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Agnieszka - wielka święta
Helena Oksiuta

W

tym tygodniu obchodzimy dni
babci i dziadka, jednocześnie 21
stycznia zachęca nas do wpatrzenia się i
zamyślenia nad niezwykłym świadectwem, jakie swoją postawą złożyła Święta Agnieszka. „Święta Agnieszka przez
koleje swego dziewictwa i męczeństwa
wzbudziła w świecie falę wzniosłego podziwu, którego czas nie zdołał przygasić.
Uderza w niej dojrzałość sądu pomimo
dziecięcego wieku, stałość decyzji pomimo kobiecej wrażliwości, niewzruszona
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odwaga wobec gróźb sędziów i srogości
tortur”. Te słowa św. Jana Pawła II stanowią motyw przewodni naszej dzisiejszej refleksji. Św. Agnieszka urodziła się
około 290 roku w Rzymie, w bardzo
zamożnej rodzinie. W dziesiątym roku
życia złożyła ślub czystości i postanowiła
swe życie poświęcić Panu. Według przekazów o rękę Agnieszki rywalizowało
wielu kandydatów, a wśród nich pewien
młody rzymski szlachcic. Ona jednak
odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy zwykłego śmiertelnika. Zalot-

nicy, chcąc złamać jej upór i zdecydowanie, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką.
Doprowadzona przed sędziego, nie uległa jednak ani spokojnym namowom, ani
groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale ona przyglądała
się temu z niewzruszonym spokojem.
Wobec
tego odesłano ją za
karę do domu publicznego, ale jej
postać budziła taki
szacunek i respekt,
że żaden z grzesznych mężczyzn,
odwiedzających to
miejsce, nie śmiał
się nawet do niej
zbliżyć. Jeden, odważniejszy, po nieudanej próbie został nagle porażony
ślepotą. Agnieszka
wyszła z domu
rozpusty niepokonana i nadal czysta.
Według jeszcze innego przekazu, całkowicie obnażona na jednym ze stadionów,
została wystawiona na pastwę spojrzeń
tłumu. Jednak, w sposób cudowny, okryła się płaszczem włosów. Wobec tych
wszystkich okoliczności, zalotnicy znów
zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska
Dziewica została ostatecznie skazana na

ścięcie. Agnieszka dała Chrystusowi najwyższe świadectwo ofiarę swego młodego życia. Obraz tego bohaterskiego
dziewczęcia samorzutnie kieruje nasze
myśli ku takim wartością jak: wiara, oddanie, czystość, miłość, mądrość. W
każdym indywidualnym przypadku
Bóg zawiera z człow i e k i e m
„przymierze”, mocą którego obdarza
człowieka swoją
łaską i męstwem
do znoszenia przeciwności,
czego
przykładem jest
św. Agnieszka, a na
koniec
wieńczy
życie
ziemskie
człowieka wiecznym szczęściem.
Natomiast ze strony człowieka oczekuje wierności i
miłości. My, którzy
czasem zmagamy
się z różnymi trudnościami i przeciwnościami powinniśmy ciągle starać się i
uczyć patrzeć na te wszystkie okoliczności w duchu wiary, widząc w nich znak
osobistego wybrania przez Pana i możliwość ciągłego dawania świadectwa o
swojej wierze. Każdy chrześcijanin powołany jest do apostolstwa. Zasada ta
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dotyczy również osób starszych. Dziadkowie mają ogromny i bezdyskusyjny
wpływ na kształtowanie się w rodzinie
poczucia bliskości oraz odpowiednich
postaw. Według Naszego Umiłowanego
Rodaka Jana Pawła II „(…) osoby starsze
mają cenne posłannictwo świadka przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych i dla przyszłości”. Obecność ludzi
starszych, dziadków w rodzinie ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania
atmosfery wzajemnej wymiany doświadczeń i dialogu między pokoleniami. Doświadczenia dziadków są dla młodego
pokolenia niezastąpioną szkołą życia,
historii i tradycji, wartości i wymogów,
radości i trudności. Jako ludzie tzw.
„trzeciego wieku” wnoszą wyjątkowy
wkład w rozwój kultury życia, dając
świadectwo o tym, że każda chwila życia
jest darem Bożym, oraz, że na każdym
etapie życia człowiek zdobywa szczególne bogactwa duchowe, mądrość życiową, którą może się dzielić z innymi.
„Mądrość taka - jak pisał Jan Paweł II daje dystans, ale nie dystans wyrażający
się stronieniem od świata. Mądrość taka
pozwala człowiekowi stać ponad rzeczami, ale bez gardzenia nimi; pozwala oglądać świat oczyma, ale także sercem Boga. Pozwala mówić wraz z Bogiem
„tak” również wobec ograniczeń, przeszłości z wieloma jej rozczarowaniami,
zaniedbaniami i grzechami. Mądrość ta
użycza mocy, z której rodzi się dobroć,

cierpliwość, zrozumienie i owa wspaniała
ozdoba sędziwego wieku – humor”. W
wielu rodzinach wnuki poznają podstawy
wiary dzięki właśnie dziadkom. „Koroną
starców synowie synów, a chlubą synów ojcowie.” (Prz 17,6). Dziadkowie ze swoim doświadczeniem, ze świadomością
konieczności rozliczenia się ze swojego
życia, mają w sobie więcej pokory, skupienia na wieczności i na Bogu, jak również drugim człowieku. To babcie często
zabierają wnuki na majowe i na czuwania, uczą znaku krzyża, rozmawiają o
Bogu, przekazują tradycje. To dziadkowie są wzorem nie tylko w modlitwie,
ale i obecności w Kościele. Papież Benedykt XVI pisze „(…) wiary uczymy się w
domu rodzinnym, gdzie wiara wzrasta i
umacnia się dzięki modlitwie i życiu
zgodnemu z zasadami chrześcijańskimi
(…)Niech dziadkowie nigdy z żadnego
powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są
skarbem, którego nie możemy odebrać
nowym pokoleniom, zwłaszcza ich świadectwa wiary”. Mądrość i doświadczenie
życiowe dziadków mają ogromną wartość dla młodego pokolenia. Opowieści i
rady od dziadków mogą ukształtować
dziecko na całe życie. Dziadkowie pomagają wnukom kształtować ich tożsamość
i definiować wartości. Dziadkowie są też
najczęściej tymi osobami w życiu dziecka, które przekazują mu zasady moralne.
Dziadkowie uczą postaw wobec drugiego człowieka, poczucia obowiązku, sza3

cunku dla innych, wzmacniają więzi. Dają
piękne świadectwo troskliwości, poświęcenia i bezwarunkowego oddania. Takiej
miłości ponad wszystko, miłości prawdziwej. Takiej, o której Antoine de Saint
-Exupéry pisał „(…) prawdziwa miłość
zaczyna się tam, gdzie niczego już w za
mian nie oczekuje”. Według pisarza Stephena Littleworda „Babcia - dziedzictwo
intencji, nadzieje i marzenia, odpoczynek

serca w pieszczocie, niekończąca radość
przeglądania się w jej oczach". Pamiętajmy „Chociaż bowiem niszczeje nasz
człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na
dzień”(2 Kor 4,16). Kochani dziadkowie,
dziękujemy, że jesteście. Św. Agnieszko
pomóż nam otworzyć się na świat wiary
i miłości, na ten świat, który dał nam i,
którym jest sam Chrystus.

25 sposobów,

aby pokazać żonie, że ją kochasz
Sam Guzman

Nie znam historii tego małżeństwa i nie
wiem też jak doszli do takiego sposobu
porozumiewania się. Jednak tego typu
relacja jest bardzo częsta. Małżeństwa
rozpadają się, a liczba rozwodów coraz
bardziej wzrasta (w Polsce wynosi 27%,
w Stanach - ponad 50% - przyp.
red.deon.pl). Mimo, że Kościół zawsze
bronił nierozerwalności małżeństwa, to
tragicznym jest fakt, że katolicy rozwodzą się generalnie tak samo często jak
inni.
Istnieje wiele powodów rozpadu małżeństwa, ale rozwiązanie tego problemu
jest proste. Naprawdę. Ci, którzy są
powołani do małżeństwa, muszą kochać
swoje żony. Spójrzmy prawdzie w oczy -

Z

byt często się kłócicie? Masz dosyć
swojej żony? Denerwuje cię? W małżeństwie to się zdarza, ale nie powinno być
normą. Jak temu zapobiec? Pokazuj żonie,
że ją kochasz. Poznaj 25 niezawodnych
sposobów.
Na uniwersytecie poznałem starsze małżeństwo, które bardzo mnie polubiło.
Bywałem u nich często, wychodziliśmy
też razem na miasto, na kolację. Choć
dla mnie byli bardzo mili, to między nimi
nieraz dochodziło do silnej wrogości.
Każda rozmowa kończyła się złością i
krzykami. Nie potrafili wręcz odezwać
się do siebie inaczej, jak tylko w ostrych
słowach lub oschłej krytyce.
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nie możemy ostatecznie zmienić małżeństwa nikogo innego, mamy wpływ jedynie na swoje. W obliczu masowego rozpadu małżeństw, nasze katolickie związki
muszą być świadectwem radości życia,
wierności i miłości.
Jak to zrobić? Zacznij od pokazania żonie, że ją kochasz. Oto 25 sposobów, ale
jest ich setki!
1. Słuchaj jej. Szczególnie tego, co ma ci
do powiedzenia.
2. Okazuj jej fizyczną (nie seksualną)
bliskość.
3. Podaruj jej niespodziewane kwiaty.
4. Zaproś ją na kolację (bez dzieci!).
5. Kup jej książkę, o której ci opowiadała.
6. Napisz jej miłosny liścik.
7. Zmywaj naczynia.
8. Jeśli planowałeś coś dla niej zrobić zrób to!
9. Jeśli macie małe dzieci - przewiń je.
10. Powiedz jej, by wyszła gdzieś ze swoimi przyjaciółkami.
11. Otwieraj przed nią drzwi.
12. Módl się z nią. I za nią.
13. Przepraszaj ją, gdy zawinisz.
14. Przebaczaj jej wszystkie winy, nie
trzymaj w sobie urazy.
15. Pytaj ją o radę.
16. Zwracaj uwagę na jej humor. Nie
denerwuj jej.
17. Zabierz ją na zakupy.
18. Ofiaruj za nią post.
19. Zrozum jej lęki, nawet gdy ich nie
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podzielasz. Pocieszaj ją w takich chwilach.
20. Rozmawiaj z nią o życiu. Jak najwięcej.
21. Praw jej komplementy. Również te
nietypowe.
22. Całuj ją na oczach innych, również
waszych dzieci.
23. Trzymaj ją za rękę.
24. Zrezygnuj z czegoś, co chciałeś robić, by robić coś, czego chce ona.
25. Nie krytykuj, nie narzekaj. Chwal.
W skrócie - pokazuj żonie, że ją kochasz.
Jeszcze niedawno twoim głównym zajęciem było zdobywanie jej serca, pamiętasz? Niestety, zbyt wielu mężczyzn porzuca to zajęcie w momencie, gdy składają przysięgę małżeńską. Tak nie może
być.
Twoim zadaniem jako katolickiego męża
jest badanie, odkrywanie twojej żony.
Przez całe życie. Musisz uczyć się jej nadziei i marzeń, jej lęków i życiowych
trosk. Co kocha? Czego nienawidzi? Co
jest przyczyną jej szczęścia? Jak okazuje
miłość? Naucz się, co daje jej radość
życia i rób to.
Małżeństwo jest sakramentem, tak jak
spowiedź czy Eucharystia. Dobre małżeństwo dosłownie jest źródłem życia
duchowego i łaski. Czy nie jest to wspaniałe? A mimo to, wielu z nas traktuje
współmałżonka jak kogoś powszedniego,
nieistotnego. Jako utrapienie lub - w

gorszym razie - jako wroga. To smutne.
Święci mówią, że otrzymamy z sakramentów o tyle więcej, o ile będziemy je
lepiej przyjmować. Im bardziej przygotujemy nasze serca, tym więcej łaski otrzymamy. Dlaczego więc ci, którzy są po-

wołani do sakramentu małżeństwa bardzo często zaniedbują lub ignorują swoich partnerów? Twoja żona jest dla ciebie znakiem sakramentu. Więc traktuj ją
właśnie w taki sposób.

„Miłosierdzie Boga nie jest tanią pociechą. Nie jest też przysłowiowym przymknięciem oka wobec ludzkiej słabości i grzechu.
Nie jest aprobatą dla naszej ułomności. Jest wyzwoleniem i wybawieniem człowieka”
Abp Wojciech Polak, Prymas Poski

Ogłoszenia Parafialne
1.

2.

3.

W czwartek zakończyliśmy tradycyjną kolędę. Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować za miłe i ciepłe przyjęcie oraz za wszystkie złożone przy tej okazji ofiary. Bóg zapłać. Gdyby był jeszcze ktoś kogo ominęliśmy albo komu nie
pasował termin kolędy, a chciałby ją przyjąć, prosimy to zgłosić zaraz po mszy
św. w zakrystii.
W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele
rodzin, także z naszej parafialnej wspólnoty, cierpi z powodu emigracyjnej tułaczki swoich bliskich. A ci, którzy opuścili ojczysty kraj i rodzinny dom w poszukiwaniu lepszego życia, odczuwają tęsknotę za bliskimi. Bądźmy również
pełni dobroci i życzliwości dla tych, którzy pośród nas się osiedlają, chciejmy
towarzyszyć im naszą modlitwą i prośmy, by każdy z migrantów znajdował
dobrych ludzi gotowych przyjść mu z pomocą.
Dzisiaj obchodzimy również Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o narodzie izraelskim, z którym łączy nas postać Abrahama i innych
patriarchów Starego Testamentu, a przede wszystkim księga Pisma Świętego.
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Od jutra do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się
Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa,
bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo naszej
wiary. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy z naszymi braćmi i siostrami wyznającymi wiarę w Pana Jezusa w różnych miejscach i świątyniach naszej diecezji.
Jutro modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
W środę o godz. 18.45 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych
W czwartek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w piątek, 22 stycznia –
Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych
Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle
im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszą parafiankę śp. Cecylię Darga ze
Sławutówka, którą Pan wezwał przed swoje Oblicze.
Przy wejściu do kościoła można nabyć prasę religijną:
„Gość Niedzielny” (zachęca, aby inwestować w dzieci)
„Niedziela” (tematem numeru jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan)
„Głos Siostry Faustyny” (z refleksją na Dzień Babci i Dziadka oraz przedstawia
25 sposobów jak pokazać żonie, że się ją kocha)
dla dzieci jest „Ola i Jaś”

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK – 18 stycznia
8.30 + rodz. Jan i Łucja, bracia i siostry oraz zm. z rodz. Zelewskich z okazji
urodz. Łucji
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 + cierpiący w czyśćcu
WTOREK – 19 stycznia - św. Józefa Sebastiana Pelczara
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
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18.00

o łaskę zdrowia dla Krzysztofa
o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej
Maryi Panny, Królowej Polski
ŚRODA – 20 stycznia
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
+ mąż Florian
18.00 + dziadkowie Małgorzata i Leon Ceynowa, Otylia i Grzegorz Koss oraz Bronisława Bullmann z okazji ich święta
CZWARTEK – 21 stycznia - św. Agnieszki
8.30 + Teresa Zelewska - int. od sąsiadów z ul. Paderewskiego i Żeromskiego
18.00 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
+ Jan i Eleonora
PIĄTEK – 22 stycznia
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 + cierpiący w czyśćcu
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. dla Zofii
SOBOTA – 23 stycznia
8.30
18.00 + mama Danuta, ojciec Stefan i brat Mariusz
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 24 stycznia
8.00 + Teresa, Augustyn, Irena i Teresa Dominik
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
11.30 + rodz. Aniela i Jan Marzejon, brat Andrzej, dziadkowie z ob. str., zmarli
z rodz. oraz w pewnej intencji
18.00 + Jan, Eleonora, Gertruda, Zygmunt i Bernard oraz zm. z rodz. Korthals i Błaszkowskich

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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