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Rzecz o nawróceniu
Helena Oksiuta

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz? Trudno ci
wierzgać przeciw ościeniowi. Kto jesteś
Panie? – zapytałem. A Pan odpowiedział:
Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo
ukazałem się tobie po to, aby ustanowić
cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię” (Dz 26, 14-16).
25 stycznia Kościół obchodzi pamiątkę
nawrócenia Szawła późniejszego św.
Pawła Apostoła. Św. Paweł to jedna z
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wybitnych osobowości w dziejach chrześcijaństwa. To on został wybrany na
apostoła pogan, a jego powołanie odbyło
się w niezwykłych okolicznościach. Tylko objawieniem można wytłumaczyć tak
nagłą zmianę. Z prześladowcy stał się
głosicielem Dobrej Nowiny. „Wybawię
cię od ludu tego i od pogan, do których
cię posyłam, aby otworzyć ich oczy,
odwrócić od ciemności do światłości i
od władzy szatana do Boga, aby dostąpili
odpuszczenia grzechów i przez wiarę we
mnie współudziału z uświęconymi” (Dz
26,17-18). Zanim to nastąpiło, Szaweł był

gorliwym wyznawcą Starego Przymierza narzędziem wybranym, by zanieść imię
i obrońcą swojej wiary. Paweł, jako gor- Pana do narodów i królów, i do synów
liwy faryzeusz, nienawidził Jezusa i prze- Izraela”. Elementem centralnym całego
śladował Go w Jego wyznawcach. Jego tego wydarzenia jest rzeczywistość nanawrócenie dokonało się pod bramami wrócenia. Nawrócenie Szawła z Tarsu,
Damaszku i stało się świadectwem mocy podobnie jak każde nawrócenie, jest
oraz
chwały
dziełem łaski. NaZmartwychwstawrócenie – wydałego Chrystusa.
rzenie, które zaNawrócenie Szaważa na całym
wła z Tarsu pożyciu, zmieniając
zwala nam na nojego dotychczasowo spojrzeć na
wy horyzont. Namoment
Jego
wrócenie
jest
osobistego spopewnym konkrettkania z Panem,
nym wydarzeniem
jak również naw życiu człowieka,
szego. Św. Paweł
a zarazem procena drodze do Dasem. Jest czymś
maszku porażony
koniecznym i niezostaje
głosem
ustannym. ZazwyJezusa, oślepiony
czaj jest połączone
na chwilę traci
z jakąś rezygnacją,
wzrok. Ale prawie
ale nie tyle „z
natychmiast i cał- Jacek Strzelecki, Nawrócenie św. Pawła. Obraz c z e g o ś ” ,
co
kowicie otwiera z kościoła p.w. Nawrócenia św. Pawła w Poprzede wszystkim
się on na słucha- znaniu
„dla czegoś” albo
nie Chrystusoweraczej „dla kogo słowa. Jego życie od tego momentu goś”. Nawrócić się to zmienić myślenie i
stało się nieustannym nawracaniem się. postępowanie. Każde nawrócenie ma
Ciągłą odnową. „Nasz człowiek we- swoją dynamikę. Dla nas chrześcijan,
wnętrzny odnawia się z dnia na nawrócić się, to zrozumieć, że w miłości
dzień” ( 2 Kor 4,16). Św. Jan Paweł II Chrystusa mamy szukać siły do stawania
pisał „(…) w tym momencie, w którym z się dobrymi. Św. Jan Paweł II określał
uległością przyjmował bolesny wyrzut nawrócenie jako „(…) pełne i szczere
Boskiego Mistrza, został ustanowiony przylgnięcie do Chrystusa i do Jego
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Ewangelii poprzez wiarę”. Natomiast
Matka Teresa mówiła „Nawrócenie jest
zwróceniem się do Boga. Uświęcenie
jest napełnieniem się Bogiem. Nawrócenie i uświęcenie są dziełami Boga”. Nie
nawróci się ten, kto egoistycznie tej siły
będzie szukał jedynie w sobie. Totalne i
prawdziwe nawrócenie obejmuje umysł,
serce i wolę. Łaska nawrócenia i misyjny
nakaz Chrystusa jest skierowany nie
tylko do ludzi takich jak święty Paweł, a
głoszenie Ewangelii dokonuje się nie tylko przez wielkie czyny, kazania i piękne
mowy. Pamiętajmy „(…) jedyną Ewangelią, jaką wielu usłyszy i będzie mogło
przyjąć jest przykład naszego życia” – jak
mawiał brazylijski biskup Halder Camara.
Nawrócenie, ze słowem tym kojarzy się
na ogół przemiana wewnętrzna, moralna. "Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed Moich
oczu. Przestańcie czynić zło!" (Iz 1,16).
Nawrócenie dotyczy nie tylko poszczególnych osób, ale ma również swój wymiar społeczny, przemieniający wzajemne relacje między ludźmi. U podstaw tak
rozumianego nawrócenia leży wrażliwość na drugiego człowieka, wypływająca z dostrzeżenia godności życia ludzkiego i uświadomienia sobie prawdy, że
człowiek nie inaczej osiąga swoją pełnię
jak tylko przez szczery dar z siebie. Obchodząc Święto nawrócenia św. Pawła
pamiętajmy, że ma ono kilka wymiarów.
Jest to przede wszystkim święto Chrystusa miłosiernego. Jak również jest to

nasze święto. Pytanie o nawrócenie to
jednocześnie pytanie o nasze sumienie i
człowieczeństwo. Żaden człowiek nie
rodzi się od razu uczniem Jezusa. Biblia
naucza, że początkiem chrześcijańskiego
życia jest właśnie nawrócenie – odwrócenie się od grzechu i świadomy zwrot
ku Bogu. Gdy człowiek nawraca się, poznaje, że bez Jezusa jest zgubiony. Aby
przeżyć prawdziwe i głębokie nawrócenie, musimy przekazać Jezusowi kierownictwo nad naszym życiem. Prawdziwa wiara to nie niepewna nadzieja lub
uznanie jakiegoś faktu za prawdziwy, ale
pełne nawrócenie i ufność Panu. Dla
wielu z nas nawrócenie jest procesem
trudnym i może czasem wydaje się niepotrzebnym. Żyjemy tu i teraz, nie myśląc w kategoriach wiary i życia wiecznego. Bóg kocha nas i pragnie odnowić tę
zniszczoną przez grzech duszę i relację.
Czeka jednak na naszą zgodę, która powinna wyrazić się pragnieniem dialogu z
Panem i zmiany życia na lepsze. Może
czas by Bóg usłyszał nasze tak. Nawrócenie nie oznacza jedynie wyrzutów sumienia, ubolewania, przepraszania. To coś
znacznie więcej, to powrót na właściwą
drogę. Św. Augustyn pisał „Tobie cześć,
Tobie chwała, Źródło miłosierdzia!
W miarę, jak się pogłębiała moja niedola,
Ty byłeś coraz bliżej mnie. Chociaż
o tym nie wiedziałem, już wyciągałeś
rękę, aby mnie z bagna wydobyć
i obmyć”. Zatem „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
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25 sposobów,

aby pokazać mężowi, że go kochasz
chanym mężczyzną. Być może chciałaś
być dla niego najpiękniejsza, starałaś się
o jego uwagę, "atencję". Chciałaś, żeby
on również starał się dla ciebie. Jeśli
więc chcesz uczynić swego męża szczęśliwym, rób to co wtedy - zdobądź jego
serce na nowo.
Zobacz 25 prostych sposobów, aby
pokazać swojemu mężowi, że go
kochasz:
1. Módl się za niego codziennie
2. Wzmacniaj go w tym, czym kieruje,
co prowadzi oraz w tym, co jest dla niego ważne
3. Nigdy na niego nie narzekaj, szczególnie wśród znajomych czy rodziny
4. Powiedz "przepraszam", gdy się pomyliłaś
5. Przebacz mu, gdy to on się pomylił
6. Upiecz dla niego coś słodkiego
7. Pozwól mu wyjść z przyjaciółmi
8. Obejrzyj z nim jakiś film "dla mężczyzn"
9. Powiedz mu, co najbardziej ci się w
nim podoba
10. Praw mu komplementy częściej, niż
krytykuj
11. Nie baw się jego emocjami, bądź
uczciwa - mów wprost, o co chodzi
12. Doceniaj jego zainteresowania, nie

Sam Guzman

M

asz dosyć kłótni? Tak wiele
rzeczy w nim ci przeszkadza? Przestaliście ze sobą rozmawiać? Nie pozwól na to. Pokaż mężowi, że go kochasz, że nadal ci na
nim zależy. Poznaj 25 niezawodnych sposobów.
Uczciwie mówiąc, pisanie tego tekstu
było wyzwaniem. Przede wszystkim dlatego, że wydawało mi się pisaniem służącym jedynie moim własnym zachciankom. Niemniej jednak, małżeństwo jest
naprawdę oparte na partnerstwie. A
wzajemna ofiara z siebie jest konieczna,
żeby było ono szczęśliwe.
Tak, to prawda, że małżeństwa rozpadają się, gdy mężowie przestają kochać i
przestają służyć swoim żonom. Ale małżeństwa są ranione również wtedy, gdy
kobiety niszczą lub poniżają swoich mężów. Jak mówi znane powiedzenie - do
tanga trzeba dwojga.
Jak sugerowałem w artykule dla mężów, prostą receptą na szczęśliwe małżeństwo jest życie tak, jak za czasów,
gdy chodziliście na randki. Co wtedy
robiliście i dlaczego? Najprawdopodobniej oczekiwałaś na radość ślubu z uko4

wyśmiewaj ich
13. Nie pozwól tylko jemu inicjować
spraw w sypialni
14. Daj mu czas dla siebie
15. Spraw, żeby wiedział, że chcesz mu
się podobać
16. Zrób dla niego śniadanie (jego ulubione!)
17. Mów mu, że jesteś z niego dumna
18. Wspieraj jego autorytet u waszych
dzieci
19. Kiedy wątpi w siebie, powiedz mu:
"dasz radę"
20. Zaskocz go czymś, co lubi
21. Pocałuj go z pasją
22. Napisz dla niego miłosny liścik
23. Dbaj o wewnętrzne piękno (czyli:
dąż do świętości)
24. Śmiej się i żartuj razem z nim
25. Doceniaj go i dziękuj mu, gdy ci pomaga
Małżeństwo w wielu sprawach naprawdę
nie jest skomplikowane. Udane małżeństwo zaczyna się i kończy w drugiej osobie - we wspólnym szukaniu jej szczęścia, w dawaniu jej niezliczonych aktów
miłości i ofiary. Tak wiele małżeństw
rozpada się, bo partnerzy zaczynają patrzeć tylko na swoją wizję szczęścia. Bo
widzą w swoim mężu lub żonie tylko
środek do celu (jakim jest samorealiza-

cja).
Jedynym sposobem na osiągnięcie szczęścia w małżeństwie jest zapomnienie o
sobie i oddanie siebie. Bezwarunkowo.
Tylko wtedy, gdy "utracisz" siebie w ten
sposób, znajdziesz szczęście, którego
szukasz.
Szukanie siebie jest przyczyną nieszczęśliwych małżeństw. Oddawanie siebie przyczyną szczęśliwych. Małżeństwo jest
jak długodystansowa inwestycja. Jego
złota zasada brzmi: im więcej dajesz, tym
więcej otrzymasz.
Oczywiście, są od niej tragiczne wyjątki,
ale ważne jest to, że kochając swojego
małżonka, otrzymasz w zamian bogactwo radości i wzajemnej miłości. Samolubstwo prowadzi tylko do nieszczęść,
gniewu i porażek.
Drogie żony, niezależnie od tego, jakie
wasze małżeństwo jest teraz, to prawdopodobnie był kiedyś taki okres, gdy
zdobywałyście serca swoich mężów. Czy
staracie się o to teraz? Dla mężczyzn
wiedza, że są chciani i pożądani, znaczy
naprawdę wiele. Tak samo jak wiedza o
tym, że są szanowani, podziwiani... i kochani. Szukaj więc sposobów, by ofiarowywać siebie mężowi, dawać mu radość.
Wspieraj go, a nie niszcz.

Szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym mąż rozumie każde słowo,
którego żona... nie wypowiedziała.
Alfred Hitchcock
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PRZYPOMINAMY, ŻE ZBLIŻA SIĘ UROCZYSTOŚĆ
96 ROCZNICY ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

Ogłoszenia Parafialne
1.

2.

3.

4.
5.

Niedzielna liturgia Słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest powołany do
współpracy z Duchem Świętym w głoszeniu Dobrej Nowiny, przede wszystkim świadectwem naszego życia.
Dobiega końca Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jutrzejsze święto
Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, stanowi jego zwieńczenie.
Przede wszystkim pamiętajmy o modlitwie w intencji pełnego zjednoczenia
chrześcijan i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach,
wspólnotach, zakładach pracy, w naszym narodzie.
Dzisiaj w farze o godz. 16.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu chóru
Cantores Veiherovienses. Dobrowolne ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone zostaną na windę w szpitalu.
Jutro w połączeniu z mszami świętymi pomodlimy się do Dzieciątka Jezus.
Także jutro z okazji święta Nawrócenia św. Pawła w ramach Roku Miłosierdzia nastąpi uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Pawła za
Murami w Rzymie.
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6.

We wtorek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej
religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie,
aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło
do prześladowań, gwałtów i przemocy.
7. W środę o godz. 8.30 msza święta wspólna za zmarłych.
8. W czwartek przed mszami świętymi pomodlimy się przyzywając wstawiennictwa bł. Marty Wieckiej.
9. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na pierwsze w tym roku nabożeństwo o
uzdrowienie na duszy i na ciele. Przypominamy, że w tym dniu wieczorna
msza św. rozpocznie się o godz. 17.00.
10. W przyszłą niedzielę w połączeniu z mszą św. o godz. 11.30 dzieci ze SP w
Połczynie przedstawią jasełka bożonarodzeniowe.
11. Wczoraj pożegnaliśmy naszą parafiankę, śp. Władysławę Hintzke, zam. w Pucku przy ul. Matejki, którą Pan wezwał przed swoje Oblicze.
12. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką:

„Niedziela” (przybliża osobę św. Franciszek Salezy, patron dziennikarzy; tygodnik ukazuje też wspólnotę polskich Tatrów m.in. z Kruszynian)

„Gość Niedzielny” (tematem numeru jest sakrament pokuty)

Biuletyn „Głos Siostry Faustyny” (z refleksją nad nawróceniem św. Pawła oraz
25 sposobami jak żona ma pokazać mężowi, że go kocha)

dla dzieci „Ola i Jaś”

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK – 25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
16.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. dla Klary
Draws w 100 rocz. urodz.
18.00 + mąż Wacław Potrykus w 3 rocz. śm. oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
WTOREK – 26 stycznia - św. Tytusa i Tymoteusza
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
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18.00 + Eleonora, Jan, Jerzy i Grażyna w 6 rocz. śm. Eleonory
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 – 27 stycznia - błog. Jerzego Matulewicza
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
+ Edward Itrych
CZWARTEK – 28 stycznia - św. Tomasza z Akwinu
8.30 + Władysław Klamann oraz Irena i Józef Holender
18.00 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
PIĄTEK – 29 stycznia
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Albin Rinc w 21 rocz. śm. oraz córka Gabriela, rodzice z ob. str., brat
Stanisław Czekaj i cierpiący w czyśćcu
o nawrócenie grzeszników
SOBOTA – 30 stycznia
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
16.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE NA DUSZY I NA CIELE
17.00 + Bronisław Dettlaff w 5 rocz. śm. i rodzice z ob. str.
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej
IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 31 stycznia
8.00 + Irena i Józef Holender
+ Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Anna, Eleonora i Zbigniew
11.30 + rodz. Anna i Leon Rzepa w 20 rocz. śm. Leona oraz Franciszka i Jan Oleś
i brat Stanisław
18.00 + ojciec Walenty Jeka oraz teściowie Aniela i Antoni Kreft

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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