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swój oficjalny wyraz w ślubach Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1656:
„Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram". W roku
1966 z inicjatywy i pod przewodnictwem
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ponow-

go Rodaka Jana Pawła II „(…) konfesjonał i ołtarz narodu”. Miejsce tradycji i
jedności, wiary i nawrócenia, nadziei i
miłości, miejsce wielkiego zawierzenia
Maryi. Św. Józef Bilczewski pisał „(…) u
stóp Matuchny w Częstochowie wodzo-

nie wypowiedziany został Akt Oddania
naszej Ojczyzny Maryi, Matce Kościoła,
w Jej macierzyńską „niewolę”. Losy narodu polskiego od wieków wiązały się z
dziejami Kościoła. Kult Matki Bożej odgrywał ważną rolę w kształtowaniu ducha patriotycznego i religijnego Polaków.
Maryja czuwała nad naszym narodem
zawsze, a szczególnie w chwilach trudnych, w chwilach próby. Przypominają
się słowa Henryka Sienkiewicza „(…) w
Częstochowie na Jasnej Górze bije nieśmiertelne serce polskiego ludu”. Jasna
Góra to według słów Naszego Wielkie-

wie dobre odebrali natchnienie, tchórzliwi otuchę, wojska odwagę, a cały naród
życie. Miejsce to z tego względu ważne,
bo jest jak punkt zbiorczy, gdzie ludzie
jednej Matki zbliżywszy się do siebie,
wiążą się jakby w jedno wielkie bractwo”. Pani Jasnogórska patrząc na człowieka pielgrzymującego, na jego twarz,
oczy, serce i sumienie, uczy prawdziwej
delikatności i szacunku. Ten szacunek
jest podstawą ładu, postępu i autentycznego dobra. Jak pisał kard. Stefan Wyszyński „(…) Oto Jasnogórska Dziewica!
Wyciąga ku nam Swoje mocarne dłonie
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Jasna Góra tu bije serce Polski

„

Helena Oksiuta

Bez względu na to, jak trudne
jest życie, niechaj zwycięża w
nas ta świadomość, że życie to ogarnione jest Sercem Matki”. Niniejsze słowa
św. Jana Pawła II stanowią motyw przewodni naszej dzisiejszej refleksji. Jasna
Góra…! Ileż treści zawierają te słowa.
Wspomnienia zachowane w pamięci,
uczucia budzące się w sercu, obrazy wyłaniające się na ich dźwięk. Siła, która do
stóp Jasnej Góry ściąga niezliczone rzesze, to Cudowny Obraz Bogarodzicy, z
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którego Ona króluje i hojnie Swe łaski
wylewa. Jasna Góra jest jednym z największych w świecie chrześcijańskim
ośrodkiem maryjnym, co ciekawe, którego powstanie i rozwój nie były związane z objawieniami Matki Bożej. Św. Jan
Paweł II pisał „Sanktuarium Jasnogórskie
wpisało się głęboko w dzieje jednego
narodu, a równocześnie otwiera się szeroko w stronę wszystkich narodów i
ludów Europy i całego świata”. Jasnogórska Pani od stuleci odgrywa szczególną
rolę w życiu i religijności zwłaszcza polskiego narodu. To przekonanie znalazło
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gotowe zawsze do pomocy”. Jasna Góra
to miejsce szczególne dla Polaków, choć
pewnie nie wszyscy przybywają tutaj z
pobudek religijnych. Jedni przychodzą,
by tylko zobaczyć to znane na całym
świecie sanktuarium, inni właśnie po to,
by wzmocnić swoją wiarę lub na powrót
odnaleźć ją w sobie. Spotykają się tutaj
ludzie różnych narodowości, o różnym
statusie społecznym i majątkowym. Nasuwa się pytanie: co sprawia, że wszyscy
oni podążają właśnie tutaj? Jasna Góra
uplastycznia i przybliża wizję Kościoła
bliskiego człowiekowi, Kościoła wśród
ludzi i pomiędzy ludźmi, Kościoła pochylonego nad człowiekiem, zarówno w
jego nędzy, jak i jego wielkości. Matka
Boża Częstochowska przyczynia się do
spotkania Boga z Jego ludem. Podobnie
jak w Betlejem, Boże Słowo jednoczy się
z człowieczeństwem przez Maryję,
przez Jej macierzyństwo. Jasna Góra daje
świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej.
Świadectwo to idzie poprzez wieki, poprzez sumienia, poprzez sprawy osobiste
i narodowe. Wszystkie ważniejsze wydarzenia ojczyste, idee i kultura znalazły tu
odbicie i ocenę, nobilitację lub potępienie. Jasna Góra słucha i mówi, była i

nadal jest azylem, amboną i konfesjonałem. Charakterystyczną cechą Obrazu
Jasnogórskiego, są blizny na twarzy Matki Bożej. Obraz Jasnogórski nosi na sobie znamiona smutku, ran i bólu. Jakby
chciała powiedzieć nam Matka Boża, że
jest Matką i Królową umęczonego i
udręczonego przez wieki Narodu. A dziś
Matka Boża mówi do każdego z nas. W
Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług
weselnych: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Maryja staje
wobec każdego, powtarzając te same
słowa. Na tej drodze Jasna Góra staje się
i dziś szczególnym miejscem ewangelizacji. Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje tutaj
jakąś wyjątkową wyrazistość i moc. Pani
Częstochowska daje siły do budowania
lepszego jutra. Ona wciąż o Swej opiece
nas zapewnia, cierpienie osładza, w wierze utwierdza i pokój do zbolałych serc
wlewa. Cóż więcej potrzeba… W Matce Bożej Częstochowskiej złożył Bóg
niewyczerpane zasoby darów i łask, w
tym Swą potężną miłość. Niech więc ta
miłość obejmuje coraz więcej dusz, rozpala więcej serc i sprawi nasze odrodzenie. Dziękujmy Bogu za taką Matkę…
Matko Boża módl się za nami!

Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego
momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej
czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle
innych... wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium.
Św. Jan Paweł II
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„Nic się nie zmieniłeś…”
uznalibyśmy, że poprzedni wybór był
błędny, to rzecz oczywista, iż teraz dokonalibyśmy innego wybory. A zatem
nasze codzienne wybory, i bez różnicy
czy dotyczą one spraw ważnych czy
mniej istotnych, sprawiają, że każdego
dnia zmieniamy się. W związku z tym
bardzo istotne jest, abyśmy często czynili refleksję nad sobą, byśmy umieli dostrzegać zachodzące w nas zmiany i
zwracać uwagę w jaki kierunku one
zmierzają. A nie jest to wcale prosta
sprawa. Jest to trochę tak jak z codziennym przeglądaniem się w lustrze. Z dnia
na dzień nie można dostrzec właściwie
żadnych zmian. Każdego dnia nam się
wydaje, że wyglądamy tak samo jak
wczoraj. Nic bardziej złudnego, a przekonują nas o tym zdjęcia sprzed lat. I tak
samo jak z wyglądem zewnętrznym sprawa się ma z naszym wnętrzem, naszą
osobowością.
Wracając zatem do przytoczonego na
początku grzecznościowego zwrotu:
"Nic się nie zmieniłeś", to chyba warto
mieć kogoś (prawdziwego przyjaciela),
kto szczerze nam powie o zmianach jakie dokonują się w twoim życiu. Potrafimy się cieszyć na słowa: "Nic się nie
zmieniłeś", ale bądźmy też wdzięczni na
każde: "Zmieniłeś się, już nie jesteś tym
samym człowiekiem".

Ks. Piotr Pastewski

Z

darza się tak często, że spotykając
znajomych po długim czasie, słyszymy albo wypowiadamy słowa: "Ty się nic
nie zmieniłeś". Gdy odnosimy je do naszego wyglądu, to i owszem jest bardzo
przyjemne. Ale co wówczas, gdy powyższe stwierdzenie dotyczy nie tylko tego
jak się prezentujemy na zewnątrz? Czy
dalej należy mieć poczucie przyjemności
i zadowolenia? Otóż tu mam pewne
wątpliwości, a nawet więcej uważam, że
w naszych głowach powinna zapalić się
lampka alarmowa. Dlaczego?
Życie nie lubi stagnacji. Nawet jeżeli
wydaje nam się nudne i jednostajne, charakteryzuje się nieustannym dynamizmem. Na co dzień dokonujemy wciąż
jakiś wyborów. To właśnie wybory
kształtują naszą osobowość. Każdy wybór pozostawia na nas swoje znamię,
które wpływa na to jacy jesteśmy. Po
każdym wyborze, chcemy czy nie, zmieniamy się i nabieramy doświadczenia. Co
to oznacza? Ano, ni miej ni więcej to, że
gdybyśmy za chwilę stanęli przed takim
samym wyborem, to zareagowalibyśmy
już inaczej. Bo jeżeli nasz poprzedni wybór był właściwy, to teraz byłby taki
sam, ale dokonany w większym przekonaniem, pewnością. Natomiast, jeżeli
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MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Islamiści zburzyli katolicki klasztor
z V w. Tak zwane Państwo Islamskie
sprofanowało i zrównało z ziemią katolicki klasztor Mar Elian w miejscowości
Al Qaratayn koło Homsu, pochodzący z
V wieku. Zniszczono też sarkofag św.
Eliana, zamęczonego przez Rzymian w
285. Przed 10 laty placówkę odrestaurowano staraniem włoskiego jezuity o.
Paola Dall’Oglio, porwanego przez dżihadystów 2 lata temu.
Minister edukacji postuluje seksedukację. Wraz z początkiem nowego
roku szkolnego do podstawy programowej przedmiotu "wychowanie do życia w
rodzinie" mają być wprowadzone "treści
antydyskryminacyjne". Rodzice oraz
członkowie 26 organizacji prorodzinnych
zapowiedzieli demonstrację pod hasłem:
"Stop dewiacji w edukacji!", w której
wyrażą sprzeciw demoralizującym programom edukacyjnym.
Polski Episkopat o in vitro. Swoje
negatywne stanowisko wobec kwestii
zapłodnienia pozaustrojowego Episkopat
Polski wyrażał w ostatnich latach wielokrotnie. Od początku – kiedy pojawił się
ten temat - Konferencja Episkopatu Polski konsekwentnie wypowiada się wskazując na konieczność przyjęcia w Polsce
ustawodawstwa bioetycznego, pod wa5

runkiem jednakże poszanowania godności osoby ludzkiej i ochrony życia człowieka.
Loteria fantowa, tort czekoladowy
i 110 balonów na urodziny św. Faustyny. Urodzinową imprezę św. siostry
Faustyny organizują wraz z młodzieżą
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia. 22 sierpnia z łagiewnickiego
wzgórza w Krakowie do nieba poleciało
110 balonów, a goście skosztowali czekoladowego tortu.
Już ponad 230 tys. zarejestrowanych pielgrzymów. Na Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie zarejestrowało
się już 1021 makrogrup, czyli ponad 230
tys. pielgrzymów. Połowa to Polacy –
informuje ks. Andrzej Wołpiuk, koordynator sekcji rejestracji Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. Rejestracja na Światowe Dni Młodzieży w 2016
roku została uruchomiona 26 lipca.
Dar trzeźwości w intencji ŚDM 2016. Z inicjatywy Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej przy
współpracy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka odbywa się akcja MDM, czyli
„Młodzi dla młodych”. Polega ona na
złożeniu daru szeroko rozumianej abstynencji w intencji dobrych przygotowań
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

TABLICA OGŁOSZEŃ:

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
Szanowni Państwo!
Zapraszam na spotkanie konsultacyjno-informacyjne, na którym zaprezentowany
zostanie projekt Strategii Rozwoju Gminy Miasta Puck na lata 2015-2025.
Dokument powstaje również dzięki Państwa zaangażowaniu. Dziękuję za dotychczasowy udział w pracach nad Strategią i zapraszam do dalszego jej kształtowania
poprzez udział w spotkaniu, które odbędzie się w sali ratuszowej, Plac Wolności 1
dnia:
26.08.2015 r. o godz. 17°°
Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.
Chcielibyśmy z Państwem omówić najważniejsze założenia Strategii:

krótko zaprezentować wyniki ankiet

omówić zaproponowaną wizję

omówić cele strategiczne i operacyjne

porozmawiać na temat inwestycji
Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej
www.miastopuck.pl
Spotkanie jest otwarte, serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje, każdy może wziąć udział.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

Siedemdziesiąt sześć lat temu został podpisany wrogi Polsce pakt RibbentropMołotow. Parlament Europejski postanowił, aby w dniu 23 sierpnia obchodzono co roku Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.
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Z tej okazji zachęcamy do modlitwy za ofiary nazizmu i komunizmu oraz
o zachowanie ludzkości przed nowymi zagrożeniami ze strony reżimów totalitarnych.
Jutro zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
25 sierpnia obchodzić będziemy 110 rocznicę urodzin naszej patronki, św.
Faustyny Kowalskiej. Dlatego nasze cotygodniowe nabożeństwo do miłosierdzia Bożego odprawimy wyjątkowo we wtorek, a nie w piątek.
W środę, w Uroczystość MB Częstochowskiej, na mszach św. po Ewangelii
odnowimy Śluby Jasnogórskie.
Także w środę o godz. 8.30 msza święta wspólna za zmarłych.
W sobotę o godz. 16.00 modlitwą różańcową rozpoczniemy kolejną mszę św.
z modlitwami o uzdrowienie na duszy i na ciele. Serdecznie zapraszamy. Jednocześnie jeszcze raz przypominamy, że z nacji nabożeństwa msza św. wieczorna sprawowana będzie o godz. 17.00!!!
W przyszłą niedzielę, ze względu na Dożynki Powiatowe, wyjątkowo o godz.
8.00, obchodzić będziemy nasze Parafialne Dożynki, natomiast na Mszy św. o
godz. 11.30 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci „0” i
pierwszoklasistów.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 24 sierpnia - św. Bartłomieja
8.30 + rodz. Anna i Leon Rzepa, Franciszka i Jan Oleś oraz brat Stanisław
w 5 rocz. śm. Anny
18.00 + rodz. Lessnau, siostry i zm. z rodz. Lessnau i Koy
+ mąż Kazimierz Zelewski, rodz. z ob. str. oraz bracia August i Paweł Rinc
Wtorek – 25 sierpnia
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 błog. Boże i wszelką łaskawość
z okazji 25 rocz. ślubu Anny i Kazimierza
+ z rodz. Kortals, Roszman, Lassin i Kolek
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Środa – 26 sierpnia - NMP Częstochowskiej
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Józef, Eleonora, Krystyna i Jan Rosengarten
+ Marianna i Franciszek, bratowa Stanisława oraz Irena i Ignacy
Czwartek – 27 sierpnia - św. Moniki
8.30 + rodz. Jan i Łucja oraz rodzeństwo z rodz. Zelewskich i Adas z okazji urodz. Jana
+ Anna, Łucja i Paweł w 43 rocz. śm. mamy
18.00 + Alfons Rigga w 6 rocz. śm, rodzice, teściowie i krewni z ob. str.
Piątek – 28 sierpnia - św. Augustyna
8.30 + rodz. Felicja i Mikołaj Nagórni w 24 rocz. śm. Felicji
18.00 o nawrócenie grzeszników
+ Agnieszka Asmus w dniu urodz., zm. z rodz. Asmus i Jeschke oraz Ola Necel
Sobota – 29 sierpnia - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
8.30 + Gabriela Mudlaf w dniu urodz.
16.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
NA DUSZY I NA CIELE
17.00 + Kazimierz Dettlaff w 1 rocz. śm.
+ Danuta i Bernard Roszman w rocz. śm. Danuty, Brygida Elent i zm. z rodz.
Roszman i Elent
XXII Niedziela w ciągu roku – 30 sierpnia
8.00
DOŻYNKI PARAFIALNE
+ Krystyna, Eleonora, Józef i Jan Rosengarten oraz Magdalena, Klara i Józefa
Styn w 17 rocz. śm. Krystyny i w rocz. ur. Józefa
+ Stanisław Selke
10.00 + Korneliusz Żukowski, Pelagia i Józef Szopińscy, Charlota i Stanisław
Żukowscy oraz Jadwiga Mielewczyk
11.30 + Maria i Józef Bastubba oraz zm. z rodz. Kos, Pieper i Bizewskich
18.00 o zdrowie i świętość w życiu zakonnym dla siostry Stellany z okazji urodz.
oraz o błog. dla rodziny i przyjaciół

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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