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Św. Janie Pawle II
Dziękujemy!

„

duchowym ojcostwem i miłością. Wszyscy pamiętamy Jana Pawła II: Jego oblicze, Jego radość, Jego miłość do Boga i
ludzi, Jego cierpienie. Kwestie wolności,
godności, praw człowieka, moralności,
wiary, odpowiedzialności, pokoju były
dla Jana Pawła II priorytetem, podstawą
głoszonych prawd. Papież-Polak swoim
życiem niestrudzenie realizował ideał
chrześcijańskiej świętości. Zawsze skory
do niesienia pomocy, obejmujący miłością każdego człowieka, ale zarazem stanowczy i bezkompromisowy w obronie
prawd wiary i fundamentalnych wartości.
Pamiętamy Jego głęboką wiarę, która
była niezwykłym świadectwem w naszym
zdechrystianizowanym i obojętnym
świecie, coraz bardziej oddalonym od
Boga i żyjącym tak, jakby Bóg nie istniał.
Jak nauczał Nasz Wielki Rodak „Wiara
to obcowanie z tajemnicą Boga, uwierzyć, to znaczy 'powierzyć siebie' samej
istotnej prawdzie słów Boga Żywego,
znając i uznając z pokorą, jak niezbadane
są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi”. Zawsze pozwalał się tej wierze prowadzić, a Jego pontyfikat i wszelka działalność apostolska były przez nią oświetlana. Jan Paweł II posiadał wiarę przeży-

Helena Oksiuta

Nie lękajcie się! Otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi!”. Dobrzy pasterze są darem Bożym dla Kościoła. Takim darem
wciąż przecież „żywym” jest św. Jan Paweł II. Mówiąc o Janie Pawle II możemy
wskazać wiele bardzo ważnych spraw i
wartości, których był niezwykłym przykładem i za co powinniśmy być Jemu
wdzięczni. Wdzięczność, czyli jeden z
podstawowych składników bycia zwyczajnie dobrym człowiekiem. Mimo to,
nie potrafimy być wdzięczni, szczerze jej
okazywać. Czemu? Bo to niepotrzebne?
Bo ciągle nam mało? Bo wdzięczność to
oznaka słabości? A nasza wdzięczność
wobec Jana Pawła II? Jan Paweł II jeden z
najbardziej charyzmatycznych osobowości i najwybitniejszych myślicieli doby
współczesnej, wzór, nauczyciel, przewodnik, mąż stanu, mistyk. Ten Wielki
Człowiek wiele włożył w pogłębienie
katolickiej teologii, w rozwój katolickiej
nauki społecznej, dialogu ekumenicznego
i międzyreligijnego oraz w dynamikę
życia chrześcijańskiego. Jan Paweł II porywał tłumy, jednoczył, obdarzał ludzi
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waną egzystencjalnie, osobiście. W tym
względzie pozostaje dla nas i dla świata
wzorem. Jan Paweł II pokazał nam, że
świętość jest możliwa dla każdego, tu i
teraz. Nasz Wielki Rodak mówił o
świętości „(…) wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie
wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury
danej epoki. W rzeczywistości świętość
jest darem i zadaniem zakorzenionym w
chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym
wszystkim członkom Kościoła w każdej
epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w
działalności publicznej, w życiu zarówno
jednostek, jak rodzin i wspólnot. Tak jak
sól nadaje smak pożywieniu i jak światło
oświeca ciemności, tak świętość nadaje
pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem
chwały Bożej”. Dążenie do świętości jest
podstawowym programem życia i celem
każdego chrześcijanina. Powinniśmy być
wdzięczni Naszemu Wielkiemu Rodakowi za to, że pokazał nam, jak przyjmować krzyż w najbardziej rozdzierających
nas cierpieniem chwilach życia – wiedząc, że krzyż nie jest ostatnim słowem
ze strony Pana Boga. Dziękujemy Janowi
Pawłowi II za ojcowską dobroć, chwałę
krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Do-

brego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę do osiągnięcia wiecznego
szczęścia i zjednoczenia z Panem. Dla Jan
Paweł II podstawową misją było właśnie
głoszenie miłości Boga, Jego miłosierdzia
i przebaczenia. Jan Paweł II cały swoim
życiem udowadniał i podkreślał, że nie
tylko dla Kościoła, ale dla każdego
chrześcijanina najważniejsza powinna być
osobista ewangelizacja, odnowa duchowa. Tylko w kontemplacji otrzymujemy
łaskę coraz głębszego poznania Pana,
Jego miłości. Pamiętamy Papieskie skupienie, zatopienie w modlitwie. On sam
mówił „(…) czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale
czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z
innymi i naszemu życiu”. Dziękujmy Janowi Pawłowi II za Jego działalność apostolską i ewangelizacyjną, obejmującą
dosłownie cały świat. Nasz Umiłowany
Rodak zawsze powtarzał „Drogą Kościoła jest człowiek”. Szczególnie troszczył się o człowieka, o rodzinę, o godność i rozwój; ludzkie cierpienie, wolność, solidarność, sumienie, prawdę.
Powinniśmy być również wdzięczny za
Jego otwartość, tolerancję, umiejętność
słuchania, posługę w duchu dialogu i empatii. Dialogu, który ma zbliżyć do siebie
ludzi prezentujących nawet skrajnie odmienne poglądy, w imię prawdy, wolności i pokoju. Św. Jan Paweł II słowem i
3

przykładem prowadzenia dialogu uczył
nas że „(…) w dialogu trzeba jasno mówić, kim jestem (…) kim pragnę być i
kim chcę pozostać”. Sam Jan Paweł II
uczył nas wdzięczności: Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, rodzicom, nauczycielom.
Pełni wdzięczności niesiemy również
zobowiązanie moralne i duchowe, aby
Jego postać i nauczanie nie było nigdy
zapomniane. Kard. Stanisław Dziwisz
pisze „(…) kontakt z Ojcem Świętym
nadal trwa, prowadzimy z Nim nadzwy-

czajny dialog. On odpowiada na nasze
modlitwy”. Św. Jan Paweł II jest wciąż
obecny wśród nas. I nie chodzi tu tylko
o „Cuda” za Jego wstawiennictwem,
uzdrowienia. On wspiera i pomaga nam,
żebyśmy nie zgubili tej „chrześcijańskiej
natury” w codziennym życiu. Jak pisał
św. Jan Chryzostom „Najlepszą gwarancją wdzięczności jest pamięć o dobrodziejstwie i ciągłe dziękczynienie”. A czy
pamiętamy i dziękujemy…

Byłem na chwilę w niebie
Oszczędne kolorowe światła i unoszący
się delikatny dym stworzyły klimat dla
naszych oczu. Potem pojawiły się cztery
osoby - muzycy. To jednak była zapowiedź tego co doświadczyły nasze uszy.
Popłynęła spokojna, nastrojowa muzyka i
wreszcie zabrzmiał głos, dla którego tu
zebraliśmy się - głos Antoniny Krzysztoń
W którymś momencie nachyliłem się do
siedzącej obok zaprzyjaźnionej osoby i
spytałem: "Czy to jest niebo?" W odpowiedzi usłyszałem pełne zamyślenia:
"Może...". A ja nie mam wątpliwości:
Tosia Krzysztoń zaprosiła nas w ponad
półtoragodzinną podróż do nieba. Każda
następna ballada śpiewana anielskim głosem była jak kolejny ‘milowy krok’ w
"Krainę Bożej Łagodności". Ktoś w in-

Ks. Piotr Pastewski

N

ie, nie jest to niestety opowieść z
tych, o których można przeczytać
w książce, czy obejrzeć w filmie "Niebo
istnieje naprawdę". Nie przeżyłem
śmierci klinicznej i nie miałem mistycznej
wizji o tym jak jest w niebie. Skąd więc
taki tytuł?
Jest czwartek, 8 października, dochodzi
godz. 22.00. Właśnie wróciłem z Wejherowa, gdzie wraz z przyjaciółmi byłem
na... koncercie. Tak, na koncercie! Niezwykłym koncercie. Trochę po godzinie
19.00 rozpoczęła się dla nas i wszystkich
zgromadzonych w głównej sali wejherowskiego WCK cudowna ‘podróż’.
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ternecie napisał: "I za każdym razem to
przeżycie, które zaliczam do tych
"duchowych". Jeżeli po koncercie
wszystko aż w duszy ci śpiewa, gra, chce
ci się tańczyć, nucić, przytulać ludzi, do
wszystkich się uśmiechasz i w nosie
masz wszystkie problemy - to chciałoby
się tylko aby takie chwile zdarzały się
częściej.
Niesamowita postać, głos, wrażliwość.
Zawsze na scenie na bosaka, by mieć
bliższy kontakt z ziemią, gdy zaczyna

śpiewać wszyscy zdajemy sobie sprawę,
że ma też kontakt z aniołami." We
wspomniany czwartek, dzięki Antoninie
Krzysztoń, i my zostaliśmy wprowadzeni
w ten mistyczny anielski świat. Kiedy
'przypłynęła' "Perłowa łódź", stała się
zapowiedzią, że czas wracać na ziemię...
Jeszcze zabrzmiał "Rzepakowy miód",
dwa bisy i niestety... cudowna podróż do
nieba skończyła się. Jak strasznie trudno
wraca się z nieba na ziemski padół...

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
By rodzina była silna Bogiem - XV
Dzień Papieski. "Tegoroczny Dzień
Papieski odbywa się pod hasłem „Jan
Paweł II – Patron Rodziny”. Głównym
organizatorem wydarzeń jest obchodząca w tym roku jubileusz 15-lecia Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a także
„Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”.
Hasło XV Dnia Papieskiego „Jan Paweł II
– Patron Rodziny” jest bezpośrednim
nawiązaniem do zwołanych przez Papieża Franciszka obrad XIV Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym,
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który odbywa się w dniach 4-25 października 2015 r. w Rzymie. Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której
misją jest propagowanie nauczania św.
Jana Pawła II, poprzez tegoroczne obchody podkreśla szczególną troskę Papieża Polaka o świętość i trwałość rodzin."
Papież błogosławi wszystkim
uczestnikom Dnia Papieskiego. 11
października obchodzony jest XV Dzień
Papieski. Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek skierował na ręce kard. Kazimierza Nycza, uczestników, organizatorów i
stypendystów Fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia pozdrowienia i swoje błogosławieństwo.
10 października premiera spotu

promującego ŚDM 2016. W głównym wydaniu „Wiadomości” TVP1 odbyła się 10 października br. premiera
spotu promującego Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Realizatorami klipu

pt. "Miłosierdzie bez granic" są Komitet
Organizacyjny ŚDM Kraków 2016, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.
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Dziś w naszej ojczyźnie obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II –
Patron rodziny. W tym dniu okazujemy nasze modlitewne dziękczynienie za
wyniesienie na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka, a przed kościołem odbywa
się zbiórka na fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Również dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszystkie
ofiary serdecznie dziękujemy.
We wtorek ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Rozpocznie się ono
o godz. 19.00. Mimo, że tego dnia nie będzie mszy św. o godz. 18.00, to – jak
co dzień – o godz. 17.30 zapraszamy dzieci na nabożeństwo różańcowe.
W środę, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich życzliwością i płynącą z serca gorącą modlitwą.
Także w środę o godz. 17.30 rozpocznie sie comiesięczne nabożeństwo dla
czcicieli św. o. Pio. Natomiast w piątek zapraszamy czcicieli Szkaplerza św.
W najbliższy piątek przypada 12 rocz. śm. ks. kan. Andrzeja Wieckiego. Z tej
okazji w jego intencji odprawiamy mszę św. w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.
W sobotę o godz. 16.00 różańcem św. rozpoczniemy kolejne nabożeństwo o
uzdrowienie i uwolnienie. Kolejny raz przypominamy, że przy okazji tego nabożeństwa msza św. wieczorna jest sprawowana o godz. 17.00!
Przypominamy też o modlitwie różańcowej, w której Kościół trwa w październiku. Gromadzimy się na niej w co dzień o godz. 8.30 i 17.30, a w niedzielę tylko o godz. 17.30.
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9.

Za tydzień – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy
Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Podobnie jak dziś,
przy wejściu do kościoła odbędzie się zbiórka, a ofiary przeznaczone będą na
cele misyjne Kościoła.
10. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną:

„Niedziela” i „Gość Niedzielny” (tematem obu tygodników jest Dzień Papieski i rodzina)

Przypominamy, że prenumeratorzy mogą odebrać październikowy numer
"Różańca"

Biuletyn „Głos Siostry Faustyny” (z zamyśleniami o naszej wdzięczności za
pontyfikat św. Jana Pawła II)

Dla dzieci „Ola i Jaś”

INTENCJE PARAFIALNE
PONIEDZIAŁEK – 12 października
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 + Witold w 31 rocz. śm. oraz dziadkowie
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
+ Stanisław, Jadwiga, Jan, Marcin i Mariusz w rocz. śm. Stanisława
WTOREK – 13 października - błog. Honorata
8.30 + Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
20.00 + Wiesław, Maria, Gracjan, Wiktor, Marta i Andrzej Groenwald w rocz.
urodz.Wiesława
+ Florian Lewiński - int. od uczest. pogrz.
ŚRODA – 14 października
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 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
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18.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
CZWARTEK – 15 października
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 + Brunon i Elżbieta Ceynowa oraz Jan i Jadwiga Naczk w rocz. śm.
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
PIĄTEK – 16 października – św. Jadwigi Śląskiej
8.30 + Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę
w 50 rocz. ślubu
+ Anna i Narcyz Hoffmann w dniu urodz. Narcyza
+ mąż Albin w 21 rocz. śm., córla Gabriela, rodzice, teściowie, brat
Stanisław z rodz. Czekaj, kapłani i cierpiący w czyśćcu
SOBOTA – 17 października - św. Ignacego Antiocheńskiego
8.30 + Anna Hoffmann
+ Krystyna Białk w 1 rocz. śm. i Jan Białk
16.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE NA DUSZY I NA CIELE
17.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w rodzinie w 20 rocz.
ślubu Sylwii i Krystiana
+ Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 18 października
8.00 + Andrzej Groenwald oraz rodz. Marta i Wiktor Groenwald
10.00 + Józef Nadolski – msza św. gregoriańska
+ Maria i Augustyn Karsznia, Andrzej Karsznia, Leszek i Teresa w dniu
urodz. Marii
11.30 + mąż Franciszek Arendt, teściowie Joanna i Augustyn, zm. z rodz. Arendt
18.00 + ks. kan. Andrzej Wiecki

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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