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Ostatnie słowa Chrystusa

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią

„

Helena Oksiuta

Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią” (Łk 23,
34a). Świętość i prawda tego, czego Jezus nauczał i co czynił, osiągnęły punkt
szczytowy na krzyżu. Wypowiedziane
wówczas przez Jezusa słowa są Jego najbardziej wzniosłym i zarazem ostatecznym orędziem. Słowa te równocześnie
są potwierdzeniem życia Chrystusa zamykającego się całkowitym darem z siebie w akcie posłuszeństwa woli Ojca dla
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zbawienia świata. Pierwsze słowa Jezusa
z krzyża stanowią pewnego rodzaju modlitwę. Modlitwa zawsze była obecna w
życiu Jezusa. Nie mogło jej więc zabraknąć na krzyżu. W ten sposób Jezus potwierdził jedność swoją z Bogiem Ojcem. A jednocześnie, widać, że nigdy nie
zapominał też o ludziach, do których i
dla których przyszedł na ziemię. To
pierwsze słowo Jezusa z krzyża jest modlitwą do Ojca o przebaczenie. Zauważmy, że oprócz miłosierdzia, przebaczenie
jest kolejną istotną cechą Jezusowego
życia. W Ewangelii często spotykamy

Jezusa, który objawia miłosierdzie Boże i
przebacza. On też poleca swoim
uczniom przebaczać i prosić Boga o
przebaczenie. W przebaczaniu Bóg ujawnia swoją wszechmoc i miłość. „Miłujcie
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się
stali synami Ojca waszego, który jest w
niebie, ponieważ On sprawia, ze słońce
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i
On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych(…) Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam
przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz
jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec
wasz nie przebaczy wam także waszych
przewinień” (Mt 5,44-45; 6,14-15). Nasz
świat może stać się „bardziej ludzkim”
tylko wówczas, gdy we wzajemne stosunki, które kształtują jego moralne i
emocjonalne oblicze, wprowadzimy moment przebaczenia, tak istotny dla Ewangelii. Przebaczenie świadczy o tym, że w
świecie jest obecna miłość. A jak wiemy,
autentyczna miłość jest potężniejsza niż
zło i grzech. Kiedy robimy coś złego,
kłamiemy, oszukujemy, czy co gorsze–
to naprawdę nie wiemy co czynimy!?
Jezus daje jasną i konkretną odpowiedź
– „Nie wiedzą…”. Tymi słowami przebacza nam wszystko w imię Miłości. Jezus w tej materii daje przykład. Zawsze
potrafił znaleźć jakieś argumenty przemawiające za wybaczeniem. Otwiera się

na nas, cierpliwie i wytrwale czeka. A na
co? Na to, abyśmy się rozprawili z naszymi grzechami. To właśnie w Nim i Krzyżu odnajdziemy potrzebną do tego siłę.
„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy
aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie
mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18).
„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie
zatwardzajcie serc waszych!”( Ps 95, 8).
Problem przebaczenia dotyczy zarówno
konfliktów wewnętrznych człowieka;
relacji pomiędzy bliskimi sobie osobami,
jak również szerokich przestrzeni społecznych. Mimo powszechnego przekonania o wartości przebaczenia wiele
osób ma w tej dziedzinie poważne trudności. Doświadczana krzywda powoduje
bolesne rany, zamęt zakłócający w szerokim zakresie funkcjonowanie człowieka i jego duchowy rozwój. Przebaczanie jest elementem mającym duży wpływ
na równowagę i zdrowie psychiczne. W
religii chrześcijańskiej uważane jest za
jedną z najważniejszych i najbardziej zobowiązujących wartości świadczących o
dojrzałości duchowej. Umiejętność
przebaczenia jest centralną prawdą
Ewangelii, treścią życia opartego na wierze. Ks. Józef Tischner pisał „(…) przebaczenie jest bardzo potrzebne nam, niż
tym, którym przebaczamy. Przebaczenie
nie gładzi winy bliźniego, on swoją winę i
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tak ma. Ale oczyszcza nas, i być może
niejeden z nas potrzebuje takiego
oczyszczenia. Zostawmy sąd Bogu, a my
spróbujmy oczyścić się z nienawiści, która jest zamknięciem serca”. Jezus nawet
w czasie cierpienia i zhańbienia nie myśli
o sobie, lecz o swoim Ojcu, o swoich
najbliższych oraz o tych, za których ponosi tę straszną mękę. Swoją modlitwą
Jezus zdaje się najpierw ogarniać żołnierzy. Oni nie wiedzą, co czynią, gdyż spełnili jedynie swój katowski obowiązek.
Modlitwą Jezus obejmuje również ludzi,
którzy brali bezpośredni udział
w skazaniu Go na śmierć. Jezus modli
się, błogosławi tym, którzy z nienawiści
oczernili. Modlitwą „Przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią” Jezus obejmuje także
każdego z nas. Kiedy buntujemy się
przeciwko Bogu i Jego woli, kiedy powodowani gniewem ranimy bliźnich. Rzadko zdajemy sobie sprawę z rozmiarów
zła, które rozsiewamy naszymi bezmyślnymi i nieodpowiedzialnymi osądami,
słowami, gestami i czynami. I choć może
nie mamy często złej woli, to jednak zło
się rozszerza i rani. Te słowa Jezusa o
przebaczeniu są także wielkim wezwaniem. Kiedy widzimy, że nasze czyny
ranią, choć tego wprost nie chcieliśmy,
to winniśmy sobie uświadomić, że także
nasi bliźni ranią nas w podobny sposób.
Oni również „nie wiedzą, co czynią”.
Z tego wzajemnego zrozumienia może

zrodzić się duch przebaczenia, wzajemnej miłości i troski. „Miłość nie pamięta
złego” (1 Kor 13, 5). Ale także odradza
się sumienie. Według Jana Pawła II „(…)
jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia
przerywa spiralę nienawiści i zemsty,
kruszy kajdany zła krępujące serca przeciwników”. Droga do przebaczenia nie
jest prosta. Wymaga konfrontacji własnych uczuć z uczuciami drugiej strony.
Bardzo ważne jest dobrze rozumieć
czym jest przebaczanie. Przebaczenie nie
jest tylko uczuciem akceptacji; nie oznacza również udawania, że nic się nie stało, że zachowanie nasze czy drugiej osoby nie było złe; nie oznacza również natychmiastowego uzdrowienia ran. Wybaczając; żyjąc w zgodzie, harmonii z
sobą, z drugim człowiekiem odnawiamy
i pogłębiamy swoje człowieczeństwo i
naruszone więzi. Św. Jan Paweł II pisał
„(…) tylko nasz Pan, nasz Ojciec przywraca właściwy ład, jaki powinien panować między braćmi i siostrami; uświadamia wzajemną odpowiedzialność jeden
za drugiego; uwalnia od egoizmu, małostkowości, złośliwostek i pychy; ukazuje jak żyć i służyć według wzoru Chrystusa”. Módlmy się… o dar zdolności
autentycznego przebaczenia. Jak powiadał Mistrz Eckhart „(…) serce wolne od
zła i urazy wszystko potrafi”.
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Pana. Jeśli zatem chcemy mieć swój
"udział w życiu Boga", post jest jedną z
najpewniejszych dróg, które ku temu
prowadzą. I odwrotnie: im mniej postu
w naszym życiu, tym dalej jesteśmy od
Pana i Jego spraw. Jeden z księży pięknie
napisał, że "Post jest znakiem, aktem
serca, że powracam do Tego, którego
zostawiłem przez własną swą winę." Ponieważ post potrafi być bardzo wymagający, często zdarza się, że człowiek odchodzący od Pana Boga najszybciej zarzuca właśnie tę pobożną praktykę. Za
tym idzie modlitwa, Eucharystia, spowiedź i całe życie sakramentalne. Ostatecznie pewnego dnia budzi się jako osoba niewierząca. Niemal zawsze odejście
od Pana Boga związane jest ze świadomym lub nie współdziałaniem ze złem
osobowym. Ks. Józef Pierzchalski napisze: "Nie ma pustki w ludzkim sercu.
Człowiek zawsze jest prowadzony albo
przez Boga, albo przez diabła. Innej możliwości nie ma. Post jest przeciwstawianiem się Złemu duchowi. Post jest skutecznym środkiem w walce z pokusami,
nieumiejętnością radzenia sobie z namiętnościami, siłą w pokonywaniu uzależnień." Nie unikajmy zatem praktyk postnych. Niech one będą obecne w naszym
życiu nie tylko teraz w Okresie Wielkiego Postu, ale niech kształtują nasze życie

Ks. Piotr Pastewski

T

rwając w wielkopostnej zadumie
warto może zastanowić się nad
kwestią postu jako takiego. Jednym z
częściej zadawanych pytań w tym kontekście jest pytanie czy warto pościć,
albo po co w ogóle pościć. Jeśli zrozumiemy, że post stanowi formę (i to bardzo istotną!) wynagrodzenia Panu Bogu
za nasze grzechy, to chyba nie będziemy
mieli wątpliwości co do potrzeby poszczenia. Trzeba by chyba być całkowicie
bezkrytycznym wobec siebie, aby nie
dostrzec potrzeby wynagradzania za
popełnione zło. Wszak wszyscy podlegamy przekleństwu grzechu pierworodnego i nikt z nas nie jest bez winy. Potrzebą postu podkreśla również Słowo Boże.
Znajdujemy w nim, znaną pewnie wielu
scenę, gdy Pan Jezus po powrocie z krainy Gadareńczyków został zapytany
przez uczniowie Jana: "Dlaczego my i
faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś
uczniowie nie poszczą?" Na co Pan Jezus
im odpowiedział: "Czyż goście weselni
mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest
z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą
im oblubieńca, a wtedy będą pościć". A
zatem post to nie tylko upokorzenie się,
smutek czy żal. Post jest także jakąś formą tęsknoty i oczekiwania na przyjście
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w pozostałych dniach roku. Zacytujmy dieta, modlitwa bez postu i bez jałmużny
na koniec Szymona Hołownię: "(...) post to psychologia, a jałmużna bez tamtych
nie ma sensu, jeśli nie łączy się też z mo- dwu to działalność charytatywna, a nie
dlitwą i jałmużną. Post bez modlitwy to miłosierdzie."

101 pytań o Miłosierdzie Boże

Jak rozumiano miłosierdzie w ST
Piotr Szweda MS
ks. Andrzej Witko

J

ęzyk hebrajski zna pięć terminów
określających miłosierdzie. Są nimi:
hesed, rahanim, hanan, hamal i hus. Każdy z tych terminów wskazuje na nieco
inne zabarwienie znaczeniowe związane
z miłosierdziem.
Najczęściej spotykanym starotestamentalnym terminem, określającym przyjazne uczucie, wyrażające się w udzielaniu
pomocy, jest słowo 'hesed'. Określa ono
postawę dobroci, jaka cechuje odniesienia między dwiema osobami. W relacjach interpersonalnych wyrażenie to
oznacza wzajemną życzliwość, do jakiej
zobowiązani są krewni, bliscy i przyjaciele, a w odniesieniu do Boga – miłość
synowską. 'Hesed' oznacza również łaskę i miłość, ale na zasadzie zobowiązania do wierności, dlatego, jeśli 'hesed'
odnosi się do Boga, to zawsze łączy się z
Przymierzem, jakie zawarł On ze swoim
ludem. Dla ludzi to Przymierze jest łaską
i darem, dla Boga – zobowiązaniem
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prawnym. Bóg w tym Przymierzu, odwrotnie jak w przypadku człowieka, jest
niezmienny, tak jak niezmienna i nieodwołalna jest Jego wierność. Dlatego
'hesed' przeradza się w obdarowującą i
przebaczającą miłość.
Innym określeniem wyrażającym miłosierdzie jest 'rahamim'. Słowo to oznacza
dosłownie 'wnętrzności, serce', jako siedzibę najdelikatniejszych uczuć miłości i
miłosierdzia. W tym terminie mieści się
jednocześnie gotowość przebaczenia
grzechów, spełnienie nadziei, obietnicy,
wyzwolenia od wszelkich niebezpieczeństw. 'Rahamim' zawiera w sobie
pewien 'przymus serca' do kochania i
gotowości do przebaczenia win. Jest to
miłosierdzie, które w języku łacińskim
zostanie oddane za pomocą słowa
'misericordia'.
Termin 'hanan' wyraża natomiast życzliwe, łaskawe, wielkoduszne usposobienie
Boga wobec człowieka i jest równoznaczny ze słowem 'miłosierdzie'.
Kolejnym określeniem zawierającym w

sobie treść miłosierdzia jest hebrajskie
'hamal', posiadające dwa aspekty. Oznacza 'oszczędzanie wroga' – gest miłosierdzia w sensie negatywnym, ze względu na zachowanie od zła, a także
akt miłosierdzia – 'przebaczenie i darowanie mu winy', a więc działanie o charakterze pozytywnym, na jego korzyść.
Te dwa aspekty w poszczególnych przypadkach łączą się ze sobą, choć w różnym stopniu.
Ostatnim terminem określającym miłosierdzie w Starym Testamencie jest 'hus',
słowo wyrażające litość i współczucie,
przede wszystkim w znaczeniu uczuciowym. W Piśmie Świętym występuje ono
bardzo rzadko.
Te określenia występujące w Starym
Testamencie wykazują jasno, iż miłosier-

dzie nie było zarezerwowane jedynie dla
narodu wybranego, ale miało charakter
uniwersalny. Takie starotestamentalne
ujęcie miłosierdzia przekraczało ramy
nacjonalizmu żydowskiego, otwierając
się jednocześnie na cały świat pogański.
Możemy dostrzec, że w Starym Testamencie istnieje ustawiczne ścieranie się
sprawiedliwości Boga i Jego miłosierdzia,
a pomimo to zawsze przeważa to drugie, pod warunkiem, że ludzie się nawracają. Miłosierdzie starotestamentalne
odnosi się do przebaczenia grzechów,
zachowania od wrogów. Głównym
przedmiotem tego miłosierdzia są dobra
doczesne, zarówno duchowe jak i materialne. Dobra wieczne nie są wykluczone, ale nie podkreśla się ich w tak znaczący sposób.

Ogłoszenia Parafialne
1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu
Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce
nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i
powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka
wiary w Świętym Roku Miłosierdzia umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.
2. Dziś o godz. 15.00 pierwsze tegoroczne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
serdecznie zapraszamy.
3. Także dziś przypadają tzw. walentynki – Dzień Zakochanych. Pomyślmy o dobrym słowie, życzliwym geście wobec naszych bliskich, nie tylko narzeczonych i
współmałżonków, ale także rodziców, dziadków, dzieci, wnucząt czy przyjaciół.
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4. Również dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszelkie ofiary
serdecznie dziękujemy.
5. We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy czcicieli Szkaplerza św. na comiesięczne
spotkanie modlitewno-formacyjne.
6. Także we wtorek przypada 1 rocz. śm. ks. Marka Rybickiego. Mszę św. w jego
intencji odprawimy w czwartek o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy o jego zbawienie.
7. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy
w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie
wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – ministranci będą stać przy drzwiach kościoła z puszkami.
8. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Sprawować je będziemy w następującym porządku:
 godz. 8.30 i 17.30 - dla dorosłych
 godz. 16.30 - dla dzieci
 godz. 18.30 - dla młodzieży
9. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele. Msza św. wieczorna o godz.
17.00.
10. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK - 15 lutego
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
18.00 + Helena Cichosz – msza św. gregoriańska
+ ojciec Walenty Jeka
WTOREK – 16 lutego
8.30 + Anna Hoffmann
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże i dalszą opiekę dla Alicji
z okazji 18 urodzin
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
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18.00

w podz. za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże i dalszą opiekę dla Alicji
z okazji 18 urodzin
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
ŚRODA – 17 lutego
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
o łaskę szczęśliwego rozwiązania i łaskę zdrowia dla dziecka
CZWARTEK – 18 lutego
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
+ Helena Cichosz – msza św. gregoriańska
18.00 + ks. Marek Rybicki w 1 rocz. śm.
+ Cecylia Darga - int. od uczest. pogrz.
PIĄTEK – 19 lutego
8.30 w pewnej intencji
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
18.00 + Edward Itrych
SOBOTA 20 lutego
8.30 + Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
16.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE NA DUSZY I NA CIELE
17.00 o łaskę zdrowia
+ Kazimierz Paszylk - int. od prac. Urzędu Pocztowego w Pucku
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 lutego
8.00 + mąż Aleksander, córka Teresa, rodz. Marta i Augustyn oraz siostry Jadwiga
i Elżbieta
10.00 + Julianna, Józef, Stanisław Zaczek oraz dziadkowie z ob. str. i cierpiący w
czyśćcu
+ Stanisław Zelewski – msza św. gregoriańska
11.30
18.00 W INTENCJI PARAFIAN

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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