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Eucharystia
fundamentem Kościoła

„

Helena Oksiuta

twem”. Niniejsze słowa Naszego Umiłowanego Rodaka Jana Pawła II stanowią
motyw przewodni naszych dzisiejszych
rozważań. Refleksji poświęconej wzrastaniu Kościoła i człowieka poprzez Najświętszy Sakrament. Eucharystia jest
wyrazem wielkiej miłości Chrystusa do
człowieka. Zbawiciel w Eucharystii zawarł swą Miłość, gdyż oddał siebie, by
uszczęśliwić każdego człowieka do Niego przychodzącego. Poucza o tym Sobór
Watykański II, gdy mówi: „W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe

Sakrament Ciała i Krwi Pana.
Sakrament Bożej Paschy. Sakrament Śmierci i Zmartwychwstania.
Sakrament Miłości. Sakrament Ofiary i
Uczty Odkupienia. Sakrament Komunii
dusz z Chrystusem w Duchu Świętym.
Sakrament wiary Kościoła pielgrzymującego i nadziei wiecznego zjednoczenia.
Pokarm dusz. Sakrament chleba i wina,
najuboższych postaci, a który jest naszym największym skarbem i bogac1

duchowe dobro Kościoła, a sam Chrystus daje życie ludziom” (DK 5). Każde
spotkanie z Chrystusem pozostawia głęboki ślad. Jednak najintymniejszym i najbardziej przemieniającym, któremu
wszystkie pozostałe są podporządkowane, jest spotkanie przy stole Tajemnicy
Eucharystycznej, przy stole Chleba Pańskiego. „Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało
i pije moją Krew, trwa we Mnie a Ja w
nim” (J 6, 55-56). W Eucharystii Chrystus przyjmuje udręczonego trudami
wędrówki człowieka, pociesza go ciepłem Swego zrozumienia, miłości, dając
nadzieję. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a
Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Według
ks. prof. Ryszarda Kamińskiego „(…) w
Eucharystii dokonuje się dzieło naszego
zbawienia, buduje się i najpełniej wyraża
jedność wiernych z Chrystusem i między
sobą”. Św. Jan Paweł II pisał „Kościół
żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie
wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Eucharystia, skarb Kościoła,
serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża”.
Kościół pamięta, żyje, aktualizuje, realizuje się i buduje przez Eucharystię, ponadto rozwija życie wspólnotowe. Dzięki misterium Eucharystii ożywia się tożsamość Kościoła.
Eucharystia jest

ośrodkiem jedności i zjednoczenia wiernych. To jednoczące działanie stawia
wszystkim uczestnikom spotkania Eucharystycznego wymaganie pozbycia się
wszelkich partykularyzmów życiowych i
podziałów. Udział w Eucharystii domaga
się gotowości do przebaczenia i pojednania; jednocześnie tworzy, pogłębia i
uzdrawia więzi z Bogiem i innymi ludźmi.
Eucharystia daje człowiekowi poczucie,
że nie jest wyizolowaną jednostką, tylko
nieodłączną częścią wspólnoty scalonej
więzami wiary, braterskiej miłości oraz
Bożej łaski. „(…) tworzymy jedno Ciało.
Wszyscy bowiem bierzmy z tego samego chleba” (1 Kor 10,17). Człowiek dzisiaj potrzebuje wielkiego powrotu do
Eucharystii. Tylko Ona bowiem może
nam objawić pełnię nieskończonej miłości Boga. Tylko Ona może dobrze ukierunkować nasze dążenie do wolności i
szczęścia, ukazując nowy wymiar ludzkiej
egzystencji. Kiedy bowiem odkrywamy,
że jesteśmy powołani do dobrowolnego
złożenia siebie w darze Bogu i bliźniemu,
nasze życie przenika blask wolności i
prawdy, oświetla miłość i nadzieja. Eucharystia odgrywa szczególną rolę w
kształtowaniu postaw moralnych, które
prowadzą do rozwoju duchowego człowieka. Eucharystia otwiera człowieka na
Bożą rzeczywistość. Zdaniem papieża
Franciszka „(…) w Eucharystii uczymy
się dostrzegać głębię rzeczywistości”.
Obecny w Eucharystii Duch Święty po2

pomaga otwierać się nam na Boga i drugiego człowieka. Kształtuje w nas postawę wiary i pełnego zawierzenia. Dziś
jesteśmy atakowani ideologiami niezgodnymi z nauką Kościoła i sprzeciwiającymi
się często godności człowieka. Dzisiejszy
świat podważa wiarę i moralność głosząc
prądy przeciwne, które prowadzą do
grzechu i zniewolenia.
Dlatego Bóg tak pięknie
zaprasza nas do życiodajnej relacji, która polega
na naszej otwartości na
to co najważniejsze. Oddawanie należnej czci
Eucharystii byłoby daremne, gdyby nie przemieniało codzienne ludzkie życie. Zatem koniecznym jest wciąż na
nowo odkrywać i pogłębiać rolę drogocennego
daru Eucharystii, jako niezbędnego źródła życia i przemiany. Papież Benedykt
XVI nauczał, że Eucharystia „(…) jest
cennym pokarmem dla wiary i życia,
spotkaniem z Chrystusem, obecnym w
sposób realny przez najwyższy akt miłości, dar samego siebie, roszący życie”.
Istotna jest rola Kościoła w kształtowaniu sumień i postaw ludzkich. Kościół
został powołany, aby głosić Ewangelię,
udzielać sakramentów i w ten sposób
przybliżać ludzi do Boga. Kościół uobecnia Chrystusa, jako wzór godnego życia,

który w Eucharystii kształtuje prawdziwe
człowieczeństwo. Eucharystia i życie
moralne są nierozłączne, ponieważ człowiek karmiący się Najświętszym Sakramentem przemienia się wewnętrznie i
upodabnia się do Jezusa Eucharystycznego. Kult Eucharystyczny uczy również
cierpieć dla Jezusa i znosić dla Niego
trudy codziennego życia. Udział w Eucharystii
wycisza i uspokaja wewnętrznie. Nie lękajcie
się! Eucharystia „rodzi”
owoce duchowe. W
postaci odpowiedniego
sposobu działania, myślenia i reagowania na
różne życiowe sytuacje.
Kościół na duchowej
sile wiernych buduje
swoją
rzeczywistość.
Św. Urszula Ledóchowska pisała „(…) zastanówmy się nad tym,
co powinno być centrum życia naszego,
wokół którego ma się ono obracać nieustannie, życiem życia naszego, tchnieniem Bożym, wlewającym w życie nasze
tętno nadprzyrodzone, ożywiające, pobudzające do czynów świętych, do świętości. Zastanówmy się nad tą najświętszą, najwznioślejszą, najbogatszą w owoce czynnością życia naszego - nad naszym złączeniem się z Chrystusem w
Komunii Świętej”. Zastanówmy się…
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OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 5

Objawienie
w Rzymie

Objawienia Świętego Michała Archanioła leum Hadriana, Grzegorz zobaczył Mimiały miejsce nie tylko na górze Garga- chała Archanioła chowającego skrwawiono. W roku 590, w którym
ny miecz. Papież przyjął ten
papieżem
został Grzegorz
znak, jako koniec zarazy i
Wielki, Rzym nawiedziła jedna
ogłosił to wiernym. Zaraza
z najcięższych w historii tego
ustąpiła, choć jeszcze podmiasta zaraza, która dziesiątczas samej procesji umarło
kowała miasto. Można było
około 800 osób. Do dziś
przypuszczać, że była to kara
nad mauzoleum Hadriana,
Boża za grzechy rozwiązłości.
zwanym Zamkiem ŚwięteGrzegorz Wielki zarządził
go Anioła, dominuje posąg
procesję pokutną prowadzoną
Świętego Michała przypoz siedmiu świątyń rzymskich
minający mieszkańcom Rzydo bazyliki Matki Bożej Więkmu o tych dramatycznych
szej, gdzie papież elekt wygłowydarzeniach,
zwieńczosił wielkie przemówienie o modlitwie i nych anielskim objawieniem.
pokucie. Podczas procesji nad mauzo-

NABOŻEŃSTWO
DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
WTOREK, 9 CZERWCA

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
SOBOTA, 13 CZERWCA
GODZ. 19.00
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MINĄŁ TYDZIEŃ...

ZAPROSZENIE

wał tę funkcję przez ostatnich dziewięć
lat.
Program wizyty Franciszka w Sarajewie. Spotkanie z władzami Bośni i
Hercegowiny, Msza św. na stadionie,
spotkanie ekumeniczne i międzyreligijne,
z biskupami, duchowieństwem i osobami
konsekrowanymi oraz z młodzieżą złożył
się na program jedenastogodzinnej wizyty papieża Franciszka w Sarajewie w sobotę 6 czerwca.
Bezdomni, dzięki papieżowi, zobaczą Całun Turyński. Papież Franciszek
sfinansował wyjazd dwóch autokarów z
rzymskimi bezdomnymi do Turynu z
okazji wystawienia słynnego Całunu. Poinformował o tym w rozmowie z włoskim dziennikiem „La Stampa“ jałmużnik
papieski, abp Konrad Krajewski.

KAI

Wdzięczny Panu Bogu za łaskę powołania,
z radością mam zaszczyt zaprosić

CAŁĄ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ
ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ W PUCKU
na uroczystość przyjęcia
Święceń Diakonatu,

18 czerwca publikacja encykliki
„Laudato sii’”. Publikacja encykliki
„Laudato sii" - "Pochwalony bądź", poświęconej trosce o środowisko naturalne człowieka nastąpi 18 czerwca - poinformował watykański rzecznik ks. Federico Lombardi.
Abp Kondrusiewicz nowym przewodniczącym episkopatu Białorusi.
Abp Tadeusz Kondrusiewicz na posiedzeniu plenarnym 3 czerwca został wybrany na trzyletnią kadencję przewodniczącym Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi. Metropolita mińskomohylewski zastąpił na tym stanowisku
ordynariusza diecezji grodzieńskiej bp.
Aleksandra Kaszkiewicza, który sprawo-

które otrzymam z rąk
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

dnia 20 czerwca 2015 r. podczas Mszy świętej o godz. 10:00,
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku – Żabiance.
Proszę o modlitwę w intencji
wszystkich przyjmujących święcenia

Kl. Paweł Pieper
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1.

Dziś – dziesiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Dzień Dziękczynienia za
opiekę Bożą nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem w Polsce.
Swoimi modlitwami i ofiarami - składanymi do puszek przy wejściu do kościoła
- wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków. Przewiduje się, że jej
poświęcenia dokona papież Franciszek, gdy przybędzie do naszego kraju na
Światowe Dni Młodzieży. W modlitwę dziękczynną można włączyć się przy
okazji tradycyjnego wystawienia Najśw. Sakramentu, które rozpocznie się o
godz. 15.00.
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+ Teresa i Edmund Urbaniak oraz dziadkowie z ob. str.
Środa – 10 czerwca
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za dar życia i kapłaństwa śp. ks. Marka Rybickiego
+ Paweł i Hildegarda Personke, Bożena, Jan i Janina Lamparscy oraz
Władysław Bieliński
Czwartek – 11 czerwca - św. Barnaby
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Augustyn i Jadwiga oraz Helena i Leon w rocz. urodz. Jadwigi
+ Augustyn i Janina Rotta oraz o zdrowie dla rodz. Leona i Marii Rotta
Piątek – 12 czerwca - Najśw. Serca Pana Jezusa
8.30 + Jan i Alicja, rodzice Anna i Klemens oraz rodzeństwo
18.00 + Antoni Kwidziński w 13 rocz. śm.
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Sobota – 13 czerwca - Niepokalanego Serca Maryi Panny
8.30 + mąż Józef, syn Marek oraz rodz. Anna i Leon Elendt i siostra Gertruda
w 7 rocz. śm. Marka
20.00 + Helena i Alfons Byczk oraz Alojzy Selke
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
XI Niedziela w ciągu roku – 14 czerwca
8.00 + Stanisław i Brygida Mirończuk oraz rodzice z ob. str. w dniu urodz.
Stanisława
10.00 SUMA PARAFIALNA
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Matki
Najświętszej w 30 rocz. ślubu Urszuli i Janusza
11.33 + Helena Rost w rocz. urodzin
18.00 + Julianna, Józef, Stanisław Zaczek, Stanisław i Jan Bolda oraz cierpiący
w czyśćcu w 10 rocz. śm. Julianny

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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2.

We wtorek na mszę świętą zapraszamy czcicieli św. Michała Archanioła. O
godz. 7.55 i 17.25 rozpoczną się Godzinki.
3. W czwartek kończymy oktawę Bożego Ciała. W czasie wieczornej mszy św.
dokonamy poświecenia pierwocin ziemi.
4. W nadchodzący piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jednocześnie obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o
Uświęcenie Kapłanów. W sobotę, 28 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Gorąco zachęcamy do licznego
udziału w liturgii tych najbliższych uroczystych dni.
5. Przypominamy, że nabożeństwa czerwcowe sprawujemy codziennie o godzinie 8.30 i 18.00, zaś w niedziele tylko o godz. 18.00.
6. W sobotę wspominamy św. Antoniego Padewskiego, patrona Brudzewa. Patronalną mszę św. odpustową odprawimy o godz. 12.00.
7. Także w sobotę drugie tegoroczne nabożeństwo fatimskie, które rozpocznie
się o godz. 19.00. Msza św. ok. godz. 20.00.
8. Za tydzień przypada nasza miesięczna kolekta budowlana.
9. W tym tygodniu ks. Mateusz odwiedzi swoich chorych z Komunią św. Uczyni
to w piątek (!!!), a nie jak wcześniej zapowiadaliśmy w sobotę.
10. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 8 czerwca - św. Jadwigi Królowej
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 Selke - msza św. gregoriańska
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodz.
Wtorek – 9 czerwca
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 w int. Małgorzaty i Adriana o błog. Boże i potrzebne łaski na wspólnej
drodze życia
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