BIULETYN PAR. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W PUCKU

Głos Siostry FaustynY

Nr 45 (257) / 2015

XXXII Niedziela
w ciągu roku
8 listopada 2015

„

Helena Oksiuta

(…) To jest moja matka, ziemia. To jest moja matka, to są
moi bracia i siostry. I zrozumcie wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie
do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy
nie mogą nie obchodzić. Łatwo jest
zniszczyć, trudno odbudować.(…) To
duchowe dziedzictwo, któremu na imię
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Polska raz jeszcze przyjmijcie z wiarą,
nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepia w
nas Chrystus. Abyście nigdy nie zwątpili
i nie znużyli się i nie zniechęcali. Abyście
nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. Te słowa naszego
Wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II stanowią motyw przewodni niniejszej refleksji. Patriotyzm, relikt przeszłości czy
wartość aktualna do dziś? Patriotyzm nie

nie jest tylko pustym pojęciem, łatwym
do zdefiniowania. Patriotyzm jest czymś
złożonym, wieloaspektowym, charakteryzującym się poczuciem szacunku, umiłowania, oraz oddaniem względem własnej Ojczyzny. Patriotyzm jest wyrazem
dojrzałości i odpowiedzialności w każdych czasach. Według prof. S. Grotowskiej „Identyfikacja z Ojczyzną w dzisiejszych czasach spełnia niezwykle istotną
funkcję – służy wytwarzaniu tożsamości,
która jest gwarantem stabilności i trwałości”. Pojęcie patriotyzmu wiąże się z
ojczyzną, ideą macierzyństwa.
Stąd
określenie „ojczyzna nasza matka”. Macierzyństwo jest źródłem tożsamości
każdego człowieka. Motyw Ojczyzny
jako matki widziany jest antropologicznie, społecznie jak i teologicznie. Zdaniem św. Tomasz z Akwinu Ojczyzna na
równi z rodziną stanowi po Bogu źródło
istnienia człowieka. Rzeczywistość jaką
jest Ojczyzna określa byt społeczny.
Chodzi tu o daną społeczność narodową, pochodzenie. Należy pamiętać, że
świadomość narodowa, kultura narodowa, historia, język, wiara i poczucie odrębność są wyznacznikiem tego kim jesteśmy. Społeczność narodową cechuje
istnienie poczucia wspólnoty – „my”. W
tym to historia, jej cienie i blaski, trudy i
powodzenia stanowią o korzeniach narodu, o korzeniach każdego człowieka.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa
kard. Stefana Wyszyńskiego „(…) naród,

który odcina się od historii, który się jej
wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina
korzenie własnego istnienia”. Ks. Józef
Tischner porównywał ojczyznę do człowieka, pisząc „(…) mamy bronić Ojczyzny, jak bronimy osób, kiedy znajdują się
w niebezpieczeństwie; mamy być wierni
Ojczyźnie, tak jak jesteśmy wierni osobom, co więcej – mamy miłować Ojczyznę, tak jak się miłuje osoby”. To znaczy,
że nasz stosunek do Niej powinien być
taki, jaki powinien być nasz stosunek do
drugiego człowieka, pełen szacunku i
empatii. W dobie jednoczącej się Europy, przenikania się kultur, migracji ekonomicznej i tak ważnego globalnie dziś
problemu uchodźców zmienia się jedno
z najszlachetniejszych uczuć, jakim jest
patriotyzm. Coraz częściej ustępuje on
miejsca nowym, rodzącym się nacjonalizmom lub kosmopolityzmowi. Zjawisko
to zatacza coraz szersze kręgi zwłaszcza
wśród młodych pokoleń. Tymczasem
patriotyzm jest czynnikiem niezbędnym
dla funkcjonowania narodu i państwa.
Jest podstawą ładu społecznego, kategorią nakierowaną na dobro wspólne,
nie na własne egoistyczne cele. Bez troski o dobro wspólne, każda społeczność
szybko się dezintegruje i rozpada. Nacjonalizm to postawa, która polega na
idealizowaniu i wywyższaniu własnego
narodu. Zazwyczaj wiąże się z tym nie2

nienawiść do innych narodów, pogarda,
dominacja. Nacjonalizm jest przejawem
fanatyzmu, a uleganie takiej postawie
rodzi zło, wrogość i nienawiść. Skrajny
nacjonalizm nie jest współcześnie zbyt
groźny, choć dziś nie można go zupełnie
lekceważyć. Prawdziwy patriotyzm nie
utrudnia sympatii i tolerancji dla innych
narodów, wprost przeciwnie, prowadzi
do wzajemnego zrozumienia. Znacznie
większym zagrożeniem w naszych czasach wydaje się kosmopolityzm. Ideologia traktowana przez większość lewicowych polityków oraz środków masowego przekazu jako „poprawna politycznie”. Słowo kosmopolityzm pochodzi od
greckiego słowa „kosmopolites”, czyli
obywatel świata. Kosmopolita to człowiek, który nie czuje więzi z własną Ojczyzną; człowiek „żyjący bez granic”. A
obojętność lub postawa roszczeniowa
wobec Ojczyzny? Lekceważymy często
sprawy Ojczyzny, bądź wiele oczekujemy od Niej, nie dając nic w zamian. Sposób wyrażania patriotyzmu jest dość
oczywisty w sytuacjach ekstremalnych,
skrajnego zagrożenia. Dziś w warunkach
wolności patriotyzm wydaje się czymś
zbędnym i pustym w swojej treści, przeżytkiem. Tego typu bzdura, to jedynie
propaganda i manipulacja prowadząca do
nikąd, w ślepy zaułek. Dziś w warunkach
pokoju, wolności i niepodległości przejawy patriotyzmu są może mniej ofiarne
i heroiczne ale wydaje się, że równie
trudne i niewątpliwie potrzebne. Trudne, bo dotyczą solidnego, uczciwego i

sumiennego wypełniania podstawowych
obowiązków obywatelskich i pracy na
rzecz wspólnego dobra w dobie cywilizacji egoizmu, indywidualizmu i apatii.
Dziś wyjątkowo ważna jest znajomość i
rozumienie historii, jak również obecnych uwarunkowań, aktualnej sytuacji,
potrzeb Ojczyzny; umiejętność dojrzałego, rozsądnego, czasem krytycznego i
bezkompromisowego myślenia. Patriotyzm to również troska każdego z nas o
własny rozwój, o dojrzałość moralną i
duchową. Św. Jan Paweł II mówił „(…)
Krzyż, wiara i Ewangelia to busola dla
życia naszego narodu w każdej sytuacji i
czasie”. Natomiast Bolesław Prus pisał
„(…) prawdziwy patriotyzm nie polega
na tym, ażeby kochać idealną Ojczyznę,
ale ażeby kochać i pracować dla realnych
składników tej Ojczyzny”. Człowiek nie
posiadający uczuć patriotycznych przed
nikim i przed niczym nie odpowiada, nie
dba o nic. Patriotyzm wymaga odpowiedzialnego wychowania i samowychowania. Jak w każdej innej sferze życia, tak i
tu wszelkie braki grożą niebezpieczeństwem. Tam gdzie nie ma autentycznego
patriotyzmu, identyfikacji z miejscem
próżno oczekiwać zgody społecznej i
współpracy. Życie każdego człowieka
realizuje sie w określonym czasie i przestrzeni. Zapominamy, że człowiek wzrasta w konkretnym środowisku społecznym. A przecież jak pisał Jan Kochanowski „(…) jeśli komu droga otwarta
do nieba tym co służą Ojczyźnie”.
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zazdroszczę... Przypominają mi się słowa
św. Franciszka Salezego: "Życie to czas,
w którym szukamy Boga. Śmierć to czas,
w którym Go znajdujemy. Wieczność to
czas, w którym Go posiadamy”. Ta Boża
Obecność sprawia, że nie mają już kłopotów, nie muszą zmagać się z trudami
doczesności, nie stoją przed dylematem
trudnych wyborów. Na to jednak trzeba
zasłużyć. Tymczasem ja za
chwilę opuszczę cmentarz
i będę musiał znowu stawić czoło codzienności.
Będzie to już jednak inna
codzienność, bo ta chwila
spędzona "w mieście
zmarłych" daje mi nadzieję
zrodzoną z tajemnicy
świętych obcowania, że
ten mój ofiarowany odpust powróci do mnie
jako dobro pomnożone,
bo wiem, że Oni mogą
znacznie więcej niż ja.
Mam też pewność, że
będą zawsze blisko mnie, by w każdej
chwili przyjść mi z pomocą. Tym razem
"cisną mi się do głowy" słowa nieodżałowanego księdza-poety Jana Twardowskiego: "można odejść na zawsze, by
stale być blisko". Zmarli - Przyjaciele,
którzy żyją. Żyjcie w Panu.

Ks. Piotr Pastewski

K

ończymy dziś Oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. Mija
osiem wspaniałych dni, które co roku
Kościół ofiaruje nam, żyjącym, z pamięcią o tych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do wieczności. Odpusty, które
w tych dniach mogliśmy
wyjednywać dla zmarłych,
to cudowny dar, jaki powinniśmy ofiarować swoim najbliższym. Tym, po
których pozostało serdeczne wspomnienie, jakieś zdjęcie, może nagrany amatorską kamerą film.
Mam taki zwyczaj, że w
listopadowej Oktawie po
wieczerzy odwiedzam
okoliczne cmentarze. I
choć zazwyczaj nekropolie budzą u większości
ludzi jakiś niepokój czy
wręcz lęk, to jednak w tym czasie jest w
nich coś nadzwyczajnego, można by powiedzieć - bajecznego. Lubię w zadumie
spacerować pomiędzy grobami, to modląc się, to czytając nagrobne inskrypcje,
to oglądając utrwalone w kamieniu zdjęcia ludzi "z drugiej strony". Czasem Im
4

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Abp Celestino Migliore: Polski model relacji Państwo - Kościół jest
optymalny. Bezstronność, autonomia i
niezależność między Państwem i Kościołem są zasadami, które gwarantują odpowiednią i korzystną relację między tymi
dwoma organizmami - mówi Nuncjusz
Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore w wywiadzie dla KAI. Przyznaje,
że model obecności Kościoła w przestrzeni publicznej jaki gwarantuje Konkordat i Konstytucja RP jest jednym z
optymalnych. Przy okazji abp Migliore
wypowiada wiele ciepłych słów pod adresem Kościoła w Polsce i sposobu, w
jaki reaguje on na nowe wyzwania.
Fanatyczni sprawcy zbrodni nadal
bezkarni. Dokładnie rok temu – 4 listopada 2014 r. – tłum fanatyków muzułmańskich spalił żywcem w miejscowości
Kasur w północnym Pakistanie młode
małżeństwo chrześcijańskie Szamę i Szahzada Masihów, rodziców czwórki dzieci. Do dzisiaj sprawcy tej barbarzyńskiej
zbrodni nie zostali ukarani – przypomniał ks. Michelle Chaudry, przewodniczący chrześcijańskiej Fundacji im. Cecila
i Iris Chaudhrych (CICF).
Patriarcha melchicki o chrześcija5

nach w Syrii. Chrześcijanie nie chcą
być w Syrii gettem, ale oddziaływać na
miejsca, gdzie rodziły się trzy wielkie
religie: judaizm, chrześcijaństwo i islam –
podkreślił w czwartek w Warszawie
Grzegorz III Laham, zwierzchnik greckokatolickiego Kościoła melchickiego. Zaznaczył, że pomoc należy się każdemu
potrzebującemu uchodźcy, bez względu
na jego wiarę. Zaapelował też, by powstrzymać rodzącą się wobec uchodźców chrystianofobię i islamofobię, które
są takim samym zagrożeniem jak antysemityzm.
Po raz trzeci papież jedną z najbardziej wpływowych postaci. Papież
Franciszek był w 2015 r. jedną z najbardziej wpływowych postaci na świecie.
Na dorocznej liście sporządzanej przez
amerykański magazyn „Forbes” znalazł
się on na czwartym miejscu. Tym samym
utrzymał pozycję, jaką zajmował w tym
rankingu w 2013 i 2014 r.
Albania świętuje 25 lat wolności
religijnej. Albańczycy świętowali 4 listopada 25. rocznicę przywrócenia w ich
ojczyźnie wolności religijnej. Symbolicznym wydarzeniem, oznaczającym pod
tym względem przełom we współczesnej
historii Albanii, była pierwsza po prawie
30 latach publiczna Msza św., odprawiona 4 listopada 1990 r. w kaplicy cmen-

tarnej w Szkodrze na północy kraju.
Na finansowanie in vitro 304 mln
zł, na ośrodki adopcyjne - 26 mln
zł. Minister zdrowia Marian Zembala
przedłużył program finansowania zapłodnienia pozaustrojowego in vitro z budżetu państwa na kolejne trzy lata. Na jego
realizację od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. przeznaczono ok. 304 mln zł.
Na funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych we wszystkich województwach
zaplanowano natomiast w przyszłym
roku 26 mln 86 tys. zł.

Dokument o polskich męczennikach z Pariacoto w TVP. Zostali zamordowani w Peru w 1991 roku. 5
grudnia br. zostaną ogłoszeni błogosławionymi. Ojcowie franciszkanie - Michał
Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, zginęli z rąk terrorystów z maoistowskiego
ugrupowania "Świetlisty szlak". TVP
przygotowała dokument o polskich męczennikach, który zostanie wyemitowany
na antenie telewizyjnej Jedynki 4 grudnia,
tuż po Wiadomościach. We wtorek w
siedzibie TVP, przy udziale rodzin za-

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

2.
3.

Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, obchodzony w drugą niedzielę listopada od 2009
roku, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Słowo Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny oczyma Chrystusa, który bezbłędnie ocenia intencje i motywy działania każdego człowieka oraz jego możliwości. Swoimi modlitwami i ofiarami finansowymi pospieszmy w tym roku z
pomocą wyznawcom Chrystusa prześladowanym za wiarę w Syrii.
Również dziś przypada nasza miesięczna kolekta budowlana. Za wszystkie
ofiary serdecznie dziękujemy.
Celem kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej
pamięci są między innymi wypominki za zmarłych, zarówno listopadowe, jak i
roczne. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie
Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez
nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
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4.

Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą
biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszym posłuszeństwie nauczaniu papieskiemu i o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy
Kościoła.
5. W środę, 11 listopada – nasze Narodowe Święto Niepodległości. Zachęcamy
do udziału w mszy św., by modlić się w intencji tych, którzy przelewali swoją
krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny oraz o pomyślność dla umiłowanej
Rzeczpospolitej. Pragniemy także bardzo serdecznie zaprosić na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych po wieczornej mszy świętej.
6. Także w środę parafialny odpust ku czci św. Marcina obchodzić będzie parafia
w Łebczu. Suma o godz. 11.15.
7. Również w środę o godz. 8.30 kolejna listopadowa msza św. wspólna za zmarłych.
8. W Wypominkach jednorazowych modlić się będziemy w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę o godz. 8.30 i 17.30.
9. Puckie hospicjum zwróciło się do nas z prośbą, by ogłosić, że dnia 9 listopada
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej hospicjum odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób dorosłych i starszych, które chciałyby uczestniczyć w wolontariacie opiekuńczym. serdecznie zapraszamy.
10. Przy wejściu do kościoła możemy nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
PONIEDZIAŁEK – 9 listopada - Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
+ mąż Aleksander, córka Teresa, rodzice, siostry Jadwiga i Elżbieta
18.00 + mąż, syn, wnuk Łukasz i zięć Tomasz
WTOREK – 10 listopada - św. Leona Wielkiego
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + cierpiący w czyśćcu i wszyscy zmarli z rodziny
+ Władysław Baranowski - int. od uczest. pogrz.
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ŚRODA – 11 listopada - św. Marcina - Narodowe Święto Niepodległości
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
+ Helena i Stanisław Czaja w rocz. urodz.
CZWARTEK – 12 listopada - św. Jozafata
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + Wacław Potrykus oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str. w dniu urodz.
Wacława
+ Paweł Nikolc w 25 rocz. śm.
PIĄTEK – 13 listopada - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna - pierwszych polskich męczenników
8.30 + rodz. Anna i Alojzy Warmowscy w dniu u rodz. Anny
18.00 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
+ mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
SOBOTA – 14 listopada
8.30 + Tadeusz Potracki, Agnieszka i Paweł Vogt oraz Gertruda i Hubert Potraccy
18.00 + mąż Artur w 14 rocz. śm. i rodz. z ob. str.
+ Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 15 listopada
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. w 35 rocznicę
ślubu
+ Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Leon i Leokadia Golombek dziadkowie i rodzeństwo z ob. str.
oraz Edmund i Zenon Gross
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Moniki
i Dawida w 7 rocz. ślubu
18.00 + rodz. Anna i Leon Rzepa, Franciszka i Jan Oleś oraz brat Stanisław z okazji
urodz. Anny

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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