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Jestem ochrzczony...
sakramentów. Przede wszystkim uczy,
że chrzest jest bramą wszystkich sakramentów. Bez chrztu świętego nie możemy godnie przyjąć żadnego innego sakramentu. A zatem bez chrztu nie mamy
możliwości pełnego uczestnictwa w łaskach Kościoła. Natomiast dzięki sakramentom obecność nas, chrześcijan, w
świecie jest zaczynem, który uświęca
cały świat.
Przypomnijmy sobie, przy okazji dzisiejszej uroczystości, co nam daje - poza
wspomnianą wcześniej "przepustką" do
pozostałych sakramentów - sakrament
chrztu świętego.
Chrzest święty jest fundamentem całego
życia chrześcijańskiego, bramą życia w

Ks. Piotr Pastewski
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rzeżywamy dziś niedzielę, którą nazywamy Niedzielą Chrztu Pańskiego. Wspominamy wydarzenie, które
dokonało się około 2000 lat temu nad
wodami Jordanu. Do ostatniego Proroka
Starego Testamentu - św. Jana Chrzciciela przychodzi Prorok Wszech Czasów - Jezus Chrystus, mesjasz. Dokonuje
się tam historyczna i symboliczna scena
przejścia ze Starego do Nowego Testamentu. Starotestamentalne obrzędy nabierają nowej - sakramentalnej wartości.
Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina
nam niezwykłą wartość pierwszego z
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Duchu i bramą otwierającą dostęp do
innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się
członkami Chrystusa oraz zostajemy
wszczepieni w Kościół i stajemy się
uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest
sakramentem odrodzenia przez wodę i
w słowie” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1213). Chrzest jest koniecznie
potrzebny do zbawienia (daje pierwszy
raz łaskę uświęcającą) i z wyraźnego
rozkazu Chrystusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony.”
Dlatego tak ważne jest, abyśmy pamiętali
o wyjątkowym wybraństwie jakie nakła-

da na nas chrzest święty. Nie wolno nam
lekceważyć tego wybraństwa. Co więcej
- to, co dokonało się w nas na chrzcie
świętym wymaga ciągłego dopełniania w
codzienności naszego życia.
Gdy przyjmowaliśmy chrzest to nie tylko zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego, ale też staliśmy się dziećmi
Bożymi. Gdy rodzice i chrzestni wyznali
wiarę w Boga w Trójcy Jedynego to i
nad nami rozległ się głos, który nadał
nam jedyne i niepowtarzalne imię dziecka Bożego. W niedzielę Chrztu Pańskiego warto na nowo spojrzeć na swoje
życie i postawić pytanie o obecność w
nim Chrystusa.

Chrzest - zobowiązanie do świętego życia

„

stety często obojętni na dar chrztu świętego. Zapominamy o istocie tego sakramentu, czyli odnowie godności i obrazu
dziecka Bożego w człowieku. Benedykt
XVI naucza: „(…)Chrzest jest niejako
mostem, który Pan zbudował między
Sobą a nami; drogą, dzięki której staje
się dla nas dostępny; Bożą tęczą nad
naszym życiem; obietnicą wielkiego
„tak” Boga; bramą nadziei i jednocześnie
znakiem wskazującym nam drogę, którą
mamy przebyć z zaangażowaniem i z
radością, by Go spotkać i poczuć, że On
nas miłuje”. Chrzest to wspaniała rzeczy-

Helena Oksiuta

Chrzest upodabnia dzieci do
Syna, czyni je monstrancjami
Ojca”. W tych słowach św. Jana Pawła II
odnajdujemy pełnię znaczenia sakramentu chrztu. Chrzest stanowi fundament
życia chrześcijańskiego. Czy jesteśmy
świadomi jakim wielkim darem dla człowieka jest chrzest? Wydaje się, że nie
zdajemy sobie z tego w pełni sprawę,
bądź uważamy to doświadczenie za wydarzenie wyłącznie z przeszłości. Szara
codzienność sprawia, że stajemy się nie2

wistość, przez którą osoba ludzka zostaje włączona w jedną i szczególną relację
Jezusa z Ojcem, tak, że słowa wypowiedziane z nieba nad Jednorodzonym
Synem: „Ten jest mój Syn Umiłowany, w
którym mam upodobanie” (Mt 3,17),
stają się prawdziwe dla
wszystkich odrodzonych
z wody i z Ducha
Świętego. „Z Królestwem Bożym
dzieje się tak,
jak
gdyby
ktoś nasienie wrzucił
w ziemię.
Czy śpi, czy
czuwa, we
dnie i w
nocy, nasienie kiełkuje i
rośnie, sam
nie
wie
jak” (Mk 4,2627). W serce każdego z nas podczas
chrztu Bóg wrzuca ziarno, którym jest Jego łaska. Ks.
Jan Twardowski pisał: „(…) być
ochrzczonym to być tym, przez kogo
Pan Jezus chce przyjść. Każdy chrześcijanin podobny jest do ślepego od urodzenia, któremu Jezus przez sakrament
chrztu otwiera oczy”. Przyjmując sakrament chrztu człowiek otrzymuje nowe

życie, jednostkowe i wspólnotowe. Według papieża Benedykta XVI „(…)
chrzest przypomina nam, że wiara nie
jest jedynie dziełem jednostkowym, ale
musi być ona przyjęta poprzez wejście
do wspólnoty kościelnej, przekazującej
Boży dar”. Chrzest daje łaskę uświęcającą, która
uzdalnia do miłości i
wiary w Boga; do
pokładania
w
Nim nadziei.
Wielki
to
dar, zarazem
wielka
to
odpowied z ia ln o ś ć .
Ten wyjątkowy sakrament stawia
przed nami
zadania nieustannego
upodobniania się
do Chrystusa; dążenia do świętości. Dla
człowieka ochrzczonego
miarą życia powinien stać się
Bóg i bliźni. Człowiek otrzymuje w
chrzcie naukę, konkretne wskazania dotyczące wiary i życia. Nasz Umiłowany
Rodak św. Jan Paweł II nauczał, że „(…)
chrzest winien się ujawnić w konkretnym życiu, przez jasne i odpowiadające
otrzymanym w tym sakramencie podsta3

wom świadectwa”. Dziecko nie jest
zdolne do świadomego aktu przyjęcia i
wyznawania wiary, dlatego w jego imieniu czynią to rodzice i chrzestni. Z czasem to światło wiary otrzymane podczas
chrztu wzrasta w człowieku coraz bardziej świadomie i promieniuje przez całe
życie w kierunku zdecydowanego chrześcijaństwa. Chrzest zobowiązuje człowieka do życia w świętości; do życia
otwartego na Boga, w modlitwie i zgodnie z przykazaniami. Świadczyć o Bogu w
codziennym życiu i działaniu. Odróżniać
to, co posiada istotną wartość od tego,
co jej nie posiada. Człowiek tylko w jedności z Bogiem kieruje się ku pewnej
przyszłości, która wpisuje się w perspektywę inną niż iluzoryczne, chwilowe propozycje bożków tego świata, a która
daje prawdziwą radość, zapał i siłę w
codziennym życiu. Pięknie tę prawdę ujął
prof. K. Toeplitz: „(…) zwracać się ku
dobru, które się człowiekowi objawia,
dzięki czemu człowiek staje się sobą, to
znaczy żyje z Boga, a On w człowieku, w
życiu ludzkim”. Taka postawa implikuje
nie tylko akt rozumu, woli i uczuć, ale
przede wszystkim konkretne postępowanie, ład moralny. Chrzest jest początkiem i podstawą powierzenia się człowieka Bogu. Chrzest nadaje życiu człowieka zasadniczy, odpowiedni kierunek.
Chrzest zaprasza do otwarcia się na rzeczywistość, która ukazuje dobro i piękno

życia w zjednoczeniu z Bogiem. Chrzest
zawierający w sobie symbol oczyszczenia
jest odpowiedzią na pragnienie człowieka, aby być autentycznie wolnym od
wszelkiego zła, egoizmu czy obojętności.
Pamiętajmy, że zobowiązanie wynikające
z sakramentu chrztu nie jest bezsensownym wymysłem prowadzącym do
zniewolenia czy „górnolotną” ideologią.
Życie moralne i duchowe, kształtowane
na przesłaniu ewangelicznym, choć wzywa do trudnej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy nad swoim sumieniem, zawsze
przynosi człowiekowi autentyczną wolność, nadzieję i pokój. Dawanie świadectwa, głoszenie prawdy o Chrystusie, które nieodłącznie wiąże się z sakramentem
chrztu jest zaproszeniem do odnowienia
w sobie prawdziwego człowieczeństwa,
którego obraz jest wpisany w człowieka
na samym początku życia. W każdym
człowieku jest pragnienie Boga, nieskończoności i wieczności, światła i prawdy.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa
św. Jana Pawła II: „(…)być dzieckiem
umiłowanym przez Boga Ojca, odkupionym przez Chrystusa, to rzutuje w przyszłość i wieczność całą, w Miłość bez
końca”. Jakże wielkim darem jest
chrzest! Człowiek, który nosi w sobie tę
prawdę, wie, że darem winien odpowiadać na dar. Czy jesteśmy tego świadomi?
Jeśli tak, to nasze życie powinno być
nieustannym dziękczynieniem…
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Czas, który został nam dany - cz.2
O. Mariusz Han SJ

O

jaką wartość tu chodzi? Wpierw
krótki wiersz....
"Czas jest:
Za wolny dla czekających,
Zbyt gwałtowny dla lękających się,
Zbyt długi dla cierpiących,
Zbyt krótki dla tych, którzy się weselą,
Ale dla tych, którzy kochają,
Czas jest wiecznością
(Henry Von Dyke).
To właśnie miłość jest ową wartością,
która bez względu na czas i okoliczności
powinna przesiąkać nasze codzienne
życie, by chronić nas przed niebezpieczeństwami, które czyhają w 2015 roku.
Każdy z nas trochę inaczej patrzy ma
uciekający czas. Z innej perspektywy
widzimy nieraz te same minuty, które
pchają nas nieustannie ku przyszłości. Ktoś kiedyś ładnie napisał: "Aby zrozumieć wartość jednej tysięcznej sekundy, zapytaj biegacza, który zdobył srebrny medal na olimpiadzie. Aby zrozumieć
wartość sekundy, zapytaj osobę, która
przeżyła wypadek. Aby zrozumieć wartość jednej minuty, zapytaj tego, który
spóźnił się na autobus. Aby zrozumieć
wartość godziny, zapytaj zakochanych,
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którzy czekają na spotkanie. Aby zrozumieć wartość jednego dnia, zapytaj
dziecko, które idzie po raz pierwszy do
szkoły. Aby zrozumieć wartość tygodnia,
zapytaj robotnika zarabiającego z tygodnia na tydzień, a który ma czwórkę lub
więcej dzieci do wykarmienia. Aby zrozumieć wartość miesiąca, zapytaj matkę,
która urodziła wcześniaka. Aby zrozumieć wartość jednego roku, zapytaj studenta, który nie zdał egzaminu końcowego...".
Spoglądając wciąż jednak z optymizmem
w przyszłość, wyciągając wnioski z tego,
co za nami, chciałbym Wam wszystkim
życzyć, aby miłość Chrystusa była dla
Was źródłem miłości i pokoju. Niech
Waszemu życiu przyświeca gwiazda wiary i nadziei, która pomoże w najtrudniejszych chwilach życia.
Dziękując Bogu za miniony rok, z optymizmem patrzmy w przyszłość, oddając
się w opiekę Matki Bożej Rodzicielki.
Szanujmy się nawzajem i ucieszmy każdym z nadchodzących 365 dni w 2015
roku, bo każdy dzień może uczynić nas
lepszymi, wnieść w nasze życie coś wartościowego.
Właśnie tego życzę Wam z całego serca
dzisiaj, na początku nowego, oby dobrego dla nas wszystkich, 2015 roku.

Minął tydzień...
opiekował się rodzinnym domem rodziny Kózków, przyjmował pielgrzymów i
bardzo osobiście opowiadał im o swojej
ciotce - bł. Karolinie. Miał 78 lat. Był
człowiekiem lubianym i otwartym. „Miał
duże zasługi dla kultu bł. Karoliny. Przez
wiele lat był opiekunem domu – muzeum bł. Karoliny.
O włączenie się katolików w akcję
„Płomień Pamięci” i zapalenie 27
stycznia świec w oknach w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu – zaapelował bp Mieczysław Cisło. Przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem wyjaśnia, że gest ten ma
być wyrazem solidarności z wszystkimi
ofiarami Holocaustu.
Dialog międzyreligijny pozostaje
jedyną drogą, którą należy wspólnie
przemierzać, aby przezwyciężać uprzedzenia - stwierdza wspólna deklaracja,
podpisana 8 stycznia w Watykanie przez
przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Dialogu Międzyreligijnego kard. JeanaLouisa Taurana i czterech imamów francuskich. Potępia ona "odrażający zamach", do jakiego doszło dzień wcześniej
w Paryżu na redakcję pisma "Charlie
Hebdo", wzywając jednocześnie przywódców religijnych do nieustannego
wspierania "kultury pokoju i nadziei".

KAI
„Miłosierdzie i współczucie” - te
dwa słowa mają charakteryzować wizytę
papieża Franciszka na Filipinach. Będzie
to drugi, po Sri Lance, etap jego tygodniowej podróży do Azji. W dniach 1519 stycznia odwiedzi on Manilę, Tacloban i Palo. To już trzeci Biskup Rzymu
odwiedzający ten największy archipelag
świata, złożony z 7107 wysp. Poprzednio
byli tam bł. Paweł VI w 1970 r. i św. Jan
Paweł II w 1981 i 1995 r.
Kolegium teologów Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych jednogłośnie
opowiedziało się za autentycznością męczeństwa „in odium fidei” (z nienawiści
do wiary) arcybiskupa San Salvadoru
Oscara Arnulfo Romero (1917-1980) –
podała na łamach włoskiego dziennika
katolickiego „Avvenire” Stefania Falasca.
Kolejnymi etapami procesu beatyfikacyjnego będzie głosowanie kardynałów i
biskupów – członków Kongregacji oraz w wypadku ich opinii pozytywnej – decyzja Ojca Świętego w sprawie opublikowania przez Kongregację dekretu o męczeństwie. Otworzy on drogę do beatyfikacji salwadorskiego hierarchy.
W środę, 7 stycznia zmarł Jan Kurtyka, siostrzeniec bł. Karoliny Kózkówny. Mieszkając w Wał – Rudzie,
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. I choć w naszych kościołach kolędy będą rozbrzmiewać jeszcze do
2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, to jednak liturgia będzie już kierować nasz wzrok na Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną działalność.
2. Dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
3. W sobotę przypada tradycyjny Dzień Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego.
4. Plan kolęd na najbliższy tydzień: Reja i Wejherowska (reszta); wtorek - Sychty i
Kasztanowa od początku do ul. Głogowej (bez Głogowej) ; środa - Jaśminowa,
Głogowa, Brzozowa i Kasztanowa od ul. Głogowej do ul. Topolowej ; czwartek
- Matejki, Necla, Topolowa i Kasztanowa od ul. Topolowej do końca ; piątek Połczyno Bis: bez ul. Akacjowej, Orzechowej i Słonecznej ; sobota - Brudzewo
oraz Połczyno Bis: Akacjowa i Orzechowa i Słoneczna.
5. Jeszcze w tym tygodniu sprawy biurowe prosimy załatwiać zaraz po mszach świętych.
6. W minionym tygodniu zmarła nasz parafianin śp. Gerard Lezner, zam. Puck, ul.
Żarnowiecka 18, którego Pan wezwał przed swoje Oblicze.
7. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 12 stycznia
8.30 + Henryk oraz rodzice i rodzeństwo
o błog. Boże dla rodziny Woźniaków
19.00 + Kazimierz Zelewski, rodz. z ob. str., bracia Paweł i Augustyn Rinc
Wtorek – 13 stycznia
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
o dary Ducha Świętego, opiekę MB oraz wst. św. Faustyny i Jana Pawła II
dla księży Jarosława i Łukasza oraz za przygotowania ŚDM w diec. opolskiej
19.00 + Zbigniew Śliwiński - int. od sąsiadów z ul. Kraszewskiego i Matejki
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Środa – 14 stycznia
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
o dary Ducha Świętego, opiekę MB oraz wst. św. Faustyny i Jana Pawła II
dla księży Jarosława i Łukasza oraz za przygotowania ŚDM w diec. opolskiej
19.00 + Paweł Personke w rocz. śm., rodzice i rodzeństwo z ob. str. i Władysław
Bieliński
Czwartek – 15 stycznia
8.30 + Elżbieta i Józef Kass oraz Józef Kunz
19.00 + Anna, Łucja i Paweł Muller, Alfons Lakowski, dziadkowie z ob. str.
i zm. z rodz. Werner
+ Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
Piątek – 16 stycznia
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
o dary Ducha Świętego, opiekę MB oraz wst. św. Faustyny i Jana Pawła II
dla księży Jarosława i Łukasza oraz za przygotowania ŚDM w diec. opolskiej
19.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
Sobota – 17 stycznia
8.30 + Rozalia i Józef Bizewscy
o dary Ducha Świętego, opiekę MB oraz wst. św. Faustyny i Jana Pawła II
dla księży Jarosława i Łukasza oraz za przygotowania ŚDM w diec. opolskiej
19.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
II Niedziela w ciągu roku – 18 stycznia
8.00 + Krystyna, Jan, Józef i Eleonora Rosengarten oraz Magdalena, Klara i Józef
Styn w rocz. urodz. Krystyny
10.00 + Korneliusz Żukowski - int. od uczest. pogrz.
+ rodz. Jan i Łucja, rodzeństwo Zelewscy oraz teściowie Józef i Jadwiga
Adas z okazji urodz. Łucji
11.30 + Helena Rost w 22 rocz. śm.
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska

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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