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Krzyż godło chrześcijanina

„

Chrystus. Według ks. Jana Twardowskiego „Droga Krzyżowa jest nauką wiary. Jezus sam w czasie Drogi Krzyżowej
uczy nas wiary”. Krzyż jest znakiem
naszego zbawienia, godłem Królestwa
Bożego; Królestwa miłości, nadziei, sprawiedliwości, wolności i prawdy. Królestwa przeciwstawiającego się doczesnemu światu opartemu często na egoizmie,
przemocy, nienawiści i wyzysku. Krzyż
jest znakiem objawienia miłości Boga.
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie

Helena Oksiuta

Krzyż – jak pisał św. Jan Paweł
II - jest ostateczną miarą
wszystkich spraw, które są pomiędzy
Bogiem i człowiekiem”. Krzyż jest symbolem, jak również tajemnicą naszej wiary. Św. Albert Chmielowski powiadał
„(…) Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca
umysł. Szczęśliwy, kto Mu odda serce”.
Wymiar świata spotyka się z wymiarem
Boga właśnie w Krzyżu. Krzyż stanowi
jakby klucz poznania prawdy, jaką głosił
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wieczne" (J 3, 16-18). Krzyż jest źródłem
mocy, odwagi i mądrości Bożej. Krzyż
uczy jak iść drogą życia według prawd i
wartości chrześcijańskich; jak znosić
trudności codziennych obowiązków i
zadań; jak podnosić się z upadków i
przeciwności; jak podchodzić do cierpienia; jak w imię wyższych wartości „rezygnować” z siebie. Według
kard. Stefana Wyszyńskiego „(…) to, co raz
miało miejsce w
życiu Chrystusa,
odtwarza się nieustannie w naszym osobistym
życiu. Każdy z nas ma swoją osobistą
drogę krzyżową. Droga Chrystusa
jest po prostu modelem dla każdego z nas: jak Chrystus przez Krzyż
wszedł do chwały, tak i każdy z
nas, przez Krzyż, przez mękę
życia codziennego też idzie do chwały, też idzie do Ojca Niebieskiego".
Krzyż jest naszą chlubą i dumą. Św. Augustyn powiadał: „(…) przypatrz się
chwale Krzyża. Jego działania świadczą o
Jego potędze″. Tym bardziej powinni-

ciu jednostki czy w życiu społecznym.
Chrystus mówił „Do każdego więc, kto
się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który
jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze
przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt
10, 32-33). Krzyż przypomina o
naszej chrześcijańskiej powinności, godności i tożsamości,
o tym, kim jesteśmy
i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze
korzenie.
Krzyż
wznosi człowieka na prawdziwe wyżyny człowieczeństwa. Człowiek może wybrać drogę wygody,
unikając wszelkich trudów. Może
też wybrać drogę wyrzeczeń,
wysiłku i ciężkiej pracy, drogi
prawdziwego życia. Wówczas
Krzyż prowadzi ku temu, co wielkie i
czyste. Krzyż przypomina nam o miłości
Boga do człowieka. Krzyż jest jakby symboliczną mową Boga do człowieka. Sam
Chrystus mówił „Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”( J 15, 13).W
tym kontekście Krzyż jest symbolem,
który wyraża prawdę uniwersalną. Prawdę, która jest wezwaniem do pokonywania nienawiści i egoizmu przez wzajemność i miłość ofiarną. Stąd też Krzyż
powinien być szanowany i czczony przez
wszystkich ludzi, niezależnie od kultury,

śmy zgodnie ze słowami Naszego Umiłowanego Rodaka Jana Pawła II „(…) bronić Krzyża, nie pozwolić, aby Imię Boże
było obrażane w sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym”. Niejednokrotnie jesteśmy „świadkami” bezsensownych, powierzchownych dyskusji na
temat potrzeby obecności Krzyża w ży2

religii, przekonań czy światopoglądu. W
Krzyżu Boża miłość znalazła swój najgłębszy wyraz. Krzyż ukazuje nam Boga,
który „dał” swojego Syna za nas, i tym
samym powinien budzić w nas pewność,
że Bóg jest miłością. Wiara, która jest
świadoma miłości Boga, objawionej właśnie w przebitym na Krzyżu Sercu Jezusa, pobudza do miłości i empatii. Zdaniem papieża Benedykt XVI „(…) wielu
ludzi mogłoby zapytać, dlaczego chrześcijanie czczą narzędzie tortury, znak
cierpienia, porażki i upadku. To prawda,
że Krzyż wyraża wszystkie te rzeczy.
Jednakże ze względu na Tego, który został wywyższony na Krzyżu dla naszego
zbawienia, Krzyż ukazuje także ostateczny tryumf Bożej miłości nad całym złem
świata. Przemawia On do wszystkich,
którzy cierpią: prześladowanych, chorych, ubogich, zepchniętych na margines
społeczny, ofiar przemocy, i daje nadzieję, że Bóg może cierpienie przemienić w
radość, osamotnienie w poczucie duchowej bliskości, a śmierć w życie. Krzyż
daje upadłemu światu nieskończoną nadzieję”. W czasie Wielkiego Postu powinniśmy ze szczególną i autentyczną
uwagą patrzeć na Krzyż, aby na nowo
zrozumieć Jego wymowę. Powinniśmy
zrozumieć głęboką naukę Krzyża. „Jezus
Chrystus Wczoraj i dziś, ten sam także
na wieki”( Hbr 13,8). W Krzyżu Jezus
Chrystus wzywa do nawrócenia. „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-

lię” (Mk 1,15). To wezwanie skierowane
jest do każdego z nas. Na koniec naszych dzisiejszych rozważań słowa św.
Augustyna „(…) kto nie widzi celu swojej podróży, niech nigdy nie oddala się
od Krzyża, a sam Krzyż będzie go prowadził”. Wszystkim nam potrzebne jest
przejście własnej drogi krzyżowej, drogi
oczyszczenia i uzdrowienia. Nie bójmy
się mierzyć z trudnymi sytuacjami, nie
unikajmy ich, nie lękajmy się kryzysowych momentów, życiowych prób, Pan
jest zawsze z nami. Pozwólmy, by tajemnica Krzyża oświecała nasze myśli, słowa
i czyny, zawsze i wszędzie. Jesteśmy
jedynie pielgrzymami w drodze do niebieskiej ojczyzny. Pamiętajmy o tym…

TRIDUUM PASCHALNE
PROGRAM
Wielki Czwartek
18.00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej (w kościele)
Po Mszy świętej procesjonalne przejście do kaplicy i adoracja
Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00
Wielki Piątek
9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 17.00
(w kościele)
15.00 Pierwszy dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia (w kościele)
18.00 Gorzkie Żale (w kościele)
18.30 Liturgia Męki Pańskiej (w kościele)

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze GSF w artykule
pt. „Świętość? Wszystkim polecam…” na
str. 4/5 pojawił się niepełny cytat św. Jana
Pawła II. W pełni powinien brzmieć: „(…)
szukajcie świętości w codziennym życiu, w
zwyczajnym życiu. Nie polega ona jedynie
na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, lecz
na niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych i codziennych.” Bardzo serdecznie
przepraszam Czytelników, a szczególnie
Autorkę, Helenę Oksiutę.

Po Uroczystościach procesjonalne przejście do kaplicy i adoracja
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 22.00
Wielka Sobota
9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz.
22.00 (w kaplicy)
10.00 Święcenie pokarmów (w kościele)
11.00 Święcenie pokarmów (w kościele)
12.00 Święcenie pokarmów (w kościele)
15.00 Drugi dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia (w kaplicy)
23.30 Uroczystość Wigilii Paschalnej i Rezurekcja (w kościele
i pamiętajmy o świecach)

Ks. Piotr Pastewski
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Wielki Tydzień - Święte Dni
Ks. Piotr Pastewski

P

owoli kończymy okres Wielkiego
Postu. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynają się najważniejsze liturgicznie dni
całego roku. Nazywamy je, zgodnie z
pobożną tradycją, Wielkim Tygodniem. W
tym czasie obchodzimy szczególną pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania
Pana Jezusa. Absolutne centrum tych
obchodów jest Triduum Paschalne. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego
Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny.
Przybliżmy zatem sobie w kilku słowach
istotę wydarzeń, w które dziś wchodzimy.
Niedziela Palmowa. Wielki Tydzień
rozpoczyna Niedziela Palmowa. W tym
dniu Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu
Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania
paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. Na pamiątkę tego wydarzenia
święci się palmy i organizuje procesje. W
liturgii używa się szat koloru czerwonego.
Wielki Czwartek. Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku, mówi o
dwóch Mszach św. w Wielki Czwartek.
Jedną z nich, w godzinach przedpołudniowych, sprawuje biskup ordynariusz ra5

zem ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji w katedrze. Jest to mszę św. z poświęceniem Krzyżma (oliwa zmieszana z
balsmem, używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju
chorych.
W godzinach wieczornych we wszystkich kościołach sprawowana jest Msza
Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna
Triduum Paschalne. Ostatnia wieczerza
miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby
czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do zachodu słońca. Dlatego, dniem
zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam
dzień - Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły
związek Krzyża, Zmartwychwstania i
Eucharystii.
Wielki Piątek. W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i
śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie
adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W
tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po
liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa
przenosi się uroczyście do adoracji do
tak zwanego Grobu, Pańskiego.
Wielka Sobota W tym dniu święci się
pokarmy. Przez cały dzień trwa adoracja
Najświętszego Sakramentu w Grobie

Pańskim. W godzinach wieczornych lub
w nocy sprawowana jest Wigilia Paschalna coraz częściej łączona z Rezurekcją.
Wigilia Paschalna Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to
naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i
ludzkości. W niej dokonało się przejście
że śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Cała dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia, pełna jest
symboli życia: światło - słowo - woda uczta. Znaki te stanowią również główną
treść kolejnych części Wigilii Paschalnej.

Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania " całego
stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.
Niedziela Wielkanocna Rozpoczyna
się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św.
Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w
sobotę wieczorem lub w nocy.
Pamiętajmy, że każdy uczeń Chrystusa
powinien dołożyć wszelkich starań, aby
obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć,
brać w nich czynny udział oraz umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

2.
3.



4.

Niedzielą Palmową „wchodzimy” w Wielki Tydzień, a więc liturgicznie najważniejszy tydzień w całym roku. Wielki Tydzień został ustanowiony w celu przeżycia przez Kościół Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dziś,
rozpoczynając ten szczególny czas, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, na każdej mszy św. święcimy palmy.
Dziś o godz. 15.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Jutro przypada nasza parafialna spowiedź św. Kapłani będą jej słuchać:
rano: od godz. 8.30 do 9.00
popołudniu: od godz. 15.30 do 16.30 i od 17.00 do 18.00 (między godz. 16.30
a 17.00 – przerwa na kawę).
Starajmy się wszyscy tak zagospodarować czasem, aby nikogo nie zabrakło w
okresie Świętego Triduum przy Stole Pańskim. Jeżeli komuś bardziej pasowałoby wyspowiadać się we wtorek, to może to uczynić w Farze. Tam księża
będą w konfesjonałach do dyspozycji w godzinach od 8.00 do 9.30 oraz od
15.30 do 18.30. Przypominamy, że my, tradycyjnie, zasiądziemy do konfesjona6
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

łów po świętach.
W tym tygodniu biuro parafialne będzie nieczynne. Prosimy, by załatwiać tylko
konieczne i niecierpiące zwłoki sprawy oraz najlepiej umawiać się telefonicznie
na konkretny termin.
Dzieci, które zbierały obrazki przyniosą je do kościoła w czasie Triduum Paschalnego, a nagrody otrzymają w niedzielę 12 kwietnia.
W środę rozpoczynamy kwiecień dlatego podajemy intencję modlitewną: Aby
ludzie uczyli się szanować i troszczyć o stworzenie jako o dar Boży.
W CZWARTEK PRZED POŁUDNIEM NIE MA MSZY ŚW.! W tym dniu
wszyscy kapłani uczestniczą w mszy krzyżma św., jaka sprawowana będzie w
katedrze oliwskiej pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa.
Popołudniu rozpoczynamy ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.
Wszystkim Parafianom przypominamy o zabraniu ze sobą świec na Uroczystość Wigilii Paschalnej i Rezurekcji.
W Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie mszy św. o godz. 8.00, zaś pozostałe sprawowane będą w zwykłym porządku. W drugim dniu świąt msze św.
w porządku niedzielnym.
Przy wejściu do kościoła można nabyć paschaliki na stół wielkanocny w cenie
8 zł.
Także przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

INTENCJE PARAFIALNE
Wielki Poniedziałek – 30 marca
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Ojca Wszechmogącego oraz o
królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
18.00 + ks. Marek Rybicki
o nawrócenie grzeszników
Wielki Wtorek – 31 marca
8.30 + Narcyz Hoffmann
18.00 + Rozalia Roszman w 2 rocz. śm. oraz Paweł i Blandyna Lewiccy
+ cierpiący w czyśćcu
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Wielka Środa – 1 kwietnia
8.30 + Irena i Józef Holender i Władysław Klamann
18.00 + Władysław Dzierżyński w 4 rocz. śm., jego żona Anna i rodz. z ob. str.
+ ks. Marek Rybicki
TRIDUUM PASCHALNE
Czwartek – 2 kwietnia
18.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
w intencji duszpasterzy naszej parafii oraz za kleryka Pawła - Żywy Różaniec
+ ks. prał. Jan Felski, ks. kan. Andrzej Wiecki, ks. Marek Rybicki i zm. kapłani
- Margaretki
o nowe powołania do służby kapłańskiej - Rada Parafialna
Wielki Piątek – 3 kwietnia
17.30 GORZKIE ŻALE
15.00 NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Sobota – 4 kwietnia
10.00 ŚWIECENIE POKARMÓW
11.00 ŚWIECENIE POKARMÓW
12.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW
15.00 NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
23.30 WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA
W INTENCJI PARAFIAN
+ Elżbieta i Paweł Kupscy oraz zm. z ob. str. w 15 rocz. śm. Pawła
+ Władysław Klamann
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 5 kwietnia
10.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie
11.30 + rodz. chrzestni Stanisław i Stanisława Kulka i zm. z rodz. Kulka
i Gorczyczyńskich w 14 rocz. śm. Stanisławy
18.00 + Stefan Marceyon w 213 rocz. śm., Irena Cirocka, chrześniak Jacek
i ciocia Władysława

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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