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uż za chwilę październik, miesiąc tradycyjnie poświęcony Różańcowi Świętemu. Zatem poświęćmy parę myśli tej
modlitwie, tak bardzo drogiej sercom
nam wierzącym. Modlitwa ta jest bardzo
ważna, ale nie wystarczy tego wiedzieć
tylko w ogólności, lecz dobrze jest samemu być przekonanym o jej wartości,
aby modlić się „z przekonania”, a nie
tylko dlatego, że „tak się robi, tak wypada”. W modlitwie różańcowej należy
wsłuchać się w Boży Przekaz, w Boże
Słowo. Jak nauczał św. Jan Paweł II „(…)
modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludz1

kiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i
intencje pierwszej z odkupionych, Maryi,
Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą
za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do
stania się wraz z Nim współdziedzicami
chwały Ojca”. W tym kontekście wciąż
aktualne są słowa papieża Leona XIII
„(…) Różaniec daje znakomity owoc,
bardzo odpowiedni do potrzeb naszych
czasów. Bowiem w epoce, w której cnota wiary w Boga jest codziennie wystawiana na niezwykle poważne niebezpieczeństwa i prowokacje, chrześcijanin
znajduje w Różańcu obfite środki do jej

zasilenia i umacniania”. Różaniec jest
modlitwą pokornych. Zakłada pokorę, a
jednocześnie jej uczy i ją odnajduje. To
ważne, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia,
a wywyższa pokornych, jak zaświadcza
sama Maryja. Różaniec uczy wyciszenia i
pokory, bo sam jest środkiem niezwykle
cichym, ubogim i prostym, ale jednocześnie przynoszącym bogate owoce. „Bóg
wybrał właśnie to, co głupie w oczach
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał,
co niemocne, aby mocnych poniżyć” ( 1
Kor 1, 27). Różaniec jest modlitwą prostą, ale jednocześnie kompletną pod każdym względem. Człowiek włącza się w
nią ciałem i duszą, swoim głosem i dłońmi, swym umysłem i sercem. Wszystkie
rodzaje modlitwy łączą się w nim i uzupełniają: uwielbienie, pochwała, błaganie,
wstawiennictwo, dziękczynienie. Czy
różaniec nie jest Ewangelią w skrócie?
Myli się bardzo ten, kto z pogardą, lekceważeniem, czy też wyższością patrzy
na modlących się na różańcu jako tych,
którzy mieliby być ślepi, prymitywni,
naiwni, oderwani od rzeczywistości.
Wszak sam Jezus modlił się „Wysławiam
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt
11, 25). Św. Jan Paweł II pisał „(...) różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna
w swej prostocie i głębi zarazem. (...) Ta
prosta modlitwa różańcowa pulsuje nie-

jako życiem ludzkim”. W modlitwie różańcowej Maryja staje się naszą Przewodniczką i Opiekunką. Leon XIII pisał
„Maryja widzi i zna o wiele lepiej niż
ktokolwiek inny wszelkie sprawy i potrzeby, które nas dotyczą: pomoc, jakiej
potrzebujemy w obecnym życiu, zagrażające niebezpieczeństwa prywatne i publiczne, trudności i choroby, walki o
zbawienie duszy (...). Może i pragnie nam
pomóc dzięki modlitwie różańcowej”.
Natomiast św. Józef Sebastian Pelczar
mówił „Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia.
Różaniec jest kotwicą, którą Maryja
chwyta kuszonych i trzyma przy sobie,
by ich nie uniosła fala”. Różaniec to droga Maryi w obliczu Jezusa. To nasza droga, droga wiary, miłości, nadziei, milczenia i słuchania. Św. Maksymilian Kolbe
powiadał „(…)nie ma tak głębokiego
upadku, z którego z pomocą Niepokalanej nie doszlibyśmy do wysokiej świętości." Różaniec prowadzi nas do doskonałego poznania Jezusa Chrystusa i siebie
samych. Modlitwa różańcowa, jak pisze
papież Benedykt XVI „(…) wprowadza
serce w stan spokoju, a słowa, przede
wszystkim zaś postać Maryi i Chrystusa,
koją i wyzwalają duszę, kierują jej spojrzenie w stronę Boga”. Odmawiając Różaniec uczymy się patrzeć na Chrystusa
sercem Jego Matki. Uczymy się patrzeć
na siebie samych. Według kard. Stefana
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Wyszyńskiego „Gdy nie znajdujemy rady
wobec różnych przeciwności, zostaje
jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić
się”. Św. Jan Maria Vianney powiadał
„(…)Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. Autentyczny, szczery, z głębokim
rozważaniem różaniec to nie tylko
„szeptanie zdrowasiek”, ale nade wszystko to szkoła ucząca nas życia w pełni
chrześcijańskiego. Szkoła wzniesienia się
duszy ku Bogu. Różaniec ukazuje i przybliża nam galerię ewangelicznych przykładów i obrazów, w których zamyka się
cały program naszego nawrócenia, dążenia do świętości i doskonałości. Rozważając tajemnice różańcowe poznajemy
sens naszego istnienia, drogę wiodącą do
osiągnięcia szczęścia i życia wiecznego.
Różaniec jeśli nie staje się bezmyślnym
powtarzanie słów, płytkim przyzwyczajeniem, wówczas ma moc doskonalącą

życie, umacnia w miłości, nadziei i wierze, a tym samym prowadzi do świętości. Modlitwa różańcowa jest syntezą
naszej wiary, podporą naszej nadziei,
żarem naszej miłości, światłem życia .
Według św. Ojca Pio „Różaniec jest narzędziem łaski, cennym elementem życia
wewnętrznego i skutecznym środkiem
duchowego zbudowania”. Różaniec daje
siły w walce przeciw duchowi błędu i zła.
Jak mówił św. Ludwik Grignion de Montfort „(…)uzbrójcie się bronią Boga, uzbrójcie się w Różaniec”. Różaniec jest
szkołą formowania prostoty serca i czystego spojrzenia. W modlitwie różańcowej człowiek otrzymuje o wiele więcej,
niż w gruncie rzeczy zasługuje. Otrzymuje spokój serca, ukojenie, oraz siły i odwagę do pójścia naprzód. Pamiętajmy o
modlitwie różańcowej - gdyż pochodzi
Ona z Nieba i do Nieba prowadzi!

Małżeńska tożsamość
duje się właściwą tożsamość małżeńską.
Tworzenie owe tożsamości wspólnotowej jest tak samo istotne jak tworzenie
tożsamość w życiu poszczególnego człowieka. Jeśli człowiek nie odkryje własnej
tożsamości, nie będzie wiedział kim naprawdę jest. Co więcej nie odkryje własnej godności i wyjątkowości w otaczającym go świecie. Istotne jest to, aby swo-

Ks. Piotr Pastewski

D

la nas, ludzi prawdziwie wierzących, nie ma wątpliwości, że związek mężczyzny i kobiety, którzy dorośli
do bycia ze sobą "na zawsze", to życie
sakramentalne i związana z nim głęboka
duchowość. To właśnie na jej bazie bu3

oją tożsamość określić przede wszystkim w odniesieniu do Stwórcy. Podobnie
i małżonkowie, jako najbardziej podstawowa wspólnota, musi odkryć jaką wartość ma w oczach Boga i ile dla Niego
znaczą. Dopiero wówczas będą mieli
świadomość własnej wartości, odkryją
własną godność i zrozumieją w czym
tkwi istota ich
powołania.
Małżeństwo
sakramentalne
- jak głosi Kościół święty jest nie tylko
naturalnym
związkiem
mężczyzny i
kobiety, ale w
tej wspólnocie
objawia
się
szczególna
miłość Boga do człowieka. Można by
powiedzieć, że we wspólnocie sakramentalnej człowiek miłowany jest miłością podwójną: po pierwsze miłością jaką
Bóg obdarza każdego z nas, a po wtóre
małżonkowie mają specyficzny udział w
miłości Trójcy Świętej. Możemy chyba
zatem zgodzić się z o. Ksawerym Knotzem, który uważa, że "małżeństwo jest
w samym centrum historii zbawienia".
Zresztą bardzo mocno tę prawdę podkreślał w swoim nauczaniu św. Jan Paweł
II. Inną ważną cechą miłości małżeńskiej

jest utożsamianie jej z miłosną relacją
Jezusa Chrystusa do swojej Oblubienicy
- Kościoła. Chrystus za Kościół oddał
swoje życie! I nie ma piękniejszego obrazu miłości niż ofiara Pana Jezusa. Aby
małżonkowie mogli przeżyć tę niezwykłą
relację muszą przede wszystkim sami
stać się cząstką Kościoła, muszą w tym
Kościele odnaleźć
swoje
miejsce. Dzieje
się tak przez
życie Słowem
Bożym i przez
życie
sakramentami.
Zresztą
sam
sakrament małżeństwa sprawia, że dwoje
ludzi staje się
już małą wspólnotą Kościoła. Nie możemy też zapomnieć, że tak jak cały Kościół żyje modlitwą, tak i w Kościele Domowym nie
może jej zabraknąć. Oczywiście modlitwa nie sprawi, że w małżeństwie czy
rodzinie nagle zginą wszystkie problemy,
ale pomoże je łatwiej pokonać. To trwanie w Kościele przez słowo Boże, sakramenty i modlitwę pomaga w śmiałym
stawianiu czoła wszelkim kryzysom i
doświadczeniom. Wspomniany wyżej o.
Knotz w jednym z wywiadów powiedział
jak ważne jest właściwe odbieranie i
4

i przeżywanie trudnych życiowych sytuacji. W takich chwilach "mogą odkryć, że
jest to doświadczenie, próba wiary, która pomaga człowiekowi odkryć coś dla
niego ważnego. Małżonkowie, w trudnym doświadczeniu mogą zniszczyć swoją więź, a mogą ją umocnić. Kryzys może
mieć różne finały zależnie od tego, w jaki
sposób człowiek myśli, jaką ma relację
do Pana Boga i jaką więź ze współmałżonkiem. Małżonkowie potrzebują bar-

dzo konkretnej umiejętności odczytywania działania Boga w ich więzi małżeńskiej. Wówczas będą widzieć szerzej, niż
tylko sprowadzając swoje problemy do
kwestii medycznych, socjologicznych czy
psychicznych." Pragnę na koniec wszystkim małżonkom życzyć tej nadprzyrodzonej umiejętności, która zaowocuje
piękną wzajemną więzią i miłością pełną
czułości oraz radości i przyjemności bycia ze sobą.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Pięcioletnia dziewczynka pokonała
bariery bezpieczeństwa i przekazała list Franciszkowi. Pięcioletniej
dziewczynce udało się pokonać w miniony czwartek metalowe bariery bezpieczeństwa na trasie przejazdu kolumny
papieskiej z Narodowego Sanktuarium
Niepokalanego Poczęcia NMP do nuncjatury w Waszyngtonie i dostarczyć
odręcznie napisany list do papieża Franciszka.
Ks. F. Lombardi: pielgrzymka na
Kubę przesłaniem radości i nadziei.
„Dziękuję wszystkim Kubańczykom. Z
serca dziękuję!” – taki był tweet papieża
z 22 września, podsumowujący jego wizytę na Kubie. W wywiadzie dla Radia
5

Watykańskiego rzecznik prasowy Stolicy
Apostolskiej ks. Federico Lombardi podkreślił wielką radość i otwartość Kubańczyków, za którą Ojciec Święty chciał im
podziękować.
Historyczna wizyta papieża w Kongresie USA. Naród może być uznany
za wielki, kiedy broni wolności, kiedy
krzewi kulturę, która pozwala ludziom
„marzyć” o pełnych prawach dla wszystkich, gdy dąży do sprawiedliwości i stara
się o sprawy uciśnionych, gdy opowiada
się za dialogiem i sieje pokój. Przypomniał o tym Franciszek w przemówieniu
podczas wspólnej sesji Kongresu Stanów
Zjednoczonych na Kapitolu w Waszyngtonie. Tym samym stał się pierwszym
papieżem, który zabrał głos w amerykańskim parlamencie.

Przemówienie Franciszka w ONZ.
"Świat stanowczo domaga się od wszystkich rządzących woli skutecznej, praktycznej, stałej, wyrażającej się w konkretnych krokach i bezpośrednich środkach służących ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego i jak najszybszemu przezwyciężeniu zjawiska wykluczenia społecznego i ekonomicznego" powiedział Franciszek w przemówieniu
na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ
w Nowym Jorku.
Arabia Saudyjska: ponad 700 osób
nie żyje w wyniku paniki w Mekce.
Co najmniej 717 osoby zginęły a 805
doznało poważnych obrażeń w wyniku
paniki, do jakiej doszło w Mekce 23
września – w pierwszym dniu tzw. Wielkiej Pielgrzymki do świętych miejsc islamu w Arabii Saudyjskiej. Według miejscowych władz przyczyny tragedii nie są
jeszcze do końca wyjaśnione, ale wiadomo już, że doszło do niej wskutek gwał-

townej ucieczki tysięcy ludzi do miasteczka namiotowego w Minie, oddalonej ok. 5 km od Mekki.
Bp Janiak udzielił bierzmowania
skazanym z Zakładu Karnego. Biskup kaliski Edward Janiak udzielił sakramentu bierzmowania sześciu mężczyznom z Zakładu Karnego w Kaliszu. Dokonał tego podczas Mszy św. w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Kaliszu.
Franciszek kanonizował Junipero
Serrę. Z udziałem setek tysięcy wiernych Ojciec Święty dokonał kanonizacji
żyjącego w XVIII-wieku hiszpańskiego
franciszkanina, który żył i działał głównie
na terenie dzisiejszej Kalifornii, gdzie
m.in. założył San Francisco. Uroczystość
odbyła się przed Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP, a
wziął w niej udział między innymi wiceprezydent USA, katolik Joe Biden.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
2.

3.

W poniedziałek w połączeniu z mszami świętymi pomodlimy się przez wstawiennictwo błog. Marty Wieckiej.
We wtorek obchodzimy święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
dlatego dodatkowo odprawimy nabożeństwo do św. Michała. Godzinki rozpoczną się o godz. 7.55 i 17.25.
W środę o godz. 8.30 msze św. wspólna za zmarłych.
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4.



5.
6.





7.
8.

Od czwartku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które sprawować będziemy:
w co dzień o godz.8.30 i 17.30
w niedziele tylko o godz. 17.30
Dzieci za udział w nabożeństwach otrzymywać będą pamiątkowe obrazki.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
pierwszy czwartek – Godzina święta rozpocznie się o 17.00; przypominamy
też kandydatom o spowiedzi św.; ponieważ będzie to już październik i pierwsze nabożeństwo różańcowe, dlatego od 17.00-17.30 adoracja w ciszy.
pierwszy piątek - czcimy Najświętsze Serce Boże; okazja do spowiedzi o godz.
8.00 i 17.00
pierwsza sobota - o godz. 17.30 rozpocznie się nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi
W tym tygodniu odwiedzimy chorych z Komunią św..
Podajemy intencję różańcową na październik: „Aby został zlikwidowany handel ludźmi, który jest współczesną formą niewolnictwa.”

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 28 września - św. Wacława
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 + Heinz i Stefania Kupperschimdt oraz Eryka Lademann
+ Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
+ Józef Nadolski - msza św. gregoriańska
Wtorek – 29 września - św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
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 + Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
+ Józef Nadolski - msza św. gregoriańska
7

Środa – 30 września - św. Hieronima
8.30
18.00

MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
o nawrócenie grzeszników
+ Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
+ Józef Nadolski - msza św. gregoriańska

Czwartek – 1 października - św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
18.00

Panny, Królowej Polski
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla

Urszuli i Andrzeja w 35 rocz. ślubu
+ Józef Nadolski - msza św. gregoriańska
Piątek – 2 października - św. Aniołów Stróżów
8.30 + Józef Nadolski - msza św. gregoriańska
18.00 + Józef i Roman Zelewscy oraz Bronisława i Stanisław Hintzke
+ Józef Glose w dniu urodz.
Sobota – 3 października
8.30 + Józef i Bronisława Szczypiorowscy w rocz. śm. Józefa
18.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
+ Józef Nadolski - msza św. gregoriańska
XXVII Niedziela w ciągu roku – 4 października
8.00

w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie

+ Józef Nadolski - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Korneliusz, Charlotta i Stanisław Żukowscy, Pelagia i Józef Szopińscy oraz
Jadwiga Mielewczyk
11.30 + Bronisław Dettlaff w rocz. urodz.
18.00 + mąż i ojciec Józef Cieślak w 1 rocz. śm.

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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Ks. Zbigniew Zieliński mianowany
biskupem pomocniczym w Gdańsku

K

siądz Zbigniew Zieliński,
proboszcz
bazyliki mariackiej w
Gdańsku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Nominację ogłosiła
26 września Nuncjatura
Apostolska w Polsce. Stolicą tytularną biskupa
nominata jest Medeli.

pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście, następnie przez rok
w archikatedrze oliwskiej.
W 1995 r. ks. Zbigniew Zieliński podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i społecznych na kierunku
Politologia i Nauki Społeczne. W 2004 roku obronił pracę doktorską z socjologii, pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego („Przekaz
wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 roku”).
17 marca 2000 r. zostaje dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od roku akademickiego 2002/2003 wykłada teologię
pastoralną w Gdańskim Seminarium Duchownym. W roku akademickim 2004/2005 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 2004-2007 ks. Zbigniew Zieliński był proboszczem w parafii św.
Michała Archanioła w Sopocie. 9 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie.
Pracę proboszcza archikatedry oliwskiej łączył z funkcją dyrektora Wydziału

Biskup nominat ma 50 lat i jest doktorem socjologii religii. Wykładał w Gdań-

Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. 27 października 2014 r.

skim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gdańskim. Kierował wy-

został proboszczem konkatedralnej bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

działem duszpasterskim i czynnie uczestniczył w licznych inicjatywach dusz-

W ciągu swojej posługi kapłańskiej Biskup Nominat realizował się jako kate-

pasterskich, zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży i różnych środo-

cheta, duszpasterz młodzieży akademickiej oraz różnych środowisk Trój-

wisk. Gdańskie korzenie są dla Nominata – jak sam podkreśla – szczegól-

miasta, między innymi leśników czy Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper

nym zobowiązaniem do pielęgnowania i rozwijania bogactwa wiary Pomorza

Fidelis”, a także jako wykładowca seminarium duchownego. Uczestniczył w

i Kaszub oraz ducha solidarności.

przygotowaniu papieskiej pielgrzymki do Trójmiasta w 1999 r., w pracach III

Ks. prał. dr Zbigniew Jan Zieliński urodził się w styczniu 1965 r. w Gdańsku.

Synodu Gdańskiego oraz przeprowadził w archidiecezji gdańskiej peregry-

W 1985 r. egzaminem maturalnym oraz obroną pracy dyplomowej ukończył

nację obrazu Jezusa Miłosiernego, trwającą sześć lat. Pasję duszpasterską

gdańskie „Conradinum” – Technikum Budowy Okrętów. Następnie wstąpił

łączył z powierzanymi mu zadaniami administracyjnymi, takimi jak renowa-

do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk, a potem jako kapłan,

cja zabytkowych obiektów sakralnych, w szczególności archikatedry oliw-

posługiwał w pallotyńskim domu opieki społecznej dla osób upośledzonych

skiej.

w Gdańsku (1987-1993). W czasie seminarium odbył też praktykę duszpa-

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbignie-

sterską w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

wa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydziela-

Święcenia prezbiteratu przyjął 18 maja 1991 r. z rąk abp. Tadeusza Gocłow-

jąc mu stolicę tytularną Medeli.

skiego. Przez dwa lata pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku
-Przeróbce. Po święceniach kapłańskich przez osiem lat pracował w parafii
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