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Ostatnie słowa Chrystusa

Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Helena Oksiuta

Z

rozumieć cenę i wartość naszego
zbawienia oznacza przeżyć tajemnicę krzyża Chrystusa i zakosztować łaski
płynącej z krzyża. Trzeba znaleźć się w
zasięgu działania Chrystusowego krzyża.
Krzyż trzeba „zrozumieć, zobaczyć, dotknąć”. Jezus zostawił wszystkim swoim
wyznawcom bardzo konkretne zadanie:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,
23). Chrześcijanin to człowiek związany
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z krzyżem na co dzień. W dzisiejszym
rozważaniu zatrzymujemy się przy słowach Pana Jezusa wypowiedzianych z
krzyża w czasie Jego agonii. Są to słowa
pełne smutku, bólu i osamotnienia.
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34). Czwarte słowo Jezusa
na Krzyżu stanowi dramatyczny okrzyk.
W tych słowach Jezusa, które
są modlitwą, a zarazem pewnym wyrzutem i skargą, jest jednak paradoksalnie
pełna świadomość obecności Boga. Jezus
mówi do Boga, który jest obecny. Nie
mówi do kogoś, kogo nie ma, kto nie

słyszy, kto nie widzi cierpienia, tego co
się dzieje, kto jest na wszystko obojętny.
Pan Jezus nie zarzuca Ojcu,
że Go opuścił. A Ojciec nie odszedł
od Syna. Jednak cierpienie Jezusa było
tak wielkie, iż mógł nie odczuwać bliskości Ojca. Kiedy spadają na nas cierpienia,
nie odczuwamy że Bóg jest z nami,
że jest po naszej stronie. W cierpieniu
jesteśmy niestety nawet skłonni twierdzić, że Bóg nas opuścił albo jest przeciwko nam. Kiedy cierpiał Jezus, cierpiał
również Ojciec i Duch Święty. Jezus nie
zarzuca Ojcu, że Go opuścił, lecz dzieli
się niewysłowionym bólem, udręką ciała,
odczuwaniem bolesnej samotności. Czy
ta przejmująca modlitwa Jezusa do Ojca
w chwili największego cierpienia ma jakieś odniesienie do nas, naszego życia?
Na naszej życiowej drodze też natrafiamy na ciemne doliny i na chwile opuszczenia i osamotnienia. Benedykt XVI
pisze „(…)w obliczu najtrudniejszych i
najboleśniejszych sytuacji, kiedy wydaje
się, że Bóg nas nie słyszy, nie wahajmy
się powierzyć Mu tego wszystkiego, co
leży nam na sercu, nie obawiajmy się
wykrzyczeć Mu całego naszego bólu –
mówił Papież. – Musimy wierzyć, że jest
On blisko nas, nawet jeśli wydaje się
nam, że milczy. Zanośmy do Boga nasze
codzienne krzyże w pewności, że On
jest przy nas i nas słyszy. Wołanie Jezusa
przypomina nam również, że w naszej
modlitwie musimy wykraczać poza wła-

sne «ja» i nasze problemy, by otworzyć
się na potrzeby i cierpienia innych”. Czasem wydaje się, że Bóg milczy wobec
cierpienia. A to może być powodem
odrzucenia Boga, oskarżenia o nieczułość, obojętność, bierność wobec zła.
Ks. Hryniewicz mówi „(… )kto z nas
jest w stanie orzec, że nie ma Boga w
sytuacjach zagrożenia? Wiele doświadczeń wskazuje na to, że jest On blisko
właśnie wtedy, kiedy jest zagrożenie, jest
i Ten, który ratuje. A ratuje? Tego nieraz
się nie dowiemy. Czyni to na swój Boski
sposób, zgodny z Jego wolą, o której
dowiemy się dopiero później – a może
nigdy po tej stronie życia? Idę za wielką
intuicją wiary, że Bóg jest przeciwnikiem
zła i nieszczęścia.” Doskonale wiemy
jak zła i trudna jest beznadzieja.
Ucieczka w nią to „przyklaśnięcie”
bezkresnej mocy śmierci i wzgardy dla
ofiary Krzyża. Czyż nie pokazuje nam
Jezu, do Kogo mamy zwracać się
w chwili zwątpienia i niemocy. Dlaczego tak często zapominamy o tym Jezusowym wołaniu, gdy i nasze życie
„mrok ogarnia”? Dał nam Jezu na
Krzyżu modlitwę na chwile zła, smutku i braku nadziei. W tej godzinie
przerażenia, w której Bóg „zdawał się
być nieobecny”, Jezus, z wysokości
Krzyża, znalazł jeszcze siłę ufności i
nadziei. Choć czuł się samotny, pozbawiony wszelkiego wsparcia, upokorzony, znalazł siłę, by wołać do swego
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Ojca. Zatem czwarte słowo Jezusa z
Krzyża z pewnością nie jest narzekaniem ani wołaniem o pomoc. Nie jest
też zarzutem kierowanym do Ojca, ale
jest stwierdzeniem faktu, iż Bóg Ojciec
złożył odkupienie człowieka wyłącznie w
rękach Chrystusa. Jezus w tych słowach
podkreśla wypełnienie się Bożego planu.
Benedykt XVI nauczał „(…) jak pokazuje krzyż Chrystusa, Bóg przemawia również milczeniem. Milczenie Boga, doświadczenie oddalenia Wszechmogącego
i Ojca stanowi decydujący etap ziemskiej
drogi Syna Bożego, wcielonego Słowa.
Przybity do drzewa krzyża, bolał nad
owym milczeniem. Trwając w posłuszeństwie aż do ostatniego tchnienia życia, w
mrokach śmierci, Jezus przyzywał Ojca.
Jemu oddał się w chwili przejścia – przez
śmierć – do życia wiecznego”. To doświadczenie Jezusa można odnieść do
sytuacji człowieka, który usłyszał i rozpoznał Słowo Boga, a potem musi zmierzyć się z Jego milczeniem. Boga przemawiającego poprzez tajemnicze milczenie
najpełniej możemy odczytać w naszym

osobistym doświadczeniu krzyża. Najtrudniejszym momentem wiary, jej próby i najgłębszym doświadczeniem jej autentyczności jest sytuacja cierpienia.
Wtedy rodzą się wątpliwości, zniechęcenie, cynizm, czy apatia. Ileż to razy słyszy
się wówczas pełne wyrzutu słowa i pretensje: „gdzie jest Bóg, Miłosierny Ojciec?” Pan Bóg nigdy nie jest „pustym”
obserwatorem ludzkiego cierpienia, ale
zawsze jest w nim najgłębiej i najbardziej
zanurzony. Bóg nigdy nie jest obok cierpienia. Bóg jest zawsze w samym środku
cierpienia. On jest najbardziej cierpiącym, wszędzie tam, gdzie cierpi Jego
stworzenie. Tylko, czy my chcemy o tym
pamiętać? Trwoga konania wyrywa z ust
Jezusa okrzyk: ,,Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?” (Mk 15, 34). Okrzyk
Jezusa tajemniczo obecny jest zawsze,
bowiem my także, zaplątani w pytania o
sens istnienia i cierpienia, wołamy ku
niebu tymi właśnie słowami z krzyża:
,,Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Pamiętajmy o tym...

jącą przypowieść o synu marnotrawnym.
W Świętym Rok Miłosierdzia przypoziś, w IV Niedzielę Wielkiego Po- wieść ta brzmi szczególnie mocno i
stu, odczytujemy bardzo wzrusza- przekonywująco, mimo, że samo słowo

Ks. Piotr Pastewski

D
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„miłosierdzie” w ogóle w niej nie pada.
Niemniej czytając ją bardzo łatwo zauważamy, że idea miłosierdzia jest w niej
fundamentalna. Dostrzegamy to w
„spotkaniu” grzechu syna z niezwykłą
wręcz miłością ojca.
Doskonale znamy historię młodszego
syna, który wziął od ojca przypadającą na
niego część majątku i wyruszył, by realizować swoje marzenia. Niestety ograniczyły się one tylko do poszukiwania
przygód. Co więcej przygody te nie zawsze były moralne, o czym informuje nas
jego starszy brat, mówiąc do ojca, że
brat jego roztrwonił majątek żyjąc z nierządnicami. W ten sposób młodszy syn z
przypowieści – mówiąc słowami św. Jana
Pawła II - "to poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy od tego, który
po raz pierwszy utracił dziedzictwo łaski
i sprawiedliwości pierwotnej”.
Dobra materialne, o których mówi
Ewangelia, a które młodszy syn wymógł
u ojca, są symbolem zupełnie innego
bogactwa. To bogactwo wynika z cudownej godności bycia synem i dziedzicem. Bohater przypowieści nie na tym
jednak skupia swą uwagę, co ostatecznie
zaowocuje jego największą życiową porażką. Tutaj niestety odkrywamy smutną
prawdę o sobie. W sakramencie chrztu
świętego otrzymaliśmy godność dziecka
Bożego, która stała się naszym największym bogactwem. Często jednak, podobnie jak syn marnotrawny, nic sobie z

tego nie robimy. Nie umiemy dostrzec i
docenić swego prawdziwego bogactwa,
a konsekwencji zaczynamy je trwonić
„lekką ręką”. Finał takiego postępowania
może być tylko jeden: świnie, gnój i pomyje. Prawdziwy dramat jest wówczas,
gdy tak pozostaje do końca życia. Na
szczęście dzisiejsza Ewangelia mówi nam,
że tak wcale nie musi być. Przytoczmy
jeszcze raz słowa naszego Wielkiego
Rodaka będące komentarzem do postawy syna marnotrawnego: „Sytuacja, w
jakiej się znalazł wraz z utrata owych
dóbr, musiała mu uświadomić tę właśnie
utraconą godność. Nie myślał o tym w
przeszłości, wówczas kiedy domagał się
od ojca swojej część majątku, ażeby
pójść z nią w świat. I zdaje się nie uświadamiać sobie tego nawet i teraz, kiedy
mówi do siebie: ‘Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja
tu z głodu ginę’! Mierzy siebie miarą tych
dóbr, które utracił, których ‘nie ma’,
podczas gdy najemnicy w domu jego
ojca ‘mają’. Słowa te świadczą przede
wszystkim o stosunku do dóbr materialnych. A jednak poza powierzchnią tych
słów kryje się cały dramat utraconej
godności, świadomość zmarnowanego
synostwa.” Bohater przypowieści podejmuje ostatecznie jedynie słuszną w tej
sytuacji decyzję – postanawia powrócić
do ojca.
Gdyby ojciec kierował się sprawiedliwością, a po ludzku rzecz biorąc powinien
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tak zrobić, to na nic okazały by się
wstyd, pokora czy skrucha syna. Na
szczęście jednak rodzic okazuje się nie
surowym sędzią, ale miłosiernym ojcem.
Nie tylko przyjmuje go otwartym sercem, ale przywraca mu również utraconą godność.
Ileż to razy i nam zdarzało się przez
grzech utracić naszą boską godność? I
my, według sprawiedliwości, powinniśmy
pozostać w stworzonym przez siebie
świecie świń i pomyj. Szczęśliwie jednak,
choć na to nie zasługujemy, mamy cudownego Ojca, który do samego końca
będzie wyglądał naszego powrotu, by
wziąć nas w swoje ramiona, przyodziać
w piękny płaszcz i sandały oraz nałożyć

nam drogocenny pierścień. Będzie wyglądał, by wielkodusznie okazać nam
swoje miłosierdzie.
Podsumujmy nasze rozważanie z Janem
Pawłem II: „W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się
jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra
spod wszelkich nawarstwień zła, które
jest w świecie i w człowieku. W takim
znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa.”
Korzystajmy zatem z Bożego miłosierdzia i bądźmy miłosierni dla innych.

REKOLEKCJE WIELKOPSTNE
w Świętym Roku Miłosierdzia
Prowadzi ks.Wojciech GRUCHAŁA
NIEDZIELA 6 marca 2016 roku
8.00 – Msza św. z ogólną nauką wprowadzającą
10.00 – Msza św. z ogólną nauką wprowadzającą
11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjny
18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

PONIEDZIAŁEK 7 marca 2016 roku
8.30 – Msza św. z nauką ogólną
9.45 – Nauka dla dzieci z klas „O”- III
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11.30 – Nauka dla dzieci z klas IV – VI
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka dla młodzieży

WTOREK 8 marca 2016 roku
8.30 – Msza św. z nauką ogólną
9.45 – Nauka dla dzieci z klas „O”- III
11.30 – Nauka dla dzieci z klas IV – VI
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka dla młodzieży

ŚRODA 9 marca 2016 roku
8.30 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką dla dzieci z klas „O”- VI
18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży

Ogłoszenia Parafialne
1. Od dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks.
Wojciech Gruchała. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do
uczestniczenia w nich. Kolekta z rekolekcji w całości przeznaczona jest dla ks.
Wojciecha. Program rekolekcji możemy znaleźć w gablocie, na stronie internetowej parafii oraz w biuletynie.
2. We wtorek, 8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w
tym dniu, ale nie tylko, o naszych babciach, mamach, żonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość dobrym słowem i drobnym gestem i nie
ustawajmy w modlitwach za nie.
3. Jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu, tak i dziś zapraszamy na Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.
4. W piątek Drogi Krzyżowe odprawiamy:
 dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30
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5.
6.

7.
8.

9.

dla dzieci o godz. 16.45
dla młodzieży o godz. 18.30
W przyszłą niedzielę przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
Od środy wraca do kościoła po peregrynacji w Celbowie figura św. Michała
Archanioła. Rodziny, które chciałyby uczestniczyć w dalszej peregrynacji proszone są, by to zgłosić w zakrystii i umówić termin.
Za tydzień przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
Wczoraj pożegnaliśmy w naszej wspólnocie śp. Jan Lis, ostatnio zamieszkałego
Puck, ul. Kraszewskiego 4. Zmarł także śp. Krzysztof Ceynowa, zam. Połczyno
Bis, ul. Cicha. Msza pogrzebowa w jego intencji w środę o godz. 12.00. Poprzedzi ją różaniec w intencji zmarłego. Niech Pan przyjmie ich do swojej chwały.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK - 7 marca
8.30 + Gabriela Wejer w dniu urodz.
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
18.00 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
+ Franciszek Hintzke - int. uczest. pogrz.
WTOREK – 8 marca - DZIEŃ KOBIET
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
o łaskę Bożą i szybki powrót do zdrowia
18.00 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
+ Władysława i Franciszek Hintzke z okazji urodz. Władysławy oraz ich synowie Jacek i Franciszek
ŚRODA – 9 marca
8.30 + rodz. Jan i Agnieszka Bistram, bracia Bronisław, Jan, Leon i Franciszek oraz
cierpiący w czyśćcu
przez wst. MB Szkaplerznej w int. Elżbiety o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia oraz o błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Sylwka i Tomasza
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10.00

w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. dla Szczepana z okazji urodz.

18.00 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
CZWARTEK – 10 marca
8.30 + Bronisław Felkner, jego rodzice oraz rodzice z ob. str.
18.00 + Bernardyna i Jerzy Kempa w 1 rocz. śm. Jerzego
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
PIĄTEK – 11 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Alfons Oreszke i rodz. z ob. str.
+ Bronisława, Stanisław, Regina Hintzke oraz Lucyna, Urszula i Andrzej Burczyk
SOBOTA 12 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
16.00

o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia
NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE NA DUSZY I NA CIELE

17.00 + Zofia i Franciszek Marzejon, bracia Roman i Piotr oraz bratanica Katarzyna
Jamroz
+ Leon i Helena Formela, Leona i Anna Rohde, rodzice chrzestni i dziadkowie z ob. str.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13 marca
8.00 + rodz. Zofia i Jan Kolek i brat Henryk Kolek
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Eleonora, Zbigniew i dziadkowie z ob. str.
11.30 + Leokadia i Leon Golombek, Edmund i Zenon Gross oraz o dary Ducha
Świętego dla Doroty z okazji 18 urodz.
18.00 + Magdalena Ludwig w 31 rocz. śm.

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.przystanmilosierdzia.pl
numer konta parafialnego: BS Puck 4183480003-0000-0000-0417-0001
8

