BIULETYN PAR. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W PUCKU

Głos Siostry FaustynY

Nr 21 (nr 233)/2015

Niedziela
Zesłania Ducha Świętego
24 maja 2015

Mëma
Mëma - dobrô,kòchanô, cerplëwô
Mëma - miłô, snôżô, sprawiedlëwô
Mëma - wiésołô, spòkójnô, trosklëwô
Mëma takô je
Òna kòchô Mie
Dzise żëcza ji
Samëch dobrëch dni
Wiele łasczi ód Póna
A òd dzëcy kùsów sto

Justyna Oksiuta
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Maj z Maryją cz. 3

Maryja Matka Kościoła

„

Jan Paweł II pisał „Maryja jest Matką
Kościoła dlatego, że na mocy niewypowiedzianego wybrania samego Ojca
przedwiecznego i pod szczególnym działaniem Ducha Miłości, dała Iudzkie życie
Synowi Bożemu, od którego bierze łaskę
i godność wybrania cały lud Boży”. Maryja była częścią egzystencji Jezusa, jak
również Jego działalności zbawczej. Maryja w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę,
nadzieję i miłość i w ten sposób stała się
Matką wszystkich wierzących w Chrystusa, Matką całego Kościoła. Papież
Franciszek naucza „Maryja, Matka Kościoła i Matka naszej wiary. Matka wspomagająca naszą wiarę. Otwierająca nas
na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznawali
głos Boga i Jego wezwanie”. Rola Maryi
w tajemnicy Kościoła jest wielka, oczywista i niepodważalna. Tytuł Matki Kościoła stanowi niejako kompendium
wielkiej miłości i wiary. Maryja dała Kościołowi Zbawiciela, Światło prawdy i
nadziei. „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz
1, 14). Kościół rodzi się w dniu zesłania
Ducha Świętego. „W swej niepewności i
oczekiwaniu na spełnienie się Obietnicy,

Helena Oksiuta

Maryja, Dziewica, Wspomożycielka, Pośredniczka Łask
wszelkich dla świata, dla Kościoła i dla
każdego z nas. Ta, która ściera głowę
węża! Ta, która pozostanie przy Synu
Swoim, choćby cały świat w proch się
rozsypał – Panna wierna! Matka nigdy
nie odchodzi od kołyski, ani z Kalwarii,
ani od grobu Swojego Syna czy ludzkości. A gdy przy grobie ludzkości jest Matka, to ludzkość żyć będzie”. Niniejsze
słowa kard. Stefana Wyszyńskiego stanowią motyw przewodni kolejnej naszej
majowej refleksji poświęconej Maryi.
Dopóki Matka Boża jest przy Kościele,
Kościół „żyć” będzie. Na początek naszych rozważań przypomnijmy sobie
czym jest Kościół. „Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy, jest społecznością hierarchiczną i Mistycznym
Ciałem Chrystusa. Jest jeden, utworzony
z elementu ludzkiego i elementu Boskiego. To czyni Go tajemnicą, którą może
przyjąć tylko wiara”(KKK 779). Maryję
Matkę Kościoła wspomina się liturgicznie
po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, którą uważa się za dzień ostatecznych narodzin misyjnego Kościoła. Św.
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której realnego kształtu nie znali, wiedzieli przecież, że Maryja jest pierwszą i
jedyną, na którą Duch Święty zstąpił” (por. Łk 1,34). Matka Najświętsza
przeżyła
w
Wieczerniku
wraz
z Apostołami zstąpienie Ducha Świętego, darów Ducha Świętego i Miłości Boga na Kościół. Od tej chwili Maryja towarzyszy Kościołowi. Maryja będąc Matką Jezusa, staje się Matką Kościoła, którego jest wzorem. Ona pierwsza doświadcza swojej Pięćdziesiątnicy, podobnie jak potem Kościół. Ona wielbi Boga,
głosząc Jego wielkie dzieła, tak jak potem
Kościół pod natchnieniem Ducha Świętego. W Maryi Kościół widzi nie tylko
swoją Matkę, ale również przykład i proroczą zapowiedź. Maryja jest Matką
Kościoła w sensie duchowym. Powszechne, duchowe macierzyństwo Maryi zostało zapoczątkowane przez tajemnicę wcielenia Syna Bożego: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego" (Łk 1,38). Kościół
doświadcza Maryi jako Matki, gdy rozważa tajemnice Jej życia; Jej historię pełną
mocy Ducha Świętego. W Niej - Oblu
bienicy Ducha Świętego – Kościół odnajduje swoje życie, swój sens i swoją misję. Doświadcza Jej jako Matki także
poprzez Jej troskę. Maryja cała jest dla
Kościoła. Stanowi dla nas najdoskonalszy
wzór zaangażowania w sprawy Ewangelii,
słuchania słowa Bożego, posłuszeństwa,
wiary i służby. Kard. Henri de Lubac

pisze: „(…)W Wielkopiątkowy wieczór,
gdy wszyscy inni w najlepszym wypadku
upadli na duchu, tylko jedna Maryja,
dzięki swej niezachwianej wierze, tworzyła Kościół Jezusa. Maryjne serce stanowi żywą Ewangelię”. Maryja jest Pośredniczką, przez którą idziemy do Jezusa, i przez którą Jezus przychodzi do
nas. Pobożność Maryjna, żarliwa, wyraźna jest warunkiem rozkwitu Kościoła.
Ks. prof. J. Królikowski zauważył, że
„(…) w cnotach Maryi, w Jej świętości
zawiera się Jej osobisty wkład w budowanie Kościoła”. Stąd bardzo ważną rzeczą jest, by dostrzegać udział Maryi, ten
udział macierzyński w budowaniu Kościoła połączony z udziałem Jej osobistego wkładu opartego na cnotach, które
znamy z Ewangelii, które opisują nam
Maryję przede wszystkim jako wierzącą,
pełną nadziei, miłującą, posłuszną, pokorną. Według św. Jana Pawła II „Maryja jest
pierwowzorem Kościoła, w porządku
wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem”. Pamiętajmy kult Maryi nigdy nie może przesłaniać Boga, ale
ma zadanie do Niego prowadzić. Tytuł
Matka Kościoła należy widzieć w powiązaniu z tajemnicą Ducha Świętego, z miłością Boga. Maryja wciąż wyprasza Kościołowi łaski, by nie zabrakło żywej wiary, zapału do głoszenia i dawania świadectwa prawdzie Ewangelii. Kościół dzisiaj jest w trudnej sytuacji. Bezsensowna
i często bezpodstawna krytyka, nagonka,
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manipulacja, doszukiwanie się skandali
zmusza do szczególnej
pewności i
ostrożności. Punktem centralnym wzrastającej krytyki - która jest zjawiskiem
złożonym - stały się różne elementy instytucjonalne, hierarchiczne Kościoła. A
przecież Kościół to przede wszystkim
my, wierni. Źródła tej krytyki należy się
doszukiwać w procesach społecznych, w
laicyzacji, w różnicach pomiędzy wartościami, na których straży stoi Kościół a
warunkami życia w „nowoczesnych”
społeczeństwach. Czy na pewno zawsze
chodzi o prawdę i dobro? Czy u podstaw krytyki Kościoła nie leży nasza niewierność Ewangelii i jej wymaganiom, bo

tak łatwiej? Im bardziej Kościół jest świadomy słabości, grzeszności, omylności
człowieka tym bardziej musi strzec darów, które pochodzą od Pana. Ks. Józef
Tischner pisał „(…)bywają puste i bywają sensowne krytyki Kościoła. Sensowna
krytyka Kościoła to taka krytyka, która
wcześniej czy później musi stać się afirmacją Kościoła - musi przerodzić się w
Jego obronę. Bronić Kościoła znaczy
pokazywać, czym on naprawdę jest".
Maryja, Matka Kościoła ukazuje nam
czym jest prawdziwy Kościół. Maryjo,
Matko Kościoła wspomóż naszą wiarę i
otwórz nas na głos Boga. Kościół to my.
Pamiętajmy o tym….

W hołdzie mamom

Refleksje na Dzień Matki
po prostu spojrzałoby z niedowierzaniem i politowaniem na pomysłodawcę i
fundatora. Dlaczego? Bo wydaje mi się,
że kobiety mają w swoja naturę wpisane,
że życie jest piękne dopiero wówczas,
gdy ofiarowane jest ono innym. Myślenie
o sobie Panie odsuwają na dalszy plan,
bo tak dyktuje im wrażliwe i piękne serce. Tak było na przestrzeni wieków i
szkoda, że dziś promuje się zachowania
zupełnie od tego modelu odbiegające.
Wszechobecny feminizm i coraz nachalniejszy genderyzm robią wszystko co w

Ks. Piotr Pastewski

M

atki. Ich codzienność to wychowywanie własnych dzieci, spędzanie czasu w domowej kuchni i prowadzenie domowego gospodarstwa, wywabianie plam, pranie czy prasowanie. W
ich życie wpisana jest troskliwość, cierpliwość i miłość. To rzeczy tak zwyczajne, że nikt za to nagród i tytułów nie
daje. A nawet gdyby ktoś nagle wymyślił
jakąś nagrodę, to myślę, że wiele kobiet
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w ich mocy, aby zmienić naturę kobiety.
Pisząc to wcale nie uważam, że kobieta
nie ma prawa robić kariery zawodowej,
ale źle jest gdy kobieta próbuje "wejść w
kalosze mężczyzny", a w tym kierunku
zmierzają wspomniane wcześniej ideologie. Natomiast rodzina tylko na tym
cierpi. Trudno bowiem, aby rodzina dobrze funkcjonowała, gdy jej serce - kobieta zdobywa wiedzę zawodową, a
ucieka od obszarów, które skupione są
na życiu domowym i rodzinnym.
Zawsze kiedy wspominam swoją mamę,
robię to z największym szacunkiem. Jest
prostą zwyczajną kobietą, która nie zro-

OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 3

biła żadnej zawodowej kariery. Nie jest
kobietą "z pierwszych stron gazet". A
mimo to dla nas, jej dzieci, na zawsze
pozostanie Kimś nadzwyczajnym. Dzięki
niej nigdy nie musieliśmy przesiadywać w
świetlicach, czy nosić klucza powieszonego na szyi. Zawsze jadaliśmy ciepły,
nieodgrzewany obiad. Gdy byliśmy chorzy zawsze była "pod ręką". Nigdy w
domu się nie nudziła. I zapewniam, że
każde z naszej czwórki (tyle dzieci rodzice mają) są mamie wdzięczni za wszelkie
dobro, dzięki któremu dziś jesteśmy
tacy jacy jesteśmy.

rzecie objawienie nazwane jest epizodem poświęcenia. Według tradycji w roku 493, po zwycięstwie, biskup
zdecydował się wykonać polecenie Archanioła i poświęcić grotę ku jego czci
jako znak uznania i podziękowania za
pomoc. Pasterz diecezji Siponto umocnił
się dodatkowo w swoim postanowieniu
dzięki pozytywnej opinii danej przez papieża Gelazego I (492-496). Po raz kolejny objawił mu się Archanioł i oznajmił,
że On sam osobiście poświęcił już grotę.
Wtedy Św. Wawrzyniec wraz z innymi
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

2.

Trzecie objawienie
w Gargano

T

ości złożył Bogu ofiarę eucharystyczną. Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna
Wydarzenie to miało miejsce 29 wrze- świątynia na świecie nie była ona nigdy
śnia 493 r. Od czasu tych nadzwyczaj- poświęcona ręką ludzką.
nych wydarzeń Grota cieszy się tytułem

siedmioma biskupami z Apulii, z ludem i
duchowieństwem Siponto udał się w
procesji do świętego miejsca. Podczas
drogi miało miejsce przedziwne zdarzenie: nad głowami biskupów pojawiły się
orły, które chroniły ich od silnych promieni słonecznych. Po przybyciu do groty w jej wnętrzu znaleźli kamienny ołtarz, przykryty szkarłatnym suknem i nad
nim krzyż. Oprócz tego, jak przekazuje
legenda, Święty Michał na znak swojej
obecności pozostawił na skale odcisk
stopy dziecka. Święty Biskup pełen rado-

3.

4.

5.

Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom,
początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów. Myślimy również o darze Ducha Świętego udzielonym nam
w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań Panu Bogu.
Ponadto dziś – z okazji przypadającego 24 maja wspomnienia Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – przeżywamy VIII Dzień Modlitw
Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach. Te intencje powierzaliśmy Panu Bogu podczas dzisiejszej liturgii. Pamiętajmy też o niej w naszych modlitwach prywatnych.
Dziś kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi:
„Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia
się go w innym czasie w ciągu roku”. Tą słuszną przyczyną w naszych warunkach jest uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Jeśli ktoś z wiernych
do tej pory nie wypełnił tego obowiązku, niech to uczyni jak najszybciej!
Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy
święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. W tym dniu 24
rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. proboszcz. Z tej okazji jutro o
godz. 17.00 odbędzie się uroczysta msza św., w której będą brać udział kursowi koledzy ks. proboszcza.
W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana.
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6.

7.

8.

9.

10.

Za tydzień – uroczystość Najświętszej Trójcy i tradycyjnie na Sumie Uroczystość I Komunii św. Bardzo serdecznie prosimy, aby parafianie bezpośrednio
nie zainteresowani tą uroczystością skorzystali z innych mszy świętych, gdyż
zdecydowana większość ławek zajęta będzie przez dzieci i ich rodziców.
Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Tegoroczna trasa
procesji poprowadzi przez Osiedle Swarzewskie i Połczyno Bis. W związku
z tym prosimy o zgłoszenie się chętnych do przygotowania ołtarzy.
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności śp. Ryszard
Kapka z Celbowa, którego Pan w wieku zaledwie 52 lat powołał przed swoje Oblicze.
W sobotę 30 maja ok. godz. 7.15 wyruszy z naszej parafii pielgrzymka do
Wejherowa, którą poprowadzi ks. Mateusz. Przebiegać ona będzie w duchu
modlitwy w intencji o dobrego męża i żonę oraz o dobrą i silną Bogiem rodzinę. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w pątniczym trudzie.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 25 maja - NMP, Matki Kościoła
8.30 + rodz. Maria i Paweł Busz, Ignacy Bemka i zm. z rodz. Krauza i Selewskich
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
17.00 UROCZYSTA MSZA ŚW. W 24 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ
Wtorek – 26 maja - św. Filipa Nereusza
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny w dniu
urodz. Beaty
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 + matka Weronika
+ Zofia Kolek
Środa – 27 maja
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
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18.00 + Anastazy, Franciszek i Jerzy w 17 rocz. śm. Anastazego
o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz
o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo
Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
o błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Jarka w dniu urodz.
Czwartek – 28 maja - Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
8.30 do MB Swarzewskiej i św. Jana Pawła II o zdrowie i błog. Boże dla
ks. Michała, kleryka Pawła i naszych kapłanów
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 w int. Karoliny w 15 rocz. urodz. oraz o łaskę nieba dla Janiny Gette
+ zięć Tomasz w 1 rocz. śm., wnuk Łukasz, mąż Zygmunt oraz zm. z rodz.
Jeszke
Piątek – 29 maja - św. Urszuli Ledóchowskiej
8.30 + Stanisław Reszka i dziadkowie
18.00 o nawrócenie grzeszników
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Sobota – 30 maja - św. Jana Sarkandra
8.30 + mąż Aleksander, rodz. Marta i Augustyn, rodzeństwo i córka Teresa
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki
Najświętszej z okazji urodz. Kingi i Łukasza
18.00 + ojciec Hubert w rocz. śm. oraz Aleksandra i Magdalena z okazji Dnia Matki
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Niedziela Trójcy Świętej – 31 maja
8.00 + Irena Cirocka w 2 rocz. śm., Stefan Marceyon, chrześniak Jacek i ciocia
Władysława
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
10.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
18.00 w podz. za dar zdrowia z prośbą o dalszą opiekę

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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