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Znikający Zbawiciel
patu danego kraju. Na szczęście polscy
biskupi zdecydowali się go zachować.
Przypomnijmy, że zwyczaj ten sięga XI
wieku i na początku zasłaniano tylko
ołtarze, ale na cały Wielki Post. Była to
forma postu dla oczu. Zasłona zmuszała
wiernych do przeżywania Mszy św. w
atmosferze tajemniczości i ukrycia.
Dwa wielki później zaczęto zasłaniać
krzyże i obrazy, chcąc w ten sposób
podkreślić wyniszczenie Chrystusa.
Myślę, że dzisiejsza niedziela, w czasie
której "znika" z naszych oczu Ukrzyżowany, jest doskonałą okazją, aby uświadomić sobie upływający czas Wielkiego
Postu. Starajmy się podjąć być ostatnią
okazję do przemiany swojego życia. .

Ks. Piotr Pastewski

Z

anim na Soborze Watykańskim II
został zmieniony kalendarz liturgiczny, istniała tradycja, że V niedziela
Wielkiego Postu (nazywana kiedyś Niedzielą Męki Pańskiej!) rozpoczynała czas,
który nosił nazwę okres pasyjny. Był to
czas, w którym teksty liturgiczne i czytania biblijne skupiały się na męce Pana
Jezusa. Zewnętrznym znakiem właściwego przesłania tego okresu był zwyczaj
zasłaniania krzyży, obrazów a nawet ołtarzy. Po wspomnianym soborze decyzję
o zachowaniu lub nie tego zwyczaju pozostawiono w gestii Konferencji Episko1

„

Świętość? Wszystkim polecam...
sposób, w posłudze kapłańskiej, zakonnej, w życiu rodzinnym, zawodowym czy
społecznym. Świętość możliwa jest tu i
teraz, tu w życiu ziemskim, doczesnym.
Matka Teresa z Kalkuty powiadała „(…)
Świętość nie jest luksusem zarezerwo-

Helena Oksiuta

Każdy chrześcijanin – jak pisał
św. Jan Paweł II powołany jest
do świętości”. Kiedy słyszymy słowo
„święty” czy „świętość”, to wydaje się
ono jakby z innego,
odległego, idealnego
świata, oderwane od
rzeczywistości i dotyczy jedynie osób
nadzwyczajnych,
wyjątkowych, doskonałych. Tematyka
świętości jest dla
dzisiejszego świata,
dla człowieka czymś
w pewien sposób
wstydliwym, obcym,
niemożliwym
do
osiągnięcia. Rzeczywiście, świętość wiąże
się z wartościami, postawami odbiegającymi często od tego, z czym spotykamy
się dziś, w świecie naznaczonym egoizmem i grzechem. To nieprawda, że do
świętości powołani czy wybrani są tylko
niektórzy. Przed Bogiem nie ma ludzi
małych, czy nic nieznaczących. Wszyscy
jesteśmy powołani przez Boga do świętości. Drogę do „doskonałości” realizuje
się w indywidualny lub wspólnotowy

wanym dla nielicznych. Jest zwykłym
obowiązkiem dla mnie i dla ciebie. Powinniśmy stawać się świętymi niezależnie
od stanu życia, w jakim Bóg nas umieścił.
Niezależnie od tego kim jesteśmy lub
gdzie się znajdujemy, w tym miejscu powinniśmy przeżywać naszą świętość”. O
naszym powołaniu do świętości przypomina nam również wiele razy sam Pan
Jezus: „Bądźcie więc wy doskonali, jak
doskonały jest Ojciec wasz niebie2

ski” (Mt 5, 48). Czas Wielkiego Postu
zachęca do rewizji własnego życia, w
tym w kontekście właśnie świętości.
Świętość zarówno odnosi się do stosunku człowieka do Boga jak i do bliźnich, posiada zawsze kwalifikację moralną, jest ściśle związane z pojęciem
dobroci moralnej. Świętość dokonuje
się przez zjednoczenie człowieka z Bogiem. Nasze życie, myśli, gesty, czyny
powinny być znakiem obecności Boga.
„Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie
do myśli i myślenie godne tego, co mi
dano! On jest bowiem i przewodnikiem
Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje
kierunek. W ręku Jego i my, i nasze
słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania” (Mdr 7, 15-16). Głosić
Ewangelię świadectwem własnego postępowania, własnej radości życia. Według Benedykta XVI „(…) kto pozwala
wejść Chrystusowi do swojego życia,
nie traci niczego, absolutnie niczego z
tych rzeczy, dzięki którym życie jest
wolne, piękne i wielkie. Tylko dzięki tej
przyjaźni otwierają się na oścież bramy
życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala
się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa”. Człowiek święty urzeczywistnia ideał moralnej i duchowej doskonałości. Świętość według św. Jana
Pawła II „(…) to nie zamykać się nigdy
w sobie, lecz patrzeć ku Panu; nie cenić
ubogich i ziemskich cnót, lecz łaskę
Boga, która zawsze zawstydza; nie

przeceniać sił, lecz ufać po synowsku
Temu, który prawdziwie miłuje; nigdy
nie ustawać w czynieniu dobra”. Wielki
Post przypomina nam, że droga doskonałości duchowej, codzienne wzrastanie
w świętości wiedzie przez Krzyż. Według Naszego Wielkiego Rodaka Jana
Pawła „(…) Krzyż jest ostateczną miarą
wszystkich spraw, które są pomiędzy
Bogiem i człowiekiem”. Nie ma świętości bez trudności, wyrzeczeń i walki
duchowej.
Należy z jednej strony
kształtować własną postawę przez rozwój otrzymanych łask, z drugiej zaś
podejmować wysiłek umartwienia. Ta
droga prowadzi stopniowo do życia
w pokoju i radości, do świętości. Prawdziwa świętość nie znosi udawania;
zawsze i wszędzie jest naturalna. Szczególnym wyznacznikiem świętości jest
prostota i pokora. Zatem, świętość nie
polega na byciu nadzwyczajnym, ponad
innymi. Prawdziwa świętość uszlachetnia. Do takiej świętości powinniśmy
dążyć. Kard. Stanisław Dziwisz mówi:
"Błogosławieni, którzy żyją w Panu. I
błogosławieni, którzy umierają w Panu,
bo będą żyć na wieki". Stając w obliczu
Chrystusa poznajemy naszą godność.
Świętość polega na naśladowaniu Chrystusa, nie szukając w tym jedynie własnego interesu, egoistycznych korzyści.
Być świętym znaczy sławić Boże imię w
dziełach, których dokonujemy w naszym codziennym życiu. Św. Augustyn
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ukazał definicje świętości w słowach
„(…) gdy milczysz, milcz z miłości; gdy
mówisz, mów z miłości; gdy upominasz,
upominaj z miłości, gdy przebaczasz,
przebaczaj z miłości; niech będzie w
tobie korzeń miłości, gdyż z tego korzenia może pochodzić tylko dobro”.
Tego, kto kieruje się miłością, kto w
pełni żyje miłością, prowadzi Bóg do
świętości. W tym kontekście świętość
oznacza zwycięstwo miłości nad egoizmem. Wszak Bóg jest miłością. Dążyć
do świętości w codziennym życiu, to
znaczy mieć i kierować się czystym,
przejrzystym i miłosiernym sercem.
Człowiek o zatwardziałym sercu, o zaburzonym, zmanipulowanym sumieniu
jest duchową kaleką, daleką od świętości. Dziś niestety wrażliwość człowieka
ukierunkowana jest często jedynie na
indywidualny sukces. Dominuje postawa zainteresowania wyłącznie własnymi

problemami, przekonaniami i ambicjami. Ważne jest dziś zdobywać, posiadać
i używać. Prof. Karol Toeplitz pisze
„(…) człowiekowi dziś wydaje się, że
doskonale i jednoznacznie wie, co dla
niego jest dobre, usiłuje nawet w tym
celu drugiego człowieka dehumanizować, podporządkowywać sobie”. Papież
Franciszek naucza „(…) we współczesnej kulturze często występuje tendencja do przyjmowania za jedyną prawdę
tę co czyni życie wygodniejsze i łatwiejsze(…) gdy człowiek myśli, że znajdzie
samego siebie w dobrach doczesnych,
oddalając się od Boga, jego egzystencja
okazuje się porażką”. Korzyści, dobra
doczesne do których tak uporczywie
dążymy są chwilowe, krótkotrwałe,
przemijające. Św. Jan Paweł II mówił:
„(…) szukajcie świętości w codziennym
życiu, w zwyczajnym życiu. Nie polega
ona jedynie na dokonywaniu rzeczy

DROGA
KRZYŻOWA
ULICAMI MIASTA
Piątek
27 marca 2015
godz. 17.30
Zapraszamy!
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niezwykłych, lecz na niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych i codziennych”.
Nie zamykać się w sobie, nie czuć się
samowystarczalnym, ale pokładać całkowitą ufność i nadzieje w Bogu. Nie
zagubić Bożego wymiaru w wymiarze
ludzkim. Osiągniemy świętość, gdy
będziemy starali się żyć na co dzień

prawdami Ewangelii. Żyć święcie to żyć
ewangelicznie, zgodnie z nauką Pana, to
żyć dobrze. Na koniec słowa Leona
Bloy, który pisał: „(…) jest tylko jeden
smutek świata: ten, że nie jesteśmy
świętymi”. A kiedy będziemy? Oby nie
było za późno, ocknijmy się, już czas.

Minął tydzień...
KAI
W sprawie Komunii dla rozwiedzionych papież bliższy kard.
Caffarry niż Kaspera. Papież Franciszek w sprawie możliwości udzielania
Komunii św. osobom rozwiedzionym,
żyjącym w nowych związkach opowiada
się raczej za stanowiskiem reprezentowanym przez kardynałów Caffarrę, Müllera czy Saraha, niż tezami wypowiedzianymi wcześniej przez kard. Waltera Kaspera – uważa ceniony włoski watykanista, Sandro Magister. W swoim blogu
przypomina słowa wypowiedziane nie-

dawno przez Ojca Świętego. Pytany między innymi o kwestię Komunii św. dla
rozwiedzionych żyjących w nowych
związkach, papież stwierdził, że w ten
sposób nie rozwiązuje się niczego, tym
bardziej jeśli osoby te chcą, usiłują, bowiem Komunia św. nie jest jakimiś wyróżnieniem, zaś oczekiwania zmian w
aktualnej dyscyplinie Kościoła uznał za
wyolbrzymione.
Ogólnopolski Dzień Modlitwy o
Pokój na Ukrainie. W niedzielę 22
marca br., decyzją Konferencji Episkopatu odbędzie się Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

2.
3.
4.
5.
6.




W niedzielę 22 marca br., to Ogólnopolski Dzień
Modlitwy o Pokój na Ukrainie. We wszystkich świątyniach katolickich wierni wraz ze swymi duszpasterzami modlić się będą w tej intencji. Biskupi apelują
także, aby polskie parafie nawiązały bezpośrednie
kontakty z parafiami na Ukrainie w celu niesienia
konkretnej pomocy.
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7.
8.
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Od dzisiejszej, piątej, niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego
okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg
pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od
dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki
Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.
Dziś o godzinie 15.00 kolejne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Jutro przed mszami św. modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Jana
Pawła II.
We wtorek przypada nasza comiesięczna Nowenna do Dzieciątka Jezus. Modlić się będziemy w połączeniu z poranną i wieczorną mszą świętą.
Również wtorek po mszy św. wieczornej w domu parafialnym kolejna katecheza dla dorosłych.
W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę
obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. W czasie wieczornej mszy św. chętni będą mogli podjąć Duchową Adopcję Dziecka
Zagrożonego Zagładą. Ci, którzy zechcą podjąć adopcję proszeni są, aby przynieść ze sobą świecę. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma
władzy. Porządek nabożeństw w tym dniu będzie następujący:
w kościele parafialnym o godz. 8.30 i 18.00
w Brudzewie o godz. 16.00
w Sławutowie i Celbowie o godz. 17.00
w Połczynie o godz. 18.00.
Także w środę o godz. 8.30 msza św. wspólna za zmarłych.
W czwartek przyzywać będziemy wstawiennictwa błog. Marty Wieckiej.
W piątek ostatnia Droga Krzyżowa. Liczymy na to, że przy ładnej pogodzie
szczęśliwie i w modlitewnej zadumie, przejdziemy ulicami naszej parafii. W
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tym roku odprawimy ją na Osiedlu Swarzewskim. Nabożeństwo rozpoczniemy ok. godz. 17.30 (!) w kościele. Jednocześnie przypominamy, że msza św.
wieczorna rozpocznie się o godz. 17.00. Dla tych, którzy nie będą mogli
uczestniczyć w nabożeństwach popołudniowych odprawimy Drogę Krzyżową
po mszy św. o godz. 8.30. Gdyby pogoda nie sprzyjała porządek nabożeństw
jak w każdy piątek.
W tym tygodniu odwiedzimy chorych z Komunią św. Następne odwiedziny
odbędą się w maju.
Za tydzień obchodzić będziemy Niedzielę Palmową. W czasie mszy świętych,
tradycyjnie, święcić będziemy palmy. Niestety, tym razem trzeba je przygotować samemu.
Natomiast przy kościele odbędzie się kiermasz prac świątecznych z Ośrodka
Terapii Zajęciowej w Pucku.
Na stoliku pod chórem znajduje się czasopismo "Dobre Nowiny", które przygotowuje czytelników na 10 rocz. odejścia św. Jana Pawła II oraz na Światowe
Dni Młodzieży.
W sobotę po mszy św. wieczornej Lamentacje i Nieszpory.
Przypominamy, że do skrzynki pod chórem można składać ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego.
Pamiętajmy, że w przyszłą niedzielę śpimy o godzinę krócej.
Paschaliki na stół wielkanocny można nabyć przy drzwiach kościoła w cenie 8 zł.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką:
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, Biuletyn „Głos Siostry Faustyny”
dla dzieci „Ola i Jaś” i "Mały Gość Niedzielny"

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 23 marca
8.30 + rodz. Józef i Bronisława Szczypiorowscy, Anna i Andrzej Pieper
oraz rodzeństwo z ob. str.
18.00 + cierpiący w czyśćcu
przez wst. MB Swarzewskiej z prośbą o wypełnienie woli Bożej
dla Grażyny
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Wtorek – 24 marca
8.30 + Stanisław Reszka w 2 rocz. śm.
18.00 + rodz. Jan i Gertruda, siostra Stefania i zm. z rodz. Lesnau i Koy
+ Jan i Ludwika Radzcy w 15 rocz. śm. Jana i 5 rocz. śm. Ludwiki
Środa – 25 marca - Zwiastowanie Pańskie
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + rodz. z ob. str. Aniela i Alfons Urban i Kazimierz Ustarbowski
Czwartek – 26 marca
8.30 w podz. za otrzymane łaski
18.00 + rodz. Maria i Paweł Busz
+ rodz. Ewa i Stanisław Bojka
Piątek – 27 marca
8.30 + Tadeusz Korthals w rocz. urodz. oraz dziadkowie z ob. str.
17.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla Haliny i Romana
w 10 rocz. ślubu
+ Józef i Roman Zelewscy oraz Bronisława i Stanisław Hincke
Sobota – 28 marca
8.30 + Anastazy, Franciszek i Grażyna
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla Stefanii i Michała
w 40 rocz. ślubu
18.00 + Leokadia i Ludwik Jagiełło w 15 rocz. śm. Ludwika
+ Maria Dettlaff
Niedziela Palmowa – 29 marca
8.00 + ojciec Roman w rocz. śm.
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Helena i Alfons Byczk i zm. z rodz. Byczk i Licau
11.30 + Paweł Darga w 35 rocz. śm.
18.00 + Halina i Marian Kapka w 4 rocz. śm. Haliny

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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