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Nauczycielka życia
w czystości

„

Helena Oksiuta

Czyż święci są po to, ażeby
zawstydzać? Tak. Mogą być
i po to”. Te symboliczne słowa św. Jan
Paweł II wygłoszone podczas homilii w
czasie mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny
Kózkówny stanowią motyw przewodni
naszej kolejnej refleksji. Czystość. Samo
słowo wydaje się, że ma pozytywny wydźwięk. Czyste powietrze, czysta woda,
czyste ręce, czyste serce, czyste myśli,
1

czyste sumienie, czyste intencje. Czystość oznacza coś dobrego, wartościowego. Każdy człowiek tęskni do czystości, bo tęskni do piękna, do doskonałości. Tematyka czystości jest czymś jednak niezwykle delikatnym, wstydliwym i
drażliwym, jeśli chodzi o sferę intymną
człowieka. Dotyka, bowiem człowieka w
jego istocie. A przecież czystość jest
darem od Pana Boga. „Czyż nie wiecie,
że ciało wasze jest przybytkiem Ducha
Świętego, który w was jest, a którego

macie od Boga, i że już nie należycie do
samych siebie? Za wielką bowiem cenę
zostaliście nabyci” (1 Kor 6, 19-20).
Człowiek został „stworzony na obraz i
podobieństwo Pana Boga”. W swojej
istocie jest więc doskonały i wyjątkowy.
Bóg stworzył go z miłości, bo Sam jest
Miłością. W osobie ludzkiej łączy się
istota cielesna z duchową. Zastanówmy się zatem nad wartością czystości dziś. Czystość w
XXI wieku? Czy zachowanie czystości jest powodem do wstydu czy
do dumy? Czy wypływa z
zakazu, czy jest wyrazem
autentycznej wolności?
Postać bł. Karoliny Kózkówny ukazuje nam wartość życia właśnie w czystości. Jej przykład pokazał nam, że czystość jest wartością której trzeba bronić, a która we współczesnym świecie
jest niestety tak często kwestionowana i
wyśmiewana. Bł. Karolina Kózka (18981914), dziewczyna, która oddała swe
życie w obronie czystości. Postać Karoliny, prosta i czytelna, zawiera w sobie
pewną piękną tajemnicę. Patrzymy na jej
„świat”, na życie zdominowane nauką,
ciężką pracą, obowiązkami wobec rodziny, a jednocześnie tak bardzo oddane
wierze, parafii i bliźniemu. Z jednej strony jej skromne, wiejskie życie daje się

zamknąć w stosunkowo niewielu zdaniach. Z drugiej strony, dostrzega się u
niej wielkie bogactwo życia duchowego,
odczuwa się obecność łaski Bożej. Z
jednej strony zwyczajna, wiejska dziewczyna. Z drugiej zaś, Jej cnoty noszą znamię heroiczności, świętości. Dzięki
szczególnej opiece i pomocy Pana obroniła swą czystość i godność. Świadomie wybrała
śmierć, by pozostać piękna duchem i ciałem, czysta, cała dla Boga. Karolina walczyła o czystość, o
dziewictwo, ale tak naprawdę walczyła o całą
swoją kobiecość, o godność, która tak mocno
łączy się z ciałem. Nietrudno człowieka uprzedmiotowić, wykorzystać.
Karolina śmiercią męczeńską potwierdziła swoją odwagą, bezwarunkowe oddanie Panu oraz misję głoszenia Ewangelii. Karolina jest patronką Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc. Dziś młodzi ludzie często niestety są jak chorągiewki, podatni na różne, zmienne wzorce zachowań, często te
ukazywane przez środki masowego
przekazu, charakteryzujące się swobodą
obyczajów, w tym seksualnych, wulgaryzacją w sposobie bycia i języka. Media
rozpowszechniają spłycone rozumienie
miłości. „Miłością” nazywane są akty
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seksualne, chwilowe uniesienia, czy samo pożądanie. Taka „miłość” ukierunkowana jest egocentrycznie, chodzi w niej
najczęściej jedynie o własne, krótkotrwałe przeżycia. Z taką łatwością młodzi ludzie podejmują decyzje o współżyciu. I te teksty: „udowodnij mi swoją
miłość”, „jeśli mnie kochasz to…”. Stawianie jedynie bezsensownych warunków i zero odpowiedzialności to jest
miłość? Absolutnie NIE… Karolina uczy
nas prawdziwej, pięknej, bezinteresownej, odpowiedzialnej i czystej miłości;
miłości sakramentalnej. Świat dzisiejszy
nie rozumie świętości ciała. Wydaje się,
że nie ma już norm moralnych. Głosi się
hasła nowoczesności, tolerancji i wszelkiej swobody. Wszystko wolno. Róbcie
co chcecie – powtarzają człowiekowi.
Współczesna kultura i obyczajowość
ukazują zjawiska, które sprzeciwiają się
prawdzie i miłości we wzajemnych odniesieniach mężczyzny i kobiety. „Co
wychodzi z człowieka czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość. Całe to zło z wnętrza pochodzi i
czyni człowieka nieczystym” ( Mk 7,20).
Czystość pozwala zapanować nad pożądaniem, które niszczy oblubieńczy sens
ciała, gdyż zamiast stawać się darem,
przywłaszcza sobie drugiego człowieka,
dla zaspokojenia potrzeby. Czystość
pozwala uniknąć takiego odniesienia do

drugiego człowieka, w którym swoje
potrzeby stawiane są na pierwszym miejscu. Czystość otwiera na drugiego człowieka, na jego prawdziwe dobro. Czystość wprowadza nieodzowny ład w
sferę intymną człowieka i w relacje z
drugim człowiekiem. Jak pisał św. Jan
Paweł II „(…) z niej też płynie owo
szczególne piękno, które przenika w
każdą sferę wzajemnego obcowania ludzi, pozwalając wyrazić w nim prostotę i
głębię, serdeczność i niepowtarzalny
autentyzm osobowego zawierzenia”.
Czystość broni wolności i godności.
Kształtuje szlachetne, pełne szacunku,
szczerości i empatii odniesienie do płci
przeciwnej, ponieważ wyzwala z egoistycznej postawy używania człowieka.
W ten sposób otwiera drogę do miłości.
Czystość umożliwia właśnie powstanie i
rozwój prawdziwej miłości. Godność
człowieka wymaga, aby działał on rozumnie, świadomie i z wiarą, a nie przymuszony czy zniewolony ślepą potrzebą i
chwilą. Czystość jest umiejętnością
utrzymania siebie w świętości. Czystość
jest chwałę człowieka przed Bogiem. Jest
chwałą Boga w człowieku. Według św.
Jan Bosko „(…)Czystość to cnota. Jeżeli
jest – jest wszystko. Jeśli jej braknie –
nie ma niczego”. Budujmy swoje życie na
właściwych wartościach. Budujemy je na
skale, a nie na ruchomych piaskach. Bł.
Karolino prowadź nas…
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wiem jest to wspólnota zmarłych w stanie łaski uświęcającej. Wspólnota tych,
którzy po swojej śmierci zasłużyli na
Boże miłosierdzie i którzy korzystając z
tego miłosierdzia cieszą się przebywaniem w niebie. To jest wspólnota świętych i błogosławionych Pańskich, których
sensem istnienia jest, na wzór Boga,
dzielić się miłością i dobrem, a więc
dzielić się samym Bogiem. Jeszcze raz
pozwolę sobie przywołać o. Joachima:
"Wspólnota świętych również komunikuje dobrem, bo widzi Boga, a to ją
przemienia i nasyca boskim Dobrem.
Stąd wspólnota świętych jest promieniującą dobrocią samego Boga." To co dla
nas jest najwspanialsze, to fakt, że owo
"komunikowanie się dobrem" świętych
odnosi się również do nas. To właśnie w
tym "komunikowaniu" zawiera się tajemnica świętych obcowania, którą tak często w listopadzie przywołujemy. Dzięki
tajemnicy świętych obcowania istnieje
nadprzyrodzona więź pomiędzy nami,
zmagającymi się z doczesną codziennością, a tworzącymi idealną, Bożą wspólnotę zbawionymi, który "komunikując
się z nami Dobrem" pomagają nam osiągnąć nasz najważniejszy cel - zbawienie.
To na ile ta pomoc może być duża? Ano
na tyle, na ile silna jest nasza wiara. Życzę wszystkim wiary co góry przenosi.

Ks. Piotr Pastewski

B

óg jest miłością - zapewnia nas św.
Jan w swojej Ewangelii Oczywiście
nie mamy co do tego najmniejszej wątpliwości. Skoro zatem jest On pełnią
Miłości, to jest również pełnią Dobra.
Bóg jest Dobrem. Będąc zaś Dobrem, w
imię Miłości pragnie się dzielić sobą. I
czyni to niezwykle hojną dłonią. Ale niestety ta cecha samoudzielania się Boga
związana jest z ogromnym ryzykiem, że
te Boże cenne perły - jak mówi Ewangelia - mogą być rzucone na podeptanie
przez świnie. Mimo wszystko Pan Bóg
podejmuje to ryzyko, aby człowiek coraz
bardziej stawał się na Jego obraz, a
wspólnoty ludzkie na obraz Trójcy Świętej. O. Joachim Badeni w jednym ze
swoich wywiadów powiedział: "Ludzkość
pierwotnie miała być wspólnotą, której
źródłem było rozlewające się boskie
Dobro i która miała przejąć z Jego natury ów spontaniczny dynamizm dobra."
Wiemy jednak, że grzech w tym Bożym
planie poczynił ogromne spustoszenie,
które mogło naprawić tylko Chrystusowe Odkupienie. Nie oznaczy to jednak,
że nie ma takiej wspólnoty - nazwijmy to
- "na miarę Boga". Wspólnotę tę tworzą
z pewnością również nasi najbliżsi. Bo4

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Szkoła we Florencji przeciw wycieczce na wystawę, by nie urazić
niekatolików. W poniedziałek 2 listopada w jednej ze szkół we Florencji rada
pedagogiczna próbowała odwołać wycieczkę uczniów na okresową wystawę
w Pałacu Strozzi pod tytułem „Boskie
Piękno”. Organizatorom udało się ściągnąć do galerii dzieła sztuki sakralnej
najwyższej klasy, m.in. obrazy van
Gogha, Chagalla, Picassa czy Matisse’a.
Zakaz uzasadniono tym, że - jak stwierdzono - wystawione obrazy i rzeźby
mogłyby godzić we wrażliwość rodzin
niekatolickich. Na szczęście przeciw decyzji nauczyciele ze szkoły podstawowej
Matteotti zaprotestowali rodzice, a po
nagłośnieniu sprawy przez miejscowe
media odezwało się też ministerstwo
edukacji. Nadgorliwym apostołom sekularyzacji przypomniano, że chcąc uniknąć
tematyki chrześcijańskiej, trzeba by w
ogóle zrezygnować z nauczania historii
sztuki we Włoszech, a uczniom zakazać
wycieczek po starym mieście.
W Rosji zakazano uznawania za
ekstremistyczne treści z religijnych
ksiąg. Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej uchwaliła 11 listopada w drugim i
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trzecim czytaniu prezydencki projekt
ustawy, zakazujący uznawania za ekstremistyczne treści i cytatów z religijnych
ksiąg świętych. Dotyczy to Biblii, Koranu, Tanachu, czyli hebrajskiej wersji Starego Testamentu (Tora – Pięcioksiąg
Mojżesza; księgi prorockie i pisma) oraz
Gandżuru (Kandziuru) w buddyzmie.
Kard. Müller doktorem h.c. Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu. Kard. Gerhard Ludwig
Müller, prefekt watykańskiej Kongregacji
Nauki Wiary, otrzymał w piątek 13 listopada tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu. Senat uczelni uhonorował
niemieckiego purpurata za zasługi na
płaszczyźnie przekazywania prawdy wiary i rozwijania teologii dogmatycznej.
Abp Stanisław Gądecki złożył parlamentarzystom gratulacje oraz
życzenia. Z modlitwą i życzeniami, aby
"zgodnie z rotą ślubowania poselskiego –
rzetelność i sumienność w wykonywaniu
obowiązków wobec Narodu towarzyszyła nowo wybranym Posłom i Senatorom każdego dnia pełnienia służby wobec Polaków" - zwrócił się do parlamentarzystów przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
Dramatyczna sytuacja chrześcijan
w Aleppo. „Pozostające drobne zapasy

nie pozwalają nam na zaspokojenie
ogromnych potrzeb naszych wiernych” –
tak uważa abp Denys Antoine Chahda.
Syrokatolicki ordynariusze Aleppo podczas spotkania ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwrócił
uwagę na dramatyczną sytuację wspólnoty powierzonej jego pieczy duszpasterskiej. „Przed wybuchem wojny w
mojej diecezji było 1500 rodzin, teraz
pozostało ledwie 800” – wskazał abp
Chahda. Dodał, że Kościół pomaga regularnie prawie wszystkim z nich, dostarczając ubrania, żywność i lekarstwa.
Rada Rabinów Polski dziękuje Episkopatowi za list ws. relacji polskożydowskich. Głęboką wdzięczność za

list polskiego Episkopatu w 50. rocznicę
soborowego dekretu o stosunku do
innych religii wyraziła Rada Polskich Rabinów. "Oby cała Polska i świat usłyszały
czysty i moralny głos Episkopatu Polski o
stosunkach z Żydami i religią żydowską"
- czytamy w dokumencie. List podpisał
naczelny rabin Polski Michael Schudrich i
Symcha Keller, przewodniczący Rady
Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP. Odpowiadając na
przesłanie biskupów napisali oni, że "list
pasterski Episkopatu Polski, potępiający
antysemityzm jako grzech, stanowi jasną
i znaczącą deklarację, moralnie i historycznie cenną dla Polski, Europy i świata".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
2.

3.
4.
5.

Dziś w całej Polsce odbywa się zbiórka na Światowe Dni Młodzieży. Swoją
ofiarę można złożyć do puszki przy drzwiach kościoła.
Również dziś w czasie sumy poświęcone zostaną opłatki. Mieszkańcy Pucka i
Połczyna Bis mogą je nabyć w biurze parafialnym. Natomiast na wioskach będą
je roznosić te same osoby, które to czyniły w latach poprzednich.
Jutro zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo i mszę świętą czcicieli Ducha
Świętego.
Także jutro zapraszamy czcicieli Szkaplerza Świętego na ich comiesięczne spotkanie formacyjne.
Kolekta budowlana z ubiegłej niedzieli wyniosła 10203,61 zł. Natomiast na
chrześcijan w Syrii zebraliśmy 1755,48 zł. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
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5.

Kolekta budowlana z ubiegłej niedzieli wyniosła 10203,61 zł. Natomiast na
chrześcijan w Syrii zebraliśmy 1755,48 zł. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
6. W środę wspominamy bł. Karolinę Kózkównę. Do udziału we mszy św. w
tym dniu szczególnie serdecznie zachęcamy młodzieży, której patronką jest bł.
Karolina.
7. W środę o godz. 18.00 kolejna listopadowa msza św. wspólna za zmarłych.
8. Zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela – to
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata, ostatnia niedziela przed
Adwentem. Jest to niedziela, która jednocześnie kończy kolejny rok duszpasterski, który przebiegał pod hasłem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"
9. W wypominkach jednorazowych modlić się będziemy we wtorek o godz. 8.30
i 17.30
10. Bardzo serdeczne podziękowania pragniemy skierować na ręce parafian, którzy swoją ofiarą wsparli już inicjatywę powstania nowego ołtarza. Do pełnej
kwoty pozostało już tylko 3500 złotych. Wdzięczni będziemy jeżeli znajdą się
jeszcze inni ofiarodawcy.
11. Przy wejściu do kościoła możemy nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
PONIEDZIAŁEK – 16 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 w intencji Róży MB Miłosierdzia
+ Anna Hoffmann
+ Alfons i Małgorzata Kollek z okazji ich urodz.
WTOREK – 17 listopada - św. Elżbiety Węgierskiej
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Brygida i Paweł Bobryccy w 5 rocz. śm. taty oraz teściowa Gabriela
Mudlaf
przez wst. św. ojca Pio w podz. za otrzymane łaski, szczególnie łaskę
zdrowia z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie
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ŚRODA – 18 listopada - błog. Karoliny Kózkówny
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
+ Lucyna Burczyk w dniu urodz.
CZWARTEK – 19 listopada - błog. Salomei
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Paweł i Maria Busz oraz Stanisława i Ignacy Bemka
+ Jan, Stanisław, Jadwiga, Marcin, Mariusz i Walenty w rocz. śm. Jana
PIĄTEK – 20 listopada - św. Rafał Kalinowski
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + Ewa i Stanisław Bojka w 11 rocz. śm. Stanisława
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże w rodzinie
SOBOTA – 21 listopada - Ofiarowane NMP
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
+ Marian i Bogusław w rocz. śm. Bogusława
18.00 + cierpiący w czyśćcu
+ Gertruda i Józef Ritz, Eugenia i Michał Ostręga oraz Anna i Józef Szefka
NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22
listopada
8.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
+ Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
w int. ks. Mateusza z prośbą o dalsze błog. Boże i potrzebne łaski
w dalszej posłudze kapłańskiej
11.30 + dziadkowie Mierneccy i Rohde
18.00 + Cecylia i Juliusz Preis

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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