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Ostatnie słowa Chrystusa

„

Pragnę! Wykonało się!
Helena Oksiuta

Potem Jezus świadom, że już
wszystko się dokonało, aby
się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało
tam naczynie pełne octu. Nałożono więc
na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu
podano. A gdy Jezus skosztował octu,
rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę
oddał ducha” (J 19, 28-30). „Pragnę” i
„wykonało się”… Zastanówmy się dziś
nad znaczeniem tych Jezusowych słów.
Kiedy Jezus czując zbliżającą się śmierć
wypowiada słowo 'pragnę' to robi to po
to aby się wypełniło Pismo. Po tych sło1

wach Jezusowi podano gąbkę przepełnioną octem aby zostały spełnione słowa
zapisane w Psalmach – „gdy byłem spragniony, poili mnie octem” (Ps 69, 22).
Dzisiaj rozważymy kolejne słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa z krzyża. Są
to dwa słowa: „Pragnę” oraz „Wykonało
się”. Matka Teresa z Kalkuty mówiła „
«Pragnę» - powiedział Jezus na krzyżu,
kiedy był pozbawiony wszelkiej pociechy
umierając w absolutnym Ubóstwie,
opuszczony, wzgardzony i rozbity na
ciele i duszy. Jezus mówił, że pragnie nie
wody, lecz miłości, ofiary. Jezus jest Bogiem: dlatego Jego miłość, Jego pragnie-

nie jest nieskończone. Naszym celem
jest ugasić to nieskończone pragnienie
Boga, który stał się człowiekiem”. Jak
zatem należy rozumieć Jezusowe
„pragnę”? Rodzi się pytanie, czy należy je
rozumieć jedynie w dosłownym sensie,
że Jezus w omdleniu prosił o wodę. Z
pewnością nie. Cały kontekst Męki Pańskiej każe nam przyjąć, że Jezus w tym
słowie wyraża pragnienie, by Jego miłość, która na krzyżu osiągnęła szczyt,
rozlała się na cały świat, by dotarła do
każdego ludzkiego serca. Ono nie było
jedynie wypełnieniem litery Pism ale
przede wszystkim wyrazem Jezusowego
pragnienia miłości. Właśnie z Miłości
Jezus oddał na Krzyżu Swoje życie po to
aby nas życiem obdarzyć. Wypowiadając słowo „Pragnę” Jezus chciał nam powiedzieć co tak naprawdę jest ważne.
Ważna jest tylko Miłość. I właśnie tej
miłości pragnie Chrystus. „Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali'” (J 13, 34). „Pragnę!". U każdego
z nas jest ono inne, ma inny smak,
kształt, inny dźwięk. Czy jesteśmy gotowi przyznać się do Jezusowego
„Pragnę"? Czy wiemy, że to "Pragnę"
może wypełnić i zaspokoić tylko Bóg?
Jezus ma pełną świadomość tego, że
przez wypełnienie swej misji wraca do
umiłowanego Ojca i wszystkim ludziom

otwiera do Niego dostęp. W Jezusowym
słowie „Pragnę” ujawnia się pragnienie
Jego serca, by wszyscy ludzie przyjęli
Jego miłość i nią żyli. Natomiast w słowie ”Wykonało się” nasz Zbawiciel zawarł wielką prawdę. Tym jednym słowem wypowiedzianym na krzyżu, Chrystus dał nam do zrozumienia, że wszystko, absolutnie wszystko potrzebne dla
naszego zbawienia dokonało się w Nim.
Pan Jezusa miał pełną świadomość swojej
misji i był jej wierny aż do końca. Zdawał
sobie sprawę z tego, że Ojciec wszystko
co najważniejsze złożył w Jego ręce. W
scenie śmierci Jezusa dominuje idea spełnienia. Wyrażenie „Wykonało się” oznacza, że wszystko – całe dzieło – jakie
Ojciec powierzył Jezusowi zostało przez
Niego spełnione do końca. Po pierwsze
mówi ono nam, że w Chrystusie wypełniły się wszystkie proroctwa, wszystkie
dane obietnice o nadchodzącym Mesjaszu – Zbawicielu. Na krzyżu, gdy Jezus
zawołał ”Wykonało się” wypełniło się
wszystko, co jest napisane w Piśmie
Świętym na temat zbawienia. „Moim
pokarmem jest wypełnić wolę Tego,
który mnie posłał i wykonać Jego dzieło” (J 4,34). „Wykonało się! ” To znaczy,
że Chrystus był posłuszny zbawczemu
planu do końca. „Lecz wyparł się samego
siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, Uniżył samego siebie i
był posłuszny aż do śmierci i to do
śmierci krzyżowej” (Flp 2,7-8). Gdy nasz
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Zbawiciel zawołał „Wykonało się ” całkowicie i ostatecznie zniszczył moc szatana, grzechu i śmierci. Tym słowem
Jezus obwieszcza wypełnienie powierzonego zadania. W tym słowie widoczna
jest ulga, że nadszedł wreszcie kres
zmagań. To wyznanie, które zapowiada,
że to, co wygląda teraz jak beznadziejny,
bezsilny i pusty finał jest jednak spełnieniem, jest zwycięstwem. Słowo „ Wykonało się” jest pieczęcią całej Jego misji.
Wypowiadając to słowo, Jezus uczy nas
świadomego wypełniania woli Boga aż
do końca. A teraz, gdy Chrystus uczynił
to wszystko dla nas, cóż nam pozostało? Św. Tomasz z Akwinu powiadał „(…)
Wszystkie łaski, owoce, przywileje i dary, które otrzymujemy z rąk Boga Ojca
Niebieskiego pochodzą z zasług najświętszej Męki i Śmierci Pana naszego
Jezusa Chrystusa”. W słowie „Pragnę”
Jezus wyraził pragnienie wartości duchowych, związanych z Jego dziełem odkupienia, by ono zostało rozpoznane i
przyjęte przez człowieka, przez
nas. Powinniśmy starać się o wypełnie-

nie pragnienia Jezusa, byśmy rozpoznali
Jego miłość do nas ukrytą w Jego cierpieniu i krzyżu. Abyśmy w imię tej miłości odpowiadali naszą miłością wobec
Pana Boga i bliźnich. Chrystusowe słowo
„Pragnę” może być również wezwaniem
dla nas do rachunku sumienia z naszych
pragnień. Zauważmy, że mamy w sobie
pragnienia o charakterze cielesnym i
duchowym. Pragnienia te mogą być albo
dobre albo złe. I jeszcze krótka refleksja
na temat przesłania słowa „Wykonało
się”. Pan Bóg, powołując nas do życia,
zlecił każdemu z nas jakąś misję, którą
nazywamy powołaniem. Ważne jest zatem to, żeby prawidłowo odkryć swoje
powołanie, żeby mieć świadomość, jaką
mamy misję życiową do spełnienia. W
trakcie życia trzeba sobie uświadamiać
swoje powołanie i na bieżąco się z niego
rozliczać. Wówczas będzie nam łatwiej
stanąć przed Bogiem na końcu naszego
życia. Św. Augustyn mówił: „To drzewo,
na którym zostały ukrzyżowane członki,
stało się równocześnie katedrą, z której
Chrystus naucza". Pamiętajmy o tym…

101 pytań o Miłosierdzie Boże

Na czym polega
ewangeliczne miłosierdzie?

G

Piotr Szweda MS
ks. Andrzej Witko
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łębokie współczucie płynące z Bożego lub ludzkiego serca, jest re-

akcją na nędzę człowieka, jego cierpienie, nieszczęście czy śmierć. Uczucie to
często ujawnia się na zewnątrz. Ma ono
w sobie coś z głębi i delikatności miłości
matczynej. Jest to także umiejętność
wczucia się w sytuację drugiego człowieka, które pozwala nam patrzeć na rzeczy
jego oczami, myśleć jego umysłem i czuć
jego sercem. Jest to prawdziwe współczucie. Miłosierdzie jako sympatia wobec
człowieka oznacza współcierpienie z
kimś, współprzeżywanie, współopłakiwanie. To nie tylko emocjonalny przypływ
litości, współczucia, lecz również pełne
zaangażowanie umysłu i woli wyrażające
się w czynie oraz trwała dyspozycja, charakteryzująca się wiernością.
Miłosierdzie ewangeliczne zbliżone jest
do miłości, ale się z nią nie utożsamia.
Jawi się ono prawie zawsze w kontekście jakiejś ludzkiej nędzy i nieszczęścia,
wyraża się w głębokim wzruszeniu i
współczuciu, którego skutkiem jest
wspierający konkretny akt. Miłość ewangeliczna też domaga się czynu, ale nie
pojawia się w sytuacji ludzkiego nieszczęścia i nie towarzyszy jej uczuciowe
wzruszenie. Miłość ogarnia wszystkich i
jest bardziej sprawą przykazania i woli
niż współczucia. Miłosierdzie jest konkretyzacją miłości, którą można scharakteryzować jako współczującą, litującą się
nad konkretnym ludzkim nieszczęściem
(duchowym lub fizycznym) i starającą się
skutecznie mu zaradzić. Element współ-

czucia wskazuje na bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem, będącym w
potrzebie.

Wzruszenie, w akcie miłosierdzia, powodowane jest nie opowiadaniem o
nieszczęściu, lecz spotkaniem oko w oko
z doświadczeniem cierpienia. Wynika z
tego w sposób oczywisty, że miłosierdzia nie można czynić na odległość, za
pośrednictwem innych ludzi, słów czy
pieniędzy. Czymś koniecznym w miłosierdziu jest współczucie, współuczestnictwo, współodczuwanie. W Piśmie
Świętym znajdujemy wezwanie do naśladowania miłosierdzia Ojca oraz uznania
pierwszeństwa miłosierdzia przed ofiarą.
Przez swoje czyny miłosierdzia Jezus
Chrystus, Syn Boży, staje się wzorem
miłosierdzia. Miłosierny Ojciec objawia
się ludziom w czynach swojego Syna i
uczy nas, czym jest miłosierdzie. Pokazuje również, jak się je realizuje w życiu i
wzywa wszystkich do bycia miłosiernymi. Zatem, miłosierdzie na wzór Boga
Ojca, zawiera w sobie istotne elementy:
unikanie sądzenia i potępiania bliźniego
oraz przebaczenie i wspaniałomyślne
dawanie, bez pytania co ja z tego będę
mieć (por. Łk 6, 36-38).
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W przypowieści Jezusa o nielitościwym
dłużniku Pan okazał swemu słudze miłosierdzie, uwalniając go z więzienia i darując mu dług (por. Mt 18, 21-35). Domaga
się jednak, by on postąpił podobnie, naśladując go w tym geście. W centrum
zainteresowania Chrystusa jest Ojciec
miłosierny, który jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Ma większe upodobanie w tych, co czynią miłosierdzie niż
w tych, co wyłącznie składają ofiary ołtarza. Zasiadanie przy stole z grzesznikami
i celnikami gorszy faryzeuszów, dlatego
uczniom Jezusa stawiają pytanie: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Nie potrzebują
lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle
mają – brzmi odpowiedź (por. Mt 9, 1112). Zadanie Jezusa podobne jest do
pracy lekarza: szukać chorych, przyjmować ich i uzdrawiać. Do takich należeli
grzesznicy i celnicy. Konkretne czyny
Jezusa, jak powołanie celnika Mateusza
oraz uczta z grzesznikami i celnikami są
wypełnieniem się woli Bożej zawartej w
Piśmie. Idźcie i uczcie się, co znaczy:
chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt
9,13).
Miłosierdzie ma pierwszeństwo tam,
gdzie człowiek czegoś nie potrafi, nie
jest w stanie albo opiera się łasce. Bóg
oczekuje od nas nie darów ofiarnych
(choć ich nie wyklucza), lecz ludzkiej
litości i dobroci. Prawdziwa cześć Boża
powinna wypływać z serca współczujące5

go i miłosiernego. Taka postawa znaczy
więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.
Dar składany na ołtarzu bez miłości i
miłosierdzia nie ma w oczach Bożych
żadnej wartości. 'Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników' (Mt 9, 12-13). Zniżanie się do grzeszników należy do istoty posłannictwa Jezusa, ale powinno również stanowić
istotę posłannictwa tych, którzy wybrali
drogę życia radami ewangelicznymi.
Miłosierdzie jest dawaniem – wspaniałomyślnym, hojnym, bezinteresownym:
miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i
opływającą (por. Łk 6,38). Niegodziwy
dłużnik z przypowieści został ukarany za
to, że nie ulitował się nad współsługą,
nie wczuł się w jego sytuację, nie przebaczył mu z serca i nie darował długu. Doświadczywszy przebaczenia, człowiek
powinien okazywać przebaczenie bliźnim. Stąd pytanie Pana: Czyż więc ty nie
powinieneś był ulitować się nad swym
współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą? (Mt 18,33). Tego, kto odrzuca
Boży dar i zamyka swe serce przed drugim, czeka surowy sąd, bo kto gardzi
bliźnim – ten grzeszy, a szczęśliwy, kto z
biednym współczuje. Każdy człowiek,
nawet najbiedniejszy, najnędzniejszy,
najniegodniejszy, jest dziełem Bożej miłości, zatem zamknąć serce dla człowieka
znaczy zamknąć je dla miłości Boga. Odrzucić człowieka, nawet jednego, znaczy
odrzucić Boga.

PROGRAM SPOWIEDZI W DEKANACIE PUCKIM
DZIEŃ

DATA

MIEJSCE I GODZINA

Sobota

19 marca

Mrzezino od godz. 9.00-10.00 i od godz. 15.30-18.00

Niedziela

20 marca

Swarzewo od godz. 15.00-17.00
Mechowo od godz. 13.00-14.00
Łebcz od godz. 16.00 do 17.00

Poniedziałek

21 marca

Żelistrzewo od godz. 9.00-10.00 i od godz. 15.3018.00
Strzelno od godz. 15.00-17.00

Wtorek

22 marca

Puck, Przystań Miłosierdzia od godz. 8.30-9.00 i od
godz. 15.30-18.00 (przerwa od 16.30-17.00)

Środa

23 marca

Puck, Fara od godz. 8.00-9.00 i od godz. 15.00-18.30

Ogłoszenia Parafialne
1. W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego
okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy Świętej będziemy
modlić się prefacją o Męce Pańskiej, a ponadto zachowujemy w naszej Ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży.
2. Dziś obchodzimy 3 rocz. wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka, którego osobę polecamy szczególnej modlitwie wszystkich parafian.
3. Także dziś przypada nasza miesięczna kolekta budowlana. Za wszystkie ofiary
serdecznie dziękujemy.
4. Jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu, tak i dziś o godz. 15.00 kolejne Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy.
5. Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca, na nabożeństwo i mszę św. zapraszamy czcicieli Ducha Świętego.
6. We wtorek uczcimy św. Michała Archanioła. Godzinki rozpoczną się o godz.
7.55 i 17.25
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7. Nie w środę, ale w czwartek o godz. 17.30 rozpocznie się nabożeństwo dla
czcicieli Szkaplerza świętego. Zmiana ta ze względu na spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
8. W piątek ostatnia Droga Krzyżowa. W kościele nabożeństwa w cotygodniowym porządku. W tym roku nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami miasta, natomiast dla wytrwałych o godz. 21.00 rozpocznie się tzw. ekstremalna Droga
Krzyżowa długości ok. 16 km.
9. W sobotę czcimy św. Józefa, Oblubieńca NMP. Z tej okazji dodatkowo odprawimy msze św. na wioskach i uczynimy to przed południem. Porządek nabożeństw: w kościele parafialnym o godz. 8.30 i 18.00; w Brudzewie o godz. 10.00; w Sławutowie o godz. 10.00; w Celbowie o godz. 11.00; w Połczynie o
godz. 11.00 ( jest to dla mieszkańców wioski msza św. odpustowa)
10. Przypominamy, że w zakrystii można zarezerwować sobie termin peregrynacji
figury św. Michała Archanioła.
11. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy Świętej.
12. Poproszono nas o przekazanie następujących informacji:
 We wtorek, 15 marca, o godz. 17.00 w Szkole Podst. w Połczynie odbędzie się
zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klasy I, oddziału przedszkolnego
oraz wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka do szkoły.
 ks. Andrzej Jereczek organizuje lotniczą pielgrzymkę do Portugalii z okazji 100lecia objawień MB w Fatimie; pielgrzymka odbędzie się w dniach od 20 do 28
kwietnia 2017 roku; koszt 1100 €. Zainteresowani program szczegółowy mogą
otrzymać w zakrystii po mszy św.
13. Przy drzwiach kościoła można nabyć najnowszą prasę .

WTOREK – 15 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Anna i Leon Rzepa w dniu urodz. Leona oraz Franciszka i Jan Oleś
i brat Stanisław
+ Władysława Hintzke - int. od sąsiadów z ul. Matejki
ŚRODA – 16 marca
8.30 + Anna Hoffmann
18.00 + Wacław Potrykus oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
CZWARTEK – 17 marca
8.30 + mąż Florian i syn Adam
18.00 + Stanisława i Bolesław Kozieł
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
PIĄTEK – 18 marca
8.30 + Irena i Józef Holender
17.00 + rodz. Józef i Matylda oraz Kazimiera i Edward, bracia Jan i Alfons oraz Waleska, Henryk, Halina, Adam i Krzysztof
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
SOBOTA 19 marca - św. Józefa, Oblubieńca NMP
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
+ Anna i Józef Bigott, Elżbieta Bieszke oraz teściowie Bernard i Agnieszka
Bieszk
18.00 + Józef Kass, rodz. z ob. str. oraz Józef i Edeltrauda Wajda
NIEDZIELA PALMOWA – 20 marca
8.00

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK - 14 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
18.00 + Bożena Kruszewska
+ cierpiący w czyśćcu
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w podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie

10.00 + rodz. Lessnau, siostra i zm. z rodz. Lessnau i Koy
11.30 w podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. w rodzinie
18.00 + Irena Nielepko - 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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