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Maryja wzywa do pokuty

„

(w oparciu o objawienia fatimskie)
Matka Boża. Objawienia fatimskie należą
do jednych z najbardziej znanych objawień maryjnych w historii. Orędzie z
Fatimy jest wezwaniem do modlitwy,
nawrócenia i pokuty, wiary w Ewangelię,
oddania się Niepokalanemu Sercu. Fatimskie wezwanie wypowiedziane na
początku XX wieku jest aktualne i dziś.
Według kard. Stefana Wyszyńskiego
„(…) Maryja widzi, że w dziejach świata i
człowieka gromadzą się nieraz wielkie
góry, które ciężarem swoim gniotą”.
Pani orędzia zdaje się ze szczególną
przenikliwością odczytywała „znaki cza-

Helena Oksiuta

Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię” (Mk 1, 15). Czas
na kolejną naszą majową refleksję poświęconą Maryi. Na mapie Europy Fatima jest miejscem symbolicznym i niezwykłym, zwłaszcza dla nas wierzących.
Zawiera w sobie prostotę i emanuje
pięknem miłosiernej, głębokiej miłości
Boga. W Fatimie na początku XX wieku
trojgu dzieci; rodzeństwu: 7-letniej Hiacyncie i 9-letniemu Franciszkowi oraz
ich 10-letniej kuzynce Łucji objawiła się
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su”, również znaki naszego czasu. Według Naszego Wielkiego Rodaka św. Jana
Pawła II „Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte coraz to nowym
pokoleniom. Ku coraz to nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo”.
Orędzie fatimskie wzywało i nadal wzywa nas do nawrócenia, modlitwy, pokuty
i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu
Maryi. Matka Boża wzywa do nawrócenia i pokuty, a drogę tą może podjąć
tylko ten, kto rzeczywiście nosi w sobie
autentyczne poczucie słabości, wstydu i
grzeszności. Spotkanie z Bogiem z jednej
strony wzbudza radość, ale z drugiej
uświadamia naszą niegodność i marność.
Miłość Boża przebacza i uspokaja zagmatwane grzechem serce człowieka, ale
jednocześnie prowadzi do przemiany i
nowego życia. Oto sedno, fundament
objawień fatimskich: „czyńcie pokutę”,
uznajcie swój grzech i wejdźcie na drogę
przemiany serca na wzór niepokalanego
serca Maryi, pokornej i ufnej służebnicy
Pana. Współczesny człowiek wydaje się
jak nigdy być niszczony przez grzech.
Pieniądze, dobra materialne, seksualizm,
władza są stawiane jako nadrzędny cel
życia. Świat zdaje się postępować tak
jakby Boga nie było, a przynajmniej jakby
Go nie potrzebował. Matka Boża w orędziu fatimskim uświadamia wszystkim
ludziom, że życie takie jakby Boga nie
było, jest największą tragedią człowieka i

całych narodów. W tej sytuacji orędzie
fatimskie, polegające na wezwaniu do
pokuty, w dzisiejszym świecie nabiera
szczególnego znaczenia. Brutalnemu
światu Bóg przeciwstawia Swoją miłość.
Tak jak przed dwoma tysiącami lat Niepokalana Maryja stanowiła początek realizacji planu zbawienia, tak i dziś jest
dla nas początkiem zmiany na lepsze.
Wezwanie przez Matkę Bożą do pokuty
jest następstwem matczynej troski i miłości. Miłości delikatnej, czułej, równocześnie mocnej, wymagającej i stanowczej. Miłości, która „weseli się z prawdy” (por. 1 Kor 13,6). Tradycja chrześcijańska pokutę wiąże z cierpliwym, pokornym znoszeniem trudów życia codziennego oraz z uczynkami pokutnymi:
modlitwą, postem i jałmużną, określanymi także jako dzieła miłosierdzia. Ważne,
aby formy pokuty rodziły się z autentycznej wiary, nadziei i miłości. Najważniejsza jest świadomość popełnionego
grzechu, żal za grzechy, przyznanie się
do winy, połączone z wolą zmiany życia
i gotowością zadośćuczynienia. Właśnie
poprzez konkretne uczynki człowiek jest
w stanie sprostać wezwaniu Maryi do
pokuty. Pokuta w całym swym wymiarze
stanowi ważny środek do przezwyciężania potęgi grzechu i jego skutków. Pokuta umożliwia zerwanie z grzechem i uleczenie podłoża, z którego on wyrasta.
Dzięki niej odzyskuje się harmonię duchową, czyli skierowanie serca, rozumu i
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woli ku Bogu. Św. Augustyn powiadał
„(…) serce jest niespokojne, dopóki nie
spocznie w Tobie”. Zatem pokuta jest
szansą na odnalezienie i odrodzenie więzi z Bogiem. H. Wejman pisze „(…) pokuta reaktywuje zerwany grzechem
związek świętości z Bogiem, a przyjęta
później jako przemiana w postawie pokutnej, wyrażonej w uczynkach pokutnych, utwierdza ten związek”. Największą przeszkodą w drodze człowieka do
Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w
końcu oddalenie i wyparcie się Boga.
„Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie” (Sobór Wat. II, Konst. Gaudium et
spes, 36). Matka Boża w objawieniach
fatimskich przypomniała, że największą
tragedią i nieszczęściem człowieka jest
grzech i trwanie w nim, które stopniowo
prowadzi do całkowitego odrzucenia
Boga, czyli do piekła. Ukazując przerażającą wizję piekła Maryja uświadomiła
nam, że często dobrowolnie zmierzamy
ku duchowej zagładzie, pogrążając się w
niewoli grzechów, odrzuceniu przykazań
i sakramentów, w życiu bez modlitwy, a
co za tym idzie bez Boga. Piekło jest
rzeczywistością, do której człowiek
„chcąc czy nie chcąc” zmierza, jeżeli
odrzuca Boga, Jego Miłość i Miłosierdzie.
„Dziś byłam w przepaściach piekła (...),
aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. Tam jest najwięcej dusz, które
nie dowierzały, że jest piekło" (Dz 741).
Wezwanie do pokuty łączy się nieroze-

rwalnie z wezwaniem do modlitwy.
Zgodnie z wielowiekową tradycją, Pani
Orędzia Fatimskiego wskazuje na różaniec, który zdecydowanie można określić jako „modlitwę Maryi”. Różaniec
stanowi wyjątkową modlitwę, w której
Ona sama szczególnie jednoczy się z
nami. Św. Jan Paweł II mówił „(…) w
Fatimie, która tyle mówi o różańcu, o
odmawianiu cząstek różańca, jak mówili
mali pasterze. Różaniec, cząstka różańca… Trwa i zawsze trwać będzie modlitwa wdzięczności, miłości i ufnego błagania, modlitwa Matki Kościoła”. Nie powinniśmy mieć już żadnych wątpliwości,
że jakość życia człowieka, jak i całych
narodów i Kościoła zależy od stanu duchowego, od siły wiary. Jaśniejąca blaskiem postać Matki Bożej i pochodzące
od tego blasku wezwanie do pokuty jest
drogą do przemiany ku dobru, drogą do
zbawienia. Za papieżem Benedyktem
XVI powtórzmy „(…) Pokuta, Pokuta,
Pokuta!”.
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Wniebowstąpienie -

tajemnica apostolskiej radości
do góry wziął do niewoli jeńców' (Ef 4,
8)." W tym samym przemówieniu nieco
dalej dodaje: "Wniebowstąpienie mówi
nam, że w Chrystusie nasze człowieczeństwo zostaje wyniesione do wysokości Boga; w ten sposób za każdym
razem, gdy się modlimy, ziemia łączy się
z Niebem. I tak jak kadzidło, spalając się,
unosi w górę dym o miłym zapachu, tak
samo gdy zanosimy do Pana swoją gorącą i ufną modlitwę w Chrystusie, przenika ona niebiosa i dociera przed Tron
Boga, On ją przyjmuje i wysłuchuje jej.
W sławnym dziele św. Jana od Krzyża
"Droga na Górę Karmel" czytamy: 'Gdy
się tedy pragnie osiągnąć spełnienie pragnień naszego serca, najlepiej jest zwrócić siły swej modlitwy do tego celu, który Bogu jest najmilszy. Otrzymamy wtedy nie tylko to, o co prosimy, tj. zbawienie, lecz także to, co Bóg uzna za odpowiednie i dobre dla nas, choćbyśmy o to
nie prosili' (Księga III, rozdz. 44, 2)."
Nic zatem dziwnego, że pewnie po
'pierwszym wstrząsie' i smutku, jaki
ogarnął apostolskie serca, gdy przyszło
opamiętanie uczniowie widząc Chrystusa, który wznosi się nad ziemię, poczuli
wielką wewnętrzną radości, która rozpaliła w nich pragnienie głoszenia zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Ks. Piotr Pastewski

A

postołowie są po trzech latach
wspólnego przebywania z Panem
Jezusem. Był to dla nich czas niezwykłej
przygody. Te trzy lata wędrówki z Nauczycielem z Nazaretu były doskonałą
okazją do poznawania Go coraz bardziej,
ale także do przeżycia chwil, czasem
chwil wręcz mistycznych. Doświadczyli
tego szczególnie na dwóch górach: na
Górze Tabor i Górze Golgocie. Dzięki
temu na pewno stali się ludźmi bogatszymi duchowo. Teraz przyszedł czas, aby
się zmierzyć z powtórnym odejściem
Chrystusa. Już raz to przeżyli, gdy nienawiść ludzka przybiła Syna Bożego do
krzyża. Teraz sam Chrystus odchodzi w niebo wstępuje. Czyni tak czterdzieści
dni po swoim Zmartwychwstaniu. Nie
wiemy dokładnie jak to się stało, ale nie
to jest najważniejsze. Prawdą, w którą
mamy wierzyć jest sam fakt, że Pan Jezus
wrócił do Ojca, który Go posłał na
świat.
Czego uczy nas ta prawda? Jak poucza
nas papież-senior Benedykt XVI:
"Wniebowstąpienie jest ostatnim aktem
naszego wyzwolenia z jarzma grzechu,
jak o tym pisze św. Paweł: 'Wstąpiwszy
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OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 2

Drugie objawienie
w Gargano

D

rugie objawienie Świętego Michała
zwane epizodem Zwycięstwa,
tradycyjnie datowane jest na rok 492.
Według dzisiejszych historyków wydarzenia, do których to objawienie nawiązuje, miały miejsce podczas wojny między księciem Longobardzkim Grimoaldo
a Grekami w latach 662-663, kiedy to
zwycięstwo odniesione 8 maja, Longobardzi uznali za owoc pomocy i wstawiennictwa Świętego Michała Archanioła. Tradycja mówi, że miasto Siponto
podczas oblężenia przez wojska nieprzyjacielskie było już bliskie poddania się.
Biskup, Św. Wawrzyniec, uzyskał u nie-

przyjaciół trzy dni zawieszenia broni i w
tym czasie zwrócił się o pomoc do przywódcy wojsk niebieskich w ufnej modlitwie wspartej pokutą. Po trzech dniach
modlitw ukazał mu się Św. Michał, który
przepowiedział szybkie i całkowite zwycięstwo. Ta obietnica wlała nadzieję w
serca oblężonych mieszkańców Sipontu.
Pokrzepieni nią obrońcy wyszli z miasta i
wzięli udział w zaciętej bitwie, której
towarzyszyły grzmoty, błyski i huki o
nadzwyczajnej mocy. Zwycięstwo wojsk
Sipontu było całkowite, a wojska nieprzyjacielskie zostały pogromione.

nych wskutek trzęsienia ziemi w Nepalu.
Jedną trzecią darów stanowiła pomoc
materialna od Caritas Polska. W związku
z trzęsieniem ziemi w Nepalu Caritas
Polska uruchomiła zbiórkę środków na
pomoc ofiarom. Pieniądze można wpłacać na konto Caritas Polska z dopiskiem
Nepal lub wysłać SMS o treści POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,46 zł z
VAT).
Bear Grylls: już nie krępuję się mówić o mojej wierze. Brytyjski
(pochodzący z Irlandii) podróżnik, alpinista i popularyzator sztuki przetrwania
Bear Grylls już się nie krępuje mówić
otwarcie o swej wierze chrześcijańskiej.
„W przeszłości obawiałem się o tym
mówić, bo bałem się, że mnie wyśmieją
albo że zostanie to odebrane jako przejaw słabości. Ale teraz już nie lękam się
powiedzieć, że potrzebuję swej wiary.
Ona jest prawdziwym kręgosłupem me-

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Kard. Tauran o stosunkach z islamem: albo dialog, albo wojna. Albo
wojna, albo dialog. Nie ma innej alternatywy - mówi przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard.
Jean-Louis Tauran. Uczestniczy on w
kończącym się w Saint-Maurice w Szwaj5

carii trzydniowym spotkaniu nt. radykalizacji islamu w Europie, z udziałem biskupów i delegatów konferencji episkopatu
państw naszego kontynentu ds. kontaktów z islamem.
Akcja Caritas "Pomoc Nepalowi".
Ponad 16 ton darów przywiezionych
transportem wojskowym z Polski jest
dystrybuowanych wśród poszkodowa-

go życia. Jeśli więc ktoś mnie o to zapyta, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy,
że mogę o tym opowiedzieć” – stwierdził podróżnik w wywiadzie dla tygodnika "The Irish Catholic".
Ministerstwo Skarbu Państwa o
ŚDM. - Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża Franciszka w Polsce są bardzo
dobrą okazją dla promowania Polski na
świecie – powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa, przewodniczący grupy roboczej ds. obsługi medialnej,
promocji oraz ułatwień wizowych na
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
podczas spotkania, które odbyło się w
czwartek w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jego zdaniem o randze tego wydarzenia świadczy zaangażowanie Ministerstwa Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

2.

3.

Dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa jest Jego wniebowstąpienie, a więc powrót do Ojca. Pan Jezus odchodzi, zostawiając jednak obietnicę ciągłej obecności wśród nas w mocy Ducha Świętego.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę. Przygotowując się do tej uroczystości trwamy w Nowennie, którą odprawiamy w połączeniu z mszami świętymi.
Kolekta budowlana z poprzedniej niedzieli wyniosła 9671,85 zł. Natomiast na
Nepal zebraliśmy 2207,90 zł. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Jutro przypada również 95. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za tego naszego wielkiego rodaka, ale też starajmy się wracać do jego nauczania, zapoznawać się z nim, pogłębiać znajomość tego wielkiego dziedzictwa, jakie nam zostawił tak, aby jego nauczanie stawało się drogowskazami w
naszym życiu. Z okazji rocznicy urodzin jutro odprawimy comiesięczne msze
św. o św. Janie Pawle II.
Przypominamy, że w miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do Najświętszej Maryi
Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich w co dzień o godz.8.30 i 17.30, w niedziele o godz. 17.30.
W piątek wspominamy św. Ritę, patronkę od spraw trudnych.
W sobotę o godz. 17.00 rozpocznie się majowe nabożeństwo o uzdrowienie i
uwolnienie na duszy i na ciele.
Dziś zgodnie z zaleceniem KEP przy wejściu do kościoła odbywa się zbiórka
na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 18 maja
8.30 + Maria i Józef Bastubba
18.00 + rodz. Anna i Johann Gschwender
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Wtorek – 19 maja
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 + rodz. Alfons i Władysława w rocz. śm. taty
+ Stanisław Selke - msza św. Gregoriańska
Środa – 20 maja
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 + cierpiący w czyśćcu
+ Mieczysław, rodzice, teść i szwagier
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Czwartek – 21 maja
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
+ Anna Hoffmann - int. od uczest. pogrz.
18.00 + Brygida Konopska - int. od rodziny Herbst z Częstochowy
+ rodz. Łucja i Józef Żocholla, matka chrzestna Maria Rathenów
i dziadkowie z ob. str.
Piątek – 22 maja - św. Rity
8.30 + mąż Stanisław w 7 rocz. śm.
18.00 + Stefan Lis w 14 rocz. śm i jego rodzice
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
+ Eugeniusz Jarzembiński w 1 rocz. śm.
Sobota – 23 maja
8.30 + Zygmunt i Zdzisław Baranowscy w rocz. śm. Zygmunta
za wst. MB o łaskę zdrowia dla mamy Doroty, o łaskę zdrowia i błog. Boże
w rodzinie, o dary Ducha Świętego dla Sylwka i Tomasza oraz o pomoc
w rozwiązaniu trudnych spraw
17.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
NA DUSZY I NA CIELE
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla Jana i Zofii
w 50 rocz. ślubu
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 24 maja
8.00 + Stanisław i Brygida Mirończuk w dniu urodz. Brygidy oraz rodz. z ob. str.
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ córka Wioleta w dniu urodz., mąż Augustyn Ciskowski, rodz. z ob. str.,
brat Józef i siostra Zofia
11.30 + mąż Artur Lesnau w dniu urodz. i rodz. z ob. str.
18.00 + Helena Kondraciuk w dniu urodz.

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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