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Wielkiego Postu
15 marca 2015

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
dla uczniów szkół podstawowych
A.D. 2015
PONIEDZIAŁEK 16 marca 2015 roku
9.30 – Nauka dla dzieci z klas „O”- III
11.15 – Nauka dla dzieci z klas IV - VI
WTOREK 17 marca 2015 roku
9.30 – Nauka dla dzieci z klas „O”- III
11.15 – Nauka dla dzieci z klas IV - VI
ŚRODA 18 marca 2015 roku
10.00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji dla klas "0"-VI
ZAPRASZAMY
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„

Św. Józef - wzór męża i ojca
kładem człowieka harmonijnie uformowanego i ułożonego. Także jest przykładem człowieka wielkiej wiary i ducha.
Jego wiara wyrażała się w gotowości
służenia planom Boga; często planom
trudnym i wymagającym. We wszystkim

Helena Oksiuta

Tenże Mąż Sprawiedliwy – jak
pisał Jan Paweł II – tkwi całym
swoim życiem i powołaniem w tajemnicy
Kościoła”. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że o Józefie z
Nazaretu wiemy niewiele.
Ewangelia wspomina o
Nim zaledwie kilka razy,
zazwyczaj w kontekście
Maryi i Jezusa. W tym
tygodniu, 19 marca, obchodzimy uroczystość
poświęconą Opiekunowi
Jezusa, tym bardziej warto przybliżyć Jego postać , jako wzoru męża i
ojca. Tym co wyjątkowo
„rzuca się” w postaci św.
Józefa, to Jego świętość
wyrażona w prostocie,
szlachetności, prawości,
pokorze, wrażliwości
sumienia i sprawiedliwości; w stałym wcielaniu w
życie wartości i cnót Bożych. „(…) Był
człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19).
Świętość jakiej uczy Oblubieniec Maryi
jest niczym innym jak pełnym zaufaniem i
przyjaźnią z Bogiem. Św. Józef jest przy-

co czynił ze spokojem i odwagą, w milczeniu słuchał słów Boga. Św. Józef jest
wzorem pełnienia woli Bożej, zwłaszcza
w chwilach próby. Swoim przykładem
ukazuje jak odczytywać zamysł Boga nie
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tylko w chwilach jasnych i jednoznacznych, ale co ważniejsze w sytuacjach
trudnych, niepewnych i wieloaspektowych. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). I dlatego staje się On niezwykłym świadkiem
Bożej Tajemnicy. Zastanówmy się w
jaki sposób wzór tego Świętego może
budować powołanie i posłannictwo
mężczyzny, który jest narzeczonym,
mężem i ojcem? Przyjrzyjmy się postaci
świętego Józefa jako doskonałego autorytetu i wzoru ojcostwa, oddanego
męża. Józef z Nazaretu, zwykły człowiek, zwykły mąż, zwykły ojciec, zwykły
człowiek pracy. A jednak w tej zwyczajności niezwykły. Św. Józef w relacji z
Maryją uczy czystości; czystości intencji, planów i zamierzeń. Czystość Świętego Cieśli z Nazaretu była z pewnością
walką i trudną drogą rezygnacji z samego siebie, z miłości, w jej płytkim znaczeniu i rozumieniu, z koncentracji na
cielesności. Józef uczy czystego patrzenia na innych, dostrzegania nie tyle ciała, ale przede wszystkim duszy. Żyjemy
w świecie, który tej lekcji zaprzecza. W
świecie niecierpliwości, w którym często chcemy mieć wszystko „tu i teraz”,
natychmiast. Przedwczesne doświadczania życia seksualnego, chęć natychmiastowego zaspokojenia pożądania
jest tego przykładem. Św. Józef jako
mąż uczy miłości służebnej, pełnej szacunku, zaufania, dojrzałej i mądrej. We-

dług ks. Jana Twardowskiego „(…) kochać mądrze to kochać, pamiętając, że
ten kochany jest dzieckiem Boga, należy
do Boga”. Papież Leon XIII pisał „(…)
Bóg dał Maryi Józefa jako męża, to znaczy, że dał Jej wyjątkowego towarzysza
życia, świadka Jej dziewictwa i obrońcę
Jej dobrego imienia”. Oblubieniec Maryi
jest także wzorem niezastąpionej roli
ojca. Św. Jan Paweł II mówił: „(…) podstawą ojcostwa Józefa było małżeństwo
z Maryją. Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to by zapewnić
Jezusowi ojcowską opiekę. Ojcostwo
Józefa – więź, która łączy go z Chrystusem, szczytem wszelkiego wybrania i
przeznaczenia dokonuje się poprzez
małżeństwo z Maryją, to znaczy przez
rodzinę”. Dalej Nasz Umiłowany Rodak
mówił: „(..) w tej rodzinie Józef jest
ojcem. Nie jest to ojcostwo pochodzące ze zrodzenia, ale nie jest ono pozorne, czy też tylko zastępcze. Posiada
pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa, ojcowskiego posłannictwa w rodzinie”. Dziś coraz częściej mówi się o
kryzysie autorytetów, w tym o kryzysie
bycia ojcem. Jest to niewątpliwie ogólnospołeczny kryzys relacji międzyludzkich. Kryzys ojcostwa jest kryzysem
funkcji i wartości ojcostwa. Na tę sytuację wpływa wiele przyczyn: indywidualizm, relatywizm moralny, redefinicja
instytucji małżeństwa i rodziny, przemiany społeczno-kulturowe, nastawie3

nastawienie na konsumpcjonizm, brak
odpowiedzialności, egoizm. Z drugiej
zaś strony zauważa się, że ojcowie są
częsty wyjątkowo zajęci, ciągle w pośpiechu, niby pełni dobrych intencji, ale
niestety nieobecni w życiu rodziny. Jednym z najważniejszych aspektów bycia
głową rodziny jest odpowiedzialność i
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
stabilizacji. Macierzyństwo i ojcostwo
wzajemnie się uzupełniają, to wspólna
praca i wysiłek. Św. Józef uczy, że trzeba brać odpowiedzialność za całego
człowieka, za jego życie doczesne i
wieczne. Józef dowiedział się o swojej odpowiedzialności za Maryję i Jezusa
wprost od samego Boga: „Józefie, synu
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
Twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt
1,20). Oblubieniec Maryi jest także
wzorem ojca, który przygotowuje

dziecko do wejścia w życie, pomaga
stawiać pierwsze kroki w dojrzewaniu,
w kształtowaniu sumienia. Św. Józef
odpowiedzialny i kochający, mąż i ojciec, jest również przykładem człowieka pracy. Św. Józefowi, rzemieślnikowi,
nie był obcy trud pracy i to pracy fizycznej, często ciężkiej i żmudnej. Święty Józef wkładał w pracę swoje zdolności i całą miłość, jaką żywił do Jezusa i
Maryi, do Boga. Św. Józef, własnym
przykładem ukazuje, że praca przybliża
do Boga, jest hołdem składanym codziennie rodzinie i Bogu. Święty z Nazaretu jest wzorem ojca, który ukazuje
swoim bliskim właściwy sens pracy,
uczy sumiennego jej wykonywania, w
łączności z Bogiem i z tymi, którym
trud ten ma służyć. Święty z Nazaretu
jest przykładem tego, że należy i można
dbanie o materialne utrzymanie rodziny
godzić ze sprawami takimi jak wycho-

15 KILOMETRÓW
Z CIERPIĄCYM
CHRYSTUSEM
Piątek
20 marca 2015
godz. 21.00
Zapraszamy!
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wanie i atmosfera domowa. Św. Józef
ukazuje jak ważne jest świadectwo własnego życia w świetle apostolstwa wiary i wychowania chrześcijańskiego dzieci. Św. Józef uczy, że posiadanie rodziny
wymaga konsekwencji i wytrwałości,
ale także miłości, troski, opiekuńczości
i czułości. Bóg na przykładzie Maryi i
Józefa uczy, że rodzina jest jak budowla, ma takie filary, podpory, które są

niezastąpione i wymagające szczególnie
pieczołowitego nadzoru; zaniedbanie
tej powinności może spowodować zawalenie całej konstrukcji. Dzisiejszy
świat małymi krokami podąża do destrukcji. Luźne podejście i zmniejszenie
znaczenia wartości rodziny, roli obojga
rodziców, matki i ojca sprzyja jedynie
chaosowi. Drodzy Panowie w każdej
chwili patrzcie na św. Józefa…

Minął tydzień...
KAI
Kard. O. Maradiaga przestrzega
przed fałszywymi oczekiwaniami
wobec papieża. Wbrew temu, co sugerują media, papież nie dąży do złagodzenia obowiązku celibatu dla księży
katolickich – stwierdził kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga z Hondurasu.
W rozmowie z włoską gazetą „La Repubblica” zapewnił, że „w sprawie celibatu nic się nie zmieni”. Jego zdaniem
„mylą się ci, którzy sądzą, iż papież chce
zmieniać Ewangelię”. Chodzi nie o to, by
się podobać światu, spełniając wszystkie
jego żądania, ale o realizowanie planu
Bożego – oświadczył purpurat, będący
bliskim współpracownikiem Ojca Świętego.
Papież zapowiada Rok Miłosierdzia
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w Kościele. Od 8 grudnia br. do 20
listopada 2016 trwać będzie w Kościele
katolickim Rok Miłosierdzia - zapowiedział dziś papież Franciszek w kazaniu
podczas nabożeństw pokutnego, któremu przewodniczył w bazylice św. Piotra
w Watykanie. Było ono połączone z aktem pojednania licznych penitentów
oraz ze spowiedzią i rozgrzeszeniem
indywidualnym. "Drodzy bracia i siostry,
często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym
swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna
się od nawrócenia duchowego" - powiedział w końcowej części kazania Ojciec
Święty. "I dlatego postanowiłem ogłosić
Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to
Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy prze-

żywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.
miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosier- Taką decyzję podjęli wczoraj biskupi
ny» (Łk 6, 36)" - oświadczył papież.
zgromadzeni na 368. zebraniu plenarnym
Bp Muskus: Rok Miłosierdzia to Konferencji Episkopatu Polski. Pasterze
wielki dar dla młodych czekających Kościoła w Polsce "zatroskani o rozwój
na ŚDM w Krakowie. Ogłoszenie Ro- sytuacji za naszą wschodnią granicą, apeku Miłosierdzia to wielki dar dla mło- lują o modlitwę za naszych Braci Ukraińdych, którzy przygotowują się do Świa- ców i o pomoc dla nich". Biskupi przytowych Dni Młodzieży w Krakowie – pominają, że kiedy my walczyliśmy o
powiedział KAI bp Damian Muskus, ko- wolność, Europa nam pomagała, dziś –
ordynator generalny Komitetu Organi- pomagając Ukrainie – mamy okazję choć
zacyjnego ŚDM 2016. Papież Franciszek w części spłacić ów dług.
od początku swego pontyfikatu podkreśla, że miłosierdzie zmienia świat. W
swoich rozmowach z młodymi, poprzez
Orędzia do nich kierowane, przemówienia i spotkania, przynagla ich do odkrywania miłosierdzia jako rewolucyjnej siły
i „wzoru na szczęście” – przypomina bp
Muskus.

Komunikat z 368. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Prawodawca nie dostrzega wartości
życia ludzkiego w okresie embrionalnym,
traktuje je przedmiotowo i instrumentalnie – napisali biskupi w komunikacie z
zakończonego 12 marca zebrania plenarnego Episkopatu. Podczas obrad podkreślono też konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa – głosi komunikat.

22 marca Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie. Piąta
niedziela Wielkiego Postu 22 marca br.,
obchodzona będzie jako Ogólnopolski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kolekta budowlana z ubiegłej niedzieli wyniosła 10185,02 zł. Za wszystkie ofiary
serdecznie dziękujemy.
2. Jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu dziś o godz. 15.00 kolejne Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy.
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4. Jutro o godz. 17.30 rozpocznie się nabożeństwo dla czcicieli Szkaplerza świętego. Ze względu na przygotowania młodzieży do sakramentu Bierzmowania, spotkanie będzie obejmować tylko różaniec i mszę św., w czasie której zostanie
wygłoszona konferencja.
5. Również od jutra zapraszamy dzieci szkół podstawowych na swoje wielkopostne rekolekcje. Program na jutro i wtorek: o godz. 9.30 klasy "O"-III; o godz.
11.15 klasy IV-VI; w środę wszyscy o godz. 10.00.
6. W środę o godz. 18.00 uroczystość Bierzmowania, której przewodniczył będzie
ks. inf. Stanisław Zięba.
7. W czwartek czcimy św. Józefa, Oblubieńca NMP. Z tej okazji dodatkowo odprawimy msze św. na wioskach. Porządek nabożeństw:
 w kościele parafialnym o godz. 8.30 i 18.00
 w Brudzewie o godz. 16.00
 w Sławutowie o godz. 16.30
 w Celbowie o godz. 17.00
 w Połczynie o godz. 18.00 ( jest to dla mieszkańców wioski msza św. odpustowa)
8. W piątek zapraszamy na Drogi Krzyżowe w stałym porządku. Natomiast chętnych zapraszamy na ekstremalną drogę krzyżową. Rozpocznie się ona o godz.
21.00 w kościele. Trasa wynosi ok. 15 km i zakończy się ok. godz. 1.00. Wytrwałych i gotowych na niezwykłe wrażenia serdecznie zapraszamy.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 16 marca
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w 92 rocz.
urodz.
18.00 + Eleonora i Zbigniew oraz dziadkowie z ob. str. w dniu ur. Zbigniewa
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
Wtorek – 17 marca
8.30 + Stanisław oraz rodz. Agnieszka i Józef i Anna i Jan
18.00 + rodz. Leon i Helena Formela, Leon i Anna Rohde i dziadkowie z ob. str.
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
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Środa – 18 marca
8.30 + Irena i Józef Holender oraz Józefa Zaklukiewicz
18.00 + Józef Cieślak z okazji imienin oraz rodz. z ob. str.
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
Czwartek – 19 marca - św. Józefa, Oblubieńca NMP
8.30 + Antoni i Gizela Plomin w rocz. śm. Antoniego
18.00 + Józef Kunz, rodz. z ob. str. oraz Józef i Edeltrauda Wajda
Piątek – 20 marca
8.30 + rodz. Józef i Matylda oraz Edward i Kazimiera, bracia Jan, Alfons
oraz Waleska, Halina i Henryk
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla Klaudii
w dniu imienin
przez wst. MB Swarzewskiej z prośbą o wypełnienie woli Bożej dla Grażyny
Sobota – 14 marca
8.30 + Jan, Hygina i Brygida Radtke w rocz. śm. mamy
+ Danuta Wrona - int. od uczest. pogrz.
17.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
18.00 + mama Elżbieta Ceynowa, ojciec Brunon Ceynowa oraz Jan i Jadwiga Naczk
i Józef Glosa z okazji urodz. Elżbiety
w podz. za posługę ks. Jarosława Staniszewskiego z prośbą o siłę, zdrowie,
wytrwałość oraz dary Ducha Świętego i opiekę MB
V Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże
dla Andrzeja i Adama z okazji urodz.
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla mamy
Doroty w 95 rocz. urodz.
11.30 + rodz. Feliks i Bronisława Styn
18.00 + rodz. Agnieszka i Józef Kwidzinscy oraz rodzeństwo

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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