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Czy umarłem w Wielkim Poście,
aby dziś zmartwychwstać?

„

Wielbimy dziś Chrystusa –
Żertwę Paschalną - jako Zwycięzcę śmierci. I wielbimy dziś tę Moc,
która sprawiła zwycięstwo nad śmiercią i
dopełniła Ewangelię Chrystusowych czynów i słów ostatecznym świadectwem

ludzkich sercach i duszach. „Czyż nie
wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w
Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z
Nim pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus

życia”. Te słowa Naszego Wielkiego
Rodaka Jana Pawła II są motywem przewodnim naszych dzisiejszych rozważań.
Oto nastał tak oczekiwany dzień, w którym rozstrzygnął się odwieczny bój pomiędzy życiem a śmiercią, dobrem a
złem, nadzieją a beznadziejnością. Dzisiaj
życie, nadzieja i dobro zwyciężają. Chrystus ukrzyżowany zmartwychwstał. Zaszczepiając tym samym życie na nowo w

powstał z martwych dzięki chwale Ojca”(Rz 6, 3-4). Jak przeżyliśmy Wielki
Post? Czy tak, by dziś na nowo się narodzić i zmartwychwstać? A może jest
wśród nas dzisiaj więcej niewiary niż
wiary? Czyżby pogoda wietrzna i deszczowa w tym Wielki Tygodniu była reakcją Boga na to jak przeżyliśmy ten święty
czas? Patrząc na otaczającą rzeczywistość i to co się dzieje można czasem

Helena Oksiuta

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (J11,25)
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
Życzymy Wam, Drodzy Parafianie,
z całego kapłańskiego serca:
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełnił Wasze serca
łaską, miłością i pokojem.
Niech przemieni każdy smutek - w radość
każdy płacz - w szczęście,
każde zmartwienie - w nadzieję.
Niech radosna Nowina Poranka Wielkanocnego
będzie Waszym udziałem,
niech opromieni Wasze życie nadzieją, ufnością i pokojem.
rozbrzmiewa w Waszych sercach i dodaje Wam sił,
abyście byli zawsze i wszędzie świadkami Zmartwychwstałego Pana.
Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Na radosne chwile spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
Szczęść BOŻE!
Wasi Duszpasterze
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odnieść wrażenie, że marnujemy dany
nam czas i życie. Według papieża Benedykt XVI „(…) człowiek, który jest daleko od Boga, jest również daleko od samego siebie, wyobcowany z samego siebie, i może odnaleźć się tylko wtedy, gdy
spotyka Boga. W ten sposób znajduje
również siebie, swoje prawdziwe ja,
swoją prawdziwą tożsamość”. Dzisiaj,
podobnie jak wczoraj, potrzeba, ażeby
wśród zmienności życia, powstał w nas
„nowy” człowiek, który z pokorą, odwagą i wytrwałością w swym życiu uobecni
siłę Zmartwychwstania Chrystusa. Moc
prawdy i miłości powinna kształtować
nie tylko nasze duchowe życie, ale również całą naszą codzienność. Wielki Post
był doskonałym czasem na rewizję własnego życia, na przemianę; czasem, by
spojrzeć na siebie w duchu miłości i
prawdy, okiem konstruktywnej, sumiennej krytyki. Czasem uświadomienia sobie
swojego marnotrawstwa, nazwania po
imieniu swojego grzechu. Czasem osobistego nawrócenia. Zawsze potrzebne
jest spojrzenie na siebie, które nie tylko
miłuje, ale przede wszystkim koryguje,
rozeznaje, przebacza i zmienia na lepsze, takie jak Bóg uczynił i czyni w stosunku do każdego z nas. „Umyć swoją
duszę – jak pisał ks. Jan Twardowski –
obmyć siebie”. Wielki Post stanowił dla
nas kolejną szansę na otworzenie się i
przybliżenie do Boga, na pobudzenie w
nas drzemiącego dobra. Św. Jan Paweł II

mówił: „(…) niech żaden człowiek Go
nie odrzuca, bo każdy jest budowniczym
własnego człowieczeństwa; budowniczym lub niszczycielem własnego istnienia”. Wielki Post powinien pozostawić
silne piętno w naszym życiu. Pamiętajmy,
to, co najważniejsze, dzieje się zawsze na
dnie ludzkiego serca. Powinien odnowić
w nas świadomość naszego zjednoczenia
z Panem i wskazać nam drogi do głębokiego urzeczywistnienia człowieczeństwa. A czy odnowił w nas taką świadomość i poczucie? Swoim zmartwychwstaniem Jezus Chrystus „rzuca” decydujące i wymowne światło na życie, na
ostateczny sens i przeznaczenie ludzkiego istnienia. Ojciec Święty Jan Paweł II
pisał: „(…)Ewangelia życia znajduje się w
samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa.
Człowiek jest powołany do pełni życia,
która przekracza znacznie wymiar ziemskiego bytowania, ponieważ polega na
uczestnictwie w życiu samego Boga”.
Duch Zmartwychwstałego Jezusa czyni z
wierzącego nowego człowieka. „Jeżeli
więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest
nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Wszystko zaś to pochodzi od Boga,
który pojednał nas z Sobą przez Chrystusa” (2 Kor 5,17-18). Jezus powiedział:
„ Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto słucha słowa Mego i kto wierzy w
Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł
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ze śmierci do życia" (J 5, 24). Święta rzeczywistość naszego życia odsłania się
nade wszystko dzięki odkryciu i zrozumieniu pustego grobu Chrystusa. Ta
pustka otwiera przed nami najważniejszą
perspektywę; perspektywę wieczności.
Kiedy mówimy, że wierzymy w Zmartwychwstanie Jezusa, to wyznajemy, że
wierzymy, iż umrzeć to zmartwychwstać.
Miłość, która jest w Jezusie
Chrystusie, w Krzyżu i Zmartwychwstaniu daje nadzieję, zmniejsza obawy przed
śmiercią oraz otwiera na życie, które nie
ma końca, życie prawdziwe, życie wieczne. Według kard. Stefana Wyszyńskiego

„(…) Chrystus Zmartwychwstały wprowadza nas w krainę mlekiem i miodem
płynącą. Wprowadza nas w nowe życie i
nową atmosferę”. Świat dziś wymaga –
jak nigdy - od chrześcijan autentycznego
świadectwa wiary i miłości, oraz pełnego
oddania Panu Zmartwychwstałemu.
Chrystus Zmartwychwstał, aby człowiek
mógł żyć pełnią życia, z Boga i w Bogu. Radujmy się w tych dniach wydarzeniem Zmartwychwstania naszego Pana,
by móc następnie w szarej codzienności
patrzeć oczami wiary. Poddajmy się mocy Pana!

Nowenna
do Miłosierdzia Bożego

N

owennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu
1937. roku, polecając odprawianie jej
przed Świętem Miłosierdzia, począwszy
od Wielkiego Piątku.
Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia,
by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej
łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a
szczególnie w śmierci godzinie. W każdym
dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym
morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszyst-

kie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego.
Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego,
którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia
mojego. W każdym dniu prosić będziesz
Ojca mojego przez gorzką mękę moją o
łaski dla tych dusz.
Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę
nowennę odprawiać i jakie dusze
wpierw wprowadzić w najlitościwsze
Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus,
że powie mi na każdy dzień, jakie mam
dusze wprowadzić w Serce Jego. (1209)
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MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Abp Szewczuk dziękuje polskim
biskupom. "Pragnę serdecznie podziękować za kolejny bardzo znaczący gest
solidarności polskich biskupów z narodem ukraińskim w obecnym niezwykle
trudnym i dramatycznym momencie historycznym w jakim znajduje się nasza
ojczyzna" - napisał abp Światosław Szewczuk w liście przesłanym na ręce arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła
Greckokatolickiego dziękuje również za
inicjatywę polskiego episkopatu, aby polskie parafie nawiązywały bezpośrednie
kontakty z parafiami na Ukrainie. Piąta
niedziela Wielkiego Postu 22 marca br.,
obchodzona była jako Ogólnopolski
Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.
Marsz dla życia w 25-lecie legalizacji aborcji. Pomimo wyjątkowo trudnych warunków pogodowych 1200 osób
przeszło w poniedziałek, 30 kwietnia,
ulicami Brukseli w VI Marszu dla Życia.
W tym roku zbiega się on w czasie z 25.
rocznicą legalizacji przerywania ciąży w
Belgii. W tym czasie zabitych zostało w
tym kraju ponad 300 tys. nienarodzonych dzieci. Dziś oficjalne dane mówią o
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20 tys. aborcji rocznie. Praktycznie jedna
na osiem ciąży kończy się tam dzieciobójstwem
Kard. Versaldi zastąpi kard. Grocholewskiego. Papież Franciszek przyjął rezygnację złożoną w związku z ukończeniem przewidzianego prawem wieku
przez dotychczasowego prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, kard.
Zenona Grocholewskiego, a na nowego
jej szefa mianował dotychczasowego
przewodniczącego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej,
kard. Giuseppe Versaldiego.
Kard. Müller: nie można mieć
dwóch żon. Nie można mieć dwóch
żon! Jeśli pierwsze małżeństwo jest ważne, nie można jednocześnie zawrzeć
drugiego - tak prefekt Kongregacji Nauki
Wiary odpowiedział na pytanie francuskiego dziennika „La Croix” o możliwość uznania przez Kościół - po okresie
pokuty - drugiego małżeństwa osoby
rozwiedzionej.
Franciszek na zakończenie Drogi
Krzyżowej: w Jezusie widzimy
prześladowanych. „W Tobie Boża
Miłości widzimy dziś nadal naszych braci
prześladowanych, ścinanych i krzyżowanych ze względu na ich wiarę w Ciebie,
na naszych oczach lub często przy naszym współwinnym milczeniu” - powie-

dział Ojciec Święty w medytacji kończącej Drogę Krzyżową w rzymskim Koloseum.
Papież potępia masakrę na kampusie uniwersyteckim w Kenii. Papież
Franciszek potępił masakrę, do jakiej
doszło w czwartek na kampusie uniwersyteckim w Garissie w Kenii. Islamiści z
somalijskiej organizacji Al-Szabab zabili

tam - według niepełnych jeszcze danych
- około 150 studentów, wzięli też chrześcijan jako zakładników.
Ulicami Warszawy przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Kilka tysięcy
wiernych uczestniczyło w Centralnej
Drodze Krzyżowej, która przeszła ulicami stolicy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Msze św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego sprawowane będą o
godz. 10.00, 11.30 i 18.00.
2. W drugi dzień świąt wszystkie msze św. w porządku niedzielnym. Odczytujemy
list rektora KUL-u, a ofiary przeznaczone są na potrzeby tej uczelni.
3. W nowennie do Bożego Miłosierdzia w kolejne dni modlić się będziemy w połączeniu z mszami św.
4. Najbliższy tydzień to oktawa świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W związku z
oktawą w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przygotujmy się
do jej przeżycia przez codzienne odmawianie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
oraz przez uczynki miłości chrześcijańskiej, szczególnie wobec najbiedniejszych.
Nowennę odprawimy w połączeniu z mszami świętymi. W związku z nowenną
do Bożego miłosierdzia w środę nie będzie nowenny do MB Nieustającej Pomocy.
6. W piątek przypada piąta rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Zachęcamy do
modlitwy za ofiary tej katastrofy i rodziny ofiar oraz za naszą Ojczyznę.
7. Stowarzyszenie Pomocy osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"
prosiło, aby ogłosić, że 9 kwietnia w Pucku obchodzony będzie Światowy Dzień
Wiedzy na Temat Autyzmu. Początek na promenadzie przy molo o godz. 12.00.
Przebiega on pod hasłem: "Zaświeć się na niebiesko", dlatego mile widziany będzie ubiór lub akcent w tym kolorze.
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8. Natomiast Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska
ogłasza, że 11 kwietnia od godz. 9.00-16.00 w LO im. St. Żeromskiego odbędzie
się Dzień Dawcy Szpiku pod hasłem: "Wspólnie przeciw białaczce". Zachęcamy
do włączeni się w obie akcje.
9. Parafianom i gościom przybyłym do naszej parafii na święta życzymy owocnego
udziału w Misterium Paschalnym Chrystusa. Niech spotkanie ze Zbawicielem
przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocni was i
wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju.
10. Przy wejściu do kościoła nabyć można jak zwykle najnowszą prasę katolicką:
 „Niedziela” i „Gość Niedzielny” (przybliżają nam tajemnicę Wielkiej Nocy; dodatkowo w „Niedzieli” znajdziemy Kartę Życia, jaką warto mieć przy sobie w
razie zagrożenia życia)
 prenumeratorzy mogą odebrać kolejny numer "Różańca"
 Biuletyn „Głos Siostry Faustyny” (z prowokacyjnym pytaniem w tytule artykułu
'Czy umarłem w Wielkim Poście, aby zmartwychwstać?')

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek w Oktawie Zmartwychwstania – 6 kwietnia
8.00 + Paweł
10.00 + mąż Józef, córka Kazimiera i cierpiący w czyśćcu
+ mąż Alfons Jaskulke, rodz. z ob. str., córka Julita, ks. Jan Felski i ojciec
chrzestny Jan Śliwiński
18.00 + Teresa i Józef Hincka oraz dziadkowie z ob. str.
Wtorek w Oktawie Zmartwychwstania – 7 kwietnia
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz
o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo
Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
+ Sabina Śledź - msza św. Gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże
w rodzinie w 13 rocz. ślubu Ireny i Daniela
+ Jadwiga Elwart - int. od sąsiadów z ul. Paedewskiego
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Środa w Oktawie Zmartwychwstania – 8 kwietnia
8.30 + mąż Józef, syn Marek i rodz. z ob. str.
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. z ob. str., mąż Marcin, syn Marian oraz bracia i bratankowie
+ Klemens Piontke - int. od uczest. pogrz.
Czwartek w Oktawie Zmartwychwstania – 9 kwietnia
8.30 + mąż Aleksander, rodz. Marta i Augustyn, siostry Elżbieta i Jadwiga i córka
Teresa
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + żona Aleksandra, matka Magdalena w rocz. urodz. oraz ojciec Hubert
i teść Kazimierz
Piątek w Oktawie Zmartwychwstania – 10 kwietnia
8.30 + Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 +Alfons Trella w 2 rocz. śm.
+ Cezary Nawrot w 22 rocz. śm, Leokadia Milewska, rodzice i rodzeństwo
z ob. str.
Sobota w Oktawie Zmartwychwstania – 11 kwietnia
8.30 + Danuta i Bernard Roszman w rocz. urodz. Danuty, zm. z rodz. Pallach
i Roszman oraz Ginter Zinkel
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + dziadkowie Otylia i Grzegorz Koss w dniu urodz. Grzegorza
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 12 kwietnia
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże
w rodzinie w 35 rocz. ślubu Małgorzaty i Augustyna
10.00 + Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
+ siostra Anna, rodz. Weronika i Wacław oraz ojciec Roman
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże dla
Huberta w dniu ur.
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże w rodzinie
w 40 rocz. ślubu Mirosławy i Stanisława

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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