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Z Maryją do nieba

„

nas mostem między doczesnością a
wiecznością, między tym, co widzialne, a
tym, co niewidzialne. Maj, miesiąc nierozerwalnie związany z Maryją. W tym
czasie szczególnie należy pochylić się nad
jej Osobą – pamięcią, refleksją, a nade
wszystko modlitwą. Wszak to Matka
naszego Pana. Papież Franciszek naucza:
„(...) Jej macierzyństwo rozszerza się po
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu
Jezusa na każdego ucznia Jej Syna”. Kontemplując prawdziwie Jej oblicze zawsze
będziemy dostrzegać Jego, Chrystusa.
Św. Jan Paweł II mówił: „(…) udać się do
szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i
apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie

Helena Oksiuta

Niech Ona nigdy nie schodzi z
twych ust ni z serca; abyś
mógł liczyć na Jej potężną opiekę; nie
omieszkaj naśladować Jej życia! Idąc za
Nią, nie zbłądzisz; wzywając Jej obrony,
nie zginiesz w rozpaczy. Nosząc Ją w
myślach, nie upadniesz. Jeśli wstawi się
za tobą, nie musisz się lękać. Jej ramieniem wsparty, wytrwasz. Krocząc przy
Niej, nie doznasz znużenia; biorąc z Jej
ręki łaskę, dojdziesz do celu”. Nic dodać,
nic ująć; te piękne słowa św. Bernarda z
Clairvaux wskazują, że Maryja jest dla
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zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w
Kościele w Wieczerniku jednoczyła w
miłości pierwszych uczniów Swego Syna”. Od Maryi poprzez jej niestrudzoną i
niezłomną postawę miłości, nadziei i ufności, możemy
się uczyć wiary,
i tego jak ją
pogłębiać, jak
być odważnym,
posłusznym,
oraz wytrwałym w wierze.
Maryja
jest
naszą przewodniczką na drogach
wiary.
Prowadzi nas
do Jezusa i chce
byśmy czynili
wszystko to, co
On nam mówi,
a co zapisane
jest na kartach
Ewangelii. Matka Boża jest dla nas wzorem gotowości do poświęceń, wzorem radości
i życia osadzonego w Słowie Bożym.
Według Ojca Świętego Jana Pawła II
„(…) w świetle Maryi Kościół widzi najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne
jest serce ludzkie: całkowitą ofiarę miłości, moc, która potrafi znieść największe
cierpienia, bezgraniczną wierność, nie-

strudzoną aktywność, umiejętność życia
słowem Bożym. Winniśmy w pełni
wprowadzić Ją do naszego życia, naszej
wiary, naszych uczuć, naszych obowiązków i uznać właściwą Jej rolę; rolę upomnienia, zachęty, przewodzenia, a także
rolę
cichej
obecności, która
niejednokrotnie
sama wystarcza,
by dodać siły i
odwagi”.
Św.
Teresa od Dzieciątka Jezus pisała: „Nie lękajcie
się nadmiernej
miłości
Matki
Najświętszej”.
Maryja została
„wywyższona
przez Pana jako
Królowa
wszystkiego” (KK 59).
Żyć z Maryją to
uznawać Ją za
królową i strażniczkę własnego życia.
Złożyć życie w ręce Maryi. Matka Boża o
wiele lepiej od nas wie, co jest dla nas
dobre, a co złe; co nam sprzyja, a co
szkodzi. Według kard. Stefana Wyszyńskiego „(…) Maryja wszystko to czuje i z
góry nam mówi: bądźcie spokojni, ufajcie, przyjdzie Ten, który spełni wasze
pragnienia”. Maryja jest „gwarancją”
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wierności i dobroci Boga bo doświadczyła tego na sobie. Matka Boża pomaga
nam jeszcze bardziej otworzyć się na
Boga i zrozumieć wolę Boga. Ona jest
kluczem do bram nieba. Każdy kto chce
osiągnąć pełnię swojego życia, podążać
za Panem, musi mieć coś z Jej czułego,
wrażliwego i dobrego serca. Dzisiaj nierzadko motamy się pomiędzy dobrem a
złem, trwogą a nadzieją; zniechęcamy się
wskutek świadomości swej małości,
przeżywamy zamęt ducha, rozdarcie
serca i niepewność umysłu. W niebezpieczeństwach, udrękach i wątpliwościach, Najświętsza Maryja Panna podaje
nam pomocną dłoń, ofiarując pogodną
wizję, że nadzieja odniesie zwycięstwo
nad trwogą, pokój nad zamętem, radość
nad zniechęceniem, oczekiwanie rzeczy
wiecznych nad doczesnymi potrzebami,
życie nad śmiercią. Wizję wytrwałej wiary. Wiary, która jest światłem życia. Nasze życie jest pielgrzymowaniem do domu Ojca. Chociaż jesteśmy mieszkańcami ziemi, to jednak nie mamy tutaj
„trwałego” miejsca. Jesteśmy powołani,
by zostać „współobywatelami świętych i
domownikami Boga" (Ef 2,19). Na ziemi

jesteśmy tylko przechodniami. Maryja,
Patronka dobrej drogi jest nieodłączną
towarzyszką człowieka na drodze do
Chrystusa. Tak jak towarzyszyła Jezusowi, tak towarzyszy nam. Na drodze codzienności, życia wśród niebezpieczeństw i trudności, potrzebujemy Jej
macierzyńskiej obecność ,doświadczania
czułej opieki. Maryja jest obok, walczy
wraz z nami, wspiera w walce ze złem.
Dziś życie i wartości chrześcijańskie są
w wielkim niebezpieczeństwie, pojawiają
się coraz to nowi wrogowie. Maryja kieruje do nas wezwanie: bądźcie czujni,
odpowiedzialni, nie bądźcie obojętni.
Matka Boża troszczy się o nasze życie
duchowe, wymaga i wspomaga. Ona jest
obecna w tajemnicy zbawienia, dla każdego. Maryja – jak uczy Sobór Watykański II - „(…) dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna
Swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa,
póki nie zostaną doprowadzeni do
szczęśliwej ojczyzny”. Potrzebujemy Maryi, aby osiągnąć ostateczny cel, pełnię
szczęścia wiecznego. Pamiętajmy o
tym… Z Maryją do nieba…

WPROWADZENIE I POŚWIĘCENIE FIGURY
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z GARGANO
Niedziela, 10 maja godz. 10.00
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Maryja wzór człowieka wolnego
wiek, osłabiony grzechem, zaczyna wahać się w swojej ufności. Tym samym
(często podświadomie) zaczyna zastanawiać się czy Bóg jest mu potrzebny do
życia, czy potrzebne są mu Boże nakazy i
przykazania?
Bez wątpienia najdoskonalszym wzorem
z ufności pozostaje Jezus Chrystus. Jego
postawa realizowała się w świetle słów
Autora Listu do Hebrajczyków: Oto idę,
abym spełniał wolę Twoją (Hbr 10,9).
Syn Boży nigdy nie poddawał pod wątpliwość potrzeby bycia blisko Ojca. Nie
próbował budować sobie "świata bez
Boga Ojca i bez Jego woli". Można by
powiedzieć, że Pan Jezus raz dokonując
wyboru, by zbawić ludzi, zawsze temu
wyborowi pozostał wierny. Dla Niego
nie było problemem to, co nas często
oddala od Pana Boga, tzn. wolna wola.
To właśnie na tej płaszczyźnie rodzi się i
umiera nasza relacja z Panem Bogiem.
Jednocześnie wiemy, że nie ma innej
drogi do więzi miłości jak tylko przez
szanowanie wolności drugiego człowieka.
Doskonałym symbolem poszanowanie
ludzkiej wolności jest scena Zwiastowania. Pan Bóg nie narzuca Maryi swej woli,
On daje Jej propozycję. Maryja mogła ją,

Ks. Piotr Pastewski
Dość często stawiamy Pana Boga w zaskakująco niekomfortowej sytuacji. Mówimy Mu: "Panie Boże jak będę dobry,
albo uczynię jakieś dobro, a Ty musisz
mi w zamian zapewnić szczęście." Czy
jednak rzeczywiście Pan Bóg coś musi?
To raczej my musimy sobie zdać sprawę
z tego, że naszych relacji z Panem Bogiem nie możemy budować na zasadzie
transakcji. Pan Bóg tak naprawdę, to nie
potrzebuje naszego dobra w sensie ofiary Mu składanej. On pragnie przede
wszystkim naszej żywej więzi miłości.
Pan Bóg nie może stać się dla nas polisą
ubezpieczeniową. My mamy Go pragnąć
ze względu na Niego samego. Mamy Mu
ufać bez względu na wszystko. Ufać Mu
dlatego, że jest Bogiem-Miłością. Wiemy,
że nasze ludzkie relacje psują się tam,
gdzie zaczyna brakować wzajemnego
zaufania. Tak samo dzieje się w naszych
relacjach do Pana Boga. Dramat człowieka (bo odchodzi od Boga), ale i Pana
Boga (bo człowiek od Niego się oddala),
rozpoczyna się w przestrzeni braku zaufania. Musimy oczywiście wyjaśnić sobie, że nigdy ten brak nie jest spowodowany przez Pana Boga. To zawsze czło4

w imię wolności, przyjąć lub odrzucić.
Na nasze szczęście wybrała tę pierwszą
możliwość. Święta z Nazaretu, podobnie
jak Jej Syn, raz dokonawszy wyboru,
została mu wierna do samego końca.
Wiemy też doskonale jaka była cena tej
wierności: tułaczka, urodzenie Syna
gdzieś w obcym "kraju", w prymitywnej
jaskini, potem ucieczka, ubóstwo, a ostatecznie doświadczenie niesprawiedliwości, cierpienia i przedwczesnej dramatycznej śmierci Syna. Nic z tego "nie
złamało" Maryi.
Benedyktyn, o. Włodzimierz Zatorski w
jednym ze swoich artykułów napisał:
"Wola Boża jednak realizuje się w sposób paradoksalny, ale konsekwentny.
Dzisiaj zaczynamy rozumieć, dlaczego
tak się działo. Tylko ubogi jest prawdziwie dla wszystkich, a nie tylko
dla wybranych i majętnych. Tylko cierpienie i śmierć dla sprawiedliwości lub za
przyjaciół stanowią dla człowieka świa-

dectwo prawdy. Tylko miłość do końca
potrafi pociągnąć. Ale musi to być miłość
konsekwentna i do końca realizowana."
Właśnie takiej miłości uczy nas Maryja.
Miłości opartej na zaufaniu i wolnym
oddaniu się Ojcu Niebieskiemu.
Chciałbym zakończyć jeszcze jednym
fragmentem refleksji o. Zatorskiego:
"Dzisiaj Bóg nas stawia na drodze realizacji Jego planu zbawienia. I przed nami
staje wybór i konsekwencja tego wyboru. Sprawa Jego królestwa spoczywa w
naszych rękach. Maria jest dla nas wzorem i Przewodniczką. Jej „Niech mi się
stanie”, które odmawiamy codziennie
podczas modlitwy „Anioł Pański”, przypomina nam o tym, że jedynie zgoda i
posłuszeństwo Jego woli pozwalają
prawdziwie wejść w misterium pojednania człowieka z Bogiem i jemu służyć.
Trzeba się na to zdecydować i konsekwentnie tego szukać."

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Nick Vujicic odwiedził Poznań. Ponad 25 tys. osób z Polski i zagranicy
uczestniczyło w spotkaniu 30 kwietnia z
Nickiem Vujicicem, znanym australijskim
niepełnosprawnym mówcą motywacyj5

nym, który po raz pierwszy odwiedził
Polskę. Spotkanie na INEA Stadion odbyło się pod hasłem „Życie bez ograniczeń”. − Podróżuję po całym świecie,
aby szerzyć nadzieję i miłość. Ewangelizuję, bo chcę głosić moją wiarę w Chrystusa. Wierzę też w potencjał człowieka

− powiedział Nick Vujicic podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej
Lecha Poznań, która poprzedziła spotkanie na stadionie. Wyraził też nadzieję, że
jego historia zainspiruje Polaków, żeby
się nigdy nie poddawali, by marzyć na
wielką skalę i by się przygotować do
tego, by pokonać wszelkie przeciwności.
Smolice - nowe sanktuarium Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych w archidiecezji poznańskiej. W archidiecezji poznańskiej 2 maja odbyła się inauguracja nowo ustanowionego diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach. Uroczystej
Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych przewodniczyć będzie poznański biskup pomocniczy Grzegorz Balcerek.
Parlament
Europejski
potępia
prześladowania
chrześcijan
na
świecie. Parlament Europejski potępił
prześladowania chrześcijan na świecie.
Rezolucja zatytułowana „Prześladowania
chrześcijan na całym świecie w związku z
zamordowaniem studentów w Kenii
przez islamskie ugrupowanie terrorystyczne Al-Shabaab” została przyjęta 29
kwietnia glosami 578 europosłów; 31
osób głosowało przeciwko, a 34 wstrzymały się od głosu. Dokument ten potępia ataki na chrześcijan i członków innych grup religijnych, a ponadto domaga
się, aby Unia Europejska wspierała Kenię
w walce z ekstremistami.
70. rocznica wyzwolenia obozu ko-

biecego w Ravensbrück. Dbanie o
higienę, kultura, wiara, solidarność - to
"metoda", dzięki której przeżyły piekło
obozu, nie tracąc ludzkiej godności. 30
kwietnia upłynęła 70. rocznica wyzwolenia kobiecego obozu Ravensbrück. Co
trzecia więźniarka spośród 132 tys. była
Polką. Były wśród nich bł. Natalia Tułasiewicz, dr Wanda Póltawska, prof. Karolina Lanckorońska, malarki Maja Berezowska i Maria Hiszpańska.
Zmarł emerytowany arcybiskup
Genui kard. Giovanni Canestri. W
wieku ponad 96 lat zmarł 29 kwietnia
emerytowany arcybiskup Genui kard.
Giovanni Canestri. Biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej mianował go
jeszcze w 1961 św. Jan XXIII, po czym
przez wiele lat pełnił różne stanowiska w
tej diecezji. Był też biskupem Tortony i
arcybiskupem Cagliari na Sardynia a w
latach 1987-95 - arcybiskupem Genui.
W 1988 został kardynałem. Obecnie, po
jego śmierci, Kolegium Kardynalskie liczy 222 członków, z których 120 ma
prawo udziału w konklawe.
Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej: ,,Matko Miłosierdzia". Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w
Litanii do Najświętszej Maryi Panny,
zwanej Litanią Loretańską, mogło być
dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.
Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Ze względu na jutrzejsze wspomnienie św. Florian we wtorek zapraszamy czcicieli Ducha Świętego.
2. W środę po mszy św. wieczornej zapraszamy na kolejną katechezę dla dorosłych.
3. W czwartek także po mszy św. wieczornej odbędzie się pierwsze spotkanie dla
uczniów II klas gimnazjum, którzy w przyszłym roku będą bierzmowani.
4. W piątek obchodzimy Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, jednego z głównych patronów Polski.
5. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z Komunią św.
6. Nabożeństwa majowe odprawiamy w co dzień o godz. 8.30 i 17.30, a w niedziele tylko o godz. 17.30.
7. Za tydzień przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
8. Również za tydzień na sumie odbędzie się uroczyste wprowadzenie i poświęcenie Figury św. Michała Archanioła z Gargano. Szczególnie serdecznie zapraszamy
wszystkich czcicieli Wodza Anielskich Chórów oraz wszystkich ofiarodawców
figury.
9. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 4 maja - św. Floriana
8.30 + rodz. Elżbieta i Józef Kass
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog.
+ Józef Klejsa - int. od uczest. pogrz.
Wtorek – 5 maja
8.30 + Paweł
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + Józef i Bronisława Szczypiorowscy w dniu urodz. Józefa
+ cierpiący w czyśćcu
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Środa – 6 maja - św. Filipa i Jakuba Ap.
8.30 + rodz. z ob. str. oraz Leon Baran i siostra Elżbieta
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + ojciec Tadeusz Hildebrandt, ojciec Bernard Piontke i dziadkowie z ob. str.
Czwartek – 7 maja
8.30 + Gabriela Wejer w 4 rocz. śm.
o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz
o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo
Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
18.00 + Franciszek i Anastazy oraz Grażyna
Piątek – 8 maja - św. Stanisława
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
18.00 + Stanisław Baranowski w rocz. śm.
+ mąż Zygmunt, syn Sławek oraz rodz. z ob. str.
Sobota – 9 maja
8.00 + Józef i Anna Bigott, Elżbieta Bieszke oraz Bernard i Agnieszka Bieszk
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w rodzinie
VI Niedziela Wielkanocna – 10 maja
8.00 + Zofia i Jan Kolek
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Magdalena Baranowska w 79 rocz. urodz. oraz rodzice i teściowie
11.30 + rodz. Józef i Agnieszka Kwidzinscy oraz rodzeństwo
18.00 + Ewa i Stanisław Bojka

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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