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a ten tydzień Kościół w Polsce
przygotowywał się od dłuższego
czasu. w najbliższy czwartek, piątek i
sobotę odbędą się główne uroczystości
związane z 1050 rocznicą Chrztu Polski.
W tym wyjątkowym triduum chrzcielnym szczególne znaczenie ma czwartek
14 kwietnia. Tego dnia dokładnie 1050
lat temu - tak przynajmniej zgodnie
uznają historycy - książę Mieszko I przyjął chrzest. Wówczas była to Wielka
Sobota. Tym samym podległe mu państwo Polan zaczęło należeć do wielkiej
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rodziny narodów chrześcijańskich. Historycy są jednomyślni co do tego, że
bez Chrztu, Polski, jako suwerennego
organizmu państwowego, nie dałoby się
utrzymać.
Wiemy też, że wielki wpływ na decyzję
Mieszka I o chrzcie miała jego małżonka
Dobrawa. Tutaj w zasadzie historyczna
zgodność co do faktów kończy się, ponieważ rozbieżna jest sprawa miejsca
tego wydarzenia. Wymienia się trzy
miejsca, w których miał odbyć się
Chrzest Polski: Ostrów Lednicki, Poznań
i Gniezno.
Według najnowszych badań i opinii stało
się to najprawdopodobniej na terenie

podległym władcy. A ponieważ jednym z
głównych grodów w kraju Mieszka I było
Gniezno i ponieważ odgrywało szczególną rolę, przyjmuje się, że to właśnie tu
rozegrało się to ważne historyczne wydarzenie.
Starsi Czytelnicy mogą pamiętać,
że
również
obchody 1000lecia
Chrztu
Polski odbyły
się
w
tej
pierwszej stolicy Polski. Przewodniczył im
ówczesny Prymas
Polski,
kard. Stefan Wyszyński. Warto również
zauważyć obecność w tych obchodach...
św. Jana Pawła II. Choć oczywiście jeszcze wtedy był to kard. Karol Wojtyła.
Tegoroczne obchody rozpoczną się w
najbliższy czwartek. Przewodniczył im
będzie legat papieski, sekretarza stanu
Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina. Swój udział potwierdził także Prezydent Polski, Andrzej Duda. Jak podaje
ekai.pl: "Do Gniezna przyjadą biskupi i
pielgrzymi z Polski i zagranicy. (...) obecni będą m.in.: Prymas Węgier kard. Péter Erdő, nuncjusz apostolski w Polsce
abp. Celestino Migliore oraz kardynałowie: Henryk Gulbinowicz, Zenon Gro-

cholewski, Stanisław Dziwisz i Kazimierz
Nycz. Udział w uroczystościach wezmą
także przedstawiciele najwyższych władz
państwowych. W Mszy św. w katedrze
gnieźnieńskiej uczestniczyć będzie prezy-

dent RP Andrzej Duda. Obecność zapowiedziała także premier Beata Szydło."
W czasie uroczystych trzydniowych obchodów odbędą się specjalne obrady
Konferencji Episkopatu Polski, będzie
miała miejsce okazjonalna modlitwa ekumeniczna, której będzie towarzyszyć
wspólne wyznanie wiary i, co najistotniejsze, sprawowana będzie msza święta
dziękczynna u grobu i relikwii głównego
patrona Polski - św. Wojciecha. W czasie Eucharystii używany będzie tzw. Kielich Dąbrówki z ok. 1180-1190 roku,
jedno z nielicznych zachowanych dzieł
polskiego złotnictwa z okresu od X do
XIII wieku. Koncelebransi używać będą
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specjalnie na tę uroczystość uszytych
białych ornatów zaprojektowanych
przez siostry karmelitanki bose z Gniezna. Msza św. będzie sprawowana częściowo po łacinie. W czasie liturgii Prymas Polski złoży białe róże na płycie upamiętniającej domniemany pochówek
Dobrawy – Matki Chrzestnej Polski.
Płyta znajduje się w posadzce prezbiterium, przed konfesją św. Wojciecha.
Ważnym momentem dziękczynnej modlitwy będzie także odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Można też będzie obejrzeć premierę

filmu o Mieszku I i Chrzcie Polski.
Rocznica obchodzona będzie nie tylko
przez Kościół, ale także stronę Państwową. Odbędzie się specjalne posiedzenie
Zgromadzenia Narodowego oraz okolicznościowe orędzie do rodaków wygłosi Prezydent Polski.
I my, jako wspólnota Przystani Miłosierdzia, chcemy także włączyć się w te uroczyste obchody. Stąd też w niedzielę 17
kwietnia podczas każdej mszy świętej
będzie miało miejsce uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Pismo Święte w życiu chrześcijanina
- refleksje na Tydzień Biblijny

„

nym, teologicznym, aksjologicznym. Jednak niezaprzeczalnie największe znaczenie Pismo Święte ma dla nas wierzących.
Nasz Wielki Rodak Jan Paweł II nauczał „
Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda
i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący”. Dla nas wierzących jest
księgą świętą, zawierającą słowa Boga,
spisane przez Jego uczniów
pod natchnieniem Ducha Świętego. W
tym kontekście Pismo Święte jest zbiorem prawd objawionych i przykazań.
To skarbnica wartości i wskazówek,
jak żyć, tu, na ziemi, i w zaświatach. Ta

Helena Oksiuta

Nieznajomość Pisma Świętego
jest nieznajomością Chrystusa”. Niniejsze słowa św. Hieronima
stanowią motyw przewodni naszej kolejnej refleksji. Pismo Święte od lat wzbudza ciekawość i kontrowersje. Są nią
zainteresowani ludzie wszystkich wyznań
i narodowości. Sięgają po nią ci, dla których istnienie Boga jest ważne i oczywiste, ale i ci, którzy nie wierzą podobno
w nic. Analizuje się Ją pod kątem literackim, historiozoficznym, archeologicz3

wyjątkowa księga ukazuje określoną wizję rzeczywistości i domaga się określonych przekonań, postaw i czynów, budzi
w związku z tym różne reakcje ludzkie.
Zatem Pismo Święte to nieoceniony
zbiór mądrości życiowej, która nierzadko ujęta jest w piękną formę przypowieści, symboli, przykładów. To przewodnik
właściwego postępowania moralnego,
już tu i teraz, w życiu doczesnym. Jednak
w tej księdze życie człowieka zostaje
przedstawione
w
wymiarze
wieczności, wykraczającym daleko poza dany
nam tu na ziemi
czas. Św. Jan Paweł II mówił „(…)
Kto nie zna Pisma
Świętego, nie zna
Chrystusa. Nie
przestawajmy
obcować z Ewangelią, słowem Boga Żywego, z Pismem
Świętym, abyśmy także siebie lepiej poznali i zrozumieli, jakie jest nasze powołanie w Chrystusie – Słowie Wcielonym”. Natomiast Ojciec Pio powiadał
„(…) przez lekturę Pisma Świętego szukamy Boga”. Co ważne przez lekturę
Pisma odnajdujemy i zbliżamy się do Boga. Pismo Święte wyjaśnia wiele zagadnień związanych z wiarą, Bogiem, Jezusem, grzechem i zbawieniem. To naj-

większe i najpełniejsze źródło wiedzy
chrześcijańskiej. Tu odnajduje się problematykę, którą każdy wierzący powinien zgłębiać. Według Papieża Benedykta
XVI„(…) nie znając Biblii przypominamy
człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi”. Pismo Święte daje
odpowiedzi na pytania podstawowe i
ostateczne; jest źródłem wiedzy o człowieku. Odpowiada na pytania i daje

wskazówki dotyczące życia codziennego. Ale co ważniejsze odpowiada na pytania dotyczące naszej wiary: Kim jest
dla mnie Chrystus? Kim jest naprawdę
dla moich myśli, dla mojego serca i dla
mojego działania? Żadna inna księga nie
porusza tak ważnych tematów. To Biblia
mówi nam o wielkim, Bożym planie
Zbawienia, mówi nam o nas samych.
Matka Teresa mówiła „(…) w Piśmie
Świętym znajdujemy wszystko, co ko4

nieczne dla naszej biednej duszy. Odkrywamy ciągle nowe światło, ukryty sens”.
Zauważmy, że współczesny człowiek
często odchodzi od Boga i gubi w sobie
wrażliwość, i dobro dziecka Bożego.
Pismo Święte jest wołaniem samego Boga, który pragnie swoje dzieci ratować
od zguby i prowadzić. Cyprian Kamil
Norwid pisał „Nad Pismo Święte nic nie
mamy ważniejszego – nic, nigdzie i nigdy,
ani w wiedzy, ani w Kościele żadnym –
albowiem to jest świadectwo Boga o
Bogu”. Dla człowieka wierzącego Pismo
Święte jest Księgą, która jest żywym
Słowem Boga. „Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą” (MK 13,31). Lektura Pisma Świętego to właściwie nie tyle czytanie, lecz doświadczanie
obecności Boga. Pismo Święte jest wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe. Jego
lektura wzbogaca człowieka w różnych
dziedzinach życia duchowego. Tomasz
a`Kempis pisał „(…) słowo Boże jest
manną, która karmi duszę człowieka” (por. Naśl., 1,1). Natomiast św. Augustyn medytację Pisma świętego nazywa poszukiwaniem pięknych owoców
ukrytych pośród gałęzi sadu (por. Wyznania, 13). Pismo Święte zatem wprowadza człowieka w sferę Boga i poddaje
go Jego działaniu, otwierając ludzki

umysł i serce na święte owoce. Pismo
Święte jest takim wyjątkowym, ponadczasowym listem, Boga do człowieka,
który chce mu przekazać najważniejsze
dla jego życia treści „Bo ja nie wstydzę
się Ewangelii, jest bowiem ona mocą
Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i
ku wierze prowadzi (Rz 1,16-17). Pismo
Święte na wyjątkowy sposób jest wstanie przemówić do każdego człowieka.
Stąd też słowo Boże trzeba nieustannie
czytać i rozważać. Pięknie ujął tę prawdę
św. Augustyn, w formie przenośni „Ze
strumienia pije mały zając i wielki osioł i
gaszą swe pragnienie. Rozumienie Pisma
św. wzrasta wraz z modlitwą i wraz z
jego czytaniem”. Pismo Święte jest integralną całością, która daje pełny obraz
tego, co pozostawił nam Bóg i czego od
nas oczekuje. Żaden inny dokument nie
powie więcej o naturze chrześcijaństwa i
człowieka, o naszej historii, przeznaczeniu, wartości. Prawdziwie szczęśliwy
człowiek, dla którego Biblia jest normą
wiary i życia. Pismo Święte to jasne ideały i niezawodna nadzieja. „Błądzicie, nie
znając Pism ani mocy Bożej”(Mt 22,29).

Jestem przekonany, że Biblia staje się tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie.
Johann Wolfgang Goethe
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Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej
ochrony życia człowieka
Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy
chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy
się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy
parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych,
niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy
o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Z-ca Przewodnicz. KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 30 marca 2016 r.

Ogłoszenia Parafialne
1. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim
uczniom i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o
jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela
Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana
Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie.
Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego.
2. Dziś przypada nasza miesięczna kolekta budowlana. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
6

1. W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni,
że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie
sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie
w Poznaniu. W naszej parafii włączymy się w te uroczystości przez odnowienie
Przyrzeczeń Chrzcielnych w przyszłą niedzielę.
2. W sobotę o godz. 17.30 rozpocznie kolejne spotkanie dla czcicieli Szkaplerza
świętego.
3. Za tydzień – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. W tę niedzielę będziemy obchodzić 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bogu w Kościele, rozpoczynający kwartalne dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w Polsce – Tydzień Modlitw o Powołania.
4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszą parafiankę śp. Julitę Lessnau, zam.
Puck, ul. Sychty, którą Pan wezwał przed swoje Oblicze.
5. Przy wejściu do kościoła nabyć można jak zwykle najnowszą prasę katolicką.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK - 11 kwietnia - Zwiastowanie Pańskie
8.30 + Jan Lis - int. od uczest. pogrz.
18.00 + dziadkowie Otylia i Grzegorz Koss w dniu urodz. Grzegorza oraz o szczęśliwe rozwiązanie i o zdrowie dla dziecka
+ Józef i Anna Bigott, Elżbieta Bieszke oraz teściowie Bernard i Agnieszka
Bieszk
WTOREK – 12 kwietnia
8.30 + mąż Antoni w 7 rocz. śm., rodz. z ob. str., bracia Józef, Jan, Antoni i szwagier Tadeusz
18.00 + Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ Danuta i Bernard Roszman, Ginter Zinkel, zm. z rodz. Pallach, Roszman i
Zinkel
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ŚRODA – 13 kwietnia
8.30 o łaskę zdrowia
18.00 + Cecylia i Paweł Karsznia oraz Lechosław Kaczmarek
+ Ireneusz
CZWARTEK – 14 kwietnia
8.30 aby Miłosierdzia i Opatrzność Boża broniły całą rodzinę od wszelkich pomyślanych i wypowiedzianych przekleństw i ich skutków
18.00 w podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. z okazji 70
urodzin Marii
+ Cezary Nawrot w 23 rocz. śm., Leokadia Milewska oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
PIĄTEK – 15 kwietnia
8.30 + mąż Edward, brat Zenobiusz i rodz. z on. str.
18.00 + Franciszek Hintzke - int. od sąsiadów z ul. Matejki
+ Kazimierz w dniu urodz.
SOBOTA - 16 kwietnia
8.30 + dziadkowie Czarneccy i Płomieniowie
18.00 + Anna Hoffmann w 1 rocz. śm.
IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 17 kwietnia
8.00 + Józef Fogt i Adam Karsznia
+ Franciszek Formella w 9 rocz, śm.
10.00 + Korneliusz Żukowski, Charlotta i Stanisław Żukowscy, Pelagia i Józef Szopińscy oraz Jadwiga Mielewczyk
w podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. z okazji 60
urodz. Barbary
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla Małgorzaty i Sylwestra w 1 r. śl.
18.00 w podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie w
84 urodz. Agnieszki

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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