliczonych zakurzonych przedmiotów, które znalazła, była
tam stara i zardzewiała lampa. Zapytała
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mężczyznę, kiedy po raz ostatni zapalił
światło. Odpowiedział, że nigdy nie używał światła, ponieważ nikt go nie odwiedzał. Matka Teresa zapytała, czy byłoby
dla niego kłopotem zapalanie światła,
jeśli przyjdą do niego siostry, by go co
dzień odwiedzać. Starzec chętnie się
zgodził. Tak też się stało. Matka Teresa
opowiedziała tę historię po dwóch latach od spotkania z mężczyzną i nie pa-

miętała już dokładnie, kiedy otrzymała
wiadomość: „Powiedzcie mojej przyjaciółce, że światło, które zapaliła w moim
domu, wciąż świeci”.
Niech obie te historie i ta z Ewangelii o
Dobrym Pasterzu i ta o Matce Teresie z
Kalkuty uświadomią nam, jak jesteśmy
cenni, jak bardzo jesteśmy kochani w
oczach Pana Boga.

Nie! - dla kultury obojętności
wobec bliźniego

„

gdzie umiarkowanie jest błędem, tam
obojętność zbrodnią”. Bóg nigdy nie był
obojętny na świat – kocha go do tego
stopnia, że oddał swojego Syna dla zbawienia człowieka. Przez wcielenie, życie
ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie
Syna Bożego otworzył definitywnie brama między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią, człowiekiem a człowiekiem. Warto w tym miejscu przytoczyć piękne słowa papieża Franciszka
„(..) zależy Bogu na każdym z nas, zna
nas po imieniu, troszczy się o nas i nas
szuka, kiedy Go opuszczamy”. Jednak
człowiek ma tendencję do zamykania się
w sobie i zamykania tej bramy, przez
którą Bóg i bliźni wchodzą w jego rzeczywistość. Świat wydaje się coraz bar-

Helena Oksiuta

To kultura dobrobytu prowadzi nas do myślenia o sobie
samych, znieczula na wołanie innych.
Sprawia, że żyjemy w mydlanych bańkach, które są ładne, ale są niczym, są
złudzeniem tego, co próżne, tymczasowe, co prowadzi do obojętności na innych, co więcej, do globalizacji obojętności”. Te „mocne” słowa papieża Franciszka stanowią motyw przewodni naszych dzisiejszych rozważań. Na polu
nauk społecznych obojętnością nazywamy brak reakcji na otaczające wydarzenia. Obojętność to bierność, niechęć,
nieczułość, niedbalstwo, lenistwo, marność. Georg Lichtenberg powiada „(…)
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dziej obojętny na Boga i drugiego człowieka. Nasza postawa niestety często
charakteryzuje się tym, że niezależnie od
tego, czy żyje nam się dobrze, czy borykamy się z problemami, jesteśmy zorientowani jedynie na sprawy własne, zapominamy o innych, zamykamy się na innych. Człowiecze serce popada w obojętność. Ta egoistyczna postawa wydaje
się, że przybiera dziś rozmiary światowe,
tak iż możemy mówić o globalizacji
obojętności. Zastosowanie pojęcia globalizacji uwydatnia fakt, że w dzisiejszym
świecie przemiany, jakim podlega człowiek są uwalniane od wszelakich ograniczeń. Termin globalizacja opisuje nowy
uniwersalny porządek świata: podkreśla
wielkość, nietrwałość, zmienność, brak
centrum. Globalizacja w wymiarze świadomościowym stanowi niepokojące
uczucie, że rzeczy, zjawiska wymykają się
nam z rąk. Gwałtowne zmiany cywilizacyjne, w tym społeczne zawsze w jakiś
sposób oddziaływają na człowieka. Kultura, media, atmosfera liberalnego, laickiego społeczeństwa, w którym żyjemy,
mają na nas wpływ. Obojętność jest realną pokusą tego świat, dla wszystkich,
także dla nas, chrześcijan. Być obojętnym jest zwyczajnie łatwiej. Po co się
mieszać, angażować, pomagać. Lęk czy
zwykły egoizm? Najłatwiej wobec drugiego człowieka wypowiedzieć słowa: daj
mi spokój, nie mam czasu, nie interesuje
mnie to. Taka postawa jak pisze prof.

Karol Toeplitz oznacza „(…) aprobatę
wszystkiego: dobra i zarazem zła, prawdy i nieprawdy, sprawiedliwości i jej
gwałcenia”. Narcyza Żmichowska pisarka z epoki pozytywizmu w jednej ze
swych powieści napisała „(...) obojętność jest sama przez się grzechem; według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętnym nie bywa:
zawsze ten tego, a ten owego może
zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub
nauczyć, zabawić lub znudzić”. Pojęcie
obojętności jest zupełnym przeciwieństwem chrześcijańskiej troski o bliźnich,
która jest prawdą uniwersalną, jedną z
podstawowych prawd Ewangelii: „Także
dzisiaj Bóg nas prosi, abyśmy byli stróżami naszych braci” (por. Rdz 4,9). Serce
nie tylko chrześcijanina powinno być
wrażliwe na drugiego człowieka. Sam
Chrystus mówił „Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”( J 15, 13). Tak
ja Bóg patrzy na nas, tak i my musimy
dostrzec i zobaczyć drugiego człowieka.
Ks. Józef Tischner pisał „(…) zwróćmy
najpierw uwagę na sprawy prostsze, na
sprawy codzienne – na stosunek do tych
ludzi, z którymi codziennie obcujemy,
stosunek do własnej rodzimy, matki,
ojca, brata, siostry, na stosunek do naszych przyjaciół. Zapytajmy własnego
serca: czy jesteśmy wierni tym ludziom?”. Nieczułość także rani osoby
reprezentujące taką postawę. Czynią
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sobie krzywdę, zatracając zdolność
do empatii, zrozumienia najprostszych
życiowych sytuacji. Co z naszą gotowością do dawania świadectwa, do podejmowania odpowiedzialności za budowanie i wzbogacanie całej rzeczywistości
oraz życia społecznego? Według papieża
Franciszka „(…) jesteśmy zdezorientowani, nie zwracamy uwagi na świat, w
którym żyjemy, nie troszczymy się, nie
strzeżemy tego, co stworzył Bóg dla
wszystkich, i nie jesteśmy nawet zdolni
do wzajemnej troski o siebie. A gdy ta
dezorientacja przybiera rozmiary światowe, dochodzi do tragedii”. W dzisiejszym świecie albo niesłychanie przerysowuje się relacje międzyludzkie, miłość i

ofiarność, albo kwitnie pozorność, egoizm, apatia, nienawiść, zazdrość. Św. Jan
Paweł II pisał „(…) człowiek dociera do
miłości Boga, do Jego miłosierdzia, o
tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”. Odpowiedź na globalizację obojętności jest jedna, stanowi ją
cywilizacja miłości. „Troszczmy się o
siebie wzajemnie, by się zachęcać do
miłości i do dobrych uczynków" (Hbr
10,24). Czy obojętność nie jest zmorą
naszych czasów, naszej codzienności?
Obojętność zawsze oddala nas od Boga i
ludzi. Pamiętajmy na końcu sądzeni będziemy właśnie z miłości… „Uczyń serca
nasze według serca Twego”.

UROCZYSTOŚĆ
NMP, KRÓLOWEJ POLSKI
2 maja 2015
Porządek mszy świętych:
8.00, 10.00 i 18.00

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Jubileusz Miłosierdzia w internecie.
Stolica Apostolska uruchomiła specjalną
stronę internetową poświęconą rozpoczynającemu się 8 grudnia br. Jubileuszowi Miłosierdzia. Obok włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, portugalskiego jest ona redagowana również
w języku polskim.
Radość po ogłoszeniu wizyty Franciszka na Kubie. Choć nie wiadomo
na razie, jak długo potrwa wizyta Papieża
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Franciszka na Kubie, to jednak już sama
jej zapowiedź wzbudziła entuzjazm i falę
komentarzy w tym kraju. Jak poinformował ks. Federico Lombardi, Ojciec Święty odwiedzi wyspę we wrześniu przed
pielgrzymką do Stanów Zjednoczonych.
Plaga profanacji w Belgii i Francji.
Okazuje się, że nie tylko Francję dosięgła
plaga profanacji miejscu kultu religijnego.
Okazuje się, że o wiele gorzej. Ostatnie
oficjalne dane, jakimi dysponuje policja,
dotyczą roku 2013. Zgłoszono wówczas
673 profanacji.

2.

3.

4.
5.
6.

Dziś – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza ze
względu na proklamowaną w tę niedzielę perykopę ewangeliczną o Chrystusie
Dobrym Pasterzu. Podczas Mszy Świętej modliliśmy się o powołania do służby
Bogu w Kościele i podobnie będziemy czynić w najbliższym tygodniu z racji
obchodzonego dziś 52. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, rozpoczynającego okresowe dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w naszej Ojczyźnie – Tydzień Modlitw o Powołania.
Dzisiejsza – ostatnia niedziela kwietnia – jest również dniem modlitwy za kierowców. Jest to inicjatywa polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu, w skrócie MIVA Polska. To stowarzyszenie zachęca
kierowców do składania ofiar w wysokości jednego grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr na środki transportu dla misjonarzy.
Jutro w połączeniu z mszami świętymi modlić się będziemy do Dzieciątka Jezus. Natomiast we wtorek przyzywać będziemy wstawiennictwa błog. Marty
Wieckiej.
W środę o godz. 8.30. kwietniowa msza św. wspólna za zmarłych.
W czwartek obchodzić będziemy 15 rocznicę istnienia naszej parafii.
W piątek rozpoczniemy nabożeństwa majowe. Jako Polacy mamy szczególne
zobowiązanie do oddawania czci Matce Bożej, dlatego zachęcamy parafian do
licznego udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele. Za6

7.

8.




7.
8.

9.

chęcamy także do podtrzymania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej i pieśni
maryjnych przy kapliczkach przydrożnych przez osoby, które nie mogą przyjść
do kościoła w godzinach nabożeństwa.
Ponieważ 3 maja w tym roku przypada w niedzielę wielkanocną, stąd Uroczystość NMP Królowej obchodzić będziemy w najbliższą sobotę. Msze św. sprawować będziemy w porządku niedzielnym. Nie będzie tylko mszy św. o godz.
11.30! Podczas każdej mszy św., w miejsce kazania, odnowimy Śluby Jasnogórskie.
W tym tygodniu obchodzimy dni eucharystyczne:
pierwszoczwartkową Godzinę świętą odprawimy 30 kwietnia o godz. 17.00
pierwszy piątek – okazja do spowiedzi o godz. 8.00 i 17.00
pierwsza sobota miesiąca przypada w Uroczystość Maryi Królowej Polski i o
godz. 17.30 nabożeństwem majowym rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
W tym tygodniu, w piątek, tylko ks. proboszcz odwiedzi chorych z Komunią
św. Ks. Mateusz swoich chorych odwiedzi w sobotę 9 maja
Podajemy majową intencję modlitewną dla członków Żywego Różańca: Abyśmy odrzucając postawę obojętności, zatroszczyli się o ludzi, którzy cierpią,
szczególnie o chorych i ubogich.
Przy wejściu do kościoła nabyć można jak zwykle najnowszą prasę katolicką.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 27 kwietnia
8.30 + Małgorzata i Michał Winter w 9 rocz. śm. Małgorzaty
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 o łaskę nawrócenia dla grzeszników
Wtorek – 28 kwietnia
8.30 + Brygida Konopska - int. od Andrzeja z rodziną z Częstochowy
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz
o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo
Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
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Środa – 29 kwietnia - św. Katarzyny Sieneńskiej
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Andrzej Bolda w dniu urodz. oraz rodz. Anna i Narcyz Hoffmann
Czwartek – 30 kwietnia
8.30 + z rodz. Ziólkowskich
o błog. Boże i potrzebne łaski dla Jana, Aleksandry, Franciszka i Damiana
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + Anastazy i Franciszek w dniu urodz. Anastazego
Piątek – 1 maja
8.30 + mąż Aleksander w 14 rocz. śm. oraz córka Teresa
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + Adam Jeschke w rocz. trag. śm., wszyscy zmarli z rodz. Asmus i Jeschke
oraz Aleksandra Necel
Sobota – 2 maja - NMP Królowej Polski
8.00 + Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
10.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
18.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA
V Niedziela Wielkanocna – 3 maja
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Franciszek i Maria Daleccy, Tadeusz, Aniela i Władysław w 7 rocz. śm. Marii
11.30 + rodz. Leon i Leokadia Golombek, dziadkowie z ob. str. oraz Edmund
i Zenon Gross
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże
w 18 rocz. urodz.

PARAFIA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 84-100 Puck, ul. Swarzewska 84
tel. (58)7743007, tel. kom. 723967551; faks (58)7746622
e-mail: sfaustyna.puck@gmail.com; www: http://www.faustinum.jelonek.com.pl
numer konta parafialnego: BS Puck 4183480003-0000-0000-0417-0001
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