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Droga krzyżowa
Jestem, przyszedłem,
zobaczyłem.
Jak krzyż leżę w kościele na posadce,
Ze świec ułożony - płonę.
Oświetlone stacje,
światłem świec ministrantów
trzymam głęboko we wnętrzu
- nie puszczę.
Czystą łzą
spływa opuchlizna z mych oczu,
z mych nóg i rąk
ze mnie całego.
Ja widzę Tyś jest tu,
Ty Cierpisz miłością.
Oderwałem się na chwilę,
Od szarości mego dnia,
przychodząc,
przeżywając,
zwyciężając.
Andrzej Dyczewski
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„

Święty Czas Pokuty
stu jest dany nam na szczególną refleksję
i nawrócenie. Na taką trwałą i głęboką
przemianę wewnętrzną. Ks. Józef Tischner pisał „(…) tak się jakoś składa, że
człowiek potrzebuje co jakiś czas takiej
wewnętrznej przemiany. Wydaje się, że
to właśnie należy do istoty Wielkiego
Postu. Bywają rozmaite sposoby przeżywania Wielkiego Postu. Czasem chodzi
w nim tylko o to, aby się umocnić na już
obranej drodze, poprzez jałmużną, post i
modlitwę. Ale czasem chodzi o coś o
wiele głębszego- o wewnętrzne nawrócenie”. Wielki Post przypomina wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg
chciał, aby ten czas był dla Ludu Wybranego czasem oczyszczenia, pogłębienia
więzi, uświadomienia sobie szczególnego
wybrania, głębszej miłości i zawierzenia.
Tymczasem okazał się czasem odejść,
niewierności, wątpliwości. W naszej wędrówce przez pustynię życia jest podobnie. Nie chcemy iść drogą, którą prowadzi nas Bóg, wybieramy własny sposób
na życie, własne recepty na szczęście.
Brak nam odwagi, wytrwałości, cierpliwości, szczerości, ufności i wiary. Idziemy przez naszą pustynię sami – mnożąc
własne krzyże i uginając się pod nimi. W
rozpoczynającym się czasie łaski Bóg
chce nam przypomnieć, że nasza wę-

Helena Oksiuta

Wielki Post ponownie daje
nam sposobność do refleksji
nad tym co stanowi centrum życia
chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod
znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość
paschalną”. Te słowa Benedykta XVI
stanowią motyw przewodni naszej dzisiejszej refleksji. „ Pamiętaj, człowieku,
że jesteś prochem i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3,19). U progu kolejnego
Wielkiego Postu trzeba nam uświadomić
stan naszej duszy, naszą małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na posypaniu
głowy popiołem. Jeśli zdamy sobie sprawę, co otrzymał cały świat dzięki śmierci
Chrystusa na krzyżu, to zgodzimy się, że
jest rzeczą słuszną i konieczną przygotować się poprzez ten wyjątkowy czas do
godnego uczestniczenia w świętym misterium Zmartwychwstania Pańskiego.
Wielki Post jest szczególnym czasem
wyciszenia, refleksji, rewizji własnego ja,
własnego sumienia i przypomnienia tego
co najważniejsze. Okres Wielkiego Po2

drówka przez pustynię życia nie jest samotna. Bóg zawsze jest podczas niej
obecny, towarzyszy nam, prowadzi. Jest
obecny nawet gdy o Nim zapominamy,
odwracamy się i idziemy swoją drogą.
Dziś możemy mówić o pustyni serca i
duchowości. Pustynia jest symbolem
cierpienia, próby, braku przebaczenia,
osamotnienia, śmierci. W potocznym
rozumieniu pustynia dla człowieka staje
się metaforycznym środowiskiem egzystencji, gdy brak perspektyw życiowych;
gdy uwaga skupiona jest wyłącznie na
rzeczach materialnych; gdy brak obok
bliskich i przyjaznych ludzi. Jednak gdy
pokładamy nadzieje w Bogu wówczas
pustynia dla nas staje się miejscem objawienia się Jego miłości. Pustynia w oderwaniu od doczesności, niebezpieczeństw rzeczywistości staje się przestrzenią dla Boga i Jego słowa. Pustynia
w tym aspekcie uwalnia od pychy, iluzorycznej wiary w siebie i przekonania o
samowystarczalności. Duchowa pustynia
jest dla nas wołaniem Boga, o Jego miłość i ufność. Jego obecność na tym
świecie ratuje, ocala, umacnia i wzbogaca. Św. Jan Paweł II nauczał „(…) jak
wiele traci człowiek, gdy nie spotyka się
z Panem. Jak wiele traci człowiek, gdy
nie zobaczy w Panu swego człowieczeństwa. Pan objawia człowieka samemu
człowiekowi, ukazując mu jego właściwe
i definitywne powołanie”. Wielki Post
jest właśnie takim czasem przypomnie-

nia. „(…) Przypomina on drogę –jak
pisał św. Jan Paweł II - jaką ukazał nam
Pan swoim czterdziestodniowym postem na początku swej misji mesjańskiej,
przypomina nam także, że każdy z nas –
w jakimkolwiek punkcie swej ziemskiej
drogi się znajduje – powinien nieustannie
nawracać się do Boga”. Natomiast Św.
Jan Bosko mówił „Post, który wszyscy
możecie praktykować, to strzeżenie waszego serca i waszych zmysłów”. Na
początku Wielkiego Postu Chrystus
zwraca się do nas: „chodź za mną”. „Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje”. (Mt 16, 24). Jeśli
osłabliśmy, jeśli się zatrzymaliśmy, jeśli
zboczyliśmy z wyznaczonego kursu,
wróćmy do Pana. Podejmijmy na nowo
dawne ideały, zaniedbane zobowiązania,
porzuconą pracę nad sobą, nad własnym
ja. Droga została wytyczona. Niezawodny Przewodnik, Chrystus, czeka, aby nas
poprowadzić. Czeka na wszystkich w
wielkanocnym misterium, do którego
prowadzi wielkopostna podróż. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6)
Wielki Post służy zatem nawróceniu
serca. Nawrócenie serca jest zmianą
myślenia, postawy, wartościowania i w
konsekwencji życia. Czasem jest to
zmiana bardzo trudna i bolesna. Wymaga nie tylko odwrócenia i zerwania z
dotychczasowym, grzesznym stylem życia, ale przede wszystkim nowego kie3

runku – w stronę Jezusa, bliźnich i życia
Ewangelią. Wielki Post jest wyjątkowym
czasem porządkowania. Przygotowując
się do świąt, zawsze robimy porządki.
Również życie duchowe wymaga uporządkowania. Szczególnie relacje z Bogiem, bliźnimi i z samym sobą. W Kazaniu na Górze Jezus mówi o trzech prostych środkach, które prowadzą do porządkowania relacji. Są nimi: modlitwa,
jałmużna i post. Wielki Post jest czasem,
w którym każdy z nas powinien odkryć
siebie samego na nowo. Jest to czas głębokiej prawdy, która nawraca, rodzi na-

dzieję, przywraca ład i porządek, wszystko na swoje miejsce. Nasze czasy naznaczone są niestety kulturą doczesności,
hedonizmu i egoizmu. Wielki Post to
czas, który uwalnia nas od egoizmu, małostkowości i pychy, od koncentrowania
się jedynie na sprawach doczesnych.
Niech Wielki Post zostawi głęboki i
trwały ślad w naszym życiu. Niech słowa
Św. Augustyn oświecają nam ten wyjątkowy czas „Kto nie widzi celu swojej
podróży niech nigdy nie oddala się od
Krzyża, a sam Krzyż będzie go prowadził".

czasem jest pośród nas wielu takich,
którzy z zadowoleniem przyjmują gest
posypania głowy popiołem i na tym przeżywanie tego okresu... kończy. Jeżeli
Wielki Post ma zmienić w naszym życiu
coś na lepsze, nie możemy poprzestać
środowym posypaniu głowy popiołem.
Można na krzyżach misyjnych przy wielu
kościołach spotkać napis "Dbaj o duszę
swoją". U progu Wielkiego Postu warto
tę dewizę wziąć sobie do serca. Warto
zadbać o własną duszę. Warto tym bardziej, że przecież tak chętnie dbamy
również o własne ciało.
Baseny, gabinety odnowy biologicznej,
siłownie, zakłady kosmetyczne potrafią

Ks. Piotr Pastewski

W

najbliższą środę rozpoczynamy
kolejny Wielki Post. To doskonały czas, który skłania do refleksji nad
samym sobą. To szczególna okoliczność,
aby przyjrzeć się stanowi własnej duszy.
Czas, który pomaga nazwać własną
grzeszność "po imieniu". To wreszcie
czas, w który uświadamiając sobie własną małość możemy odkryć swoją wielkość. By tak się stało Wielki Post nie
może dla nas zakończyć się w... Środę
Popielcową. Środa Popielcowa rozpoczyna, a nie kończy Wielki Post. Tym4

być przepełnione. Korzystają z nich
chętnie nie tylko ludzie młodzi, ale i ci,
którzy są w sile wieku. Iluż to można
spotkać rowerzystów, spacerowiczów,
czy amatorów uprawiania gimnastyki? A
wszystko po to, by być w dobrej kondycji fizycznej. Rodzi się jednak zasadnicze
pytanie: Czymże jest sprawne ciało w
perspektywie życia wiecznego najważniejsze? Owszem, jak najbardziej, mamy
dbać o własne ciało - do tego zachęca
nas również piąte przykazanie Dekalogu.
Niemniej, dla nas, uczniów Chrystusa, na
pierwszym miejscu musi być troska o
duszę. Wszak to ona czyni nas podobnymi do Pana Boga i ona jest nieśmiertelna.
Zaraz po śmierci staniemy przed Sędzią
nie jako cielesne, ale jako duchowe istoty. Pamiętajmy zatem, że czas Wielkiego
Postu jest dla nas przede wszystkim czasem mobilizacji do troski o dusze.
W Piśmie Świętym znajdujemy świetlane

przykłady tych, którzy - mimo, że znaleźli się daleko od Pana Boga - opamiętali
się i zadbali o umierającą duszę. Wśród
nich znajdujemy mieszkańców Niniwy,
którzy posłuchali proroka Jonasz, króla
Dawida, który poszedł za głosem proroka Natana czy króla Achaba, który uwierzył Eliaszowi. Ich droga powrotu prowadziła przez post.
Pomnikowym tekstem biblijnym pozostaje jednak ewangeliczny opis kuszenia
Pana Jezusa. Chrystus, odpowiadając na
pokusy szatańskie, pokazuje, że nie samym chlebem żyje człowiek. Potrzebuje
czegoś więcej, czegoś duchowego. Dbajmy zatem o własne ciało, ale nie zapomnijmy o duszy. Tegoroczny Wielki Post
może zatem stać się dla twojej duszy
wielkim poligonem ćwiczebnym, salą
gimnastyczną czy gabinetem odnowy.
Czy tak się stanie, to zależy tylko od
ciebie.

101 pytań o Miłosierdzie Boże

Co to jest miłosierdzie?
Piotr Szweda MS
ks. Andrzej Witko

P

rzedmiotem miłosierdzia jest niesienie pomocy innej osobie, przeżywającej jakikolwiek brak, niezależnie od
tego, czy będzie to potrzeba odnosząca
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się do dóbr materialnych czy duchowych, intelektualnych czy moralnych.
Ważne jest jednak to, by one warunkowały doskonalenie konieczności wsparcia potrzebującego i w konsekwencji
osiągnięcie jej ostatecznego celu. Ten
związek przedmiotu miłosierdzia z celem

ostatecznym wynika zarówno z miłości,
jak również z samego pojęcia potrzeby,
która może mieć za swój przedmiot jedynie naturalne dobro człowieka, a ono
jest zawsze podporządkowane celowi
ostatecznemu. Z miłości rodzi się każde
dzieło miłosierdzia, dlatego za swój
przedmiot nie może mieć ona nic innego
jak tylko dobro.
Przedmiot miłosierdzia jest więc bardzo
szeroki i obejmuje wszystkie dzieła przyczyniające się w konkretny sposób do
przybliżenia potrzebującym owego zespołu dóbr, składających się na całość
określaną jako naturalne dobro człowie-

ka. Aby bliżej określić przedmiot miłosierdzia, trzeba wziąć pod uwagę dwa
inne elementy, a mianowicie faktyczne
potrzeby osoby, ku której miłosierdzie
jest skierowane, oraz możliwości działającego człowieka. Żaden z tych składników nie może być pominięty, jeżeli
chcemy mówić o prawdziwym miłosierdziu. Pomoc bowiem, która nie odpowiada potrzebom, może prowadzić do
zła, a to oznacza, że nie była ona dziełem
miłości. Co więcej, stawia pod znakiem
zapytania czystość motywu i rzeczywistą
intencję wsparcia.

Ogłoszenia Parafialne
1. Dziś o godz. 15.00 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszamy.
2. We wtorek zapraszamy wszystkich czcicieli św. Michała Archanioła. Godzinki
rozpoczniemy o godz. 7.55 i 17.25.
3. W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego
Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele a także czas Komunii Świętej wielkanocnej. W Środę Popielcową rozpoczną się także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
4. Msze Święte, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty
za grzechy, celebrowane będą: w kościele parafialnym o godz. 8.30 i 18.00; w
Brudzewie o godz. 16.00; w Celbowie o godz. 17.00; w Połczynie o godz. 18.00,
5. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów
mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila.
6. Także środę obchodzimy 96 rocz. Zaślubin Polski z Morzem. Początek uroczy6

stości na rynku o godz. 9.30.
7. W czwartek, w dzień wspomnienia MB z Lourdes, obchodzimy XXIV Światowy
Dzień Chorych. Z tej okazji w czasie mszy św. udzielać będziemy sakramentu
namaszczenia chorych oraz specjalnego lourdeskiego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
8. W piątek rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Sprawować je będziemy w następującym porządku: godz. 8.30 i 17.30 - dla dorosłych; godz. 16.45 dla dzieci; godz. 18.30 - dla młodzieży
9. Od przyszłej niedzieli o godz. 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Gorąco zachęcamy parafian do licznego udziału w drodze krzyżowej i gorzkich żalach
oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.
10. W przyszłą niedzielę przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
11. Poproszono nas o odczytanie następującego komunikatu: Niepubliczny Punkt
Przedszkolny "Mały Twórca" w Połczynie przy ul. Szkolnej 37 ogłasza nabór
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zapewniamy 10 godz. opieki doświadczonych pedagogów, pełne wyżywienie, bogatą ofertę zajęć dodatkowych: j. angielski, logarytmika, opieka logopedy, rytmika, warsztaty z sensoplastyki, zajęcia na basenie.
W celu ułatwienie adaptacji w grupie przedszkolnej zapraszamy wszystkie dzieci
na dni otwarte Przedszkola, które odbywać się będą co środę w lutym i marcu
w godz. od 1.00 do 12.00. Serdecznie zapraszamy.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK - 8 lutego
8.30 +Teresa Zelewska – int. od sąsiadów z ul. Paderewskiego i Żeromskiego
18.00 + Włodzimierz Capiński oraz jego ojciec i teść
WTOREK – 9 lutego
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
18.00 + Klara i Klemens Piontke
+ Irena Nielepko – int. od uczest. pogrz.
ŚRODA POPIELCOWA – 10 lutego
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
18.00 + Józef Cieślak w dniu urodz.
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CZWARTEK – 11 lutego – NMP z Lourdes
8.30 + Maria Reszke w 27 rocz. Śm.
+ Helena Cichosz – msza św. gregoriańska
18.00 w int. Członkiń Róży MB z Lourdes
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
PIĄTEK – 12 lutego
8.30 + Helena Cichosz – msza św. gregoriańska
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
18.00 z prośba o błog. Boże oraz potrzebne łaski dla Jasia Ossowickiego z okazji
urodzin
+ Irena i Józef Holender
SOBOTA 13 lutego
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
15.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą dalsze błog., opiekę i zdrowie dla Urszuli i Zygmunta w 50 rocz. ślubu
18.00 + Anna Wittstock w 6 rocz. śm., rodz. z obojga stron, Elżbieta i Józef Formella, bracia i siostry oraz cierpiący w czyśćcu
+ Helena Cichosz – msza św. gregoriańska
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 lutego
8.00 + Helena i Jan Nadolscy, zm. z rodz. Gutta i Nadolskich oraz ciocia Aniela
Trypner
w podz. za otrzymane łaski z prośbą dalszą opiekę w rodz. i błog. Boże
dla Eweliny i Wojciecha w 40 rocz. ślubu
10.00 w int. Ks. Proboszcza z okazji urodzin – int. od pracowników SP Połczyno,
Margaretek, Rady Parafialnej i Żywego Różańca
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
11.30 + Eleonora i Zbigniew w 3 rocz. śm. Eleonory
+ Joanna, Zygmunt i Adam oraz zm. z rodz. Asmus i Jeschke
18.00 + Anna Włodarek z okazji urodz.

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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