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Lato, wakacje, urlop...
Ks. Piotr Pastewski

W

minionym tygodniu rozpoczęło
się lato, a co za tym idzie również wakacje. Dla wielu jest to także
czas urlopów. Kiedy myślimy "urlop",
wyobraźnia przywołuje, jakby automatycznie, pełne ciepła obrazy: słońce, morze, jeziora, plaża, góry itp. I w zasadzie
tak właśnie powinno być. Powinno...
Tymczasem gdzieś przeczytałem, że
amerykańscy socjologowie alarmują, iż
ponad 70 procent ludzi nie potrafi we
właściwy sposób korzystać z urlopów.
Dlaczego? Pięknie to ujęła Joanna Tawrak w jednym ze swoich artykułów:
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"Leżąc na plaży myślisz o tym, co teraz
dzieje się biurze. Pobyt w hotelu zaczynasz od sprawdzenia łącza internetowego, bo przecież ktoś mógł napisać na
służbowego maila. (...) Miało być słońce,
raj, leżenie pod palmą i powolne sączenie drinków... I co? Masz urlop, ale zamiast wypoczywać wciąż nie możesz
sobie znaleźć miejsca, nie masz humoru,
wciąż wydzwaniasz do pracy (a praca do
ciebie)." Niestety to niebezpieczeństwo
stało się przekleństwem naszych czasów.
Wynika ono z tzw. "wyścigu szczurów",
do którego niestety bardzo skutecznie
przygotowuje obecny system edukacyjny. Pewnie nie tylko w mojej ocenie system absolutnie chory. Do tego do-

chodzi jeszcze potworne codzienne zabieganie, które powoli staje się nieodłączną częścią naszej natury. Sprawia to,
że bardzo często, mimowolnie, w czasie
urlopów robimy dosłownie wszystko
poza odpoczywaniem. Potem kończy się
urlop, a my "wracamy" do pracy, której
tak naprawdę w ogóle nie opuszczaliśmy, mimo, że fizycznie byliśmy na Wyspach Kanaryjskich czy w Egipcie. Mieliśmy być wypoczęci, zrelaksowani, a już
następnego dnia okazuje się, że najmniejsze niedociągnięcia doprowadzają nas do
przysłowiowej szewskiej pasji. Co zatem
zrobić, aby urlop był rzeczywiście wypoczynkiem? Pozwolę sobie jeszcze raz
odwołać do wspomnianej wyżej Joanny
Twarak, która zastanawia się: "Jak uwolnić umysł i nie myśleć o pracy podczas
wakacji?" I podaje kilka sprawdzonych
patentów:
1. Rozlicz się w pracy. Przed urlopem
domknij wszystko, co możliwe. Sprawy, które muszą się toczyć pod twoją
nieobecność, przekaż konkretnym
osobom.
2. Wyłącz komórkę. Jeśli to niemożliwe,
ustal godziny, w których będziesz pod
telefonem. Nagraj na sekretarkę wiadomość, że jesteś na urlopie i że prosisz o kontakt po powrocie - a w ważnym sprawach służbowych zastępuje
cię pani X.
3. Zmień rytm dnia. To będzie dla orga-

nizmu sygnał, że nie musi się mobilizować jak wtedy, gdy pracujesz. Nawet
jeśli się wcześnie obudzisz, poleż chwilę, przejrzyj plotkarskie gazety.
4. Daj sobie czas. Jeśli koniecznie musisz
coś na urlopie przemyśleć, podjąć jakieś decyzje - spróbuj to zrobić w
pierwszych dniach urlopu. Potem,
ostatniego dnia, wróć do tej sprawy
"na świeżo" i zastanów się, czy wciąż
uważasz swoją decyzję za właściwą.
5. Ciesz się chwilą. Wakacje to spełnienie twoich marzeń, więc korzystaj z
nich. Rozkoszuj się smakiem porannej
kawy, ciepłem słońca, błękitem nieba.
Właśnie takie banalne z pozoru rzeczy
najbardziej zapadają nam w pamięć na
urlopie.
Jesteś gotowy na takie "heroiczne" posunięcia? Masz szansę uratować swój
urlop. I pamiętajmy, że nie musimy obracać bajońskimi sumami, nie musimy też
wyjeżdżać na przysłowiowy "koniec
świata", aby urlop był wspaniały, a wypoczynek doskonały. Pamiętajmy też o
"złotej zasadzie": "Nie ma lepszych i gorszych sposobów na urlop. Każdy jest najlepszy, jeśli ci odpowiada i sprawi, że oderwiesz się od pracy, kredytu, remontu, kłopotów z teściową."
Wszystkim korzystającym z letnich urlopów życzę powodzenia. Pozostałym ślę
słowa pocieszenia: Wasz czas też nadejdzie. Wszystkim: Szczęść Boże.
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Sukcesja apostolska
i prymat św. Piotra
W Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy, że papież, czyli biskup Rzymu
jako następca św. Piotra "…ma pełną,
najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem." To oznacza, że do papieża jako
Namiestnika
Chrystusa należy
ostatnie zdanie
w
kwestiach
wiary i moralności. Co więcej,
dzięki tej władzy
jest on "trwałym
źródłem i fundamentem jedności" Wspólnoty
Kościoła. Władza tak przekazywana jest z
pokolenia
na
pokolenie
poprzez tradycję
zwaną sukcesją
apostolską.
Wiemy, że Pan Jezus na Piotrze Apostole, jak na skale, zbudował swoją ziemską
wspólnotę, jaką jest Kościół święty.
Przekazał mu także władzę najwyższą w
tej wspólnocie. Natomiast samej wspól-

Ks. Piotr Pastewski

J

utro obchodzić będziemy liturgiczną
Uroczystość św. Apostołów Piotra i
Pawła.
Tego
dnia w kościołach katolickich
na całym świecie
wierni
wspierać będą
Stolicę Piotrową. Pomoc ta
polegać będzie
na modlitwie w
intencji Głowy
Kościoła oraz
na
kolekcie,
która popularnie nazywana
jest świętopietrzem i w całości przeznaczona jest na potrzeby na Stolicę Piotrową. Uroczystość
ta przypomina nam również jedną z najważniejszych prawd naszej świętej wiary
- jest to prawda o tak zwanym prymacie
św. Piotra. Cóż to takiego?
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nocie dał zapewnienie jej trwałości "aż
do skończenia świata" /Mt 28,20/. Co
więcej, Syn Boży, dał także zapewnienie,
że budując swój Kościół na Rybaku z
Betsaidy, sam sprawi, że "bramy piekielne go nie przemogą"/ w.18/. A zatem
Kościół trwać będzie do końca świata.
Natomiast trudno więc sobie wyobrazić,
aby tak długo stał na jego czele śmiertelny człowiek. Nic zatem dziwnego, że
wolą Pana Jezusa było ustanowienie
wspomnianej wcześnie sukcesji apostolskiej, czyli władzy pochodzącej od samego Boga, a przekazywanej na kolejnych
następców św. Piotra. Są nimi prawowicie ustanowieni papieże. Każdy z nich ma
tę samą władzę, jaką miał św. Piotr. Jak
ktoś słusznie napisał: "W tekście nadania
Piotrowi pasterskiego urzędu nie ma
żadnego ograniczenia /J 21,15-17/. Jeśli
trzoda Chrystusa będzie istniała przez
wieki, to i zastępcze pasterzowanie Pio-

tra musi trwać na wieki. Inaczej istniałaby owczarnia bez pasterza, co trudno
sobie wyobrazić... Na ciągłość sukcesji
osobowej po Piotrze wskazuje spis biskupów rzymskich sporządzony w połowie II wieku przez Hagezipa. Nie zawiera
on jednak nic ponad nazwiska biskupów
i niepewne daty. Dopiero świadectwo
św. Ireneusza wywyższa wyraźnie kościół rzymski ponad inne kościoły /”Adversus Haereses” III, 3,1-3/. A św. Ignacy
w swych listach świadczy, że Rzym kieruje się <<prymatem miłości>>. "
Na przestrzeni wieków Kościół Chrystusowy doznał ran związanych z podziałami. Stąd dziś mamy nie tylko Kościół
rzymskokatolicki, ale także i inne Kościoły chrześcijańskie. Sprawa prymatu
papieskiego, który odrzucają i prawosławni i protestanci, stanowi niestety
jedną z największych przeszkód na drodze do powtórnej jedności.
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OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 8

Objawienia
W innych krajach Europy

BELGIA. W Belgii(Antwerpia) szalała w
XVI w. epidemia zwana „anielskim potem”. Uwolnienie od niej zawdzięczane
jest Świętemu Michałowi. Przez dwa
kolejne wieki 29 września uroczyście
obchodzono rocznicę tego wydarzenia.
Wspaniałym świadectwem kultu św. Michała w Belgi jest Brukselska katedra
wzniesiona ku jego czci. W XV w.
WĘGRY. Św. Michał ukazuje się na Węgrzech przychodząc z pomocą armii
chrześcijan odpierającą turecką nawałnicę sułtana Mahomeda II.
Król Dacji - Mulchoares (Dacja - kraina
historyczna na obszarze dzisiejszej Rumunii) w obliczu choroby nowonarodzonych bliźniąt modlił się do Św.
Michała Archanioła. Zaniósł dzieci do
kościoła i ofiarował je Świętemu Michałowi. Ujrzał wtedy Archanioła i usłyszał
słowa: „Jestem Michał, którego ty i twój
lud przywoływaliście. Zaniosłem twe
prośby do Boga, który z zadowoleniem
ocalił życie twym dzieciom. Trzymaj je
przy życiu, a ja i inne anioły będziemy się
nimi opiekować. Bóg pragnie również
uzdrowić ciebie, lecz musisz podziękować aniołowi, który jest księciem twoje5

go królestwa. Pokochaj go, a ja przedstawię cię jemu.”Po tych słowach, ubrany w
strój królewski Archanioł ukoronował
monarchę, uzdrowił i pobłogosławił. Te
słowa Św. Michała potwierdzają tradycję
Danielową o Aniołach stróżach poszczególnych krajów.
SZWECJA. „Kwiat Północy” tak nazywano mistyczkę i wizjonerkę św. Brygidę Szwedzką. Święta miała
szczególny kontakt z aniołami. Pod dyktando jednego z nich z nich napisała 21
lekcji brewiarzowych. Często słyszała
głosy Anielskie śpiewające hymny Bogu. „ Pewnego dnia , kiedy byłam na Mszy
Świętej zobaczyłam niezmierzoną liczbę
Aniołów, którzy przybyli z Nieba i zgromadzili się wokół ołtarza, przyglądając się
uważnie kapłanowi. Śpiewali pieśni zachwycające moje serce.” Dobrze o tym pamiętać kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej i kapłan wzywa nas „Razem z Chórami
Aniołów..” do oddania chwały Bogu. Święty Michał ukazał się Brygidzie polecając
jej, aby ze swą córką odbyła pielgrzymkę do sanktuarium Św. Michała we włoskim Gargano, co też Święta uczyniła.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
ale nie sanktuarium - orzekło zdaniem
dziennika „Il Giornale” zebranie plenarne Kongregacji Nauki Wiary. Dokumentacja przeanalizowana podczas wczorajszego spotkania trafiła na biurko Ojca
Świętego, który podejmie ostateczne
decyzje w tej sprawie.
Biskup polskiego pochodzenia ordynariuszem diecezji Blumenau w
Brazylii. Papież Franciszek mianował 24
czerwca dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji Kurytyba w
Brazylii – Rafaela Biernaskiego biskupem
diecezji Blumenau. Zastąpi on na tym
stanowisku bp. Giuseppe (José) Negriego, który 29 października ub.r. został
biskupem-koadiutorem diecezji Santo
Amaro. Biskup Rafael Biernaski urodził
się 1 listopada 1955 w Kurytybie w rodzinie polskiego pochodzenia.
Powstał film o legendarnym duszpasterzu polskich hipisów. „W poszukiwaniu zbłąkanych owiec” – taki nosi
tytuł film o hipisowskich pątnikach na
Jasną Górę oraz ich przewodniku, salezjaninie ks. Andrzeju Szpaku. Organizowana od kilkudziesięciu lat Międzynarodowa Pielgrzymka Młodzieży Różnych
Dróg i Kultur do jasnogórskiego sanktuarium – skupiająca „dzieci kwiaty”,
przedstawicieli różnych wyznań, religii i
krajów – to zdaniem reżyserki i scenarzystki filmu Gabrieli Mruszczak ewenement na skalę światową.

KAI
Abp Hoser o ustawie in vitro: to
tykająca bomba. Ustawa o in vitro
jest tykającą bombą, krótka wpłynie nie
tylko na instrumentalizację ludzkiego
życia ale także na trudną do przewiedzenia zmianę ludzkiego genomu - podkreślił abp Henryk Hoser komentując przegłosowanie przez Sejm rządowego projektu ustawy o in vitro. Zdaniem przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds.
Bioetycznych KEP jest to absolutna klęska etyki w medycynie.
Sejm przyjął rządowy projekt ustawy "o leczeniu niepłodności". Sejm
przyjął rządowy projekt ustawy "o leczeniu niepłodności". Projekt był mocno
krytykowany przez organizacje obywatelskie i rodzinne, środowisko ginekologów, a nawet Sąd Najwyższy. Uzasadniano w nich, że projekt wcale nie tworzy
programu leczenia niepłodności, a jedynie legalizuje przemysł in vitro. W trzecim czytaniu odrzucono wszystkie merytoryczne poprawki zgłoszone przez Jarosława Gowina oraz Prawo i Sprawiedliwość.
„Il Giornale”: Kongregacja Nauki
Wiary nie uznała autentyczności
objawień w Medjugorie. Kongregacja
Nauki Wiary nie uznała autentyczności
objawień w Medjugorie, które może być
miejscem wiary, modlitwy, pobożności,
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Jutro przypada Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła. W tym dniu Kościół na całym świecie w szczególny sposób łączy się z Następcą Chrystusa. Wspieramy
Stolicę Apostolską modlitewnie i materialnie - poprzez kolektę. Uroczystość ta
kieruje nasz duchowy wzrok na następcę św. Piotra na stolicy Piotrowej, na
Ojca Świętego Franciszka. Nie zapominajmy o nim w naszych modlitwach, ale
też starajmy się pogłębiać naszą więź ze Stolicą Apostolską, interesując się życiem Kościoła, zapoznając się z dokumentami wydawanymi przez Ojca Świętego, aby trwać w jedności z nim i w ten sposób przyczyniać się do budowania
Chrystusowego Kościoła. W tym dniu odprawimy msze św. w następującym
porządku:
 w kościele parafialnym o godz. 8.30 i 18.00
 w Brudzewie i w Sławutowie o godz. 16.00
 w Celbowie i w Połczynie o godz. 17.00

2. We wtorek w połączeniu z mszami świętymi modlić się będziemy za wstawiennictwem błog. Marty Wieckiej.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 pierwszy czwartek – modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne; wystawienie Najśw. Sakramentu o godz. 17.00 (w czasie Godziny Świętej spowiedź
dla kandydatów do bierzmowania)
 pierwszy piątek – czcimy Najświętsze Serce Boże; okazja do spowiedzi od godz.
8.00 i 17.00
 pierwsza sobota – o godz. 17.30 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo ku
4.
5.



czci Niepokalanego Serca Maryi
Podajemy lipcową intencję modlitewną: Aby politycy we wszystkich formach
swojego zaangażowania kierowali się miłością i odpowiedzialnością.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną:
„Niedziela”
„Gość Niedzielny”

 „Głos Siostry Faustyny”
 dla dzieci „Ola i Jaś”

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 29 czerwca - św. Ap. Piotra i Pawła
8.30 + rodzice, teściowie i dziadkowie z ob. str. oraz Włodzimierz Capiński
18.00 w int. ks. proboszcza z okazji Imienin - int. od Margaretek
+ Paweł i Hildegarda Personke, rodzice, rodzeństwo z ob. str. i Władysław
Bieliński
Wtorek – 30 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 o nawrócenie grzeszników
+ Zygfryd Doering w 3 rocz. śm.
Środa – 1 lipca
8.30 + Halina i Marian Kapka w dniu Imienin
18.00 + rodz. Maria i Paweł Busz i Ignacy Bemka
Czwartek – 2 lipca
8.30 + Berta i Jan Remer
18.00 + z rodz. Klonowskich, Groenwald, Hebel i Bemka
Piątek – 3 lipca - św. Tomasza Apostoła
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże w dniu urodz.
18.00 w int. ofiarodawców i darczyńców naszej parafii
Sobota – 4 lipca
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże
dla mamy z okazji urodz.
18.00 msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
XIII Niedziela w ciągu roku – 5 lipca
8.00 + Paweł
10.00 SUMA PARAFIALNA
11.33 + żona Irena Szymczuk w 9 rocz. śm., rodz. z ob. str. i cierpiący w czyśćcu
18.00 + Helena i Stanisław w 1 rocz. śm. Heleny

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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