Biuletyn par. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku

Głos Siostry Faustyny
Nr 2 (266) / 2016

Niedziela
Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2016

Chrzest - źródło wiary
Helena Oksiuta

W

dzisiejszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego
Kościół ukazuje nam tajemnicę Chrztu
Pańskiego. Dzisiejsze święto jest okazją,
byśmy powrócili po raz kolejny do tajemnicy naszego chrztu, ale i także 1050
rocznicy Chrztu Polski. Wykorzystując
dzisiejszą uroczystość, przypomnijmy
sobie co dokonało się podczas naszego
chrztu. Czy łaska chrztu wciąż się w nas
rozwija? Czy dialog Boga ze mną, zapoczątkowany podczas chrztu, jest konty1

nuowany? Chrzest Pański, było to pierwsze wydarzenie z Jezusowego życia publicznego, o którym opowiadają wszystkie cztery Ewangelie. Kiedy miał około
trzydziestu lat, Jezus opuścił Nazaret,
udał się nad rzekę Jordan i, wśród tłumów, przyjął chrzest od Jana. „W chwili
gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się
głos: <Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie>” (Mk 1, 1011). Słowa <Tyś jest mój Syn umiłowany>, objawiają, czym jest życie wieczne.

Jest ono piękną synowską relacją z Bogiem, taką, w jakiej żył Jezus, i jaka człowiekowi została objawiona i darowana.
Postawa Jezusa nad rzeką Jordan zadziwia. Nie potępia, nie gani, ale staje w
kolejce z grzesznikami i modli się razem
z nimi (por. Łk 3, 21). W ten sposób Syn
Boży upodabnia się do każdego z nas.
Jezus solidarny ze swoim ludem, tworzy
z nim jedność, głębie. Tak Boży Syn rozpoczyna swoje królowanie na ziemi,
dzieło zbawienia. Znaki podczas chrztu
nad Jordanem potwierdzają Jezusowe
Boskie Synostwo i misję; jedność Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Św. Jan Paweł II
pisał „(…) w dniu dzisiejszym Kościół z
betlejemską epifanią Słowa Wcielonego
łączy w jedno epifanię znad brzegów
Jordanu: chwałę, jaką Ojciec otoczył Jezusa z Nazaretu wówczas, gdy jako jeden z pielgrzymów przyszedł prosić Jana
o chrzest pokuty. Zawsze to samo ubóstwo: pokora i wyniszczenie Syna Człowieczego w pośrodku utajonej w Nim
chwały słowa Przedwiecznego”. Większość z nas nie pamięta dnia swojego
chrztu, chociaż sakrament ten zostawił
w nas głęboki ślad. W chwili przyjęcia go
zstąpił na nas Duch Święty, jak na Jezusa
w Jordanie, staliśmy się dziećmi Boga,
dlatego Ojciec o każdym z nas mówi
„umiłowane dziecko". Św. Hilary z Poitiers mówił „Wszystko, co dokonało się
w Chrystusie, pozwala nam poznać, że
po Jego kąpieli w wodzie Duch Święty z

nieba unosi się nad nami, a przybrani
przez głos Ojca, stajemy się synami Bożymi”. Rozważanie tajemnicy chrztu Jezusa w Jordanie powinno zachęcić nas
do przypominania sobie z wdzięcznością
wielkiej łaski naszego chrztu, która wpływa na całe nasze doczesne i wieczne
życie. Równocześnie powinniśmy sobie
ciągle uświadamiać, że jako dzieci Boże
mamy wciąż budować relacje z Panem,
wypełniać Jego wolę. Jako zjednoczeni z
Chrystusem zobowiązani jesteśmy do
upodabniania się do Niego w myśleniu,
słowach i działaniu. „Bo wy wszyscy,
którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga
3,27). Jeszcze do niedawna chrześcijaństwo w Polsce było bardzo silnie
umocowane kulturowo i społecznie.
Kościół cieszył się w miarę powszechnym szacunkiem, a jego przeciwnicy musieli liczyć się z Jego siłą. U podstaw tej
kulturowej potęgi leży dziedzictwo związane niewątpliwie z wydarzeniem z roku
966, Chrztem Polski. Zatem co się stało
z dziedzictwem tego wydarzenia? Czy
my rzeczywiście jesteśmy świadomi mocy sakramentu chrztu? Czy nie jest
trochę tak, że teoretycznie mamy taką
świadomość, ale nasza postawa, zachowanie mówią coś innego? Tylko wiara,
która jest nie tyle samym aktem rozumu,
ile życiową postawą, nadaje sens i ostateczny kierunek człowiekowi. Święty Jan
Paweł II mówił: „[…] w krajach o starej
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tradycji chrześcijańskiej dostrzegamy
wyczerpanie naszego wewnętrznego
chrześcijaństwa, tego, co powinno stanowić owoc naszego chrztu.(…) Całe
grupy ochrzczonych utraciły żywy sens
wiary albo wprost nie uważają się już za
członków Kościoła, prowadzą życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii ”. Dziś
panuje dość powszechne przekonanie,
że chrześcijaństwo praktykuje się w Kościele, a osobiste
życie
codzienne
może być odległe
od sfery sacrum i
może biec własnym, „świeckim”
nurtem. Bzdura!
Kryzys więzi rodzinnych, indywidualizm, materializm,
hedonizm i konsumpcyjny styl życia,
sprawiają, że dobra prawdziwie duchowe wydają się coraz mniej atrakcyjne.
Prowadzi to w konsekwencji do kryzysu
wiary, do letniości i powierzchowności
wiary, do „gry pozorów”. Potrzebujemy
nieustannie kontemplować i urzeczywistniać tajemnicę sakramentu chrztu.
To, co jest na zewnątrz, w naszej postawie, działaniu, objawia to, co jest w
środku, w nas. Aby być prawdziwym
chrześcijaninem, nie wystarczy wierzyć
w Boga Ojca, nie wystarczy wierzyć w
Bóstwo i Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i nie wystarczy wierzyć w istnienie
Ducha Świętego. Prawdziwy chrześcija-

nin to człowiek, który uwierzył, że jest
dzieckiem Boga, odkrył swoją godność,
spojrzał na siebie w świetle prawdy, którą Bóg objawia właśnie w sakramencie
chrztu. Wraz ze świadomością godności
dziecka Bożego pojawia się potężna
moc, która pozwala działać i przeciwstawić się grzechowi. W człowieku
ochrzczonym powinno być tak duże wyczucie piękna i dobra Bożego świata, że
nie sięgnie po pseudo wartości, które
by tą rzeczywistość
pomniejszyły czy
niszczyły. Człowiek,
który
przeżywa
świadomie swoją
godność
dziecka
Bożego, potrafi podjąć każde powołanie,
nawet najtrudniejsze, cierpienie. Sakrament chrztu, to nie tylko przywilej, ale
nade wszystko zobowiązanie. Być świadkiem wiary. Przez naszą postawę inni
odczytują prawdziwość samej Ewangelii.
Czymś absolutnie zasadniczym
w sakramencie chrztu jest prawda życia,
czyli zgodność wiary z życiem. Zdaniem
papieża Benedykta XVI „(…) ochrzczony nie może zadowalać się tym, że wierzy, ale musi jeszcze bardziej szukać Boga i uczyć się Boga w głębszy sposób”.
Jakże wielkim darem jest chrzest! Gdybyśmy zdawali sobie z tego w pełni sprawę, nasze życie stałoby się nieustającym
dziękczynieniem.
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50 rzeczy,

które każdy mężczyzna powinien umieć
dzieci. Być może sam ich nie posiada lub
ich nie lubi, ale jeśli potrafi pocieszyć
małego człowieka, który się boi lub jest
zraniony - wtedy nie jest z nim tak źle!
7. Przygotować "popisowe" danie.
8. Policzyć dokładnie powierzchnię szerokość x długość.
9. Porozmawiać przyjemnie z dwa razy
starszą od siebie obcą kobietą.
10. Napisać trzy spójne, zrozumiałe i
gramatycznie poprawne akapity. Jeśli to
konieczne, powinien być w stanie powtórzyć proces i napisać trzy kolejne.
Jeśli nie pracujesz w miejscu, gdzie pisanie jest konieczne, to najprawdopodobniej nie będziesz musiał pisać dłuższych
tekstów.
11. Odnaleźć drogę w nieznajomej okolicy lub mieście.
12. Odróżnić różne rodzaje ofert bankowych, ubezpieczeń, umów itp., tak aby
samemu wybrać najlepszą z nich.
13. Bez płaczu znieść badanie prostaty.
14. Wiedzieć, co to prostata.
15. Rozpisać miesięczny budżet i trzymać się z daleka od długów.
16. Opowiedzieć ciekawą (choć niekoniecznie prawdziwą) historię.
17. Przeżyć w wodzie kilka minut bez
utonięcia. 71 procent powierzchni ziemi

Ks. Piotr Pastewski

J

oe Carter na łamach "First
Things" podaje 50 zasad, które,
jego zdaniem powinny charakteryzować tzw. prawdziwego mężczyznę. Być może nie są one najważniejsze (choć niektóre z nich na
pewno są ważne), ale z pewnością
ich znajomość przyda się, jeśli chce
żyć dobrze. Oczywiście można się
z Autorem zgodzić lub nie, ale myślę, że tak czy inaczej warto je poznać. Przytaczam je za portalem
deon.pl. Oto one:
1. Przebaczyć swoim rodzicom - byli
nimi tak, jak potrafili... lub nie. Jakkolwiek by nie było, jeśli chcesz być mężczyzną, to nadszedł czas by ruszać dalej.
2. Poprosić rodziców, by przebaczyli
tobie. Wiesz za co. Nie martw się, oni
też wiedzą.
3. Zmienić pieluchę tak, aby dziecko
było czystsze w wyniku zmiany pieluchy.
A ty przynajmniej nie brudniejszy.
4. Udzielić pierwszej pomocy.
5. Użyć lutownicy, aby naprawić zepsuty
kabel.
6. Pocieszyć dziecko. Jeśli chcesz ocenić
charakter mężczyzny, zobacz jak traktuje
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jest pokryte wodą. Prawdopodobnie
czasami do niej wpadniesz.
18. Znać cztery podstawowe kroki ratujące życie: zatrzymać krwawienie, rozpocząć oddychanie, chronić ranę, powstrzymać szok.
19. Prawić komplementy (rada: bądź
konkretny i szczery).
20. Umieć żartować (zrozumiale i zabawnie).
21. Publicznie przemówić - w krótki,
informacyjny sposób bez ataków lęku
czy używania PowerPointa.
22. Pisać na klawiaturze więcej niż dwoma palcami.
23. Korzystać z komunikacji publicznej w
obcym mieście.
24. Znaleźć potrzebne informacje oraz
wiedzieć, gdzie ich szukać.
25. Znać na pamięć 10 przykazań. Jeśli je
zapamiętasz, to łatwiej będzie ci się nimi
kierować. W ten sposób unikniesz ok.
90 procent zranień, które sobie zadajemy i które często psują nasze życie.
26. Prowadzić rozmowę z kimś, kto
śmiertelnie zanudza.
27. Rozpoznać, kiedy samemu śmiertelnie kogoś zanudza swoimi idiotycznymi
żartami.
28. Zrobić plan przeżycia 24 godzin w
razie jakiejś apokalipsy - brzmi głupio, ale
zaskakujące jest to, jak wiele można nauczyć się o sobie myśląc o nieprawdopodobnych scenariuszach.
29. Przyrządzić perfekcyjną jajecznicę.
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30. Naprawić małą usterkę w samochodzie i wymienić przebitą oponę.
31. Odróżnić dobry żart od złośliwej
uwagi.
32. Utrzymać w dobrej kondycji swój
środek transportu - samochód, rower,
konia czy nogi.
33. Wyhodować jedzenie - nawet jeśli
nie posiada ogrodu, warto poznać podstawowe zasady jak wyhodować jadalne
rośliny. W razie apokalipsy nie będzie
głodny.
34. Spróbować przeżyć bez pomyślenia
jednej z najgłupszych sentencji: "Mam się
uczyć dla siebie".
35. Znieść obrazę z wdziękiem.
36. Uprać białe ubrania w pralce tak, aby
nie zafarbować wszystkiego na różowo.
37. Strzelać z broni.
38. Przyznać się do błędu nawet w sytuacji, która może go wiele kosztować.
39. Obronić swoich bliskich (również
fizycznie) i być gotowym, by ryzykować
życie, jeśli jest to konieczne.
40. Poprowadzić rodzinną modlitwę.
41. Spójnie wyjaśnić i obronić podstawowe wartości, w które wierzy (bez podnoszenia głosu).
42. Przytulić innego mężczyznę
43. Przyjąć krytykę bez defensywnej postawy.
44. Odróżnić miłość od pożądania - i
unikać tego drugiego.
45. Rozpoznać mądrość i wiedzieć jak
do niej dążyć.

46. Pomóc komuś, kto wymiotował (nie
wymiotując samemu).
47. Napisać list referencyjny.
48. Napisać list miłosny.
49. Uniknąć trzech podstawowych rzeczy rujnujących życie mężczyzny: apatii,
cudzołóstwa i gniewu.

50. Być w stanie napisać kolejnych 50
rzeczy, które każdy mężczyzna powinien
umieć.
W przyszłym tygodniu 25 sposobów jak
pokazać żonie, że ją kochasz, a za dwa
tygodnie 25 sposobów jak pokazać mężowi, że go kochasz - według Sam Gu-

Drodzy przyjaciele, jakże wielkim darem jest Chrzest! Gdybyśmy zdawali
sobie w pełni z tego sprawę, życie nasze byłoby nieustannym dziękczynieniem. Jaką radość mają rodzice chrześcijańscy, którzy widzieli, jak z
ich miłości rodzi się nowe stworzenie, przynieśli je do chrzcielnicy i widzieli, jak rodzi się na nowo z łona Kościoła do życia, które nie będzie
mieć końca! Dar, radość, ale też odpowiedzialność! Rodzice bowiem,
wraz z chrzestnymi, muszą wychowywać dzieci zgodnie z Ewangelią.
Benedykt XVI

Ogłoszenia Parafialne
1. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. I choć w naszych kościołach kolędy będą rozbrzmiewać jeszcze do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, to jednak liturgia będzie już kierować nasz wzrok na Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną
działalność.
2. Dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
3. W sobotę o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo dla czcicieli szkaplerza
świętego.
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4. Plan na ostatni tydzień kolęd:
 Poniedziałek - Sychty i Miotka
 Wtorek - Swarzewska, Głogowa i Topolowa
 Środa - Połczyno Bis: Od strony Celbowa do ul. Mickiewicza (włącznie)
 Czwartek - Połczyno Bis reszta
5. Jeszcze do środy sprawy biurowe prosimy załatwiać zaraz po mszach świętych.
6. Od piątku wracamy do stałego porządku mszy świętych i na wieczorną Eucharystię zapraszamy o godz. 18.00.
7. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką:
 „Gość Niedzielny” (tematem numeru jest miłosierdzie Boże, a jako dodatek
jest film DVD "Faustyna")
 „Niedziela”(pisze o jubileuszu Chrztu Polski)
 Przypominamy, że prenumeratorzy mogą odebrać najnowszy numer „Różańca”
 „Głos Siostry Faustyny” (z refleksjami związanymi ze świętem Chrztu Pańskiego)
 a dla dzieci „Ola i Jaś”

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK – 11 stycznia
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla siostry i taty z okazji ich
urodzin
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
19.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
WTOREK – 12 stycznia
8.30 + Barbara i August Basmann, rodzeństwo Maria, Józef i Stefan oraz Leon Gruba
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
19.00 + Jan Płotka i rodz. z ob. str.
ŚRODA – 13 stycznia
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
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+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż, syn, wnuk, zięć oraz rodz. z ob. str.
CZWARTEK – 14 stycznia
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
19.00 + Helena i Alfons
PIĄTEK – 15 stycznia
8.30 + Elżbieta i Józef Kass oraz Józef Kunz
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
SOBOTA – 16 stycznia
8.30 + Anna Hoffmann
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
II NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 17 stycznia
8.00 + Józef Rohraff w 1 rocz. śm, Henryk Rohraff i Leon Budzisz
+ Józefa w rocz. śm., Henryk i Stefan Rybaccy oraz Tadeusz Nowak
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Krystyna Rosengarten w 65 rocz. urodz., Klara, Józef i Magdalena Styn
oraz Józef, Eleonora i Jan Rosengarten
11.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 + Józefa Potrykus w 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.faustinum.jelonek.com.pl
numer konta parafialnego: BS Puck 4183480003-0000-0000-0417-0001
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