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Nowy Rok i nowe nadzieje
chciałbym być, określany jest jako „ja
idealne”. Samorozwój związany jest z

Helena Oksiuta

K

ażdy

dążeniem do tego „ja idealnego”, a porozpoczynający się Nowy stulaty zmian są zorientowane na mody-

Rok to nowe nadzieje, plany, wy- fikowanie i niwelowanie rozbieżności

zwania, postanowienia, pytania. Początek między tym, jaki jestem, a jakim chciałnowego roku jest czasem podejmowania bym być. Człowiek podejmując decyzje
różnorakich postanowień i decyzji. Wie- o zmianach niestety często kieruje się
lu z nas deklaruje wraz ze zmianą kalen- modą, tym co obecne w przekazach medarza na ścianie zmiany w swoim życiu. dialnych. Najważniejsze kierować się w
Zdaniem psychologa społecznego J. He- życiu odpowiednimi wartościami i poidtmana „(…) warto marzyć, planować i trzebami. Seneka powiadał „Często idzie
stawiać sobie cele. Wtedy mamy poczu- się za tym, co nowe, zamiast za tym, co
cie, że kierujemy swoim losem, staramy lepsze”. Człowiek zadowalający się
się rozwijać, coś przewidywać, zmieniać „małymi złudnymi światełkami”, które
na lepsze”. Św. Augustyn mówił oświecają jedynie krótką chwilę, błądzi.
„Poprzez oczekiwanie Bóg zwiększa na- Papież Franciszek pięknie tę prawdę ujął
sze pragnienie, poprzez pragnienie w słowach „(…) gdy brakuje światła,
zwiększa ducha, a poszerzając go, spra- wszystko staje się niejasne, nie można
wia, że staje się bardziej pojemny”. Na- odróżnić dobra od zła, drogi prowadząsze plany wiążą się z różnymi sferami cej do celu od drogi, na której błądzimy
życia, prywatnym, rodzinnym, społecz- bez kierunku”. Takie podejmowanie wynym czy zawodowym. Najczęściej decy- zwań, które mają na celu usunąć z naszedujemy się na zmiany niosące za sobą bardziej pozytywny, korzystny wizerunek siebie, takie jak zdrowszy styl
życia, rezygnacja z nałogów czy rozwój

Szczęśliwego i błogosławionego
Nowego 2016 Roku
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go życia elementy prawdziwie autodestrukcyjne, niszczycielskie jest ważne.
Postanowienia to jedno, ich realizacja to
drugie. Konsekwencja, upór i samody-

osobisty i zawodowy. W naukach spo- scyplina są tym, co niezbędne, aby myśli i
łecznych taki pozytywny, wyidealizowany słowa zmienić w czyny, w rzeczywistość.
aspekt siebie mówiący o tym jakim Nowy Rok to również a może przede
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wszystkim nowe wyzwania dla naszej
wiary. Wiara jest bezustannym świadczeniem o Bogu, czymś co wciąż musi
być na nowo odkrywane, pielęgnowane i
pogłębiane. Tylko wiara wyzwala w nas
ten zdrowy niepokój, który sprawia, że
stajemy się wobec siebie coraz bardziej
pozytywnie krytyczni i wymagający. Według Benedykta XVI „(…) chcemy dobra
coraz bardziej wzniosłego, coraz głębszego, a jednocześnie z coraz większą
jasnością dostrzegamy, że żadna rzecz
skończona nie może zaspokoić naszego
serca”. Człowiek wyłącznie w Bogu może odnaleźć wewnętrzną harmonie, odnaleźć klucz do przezwyciężenia swoich
lęków, klucz do prawdziwej wolności i
spełnienia. „ Oto Ja dokonuję rzeczy
nowych” (Iz 43, 19). Może to już czas
uwrażliwić siebie na jakość naszej wiary, bo bycie uczniem Chrystusa jest wymagające i odpowiedzialne, ale jest też
najpiękniejszym darem. Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku kalendarzowego
warto pomyśleć nad pracą nad sumieniem, dokonywanymi wyborami, jakością
naszego postępowania. O tym jak dobrze a więc z miłością, w duchu odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi
zagospodarować dar czasu, który otrzymujemy od Stwórcy. Ów upływ czasu
powinien nam dać do myślenia, Gospodarowanie czasem jest wielką sztuką.
Czasem ważniejszą niż zarządzanie własnymi finansami. Czas, to wyjątkowy

kapitał do wydania, którym dysponujemy. Wydajemy nasze sekundy, minuty,
godziny. To nasz najcenniejszy kapitał,
który często jest bezmyślnie roztrwoniony, czy podkradany. Telewizja kradnie
go najwięcej, ale i puste „gadki”, przebimbane spotkania towarzyskie, wyznające zasadę „plotkujemy więc jesteśmy”.
Nasz czas, to nasze życie. Dobrze, jeśli
zainwestujemy go w owocny odpoczynek, naukę, rodzinę, rozwój zawodowy,
wiarę. A może, niestety, mamy na
koncie minuty nienawiści, gniewu, czarnej rozpaczy, lenistwa, pustosłowia. Jeśli
zachęcamy dziś do refleksji, to tylko dlatego, że dzisiaj mamy do wydania następne sekundy, minuty, godziny, dalsze
życie. Niektórzy twierdzą, że „czas to
pieniądz”, ale my, jako uczniowie Jezusa,
powinniśmy dawać wyraźne świadectwo
przekonaniu, że „czas to miłość”. Jak
mówił Św. Augustyn „Człowiek jest tyle
wart, ile jest w stanie kochać”. Natomiast św. Jan Paweł II zawsze podkreślał,
że „(…) człowiek szuka miłości, bo w
głębi duszy wie, że tylko miłość może go
uczynić szczęśliwym”. Każdy Nowy Rok
to chwila „uprzywilejowana”, w której
kolejny raz jesteśmy zaproszeni przez
Boga do tego, aby „zacząć od nowa”
troskę o nasze życie religijno-moralne, o
naszą komunię z Bogiem i ludźmi. Nie
zmarnujmy tej kolejnej szansy… Szczęśliwego Nowego Roku!
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dowisku.
Obrady synodu prowadziły także do
podkreślenia uzdrawiającej siły miłosierdzia. W Roku Miłosierdzia, który ustanowił Papież Franciszek, jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie tylko częściej korzystać z daru przebaczenia
w sakramencie pokuty i pojednania, ale
także okazać się miłosiernymi dla naszych braci i sióstr, którzy zawinili wobec nas. Rodzina jest przecież pierwszą
szkołą miłosierdzia, w której uczymy się
praktykować uczynki miłosierne względem ciała i duszy na wzór naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.
Zachęcamy do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza tych, które
przeżywają problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje jeszcze bezinteresownej miłości. Naszą modlitwą powinniśmy ogarnąć te kobiety, które
z różnych względów zdecydowały się na
zabicie swojego nienarodzonego dziecka.
Prośmy także o miłosierdzie dla mężczyzn, którzy nie potrafili wziąć odpowiedzialności za nowe życie i zachęcali
do aborcji dziecka lub ją finansowali.
Jesteśmy zaproszeni przez papieża Franciszka, aby – nie wpadając w pokusę łatwego osądzania i potępiania – nieść
wszystkim posługę miłosierdzia.
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odczas synodu wielokrotnie podkreślano konieczność towarzyszenia
na drodze wiary dzieciom, młodzieży,
małżeństwom i rodzinom. Musi być ono
oparte na wspólnym odkrywaniu obecności Jezusa Chrystusa w życiu każdego
człowieka. Pierwszymi świadkami wiary
są rodzice, którzy mają obowiązek przekazywania jej swoim dzieciom. Nikt i nic
nie może zastąpić rodziców w tym zadaniu. Święty Jan Paweł II napisał
w Familiaris consortio: „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą głoszenia
Ewangelii osobie ludzkiej, która jest
w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej,
poprzez stopniowe wychowanie
i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC, 2).
Żadna rodzina, nawet najszczęśliwsza,
nie powinna jednak zamykać się na inne
wspólnoty i zapominać o obowiązku
dzielenia się Ewangelią. Wychodząc temu naprzeciw, ojcowie synodalni proponowali, aby w każdej parafii powstały
wspólnoty małżeńskie i rodzinne, które
spotykałyby się systematycznie na modlitwie, pogłębiałyby swoją formację
i głosiły Dobrą Nowinę we własnym śro4

Miłosierdzie możemy czynić tylko
w prawdzie. Dlatego przypominamy, że
nauczanie Kościoła oparte na Słowie
Bożym i Tradycji odnośnie do osób rozwiedzionych a żyjących w nowych związkach zostaje podtrzymane. Osoby te nie
mogą przyjmować Komunii św., ponieważ nie żyją w związku sakramentalnym.
Niemożność przyjmowania sakramentu
Eucharystii nie ma charakteru wykluczającego czy dyskryminującego, ale odzwierciedla tylko obiektywną sytuację
tych osób w Kościele. Zachęcamy ich do
uczestniczenia we Mszy Świętej, rozważania Słowa Bożego, wytrwania na modlitwie, włączania się w dzieła miłosierdzia i w pracę na rzecz wspólnot parafialnych. Nikogo nie potępiamy, a jako
ludzie wierzący chcemy prowadzić do
spotkania z przebaczającym Chrystusem.
Dlatego zapraszamy do modlitwy
w intencji małżonków i dzieci, których
dotknął dramat rozpadu małżeństwa,
a także do ofiarowania im naszego
wsparcia. Przypominamy rozwiązania
zawarte w Familiaris consortio i prosimy,
aby wierni stosowali się do tych zaleceń,
w myśl których do Komunii św. nie mogą przystąpić osoby rozwiedzione, żyjące
w nowym związku, jeżeli nie otrzymały
stwierdzenia nieważności małżeństwa
i nie zawarły sakramentalnego związku
małżeńskiego.
W przypadku braku stwierdzenia nieważności małżeństwa wierny pragnący
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przystąpić do Komunii św., powinien
zerwać grzeszną relację. Owszem, istnieją sytuacje szczególne, kiedy po ludzku
rozstanie wydaje się niemożliwe, np. ze
względu na konieczność wychowania
dzieci z nowego związku. W takich przypadkach osoby po rozwodzie, żyjące
w nowym związku, mogą przyjąć Komunię św. pod warunkiem, że
„postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują wyłącznie małżonkom” (Familiaris consortio, 84).
W dzisiejsze święto dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które
pomimo trudności trwają przy Chrystusie i z wiarą pokonują piętrzące się
przed nimi problemy. Chcemy zachęcić
ich, aby – jak Święta Rodzina z Nazaretu
– budowali swoje życie w oparciu o dar
z siebie i codziennie okazywane miłosierdzie. Jak słyszeliśmy we fragmencie
Ewangelii według św. Łukasza, Jezus posłuszny swoim rodzicom wzrastał
w mądrości, w latach, w łasce u Boga
i ludzi (por. Łk 2,52).
Życząc wszystkim rodzinom, aby Rok
Pański 2016 stał się okazją do autentycznego duchowego wzrostu, z serca błogosławimy.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego
w Polsce obecni na 371. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej
Górze w dniu 26 listopada 2015 r.
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Dziś pierwsza niedziela miesiąca i od godz. 15.00 do 16.00 wystawienie Najśw.
Sakramentu. Serdecznie zapraszamy na modlitwę adoracyjną.
Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca i modlić się będziemy do Ducha Świętego.
W środę będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w
naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże
Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów
i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w
Eucharystii. Msze Święte sprawowane będą w porządku niedzielnym. Na ich
zakończenie pobłogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.
W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Będziemy chcieli pamiętać w modlitwie o misjach i misjonarzach. Naszą materialną ofiarą do puszek pragniemy wesprzeć tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o
zbawieniu oraz ich działalność w krajach misyjnych (inicjatywy edukacyjne,
zdrowotne czy cywilizacyjne).
Po mszy wieczornej w Uroczystość Trzech Króli zapraszamy wszystkich parafian na wspólne kolędowanie, które poprzedzą jasełka w wykonaniu scholki
"Dzieci Faustyny".
W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu,
kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność
wciąż pogłębiamy i umacniamy?
Także za tydzień przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w
duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy
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z duszpasterzem. Plan kolędy na pozostałe dni jest następujący:

Poniedziałek - Wejherowska i Pogodna

Wtorek - Żeromskiego, Słowackiego, Mickiewicza i Norwida

Czwartek - Paderewskiego parzyste, Mestwina, Kraszewskiego

Piątek - Paderewskiego nieparzyste, Matejki, Necla

Sobota - Brudzewo, Reja

Poniedziałek - Sychty, Miotka

Wtorek - Swarzewska, Głogowa i Topolowa

Środa i Czwartek - Połczyno Bis
9. Przypominamy, że od poniedziałku do piątku kolędę rozpoczynamy o godz.
15.00, zaś w sobotę od godz. 10.00. Natomiast sprawy biurowe prosimy załatwiać zaraz po mszach świętych.
10. Zmarła nasza parafianka śp. Bożena Kruszewska z Połczyna z ul. Gdańskiej 66.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11.30; poprzedzi go różaniec w intencji zmarłej.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK – 4 stycznia
8.30 + Gerard Lesner w 1 rocz. śm. oraz rodz. z ob. str.
19.00 + Jerzy i Halina Konkol oraz Juliusz i Gertruda Steinke w 18 rocz. śm.
Jerzego
+ Roman Maszota
WTOREK – 5 stycznia
8.30 + ojciec Mikołaj Nagórny w 5 rocz. śm. oraz dziadkowie z ob. str.
w podz. za dar rozwiązania z prośbą o zdrowie i opiekę
19.00 + mąż Marcin, syn Marian i rodzice
ŚRODA – 6 stycznia - OBJAWIENIE PAŃSKIE
8.00 + Paweł
+ siostra Anna, rodz. Weronika i Wacław oraz ojciec Roman
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10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Jan i Gertruda Lessnau oraz Stefania Muza
11.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 + Aniela i Jan Rohde
CZWARTEK – 7 stycznia
8.30 + Janina Kaczyńska i zm. z rodz. w 4 rocz. śm. Janiny
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
19.00 + Franciszek, Anastazy, Grażyna i Jerzy
PIĄTEK – 8 stycznia
8.30 + z rodz. Korthals i Palczykowskich, ci, którzy najbardziej potrzebują pomocy i cierpiący w czyśćcu
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
19.00 + Maria i Jan Rutha
SOBOTA – 9 stycznia
8.30 + Teresa Zelewska - int. od uczest. pogrz.
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
19.00 + Małgorzata i Franciszek Korthals w 1 rocz. śm. Franciszka
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 10 stycznia
8.00 + Erwin Hildebrandt w rocz. śm.
+ Maria, Wiesław, Gracjan Groenwald w dniu ur. Marii
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Andrzej Karsznia w 1 rocz. śm., Maria, Augustyn, Leszek i Teresa Karsznia oraz Brunon
11.30 + mąż Aleksander, córka Teresa, rodz. Marta i Augustyn oraz siostry Jadwiga i Elżbieta
18.00 + Helena Cichosz - 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
8

