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Ojcem być...

Głos Siostry FaustynY
XII Niedziela
w ciągu roku
21 czerwca 2015

23 czerwca
DZIEŃ OJCA
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w dużej mierze zależą od miłosnych relacji obojga rodziców. Nie można zatem w
żaden sposób deprecjonować udziału
ojca w okresie oczekiwania przyjścia
poczętego dziecka na świat. Co za tym
idzie bardzo ważne jest, aby mężczyzna
od samego początku "pojawienia się"
dziecka BYŁ jego ojcem. Nie można
"uciekać" od tej myśli i roli tłumacząc
sobie, że mam czas aż dziecko się urodzi. Powiedziałbym nawet więcej: mądry
chłopak dojrzewa do roli ojca
sam będąc jeszcze dzieckiemsynem. Wiemy,
że każdy człowiek ma skłonność do powtarzania zachowań
swoich
rodziców, dlatego przyszły tata powinien
obficie korzystać z dobrego przykładu
swojego ojca. W ten sposób powinien
budować własny wzorzec ojcostwa.
Przygotowując się do ojcostwa warto
często zadawać sobie pytania o to jaki
jest czy był mój ojciec. Dlaczego w konkretnych sytuacjach zachowywał się tak,
a nie inaczej? Jak traktował innych ludzi,
szczególnie swoje dzieci i żonę? Czy miał
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ziś, gdy fala "gender" przelewa się
przez świat warto mocno podkreślić potrzebę uczestnictwa obojga rodziców w wychowaniu dziecka. W procesie
wychowawczym ważny jest wkład zarówno mamy jak i taty. Bo ważne jest
to, aby dziecko rozwijało się doświadczając tego co daje macierzyństwo oraz
ojcostwo. W przededniu święta Dnia
Ojca zastanówmy się wspólnie nad tym
czym jest i jakim powinien
być wzorzec
ojca.
Myślę, że warto na sam początek podkreślić, że rola ojca nie zaczyna się dopiero
po przyjściu dziecka na świat. Jego obecność i miłość ważna i potrzebna jest już
w okresie prenatalnym. To nie jest tak,
jak do niedawna uważano, że w tym czasie liczy się tylko miłość i troska matki.
To prawda, że nauka uważa, iż dziecko
będąc w łonie matki odczuwa przede
wszystkim jej zachowania, ale przecież
jest rzeczą zrozumiałą, że te zachowania
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szacunek dla swoich rodziców, czyli
dziadków? Odpowiedź na te pytania to
fantastyczny skarbiec ojcowskich darów
składających się na ojcowski wzorzec. A
co wówczas, gdy odpowiedzi na powyższe pytania są negatywne? No cóż, jak
mówią, i na śmietnisku może wyrosnąć
piękna róża. Wydaje mi się, że w takiej
sytuacji mogą być dwa wyjścia: albo postanowić sobie, że ja takim nie będę,
albo znaleźć w najbliższym otoczeniu
mężczyznę, który właściwie pełni swoją
funkcję i można go naśladować.
Dlaczego tak ważny jest właściwy wzorzec ojcostwa? Anna Błasiak w jednym z
numerów "Posłańca Serca Jezusowego"

napisała: "Mężczyzna wprowadza je w
rzeczywistość zewnętrzną przez pobudzanie jego ciekawości i zainteresowań.
To tato tłumaczy i udziela odpowiedzi
na pytania, stając się przewodnikiem po
życiu, a przez to zapewnia poczucie bezpieczeństwa w wychodzeniu ku światu.
Uczy dziecko przez to bycia odważnym i
otwartym. On też orientuje je na świat
wartości i życie religijne, dając mu przykład własnym zachowaniem."
Na koniec wszystkim ojcom i kandydatom na ojców chciałbym życzyć, aby
swoim synom pozostawili najpiękniejszy
wzór ojcostwa.

Św. Jan Chrzciciel wiara nie zna kompromisów

„

wspomniał moje imię” (Iz 49,1). To powołanie wywodzi się z planu samego
Boga, z Jego zbawczej miłości, i jest wpisane w historię człowieka od pierwszej
chwili poczęcia w łonie matki. Według
św. Jana Pawła II „(…) pozostał mu wierny aż do ostatniego tchnienia”. Jan
Chrzciciel w dziejach chrześcijaństwa
jest niezwykle ważną postacią. Jest on
bowiem tym, który miał przyjść, by zapowiedzieć przybycie Mesjasza. Jest tym,

Helena Oksiuta

Pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi” (Łk 1,76).
Doskonale wiemy, jak na to powołanie
odpowiedział Jan Chrzciciel. Odpowiedział całym swoim życiem. Już samo
przyjście jego na świat w okolicznościach niezwykłych, świadczy o jego Bożym powołaniu. „Powołał mnie Pan już z
łona mej matki, od jej wnętrzności
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który miał przygotować drogę Panu. Jan
Chrzciciel kończy czas Starego Testamentu i otwiera bramy Nowego Czasu –
Czasu Jezusa Chrystusa. Widzimy wielką
postać, moc w cierpieniu, w przeciwstawianiu się złu. Skąd rodzi się takie życie?
Życie silne wewnętrzne, prawe, konsekwentne, bezkompromisowe,
tak
całkowicie oddane
Bogu. Odpowiedź
wydaje się prosta.
Siła ducha ma swoje korzenie w autentycznej i głębokiej relacji z Bogiem, w modlitwie.
Jan Chrzciciel jest
przykładem zachowania prymatu Boga w życiu. Papież
Benedykt XVI pisał
„(…) życie chrześcijańskie wymaga,
by
tak
rzec,
‘męczeństwa’ codziennej wierności
Ewangelii, to znaczy męstwa pozwolenia,
aby Chrystus w nas wzrastał i żeby to
Chrystus ukierunkowywał nasze myślenie i działania. Ale może to zachodzić w
naszym życiu jedynie wówczas, jeśli
mocna jest nasza relacja z Bogiem”. Jan
Chrzciciel był bezkompromisowym głosem, który głosił prawdę. Dla współczesnego chrześcijanina jego postać jest

znakiem jak prawdę weryfikować i gdzie
jej szukać. Fundamentem prawdy jest
zawsze Bóg. Przez Jego pryzmat należy
spoglądać na rzeczywistość. On jest jedyną szansą przemieniania rzeczywistość. Jan pokazuje, że wszelkim źródłem
odniesień powinien być Bóg. Zwraca
swoją osobą uwagę na
jeszcze jeden ważny
aspekt relacji związanych z prawdą, z życiem w prawdzie.
Ukazuje, że nie ma
możliwości wchodzenia w układy z kłamstwem, ze złem, nie
można zawierać kompromisów z szatanem
i grzechem. Takie
postępowanie zawsze
zakłada
przegraną
człowieka. Bóg nas,
przez osobę Jana próbuje obudzić, pokazując jak ważne jest odczytywanie prawd Bożych w codzienności. Codzienność musi prowadzić do
Boga, a nie od Niego oddalać. Nie ma
miejsca na pozory dobra i wiary. To jest
bardzo konkretne zadanie przed, którym
Pan nas stawia. I jest ono do zrealizowania. Jan Chrzciciel to udowodnił. Jan
pokazał, że wiara sama w sobie nie jest
tylko darem, ale nade wszystkim właśnie
zadaniem. Wiary nie posiada się raz na
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na zawsze, ale trzeba ją ciągle na nowo
zdobywać, pogłębiać i pielęgnować. Tak
rozumiana wiara była dla Jana Chrzciciela
nadrzędną wartością. Wartością aż po
śmierć męczeńską. Wzorem Jana winniśmy nieugięcie stać na straży wiary i
wszystkiego tego co z niej wypływa. Powinniśmy nie ulegać modom, tendencjom, pokusom tego świata, chwilowym
przyjemnością i zachcianką. Naszym
obowiązkiem jest dawać świadectwo,
wyraźnie i głośno mówić, co jest wolą
Bożą. Jan Chrzciciel pokazał jak dzielnie
pokonywać trudy życia. Człowiek zazwyczaj pragnie wygody, łatwości, luksusu, dóbr, które proponuje ten świat.
Prawdziwy chrześcijanin nie żąda wygód. Prawdziwy chrześcijanin potrafi z
pokorą przyjąć cierpienie i dostrzec jego
sens. Widzimy, że Janowe nauczanie i
wzywanie do nawrócenia jest wciąż aktualne. Jan wzywał i nadal wzywa wszystkich, by byli niezwyczajni w zwyczajnej
uczciwości. Jan nie wzywa do nadzwyczajnych umartwień, do religijno – uczuciowych uniesień, do nadzwyczajnych
modłów. Wzywa jedynie do zachowania
nakazów fundamentalnej moralności. Św.
Jana Chrzciciel, wieczny wzór wierności
Bogu i Jego Przykazaniom. Przez swoje
świadectwo słowa i życia przygotował
On drogę Chrystusowi. Św. Jan Chrzciciel to nade wszystko wzór wiary. Idąc
śladami proroka Eliasza, aby lepiej słuchać i rozumieć słowa jedynego Pana
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swego życia, pozostawia wszystko i wycofuje się na pustynię, z której rozlegnie
się głos: „(…) przygotujcie drogi Panu,
dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3,3).
Jan jest wzorem pokory, bo tym, którzy
widzą w Nim nie tylko proroka, lecz
nawet Mesjasza, odpowiadał: „Ja nie jestem Tym, za kogo mnie uważacie. Po
mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem
godny rozwiązać sandałów na nogach”(Dz 13,25). Jest wzorem konsekwencji i odwagi w obronie prawdy, za
którą gotów jest zapłacić najwyższą cenę. Czy Jan miał chwile zwątpienia? Pewnie tak, ale mimo to kroczył nieugięcie
drogą wiary. Tak jak Jan powinniśmy
budzić w sobie i innych świadomość
bycia wierzącym, a następnie grzechu i
potrzeby ciągłego nawrócenia. Naśladujmy Go z pokorą i zaufaniem. Dziś jest to
szczególny, potrzebny znak czasu, w
którym żyjemy. Widzimy bowiem, jak
skutecznie usypia się człowieka i człowieczeństwo, głosząc relatywizm moralny, laicyzacje, zamazując granice między
dobrem a złem, propagując niczym nieskrępowaną wolność. Potrzeba, aby na
wzór proroka znad Jordanu, nazywać zło
po imieniu, ostrzegać przed tym, co rozprasza, deprawuje czy niszczy. Według
papieża Franciszka „(…) u podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to
zasadnicze poruszenie doświadczenia
wiary; wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkom-

promisowość swego „ja”, aby skoncentrować życie na Panu”. Wówczas „I
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3,6). Św. Jan Chrzciciel dostrzegał to, co niewidzialne, a jego serce żywiło nadzieję przewyższającą wszystko.
Pamiętajmy bezkompromisowość, jakiej

OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 7

uczy nas Jan Chrzciciel, polega na tym,
że w obliczu trudności czy prześladowań, nadal tkwimy przy swoim fundamencie. To tylko wtedy możemy się
dowiedzieć ile naprawdę jest warta nasza wiara w Boga.

Objawienia
na Półwyspie Pirenejskim

HISZPANIA. Kolej na Hiszpanię,
gdzie Książę Niebieski ukazuje się podczas oblężenia Saragossy
(XII w.) uwalniając miasto od Arabów. Hiszpanie tej interwencji Archanioła zawdzięczają zwycięstwo nad Maurami i
zjednoczenie w jedno
państwo. W XIX w. , w
Hiszpańskim San Colombo, karmelitanka, siostra
Filomena, widząc niebezpieczeństwa grożące w
tamtych czasach Kościołowi, modli się żarliwie o
pomoc. W odpowiedzi ukazuje jej się
dwukrotnie Święty Michał. „Rozgłaszaj
moją wielkość”- powtarza trzykrotnie.
To przesłanie otrzymała s. Filomena przy
pierwszym objawieniu. Za drugim razem

ujrzała Najświętsze Serce Pana Jezusa, z
Matką Bożą i św. Michałem Archaniołem
u boku, obrazujące wyjednywane przez Maryję łaski, dla uratowania Kościoła, które miał
roznieść właśnie św. Michał. Świątobliwa siostra uświadomiła sobie wielkość i znaczenie Świętego Michała, którego
pomocy winniśmy przywoływać, aby sprawom naszej wiary i Kościoła dopomóc.
PORTUGALIA. O pomoc do
Św. Michała zwrócił się w XV
w. król Portugalii Alfonso Enriquez. Widząc jak okrutnie
Maurowie traktują napadane wioski i
miasteczka, prosi Archanioła o pomoc.
W decydującej bitwie nie ginie żaden
Portugalczyk, a Maurowie uciekają w
popłochu.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kolekta budowlana wyniosła 10186,70 zł. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
2. Jutro w połączeniu z nabożeństwem czerwcowym pomodlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
3. We wtorek obchodzić będziemy Dzień Ojca. Wszystkim tatom życzymy wielu
Bożych łask, zdrowia oraz jak najwięcej chwil radości i pogody ducha. Dla zmarłych ojców prosimy o łaskę nieba.
4. Również we wtorek w połączeniu z nabożeństwem czerwcowym pomodlimy
się do Dzieciątka Jezus.
5. W środę o godz. 8.30 odprawimy czerwcową mszę św. wspólną za zmarłych.
6. Także w środę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to
patronalne święto Sławutowa. Msza św. odpustowa o godz. 18.15. Tego dnia
w kościele parafialnym mszę św. wieczorną odprawimy wyjątkowo o
godz. 17.00!!! Bardzo prosimy o kontakt ofiarodawców intencji na tę mszę św.
7. W piątek – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Młodzieży i dzieciom szkolnym oraz ich nauczycielom i wychowawcom, a także pracownikom
administracji miejscowych szkół życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku.
8. W sobotę parafia farna obchodzić będzie tradycyjny odpust rybacki. Msza św.
pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa o godz. 12.30.
9. Natomiast w naszej parafii w sobotę o godz. 16.00 rozpocznie się kolejne nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele. Msza św. wieczorna
podobnie jak w środę będzie sprawowana o godz. 17.00. Również bardzo prosimy o kontakt ofiarodawców intencji na tę mszę św.
10. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE

Wtorek – 23 czerwca
8.30 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 + mąż i ojciec Andrzej Bolda oraz ojciec Narcyz Hoffmann
+ ojciec Tadeusz Szmidt
Środa – 24 czerwca - Narodzenia św. Jana Chrzciciela
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
17.00 + rodzice Jan i Jadwiga oraz Brunon i Elżbieta
+ ojciec Jan i cierpiący w czyśćcu
Czwartek – 25 czerwca
8.30 + Alfons Rigga w dniu urodz., rodzice, teściowie i wszyscy krewni z ob. str.
18.00 + Izydor Elszkowski
+ Eleonora i Zbigniew w 2 rocz. śm. Zbigniewa
Piątek – 26 czerwca
8.30 + Roman Szmidt - int. od uczest. pogrz.
18.00 + cierpiący w czyśćcu
+ Hildegarda Personke - int. od uczest. pogrz.
Sobota – 27 czerwca
8.30 + cierpiący w czyśćcu
17.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Barbary
i Ryszarda w 45 rocz. ślubu
+ Anastazy, Franciszek i Jerzy
XII Niedziela w ciągu roku – 28 czerwca
8.00 + rodz. Weronika i Wacław w rocz. śm.
10.00 SUMA PARAFIALNA
+ Gertruda Czaja w 90 rocz. urodz. oraz rod. Czaja i teściowie Rosengarten
11.33 + rodz. Aniela i Jan oraz brat Andrzej
18.00 + ojciec Jan Jaks w 8 rocz. śm. i siostra Gabriela Radtke w 15 rocz. śm.

Poniedziałek – 22 czerwca
8.30
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę dla Waldemara i
Marzeny w 30 rocz. ślubu oraz Mateusza z okazji urodz.
18.00 + Leon Gruba w 13 rocz. śm.
+ Ryszard Kapka - int. od uczest. pogrz.

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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PARAFIA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 84-100 Puck, ul. Swarzewska 84
tel. (58)7743007, tel. kom. 723967551; faks (58)7746622

