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FRANCISZEK PAPIEŻ „Z ASYŻU”

„

Helena Oksiuta

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
Królestwo Niebieskie” (Mt 5,3). W papieżu Franciszku Kościół i świat odnajduje i odkrywa na nowo św. Franciszka z
Asyżu. Już świadczą o tym słowa z
pierwszych godzin obecnego pontyfikatu: „Chciałbym Kościoła ubogiego dla
ubogich”. Wszyscy wiemy, co przedstawiały dla świata narodziny wielkiego
świętego z Asyżu. A co daje światu papież Franciszek? Papież Franciszek wzbu1

dza spore emocje, często skrajne. Jedni
uważają, że Jego słowa, gesty bywają
kontrowersyjne, na pokaz, jednak dla
większości jest On tak pięknie i prawdziwie ludzki. Dla papieży wybór imienia
miał zawsze bardzo duże znaczenie, ponieważ za każdym imieniem kryją się
symboliczne treści, program działania na
przyszłość. Za imieniem Franciszek kryje się optymistyczna wizja całego stworzenia, jako epifanii Boga; wybór ubóstwa jako wyrazu całego życia. Natomiast metaforycznie „Asyż” , to miejsce,
które wzywa człowieka do nawrócenia

się do Boga; to droga trudna i wymagająca, ale jakże fascynująca. Publicysta Szymon Hołownia pisze „Papież Franciszek
jest moim wyrzutem sumienia –
to człowiek, którego bardzo chciałbym
i jeszcze bardziej nie umiem naśladować”. Zacznijmy od początku, być może,
nigdy w historii Kościoła nie było sytuacji tak niebezpiecznej – potencjalnie
niebezpiecznej – jak w momencie, kiedy
św. Franciszek z Asyżu przyszedł na
świat. Epokę Franciszka nazywano
„żelaznym wiekiem”, a Kościół, prawie
już pogrążony, zmagał się wówczas z
licznymi trudnościami, upokorzeniami i
grzechami. „Kościół został doprowadzony do takiego stanu upodlenia, że gdyby
nie interwencja Chrystusa, który wysłał
nowe potomstwo wrażliwe na ducha
ubóstwa, już dzisiaj musiałby zostać skazany na śmierć” (Arbor vitae). Te bolesne i kontrowersyjne słowa dobrze oddają atmosferę owej epoki, ale czy nie i
dzisiejszej. Dziś, w trudnych, również
dla Kościoła czasach, my wszyscy chrześcijanie, musimy się starać zachować
wierność Bogu, jesteśmy powołani do
szczególnej aktywności, do specjalnej
służby Bogu i Kościołowi, pewnego rodzaju „męczeństwa”. Nie trudno zauważyć w postawie papieża Franciszka ducha
franciszkańskiego. Ducha, który rodzi się
ze słuchania Słowa Bożego, z gotowości
„oddania” swojego życia za drugiego
człowieka. Papież Franciszek, który przy-

jął imię po ubogim świętym z Asyżu od
początku ogłoszenia Go głową Kościoła
pokazuje, że ma na celu prowadzenie
naszej wspólnoty drogą prostoty i pokory. Prostoty, jako wewnętrznej jedność życia człowieka. Zaś pokory, która
potrafi podporządkować się temu, co
większe. W prostocie i pokorze chodzi
o życie z Boga i w Bogu, a w Nim jest
pełnia istnienia. Prawdziwa prostota i
pokora wyrasta stąd, że wszystko sprowadzamy do jednego mianownika, do
Boga i bliźniego. Papież Franciszek, podobnie jak święty z Asyżu, jest człowiekiem prostym i skromnym, otwarcie się
do tego przyznającym i chociaż nie można mu odmówić wykształcenia i inteligencji, to prawdą jest, że bardziej myśli
stylem mistyka, improwizującego pod
natchnieniem łaski, niż według kategorii
teologicznych. Centrum życia Biedaczyny z Asyżu był zawsze Bóg. Jest On bowiem wszechmocnym Stwórcą, dobrym
Ojcem, jest Miłością - tak brzmi jedna z
fundamentalnych myśli, prezentowanych
przez tzw. franciszkańską szkołę duchowości, której twórcą jest właśnie sam
św. Franciszek z Asyżu. Prawda o Bogu
jako o dobrym Ojcu i Stwórcy oraz o
Jego wielkiej Miłości głęboko zakorzeniona jest w Ewangelii. Papież Franciszek na nowo odkrywa tę prawdę dla
świata. Obok powszechnego braterstwa
naturalną konsekwencją Bożego Ojcostwa była w życiu św. Franciszka posta2

wa ubóstwa. Podobną postawę obserwujemy w papieżu Franciszku. Ubóstwa,
jako jednego z najważniejszych wymiarów chrześcijańskiego świadectwa, konieczności naśladowania Jezusowej postawy. Tak rozumiane ubóstwo nie dotyczy
sfery materialnej lecz przede
wszystkim gwarantuje człowiekowi bogactwo duchowe. Jest łaską, która wykracza poza ziemski byt i dotyka rzeczy
nadprzyrodzonych i duchowych. Ubóstwo Chrystusowe
jest „ubóstwem
ubogacającym". Również naśladowanie
Chrystusowej uniżoności, pozwoli każdemu człowiekowi na partycypowanie
w Królestwie Niebieskim. Papież Franciszek to pasterz, jakiego Kościół dziś
potrzebuje. W świecie, który chce żyć
tak „jakby Boga nie było”, potrzeba papieża, który będzie przekonującym
świadkiem Chrystusowej Ewangelii, niosącym nadzieję i wiarę. Papież Franciszek
to również wielki orędownik Bożego
miłosierdzia, wielkiego światła miłości,
opatrywania przez Boga z czułością naszych ran. Kościół papieża Franciszka to
Kościół misyjny, otwarty na ludzi, wy-

chodzący do nich, poszukujący ich, towarzyszący im. Dziś jak nigdy
„globalizacja nadziei” musi zastąpić
„globalizację wykluczenia i obojętności”.
Jednym z poważnych problemów naszych czasów jest z pewnością obojętny
duchowo stosunek do życia, do drogiego człowieka. Ta rozpowszechniona
mentalność doprowadza do utraty wrażliwości indywidualnej i społecznej, a czego konsekwencją są problemy współczesnego świata. Papież Franciszek swoim
pontyfikatem daje jasny sygnał, że bez
Boga i empatii w stosunku do drugiego
człowieka, nie może być dobrze. Niewątpliwie znany nam typ charyzmy, bo
przecież taki był i Nasz Wielki Rodak Jan
Paweł II. Jak naucza Następca św. Piotra
„(…) wiara uczy nas dostrzegać, że w
każdym człowieku jest błogosławieństwo
dla mnie, że światło oblicza Bożego
oświeca mnie przez oblicze brata”. W
świecie, w którym kwestionuje się niepodważalne dotychczas prawdy, głos
papieża Franciszka jest potrzebny i bezcenny. Pamiętajmy o tym i wspierajmy
Jego modlitwą...

Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest posługa, do
której wypełniania powołany jest biskup Rzymu, ale do której wezwani
jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei: Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył.
Papież Franciszek
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Apostołka Miłosierdzia
modlitwie. Pamiętajmy też, że Faustyna
zanim zastrzegła sobie, że codziennie
pragnie być ma Mszy świętej. To wskazówka dla nas gdzie mamy szukać oparcia i mocy do zmagania się z codziennością oraz sił do dążenia ku naszemu ostatecznemu powołaniu, czyli ku świętości.
Innym ważnym przesłaniem św. Faustyny
jest, wynikające z istoty miłosierdzia,
Boże przebaczenie. Jak pisze jezuita ks.
Wojtowicz: "Siostra Faustyna mocno
wierzyła, że Bóg zawsze pierwszy szuka
człowieka, choćby nie wiadomo jak bardzo daleko oddalił się on od Ojca! Była
przekonana, że Bóg pragnie okazać swoją nieskończoną miłość, która zdolna
jest, by uleczyć największe rany człowieka." I dopowiada: "Podobnie jak Siostra
Faustyna zadbajmy o 'przestrzeń modlitwy' w naszym życiu, o miejsce, w którym będziemy mogli odnaleźć pokój serca patrząc na Jezusa pełnego dobroci.
Gdy jesteśmy zanurzeni w nurt Bożej
Miłości i Miłosierdzia, wtedy nieważne
jest, czy robimy rzeczy małe czy wielkie,
czy sprzątamy szpital czy prowadzimy
wykłady na uczelni. Dla Boga ważne jest
nasza czysta intencja! On raduje się gdy
z zapałem wykonujemy daną pracę i gdy
ożywiamy w sobie ducha dziękczynienia."

Ks. Piotr Pastewski

J

utro wspominać będziemy w kalendarzu liturgicznym nasza patronkę św.
Faustynę, a to oznacza, że czekan na
każdego z nas cudowny dar w postaci
odpustu. Od jutra, każdy z nas, może
rozpocząć swoje życie od nowa, bliżej
Boga. Wzór tego daje nam kolejny raz
Jezusowa Sekretarka. To właśnie ją Bóg
bogaty w Miłosierdzie, wybrał, by przypomnieć całemu światu o tajemnicy niezgłębionej swojej miłości. Św. Faustyna,
tak bardzo zaufała Panu Jezusowi, że dziś
staje się dla nas doskonałą nauczycielką
jak nie tracić ufności pośród najcięższych
życiowych prób. Zresztą Faustyna nie
tylko nas poucza, ona naśladując Zbawiciela ofiarowała swoje cierpienie w intencji nawrócenia ludzi grzesznych i
tych, którzy przezywają jakiekolwiek
złamanie na duchu. Warto zatem przyzywać wstawiennictwa Świętej z Łagiewnik
szczególnie w chwilach trudnych doświadczeń. Ona z pewnością przedstawi
Królowi Miłosierdzia nasze potrzeby.
Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny
jest także doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie, że jej duchowość skupia się
na tajemnicy Eucharystii, na adorowaniu
Pana i wsłuchiwania się w Jego głos na
4

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Rzecznik Stolicy Apostolskiej: ks.
Charamsa nie może dłużej pracować w Watykanie. Na nieodpowiedzialność decyzji ks. Krzysztofa Charamsy, by w przeddzień Synodu dokonać
manifestacji swoich poglądów i niemożliwość jego dalszej pracy w Watykanie
wskazał w opublikowanym w sobotę
komunikacie rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ.
Komunikat:
W związku z oświadczeniami i wywiadami udzielonymi przez ks. Krzysztofa
Charamsę należy zauważyć, że - mimo
szacunku na jaki zasługują wydarzenia i
sytuacje osobiste oraz refleksje na ten
temat – decyzja, by dokonać tak głośniej
manifestacji w przeddzień otwarcia Synodu wygląda bardzo poważne i nieodpowiedzialnie, ponieważ zmierza do narzucenia zgromadzeniu synodalnemu
nieuzasadnionego nacisku mediów. Z
pewnością ks. Charamsa nie może nadal
wykonywać swoich zadań w Kongregacji
Nauki Wiary i na uniwersytetach papieskich. Natomiast inne aspekty jego sytuacji leżą w kompetencji jego ordynariusza diecezjalnego.
Tragedia zbyt powszechna. Kościół
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katolicki w USA jest wstrząśnięty wiadomością o strzelaninie, do jakiej doszło w
Roseburgu w stanie Oregon. Co najmniej 10 osób zginęło w strzelaninie na
terenie tamtejszego college’u. „Takie
tragedie stały się „jednym ze zbyt już
powszednich doświadczeń”, napisał arcybiskup Portland, Alexander Sample. W
granicach archidiecezji Portland leży Roseburg, gdzie doszło do tragedii: zginęło
co najmniej 10 osób, a ok. 20 jest rannych. Sprawca zginął podczas wymiany
ognia z policją, poinformował szeryf
hrabstwa Douglas John Hanlin.
Kalendarz i nowa metodologia obrad Synodu Biskupów. W dniach 425 października będzie obradowało w
Watykanie XIV zgromadzenie zwyczajne
Synodu Biskupów nt. „Powołanie i misja
rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Sekretarz generalny Synodu kard.
Lorenzo Baldisseri przedstawił kalendarz
prac tego gremium, zastrzegając się przy
tym, że nie jest on ostateczny i papież
jako przewodniczący Synodu może
wprowadzić doń pewne zmiany.
Nowy rektor sanktuarium maryjnego w Lourdes. Światowej sławy
sanktuarium maryjne we francuskim Lourdes ma nowego rektora. Został nim
64-letni ks. André Cabes. Francuski teolog od lat zajmuje się objawieniami w

Lourdes i jest wybitnym mariologiem. biskup Lourdes i Tarbes, Nicolas
Funkcję rektora największego francu- Brouvet. Ks. Cabes będzie jego wikariuskiego sanktuarium obejmuje 1 paździer- szem biskupim dla sanktuarium.
nika. W nową funkcję wprowadzi go
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Dziś pierwsza niedziela miesiąca i tradycyjnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wystawienie połączymy z różańcem i dlatego rozpoczniemy je wyjątkowo o godz. 17.00 i do 17.30 okazja do adoracji w ciszy, a potem rozpocznie się nabożeństwo różańcowe.
Także dziś obecny papież Franciszek obchodzi swoje imieniny. Wspierajmy
Namiestnika Chrystusowego modlitwą różańcową odmawianą w kościele lub
w domach rodzinnych.
Jutro nasza parafia obchodzić będzie uroczystość odpustową ku czci św. Faustyny Kowalskiej. Msze święte sprawować będziemy o godz. 11.00 i 18.00. Pół
godziny wcześniej różaniec, który poprowadzą członkowie Wspólnoty Żywego Różańca. Na Mszę św. wieczorną zapraszamy jak zwykle panów z Rady
Parafialnej, a po Mszy na odpustową kolację.
Ze względu na jutrzejsze uroczystości odpustowe na comiesięczną mszę św.
do Ducha Świętego zapraszamy we wtorek.
W środę obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Na wieczorny
różaniec i mszę świętą w szczególny sposób zapraszamy członków Wspólnoty
Żywego Różańca w intencji, których będziemy się modlić.
Za tydzień, jak słyszeliśmy w liście KEP, obchodzić będziemy kolejny Dzień
Papieski i z tej okazji odbędzie się zbiórka do puszek na Fundację ‘Papieskie
Dzieło Nowego Tysiąclecia’.
Także za tydzień przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
Przypominamy, że na różańcu modlimy się w co dzień o godz. 8.30 i 17.30, a
w niedziele tylko o godz. 17.30.
Niestety z powodu zbyt małego zainteresowania nie odbędzie się wyjazd do
kina, natomiast jeżeli chodzi o Sokółkę, to brakuje jeszcze ok. 10 osób. Jeśli
nie będzie chętnych, to i ten wyjazd trzeba będzie odwołać.
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10. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną:

„Niedziela” i „Gość Niedzielny” (tematem numeru w obu tygodnikach jest
Synod Biskupów o Rodzinie, który będzie obradował w dniach od 4-25 października)

„Nasza Arka” (o słudze Bożym Alojzym Kosibie z Wieliczki)

"Nasza Arka. Numer Specjalny" (o przesłaniu św. Jana Pawła II do młodych)

prenumeratorzy mogą odebrać kolejny numer "Różańca"

Biuletyn „Głos Siostry Faustyny” (z okazji dzisiejszych imienin pisze m.in. o
papieżu Franciszku)

INTENCJE PARAFIALNE
PONIEDZIAŁEK – 5 października – ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
11.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Paweł
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże w rodz. w 41
rocz. ślubu Henryki i Zygmunta
18.00 + rodz. Brygida i Paweł Bobryccy, teściowa Gabriela Mudlaff oraz dziadkowie
Bernarda i Jadwiga Rumkowscy
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
+ Florian Lewiński z okazji urodzin
WTOREK – 6 października
8.30 + Władysław Klamann, Irena i Józef Holender oraz Ernest i Wanda Klamann
18.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodz.
w rocz. ślubu Elżbiety i Jerzego
+ Włodzimierz Capiński, teść Brunon oraz rodzice i dziadkowie z ob. str.
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
ŚRODA – 7 października – NMP Różańcowej
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodz.
w 37 rocz. ślubu Barbary i Tadeusza
18.00 + Franciszek, Anastazy, Grazyna
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
+ Hildegarda Personke i zm. z ul. Reja – int. od sąsiadów z ul. Reja
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CZWARTEK – 8 października
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 + Maria i Augustyn Karsznia, Leszek i Teresa oraz Andrzej Karsznia
w 17 rocz. śm. Augustyna
do MB Nieust. Pomocy w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog.
Boże oraz opiekę i pomoc w przezwyciężaniu kryzysów w 10 rocz. ślubu
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
PIĄTEK – 9 października – bł. Wincentego Kadłubka
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 + Stanisław Woźniak w 25 rocz. śm.
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
+ Alfons Trella i rodz. z ob. str.
SOBOTA – 10 października
8.30 + Henryk oraz rodzice i rodzeństwo
+ Janina Hildebrandt – int. od uczesz. Pogrzebu
18.00 + rodz. Brygida i Paweł Bobryccy z okazji urodz. Taty oraz teściowa Gabriela
Mudlaf
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
8.00 + bracia Piotr i Roman oraz rodz. Zofia i Franciszek Marzejon
10.00 + Aniela, Jan i Andrzej Marzejon w rocz. śm. Jana i Andrzeja
+ Józef Kunz oraz rodz. Elżbieta i Józef Kass
11.30 + Franciszek Kaczykowski w dniu urodz.
18.00 + Józef Nadolski – msza św. gregoriańska

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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