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XI Niedziela
w ciągu roku
14 czerwca 2015

45 lat święceń prezbiteratu
Ks. abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ
dnia 14 czerwca 1970 roku
otrzymał z rąk biskupa Henryka Gulbinowicza, administratora apostolskiego w Białymstoku święcenia prezbiteratu.
Z tej okazji naszemu Arcypasterzowi składamy serdeczne
życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz opieki
Matki Kapłanów.
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Ochrzczony Obywatel Królestwa Bożego

„

głębokiej wspólnoty, zjednoczenia z Bogiem, stanowiący przezwyciężenie wszelkiej alienacji spowodowanej przez
grzech. „ Jeżeli więc ktoś pozostaje w
Chrystusie jest nowym stworzeniem”(2
Kor 5,17). Chrzest winien się ujawniać
w konkretnym życiu, przez zdecydowane, jasne i odpowiadające otrzymanym w
tym sakramencie podstawom świadectwa. „Sprawujcie się w sposób godny
dobrej nowiny” (Filip 1,27). Do przebycia wspólnej drogi do ostatecznego celu,
Królestwa Bożego i zwycięstwa człowieka nad złem zaprosił nas Jezus Chrystus
właśnie w sakramencie chrztu świętego.
W wydarzeniu tym zapewnił, że w Nim
zyskamy wszystko, życie z Bogiem bez
kresu. Tak rozumiane wezwanie do życia
chrześcijańskiego kierowane jest do każdego człowieka. Udział i korzystanie z
darów Boga umożliwia człowiekowi właśnie przyjęty sakrament chrztu. Nie
można go jednak uważać tylko za dar
dostępu do życia Bożego. Z przyjęciem
tego sakramentu wiąże się też zobowiązanie do wierności Bogu i zachowania
czystego sumienia „tu i teraz”. Dlatego
Jezusowe zaproszenie do nawrócenia
wymaga określonych postaw. Charakteryzuje się ono pójściem za Jezusem, to

Helena Oksiuta

Pokropię was czystą wodą,
abyście się stali czystymi, i
oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od
wszystkich waszych bożków. I dam wam
serce nowe i ducha nowego tchnę do
waszego wnętrza, odbiorę wam serce
kamienne, a dam wam serce z ciała. Mojego Ducha chcę tchnąć w was i sprawić,
byście żyli według Mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali" (Ez 36,25-27). Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym. Przez
chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu
i odrodzeni jako dzieci Boże, zostajemy
wszczepieni w Kościół oraz otrzymujemy nadzieje na życie wieczne. Chrzest
znajduje swoje najgłębsze znaczenie w
fakcie, że prowadzi do istnienia nadzwyczajnego stosunku łaski między Bogiem a
stworzeniem. Według św. Jana Pawła II
„(…) przez ten bowiem sakrament zostaje w nowy sposób darowane ojcostwo Boga, i kto je otrzymuje, nabywa
nowy stosunek usynowienia w odniesieniu do Niego”. Tak rozpoczyna się stan
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znaczy uczynienie Jego osoby najwyższą
wartością w życiu. 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 rzeczywistość
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 każdego, odrodzonych z
wody i z Ducha Świętego. 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”. 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 propozy-

cje 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 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.
Ochrzczony obywatelem Królestwa Bożego? Aby być obywatelem Królestwa
Bożego, nie wystarczy być ochrzczonym
i znać jedynie pozornie mierniki Boże.
Nieraz mówimy, że akceptujemy ogólnie
obowiązujące przepisy i normy. Kiedy
jednak jakieś wymaganie jest dla nas niewygodne, nie wahamy się je jakoś ominąć. Jako obywatele Królestwa Bożego
już tu na ziemi powinniśmy kierować się
wznioślejszymi pobudkami. Dlaczego?
Ponieważ darzymy miłością Prawodawcę
– Boga, a On nas. Nie znamy godziny
kiedy nas czas tu na ziemi minie. Czy
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okażemy się wtedy dobrymi obywatelami? Teraz jest najlepszy czas, by to dowieść. Wszystkie codzienne decyzje podejmujmy tak, by przysparzać chwały
Panu i pokazywać, że to co zostało zapoczątkowane w nas w momencie chrztu
wciąż wydaje piękne owoce. Jak pisze
papież Franciszek „(…) człowiek otrzymuje w chrzcie naukę, którą ma wyznawać, oraz konkretną formę życia, która
wymaga zaangażowania całej jego osoby i
kieruje go w stronę dobra”. Jesteśmy
obywatelami Królestwa Bożego, czujmy
się dumni i odpowiedzialni, że tak blisko,
pośród nas to, co ludzkie łączy się z tym,

OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 6

co nadprzyrodzone, Boskie. A to zobowiązuje. Sakrament chrztu świętego jest
nade wszystkim zainicjowaniem żywej
więzi z Panem. Pamiętajmy jego przyjęcie to nie koniec, ale dopiero początek
życia wiary. Dar chrztu to „kod genetyczny” chrześcijanina, który umożliwia
życie duchowe, a następnie dojrzałość
wiary. Przede wszystkim jednak ogromna odpowiedzialność za budowanie
wspólnoty z Bogiem i dawania świadectwa o Nim. Od wypełnienia tej misji zależy nasze zbawienie. Sprawujesz się jak
dobry obywatel Królestwa Bożego?

Objawienia
we Francji

Ś

ladem objawień Św. Michała Archanioła przenosimy się z Włoch do
Francji, gdzie w VI wieku Św. Michał ukazuje się wodzowi Franków, Koldwigowi.
Ujrzał on Archanioła wspomagającego
jego wojska. W dowód wdzięczności, po
zwycięskiej bitwie pod Tolbikiem, wspólnie z biskupem Remis, poświęcił państwo Franków Św. Michałowi. Kolejni
królowie Francji przyjęli zwyczaj poświęcania swego królestwa Św. Michałowi.
Ten piękny akt był powtarzany, aż do
panowania Ludwika XIV. On jako pierw-

szy nie dokonał tego poświęcenia.
Myśląc o francuskich świętych nie sposób pominąć Joanny D`Arc, której wielokrotnie ukazywał się Św. Michał Archanioł zachęcając do walki o wolność i
krzewienia we Francji życia chrześcijańskiego. Dzięki pomocy Bożej Joanna powiodła wojska w zwycięskiej bitwie pod
Orleanem. Joanna szła do walki pod
sztandarem Jezusa i Maryi. Niestety Joanna dostaje się w ręce Anglików, a ci
30 maja 1431 roku spalili ją na stosie
jako heretyczkę i czarownicę. Podczas
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egzekucji Joanna wołała: „ Święty Michale, Święty Michale ! Nie, moje głosy mnie
nie zawiodły, Bóg mnie posłał”.
Po wieży Eilfel`a, w dzisiejszej Francji,
najliczniej odwiedzana atrakcja turystyczna - Mont Saint Michel - jest kolejnym
miejscem, na którym w sposób szczególny objawił się św. Michał
Archanioł. Ta mała, skalista
wyspa położona 1800 m od
wybrzeża Normandii, gdzie
przed wiekami druidzi oddawali cześć słońcu, stała
się za sprawą Archanioła,
najsłynniejszym we Francji
miejscem kultu Wodza Zastępów Anielskich. Żyjącemu na przełomie VII/VIII w
Biskupowi Avranches, Św.
Aubertowi, ukazał się we
śnie Św. Michał i nakazał
mu wybudować kaplicę na
pobliskiej skale. Aubert nie dowierzał
sennemu objawieniu, dlatego Św. Michał
ukazał się powtórnie i powtórzył swoją
prośbę. Niestety i za drugim razem Św.
Aubert nie uwierzył. Następnym razem
Św. Archanioł objawił się Aubertowi, ale
tym razem nie tylko ponowił nakaz, ale
dotknął palcem głowy biskupa tak, iż
pozostawił w jego czaszce trwałe wgłębienie, nie czyniąc mu przy tym żadnej
krzywdy. W tym samym czasie na skalistej granitowej górze wytrysnęło źródło
słodkiej wody.
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W tamtych latach miejsce wskazane
przez Archanioła na budowę kaplicy nie
było wyspą. Morze nie wdzierało się tak
głęboko w ląd. W roku 708 Św. Aubert
wybudował na tym skalistym wzgórzu
kaplicę. Dało to początek rozwoju kultu
św. Michała. Normański wódz, Ryszard I,
chcąc umocnić i rozwijać
kult św. Michała, w roku
966 sprowadza na to miejsce Benedyktynów. W XI
wieku mnisi zaczęli spisywać pierwsze księgi
o
c u d a c h
i objawieniach. W krótkim
czasie Monet-Saint-Michel
stało się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc
przez pielgrzymów. Filip II
(+1223) rozbudował kościół i wybudował klasztor.
W czasie Rewolucji Francuskiej (1792-1799) wypędzono z opactwa zakonników i utworzono tam więzienie, które funkcjonowało aż do 1863
roku. W 1874 roku miejsce to uznano
za zabytkowe, a w 1979 wpisane zostało
na listę Światowego Dziedzictwa UNSCO. Przez wieki opactwo było miejscem
nieskutecznych ataków wrogich
wojsk. Nie udało się go przejąć Anglikom podczas wojny 100-letniej ani protestantom w okresie wojen religijnych.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI

Konferencji Episkopatu Afryki i Madagaskaru (SECAM).
Gowin zgłosił preambułę o ochronie życia do rządowego projektu
ws. in vitro. Kilka poprawek oraz preambułę mówiącą m.in. o "nienaruszalnej,
niezbywalnej godności człowieka" oraz o
"ochronie prawnej ludzkiego życia na
każdym etapie jego rozwoju" zgłosił Jarosław Gowin podczas drugiego czytania
rządowego projektu ustawy "o leczeniu
niepłodności", która odbyła się w czwartek w Sejmie. Jednocześnie stwierdził, że
rządowy
projekt
reprezentuje
"wrażliwość zdecydowanie lewicową", a
konsekwencją jego przyjęcia będą ludzkie dramaty.
Rzecznik KEP laureatem PRotona
2015. Rzecznik Konferencji Episkopatu
Polski ks. Józef Kloch został nagrodzony
przez branżę public relations PRotonem
2015. Nagrodę odebrał w czwartek wieczorem podczas gali w Teatrze Syrena w
Warszawie. W dziewiątej edycji konkursu branży public relations - PRotony
2015, organizowanego przez redakcję
portalu PRoto.pl doceniono także Stowarzyszenie WIOSNA w kategorii: zespół ds. komunikacji w organizacji pozarządowej/fundacji za projekt Szlachetna Paczka.

Prezydent elekt spotkał się z polskimi misjonarzami. Za to, że reprezentują Polskę, dając świadectwo wartościom i polskości, opartej na wierze
chrześcijańskiej podziękował polskim
misjonarzom prezydent elekt Andrzej
Duda. Spotkał się z nimi w czwartek
wieczorem w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie trwa Wakacyjny
Zjazd Misjonarzy. Prezydent elekt podkreślił, że dzieło, które jest realizowane
na misjach jest wielkie nie tylko poprzez
niesienie wiary w Chrystusa, ale także
poprzez niesienie nadziei i sił ludziom,
którzy często są w dramatycznych sytuacjach życiowych. Zwrócił przy tym
uwagę, że służba ta związana jest niejednokrotnie z ryzykiem utraty własnego
życia czego przykładem była kiedyś chociażby Rwanda, a dziś inne miejsca na
świecie. Andrzej Duda nazwał misjonarzy "ambasadorami polskości".
Afryka będzie mówić jednym głosem. Na październikowym zgromadzeniu Synodu Biskupów nt. powołania i
misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym Afryka mówić będzie jednym
głosem - taki wniosek płynie z zakończonego w Akrze spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego przez Sympozjum
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
2. We wtorek o godz. 17.30 rozpocznie się nabożeństwo dla czcicieli Szkaplerza
świętego.
3. Przypominamy, że nabożeństwo czerwcowe odprawiamy w co dzień w połączeniu z mszami o godz. 8.30 i 18.00, zaś w niedziele tylko o godz. 18.00.
4. W sobotę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, wyznaczony
przez ONZ w roku 2000 na dzień 20 czerwca. W swoich modlitwach pamiętajmy o tych wszystkich, którzy z obawy przed prześladowaniem ze względu na
rasę, narodowość, religię lub poglądy polityczne opuścili kraj ojczysty, by szukać
schronienia i pomocy na obcej ziemi.
5. Za tydzień gościć będziemy kleryków z GSD, a cała kolekta przeznaczona zostanie na potrzeby naszego seminarium.
6. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 15 czerwca - błog. Jolanty
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 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla Kazimiery
i Mirosława w 1 rocz. ślubu
+ Stefania Frank w 1 rocz. śm.
Wtorek – 16 czerwca
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ mąż Alfons Trella
o zdrowie i błog. Boże z okazji urodzin
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Środa – 17 czerwca - św. Alberta Chmielowskiego
8.30 + mąż Józef Szefka oraz synowie Józef i Mieczysław
18.00 + Bronisława, Stanisław i Regina Hintzke
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla Katarzyny
i Radosława w 9 rocz. ślubu
+ Anna Hoffmann
Czwartek – 18 czerwca
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB i św. Michała
Archanioła oraz o bł. Boże, łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego w rodz.
18.00 + Walenty Jeka oraz Aniela i Antoni Kreft
+ Genowefa Roszman - int. od uczest. pogrz.
Piątek – 19 czerwca
8.30 w int. Pawła
16.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w 50 rocz. ślubu
18.00 + Bronisława Bullmann, syn Zygmunt i synowe w dniu urodz. Bronisławy
+ Zofia Kolek oraz Grażyna i Andrzej Ferra
Sobota – 20 czerwca
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog., zdrowie i wzajemną
miłość w 45 rocz. ślubu Krystyny i Stanisława
+ Brygida Konopska - int. od rodziny Zalesińskich z Częstochowy
18.00 + mąż Florian Pieper
w pewnej intencji
XII Niedziela w ciągu roku – 21 czerwca
8.00 + ojciec Stefan Werner, brat Eugeniusz i bratowa Teresa
10.00 SUMA PARAFIALNA
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w rodzinie w 30 rocz.
ślubu Krystyny i Andrzeja oraz o zdrowie dla brata Leona
11.33 + ojcowie Bolesław i Ignacy z okazji Dnia Ojca
18.00 + Anna Hoffmann - int. od sąsiadów z ul. Paderewskiego i Żeromskiego

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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