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Tajemnica świętych obcowania
Helena Oksiuta

W

miesiąc listopad wprowadza
nas piękna i refleksyjna uroczystość Wszystkich Świętych, która powinna kierować nasz wzrok i serce ku
Niebu, gdzie znajduje się cel ziemskiej
drogi człowieka, pełnia szczęścia. Tam
oczekuje nas radosna Wspólnota Świętych. Nasz Umiłowany Rodak, św. Jan
Paweł II mówił „(…) radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku
czci Wszystkich Świętych! To wezwanie
do radości rozpoczyna liturgię Eucharystyczną w tę uroczystość. Kościół piel1

grzymujący po ziemi kieruje spojrzenie
ku Niebu i przyłącza się z radością do
chóru tych, którym Bóg dał udział w
swej chwale. Jest to Świętych Obcowanie!”. W uroczystość Wszystkich Świętych pielgrzymujemy do Nieba, aby wielbić Boga wraz z niepoliczoną rzeszą
Świętych, którzy uczestniczą w wiecznej
liturgii Boga, szczęśliwi, zanurzeni w Bożej miłości. Patrząc na świętych, widzimy wierność, heroiczne czyny, wielką
miłości, do której zostali uzdolnieni Bożą
łaską. Trzeba jednak pamiętać, że nie
wszyscy ludzie, którzy osiągnęli świętość
trafili do oficjalnego spisu Świętych na

kartach historii Kościoła. Tych „cichych
zwykłych ludzi" świętych są całe rzesze.
Historia Kościoła, mimo różnych doświadczeń, prób i zmagań, jest ostatecznie historią Świętych. Co więcej, to właśnie Święci „wychowują” kolejne pokolenia, wskazując własnym przykładem,
własnym życiem, drogę wiary, prawdy,
przebaczenia i miłości. „Myśmy poznali i
uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku
nam” (1 J 4,16). Święci poznają Boga
konkretnego, słuchają Go, wychodzą Mu
na spotkanie i z Nim wędrują, otrzymując od Niego światło, wskazujące drogę
do prawdziwie szczęśliwego i autentycznego życia. Powinniśmy podążać również
tą drogą; drogą prawego sumienia i Bożej nauki. Tajemnica Świętych Obcowania to jedna z najpiękniejszych prawd
wiary. Tajemnica ta pozwala nam odkryć
coś bardzo istotnego w naszym życiu.
Wszyscy jako wierzący zmierzamy do
wieczności. Naszym celem jest zmartwychwstanie z Bogiem. Niewątpliwie
pojęcie „wieczności” jest pojęciem bardzo trudnym do zrozumienia. Trzeba
nam sobie uzmysłowić, że wieczność
oznacza coś więcej, niż tylko stan nie
mający końca. Wieczność to zatopienie
się na zawsze w Bogu. „Nikt z nas nie
żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, to żyjemy dla
Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla
Pana. I w życiu i w śmierci należymy do
Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i

powrócił do życia, by zapanować tak nad
umarłymi, jak i żywymi” (Rz 14,7-9).
Często zapominamy o tej prawdzie, budując mur pomiędzy Kościołem na ziemi,
a Kościołem w niebie. Tajemnica Świętych Obcowania sprawia, że zaciera się
granica pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością; między doczesnością a wiecznością. Tajemnica Świętych
Obcowania stanowi już tu na ziemi dialog z wiecznością. Patrząc na Świętych,
dostrzegamy, jak wiele mamy do zrobienia, aby umocnić naszą komunię z Bogiem. Św. Jan Paweł II pisał „(…) otóż
my dzisiaj duchem naszym zanurzeni
jesteśmy w ten nieprzeliczony tłum
Świętych, Zbawionych, którzy otaczają
nas, dodają odwagi”. W uroczystość
Wszystkich Świętych Kościół stawia nam
przed oczy - jako wzorce - ludzi, którzy
krocząc drogą wiary doszli do pełnego
zjednoczenia z Bogiem. Ich przykład powinien zachęcać nas do naśladowania
Jezusa. W Credo wyznajemy wiarę w
„(…) Świętych Obcowanie, Grzechów
Odpuszczenie, Ciała Zmartwychwstanie
i w Żywot Wieczny". Święci troszczą się
o to, abyśmy przez obcowanie z Nimi
łączyli się z Panem. Św. Wawrzyniec
Justiniani pisał „Kto w Boga wierzy, ten
wierzy i w Świętych Jego, przez których
Bóg przemawia”. Świętość nie jest luksusem dla wybranych, lecz najważniejszym
powołaniem każdego z uczniów Chrystusa, moim i Twoim. Na tej pięknej,
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choć niełatwej drodze, Pan Jezus nie
zostawia nas samych. Boski Nauczyciel
daje nam z jednej strony właśnie wspaniałych przewodników w postaci Świętych, z drugiej zaś obdarza nas cennymi
darami, sumieniem, czystym sercem.
Warto tu nawiązać do słów Papieża
Franciszka „Święci nie są super ludźmi i
nie urodzili się doskonali. Świętość to
nie przywilej niewielu, lecz powołanie
dla wszystkich. Święci to osoby, które
zanim dostąpiły chwały Nieba, prowadziły normalne życie, z radościami i bólem,
z trudem i nadziejami. Lecz kiedy poznali
miłość Boga, podążyli za nią całym sercem, bezwarunkowo i bez hipokryzji;
poświęcili często swe życie służbie innym, znosili cierpienia i przeciwności bez
nienawiści, odpowiadając na zło dobrem,
szerząc radość i pokój”. Święci nie są
idealni, bezbłędni czy perfekcyjni. Są
ludźmi tak jak my, z ciała i krwi, z błędami, słabościami, czy troskami. Jednak są
ludźmi, którzy potrafią zaakceptować
siebie w pełni, oddać swoje „wady” Bogu i z Jego łaską zmagać się z nimi w życiu. Świętość nie polega na nieskazitelności moralnej czy perfekcjonizmie duchowym, ale na pokorze i otwarciu na
Boga. W uroczystość Wszystkich Świę-

tych Kościół przypomina nam, że Świętość to pokora i otwarcie na miłość Boga i bliźniego, to życie zgodne z Ewangelią i Chrystusowymi Błogosławieństwami.
„Błogosławieni ubodzy duchem, cisi,
strapieni, łaknący i spragnieni sprawiedliwości, miłosierni i czystego serca, pokój
czyniący i prześladowani z powodu
Ewangelii” (por. MT 5, 1-12). Nazbyt
często niestety Uroczystość Wszystkich
Świętych sprowadzana jest wyłącznie do
wynikających z pobożności ludowej, tradycyjnych, powtarzalnych czynności obrzędowych wokół grobów zmarłych,
gdzie niekiedy brakuje czasu na dłuższe
zatrzymanie, modlitwę, refleksję i duchowe przeżycie dnia ogarniającego w
swej istocie tajemnicę narodzin dla nieba, tajemnicę świętości i wieczności. Dla
wielu ludzi Święto Wszystkich Świętych
kojarzy się ze smutkiem. A jednak z
pewnością możemy spojrzeć na to Święto z nadzieją i optymizmem. Piękne
przesłanie tego Święta stanowią słowa
ks. Piotra Pawlukiewicza „Bóg przygotował nam coś nieskończenie więcej niż
nasze najwspanialsze marzenia”. Przecież „Wolą Boga jest nasze uświęcenie” (por. 1 Tes 4,3).

Grzesznik leży, pokutnik dźwiga się na nogi,
A święty stoi prosto, gotowy do drogi.
Adam Mickiewicz
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Nasza wdzięczna pamięć
o tych, których kochaliśmy
i... nadal kochamy
cząca obecność przy grobach bliskich
nam osób, to dobry moment na refleksje
nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, a także wyraz pamięci o tych,
którzy odeszli, a którym winniśmy
wdzięczność."
Jako ludzie wierzący wiemy, że najcenniejszym darem, jaki możemy
ofiarować
naszym zmarłym jest modlitwa. Niech nie zabraknie jej,
szczególnie teraz, gdy przeżywamy Oktawę Uroczystości
Wszystkich Świętych. To
wielka łaska jaką Kościół daje
nam żyjącym, by okazać swą
wdzięczność wobec naszych
zmarłych. Nie marnujmy tej
łaski.
Modlitewna pamięć o zmarłych jest
świadectwem naszej niegasnącej miłości
oraz najwspanialszą formą oddania im
czci i szacunku. Często powtarzamy, że
człowiek żyje tak długo, jak długo trwa
o nim nasza wdzięczna pamięć. Niech więc ten czas będzie czasem
gdy zmarli na nowo ożyją, by - choć na
chwilę - znowu być pośród nas.

Ks. Piotr Pastewski

D

ziś czcimy Wszystkich Świętych,
a więc tych, którzy cieszą się
wiecznym przebywaniem w niebie. To
bardzo piękna i nade wszystko radosna
uroczystość.
Jutro, w Dzień Zaduszny,
klimat naszych odczuć całkowicie się zmieni. W zadumie będziemy wspominać
wszystkich tych, którzy nas
poprzedzili w tajemnicy
śmierci. We wdzięcznej pamięci przywołamy tych, co
odeszli, których nie ma już
wśród nas. W zamyśleniu
staniemy nad mogiłami naszych bliskich. Pochylimy się, aby postawić na grobie doniczkę z kwiatami i by
zapalić przyniesiony znicz. W tych
dniach cmentarze, które najczęściej wywołują w nas jakiś niekontrolowany lęk,
staną się niezwykłym "żywym miastem".
Tradycyjne nawiedzenie nekropolii niech
się stanie też doskonałą okazją, zamyślić
się nad sobą, nad własnym życiem i przemijaniem. Jak ktoś napisał: "Nasza mil4

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
Papieska podróż do Afryki przyniesie błogosławieństwo pokoju. Odwagę do podróżowania także na niebezpieczne tereny Franciszek czerpie ze
swej wiary i miłości do ludzi – w ten
sposób watykański sekretarz stanu odniósł się do pierwszej afrykańskiej pielgrzymki Ojca Świętego. Obejmie ona
Kenię, Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską (25-30 listopada). Szczególny
niepokój budzi sytuacja w tym ostatnim
kraju, wstrząsanym od kilku tygodni kolejną falą przemocy, jak też wzrost islamskiego fundamentalizmu w Kenii.
Norwegia: więcej wiernych i nowa
katedra. Kamień węgielny pod budowę
nowej katedry został w czwartek położony w norweskiej miejscowości Trondheim. Dotychczasowy kościół z 1973 r.
nie był już w stanie pomieścić wszystkich
wiernych, wymagał też gruntownego
remontu. Stąd decyzja o budowie nowej
świątyni, która ma powstać do jesieni
2016 r. Będzie ona pod wezwaniem św.
Olafa, głównego patrona tego skandynawskiego kraju. Jest on zresztą pochowany w luterańskiej katedrze właśnie w
tym mieście i jest celem wielu pielgrzymek.
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Nie żyje Tadeusz Sobolewicz - były
więzień Auschwitz. Zmarł Tadeusz
Sobolewicz, były więzień Auschwitz oraz
innych obozów niemieckich II wojny
światowej. Był jednym z 32 przedstawicieli ofiar obozów, którzy witali w maju
2006 roku papieża Benedykta XVI podczas jego wizyty przy Ścianie Straceń, na
dziedzińcu bloku 11 na terenie byłego
obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Abp Hoser po synodzie - słuchać,
towarzyszyć, integrować. Abp Henryk Hoser wskazał na trzy praktyczne
wnioski po synodzie biskupów na temat
rodziny. Słuchać, towarzyszyć i integrować to zadania Kościoła wobec małżonków i rodzin. W czwartek w Episkopacie
Polski odbyło się spotkanie z biskupem
warszawsko-praskim, który był jednym z
ojców synodalnych. W ciągu kilkunastu
dni w języku polskim dostępna będzie
"Relacja końcowa" synodu.
Indie coraz mniej tolerancyjne. Indie stają się krajem coraz bardziej nietolerancyjnym. Zaczyna dominować hinduistyczny fundamentalizm, popierany po
cichu przez rząd premiera Narendry
Modiego. Związany on jest z Nacjonalistyczną Partią Ludową, promującą ideologię tzw. hindutwy, czyli Indii wyłącznie dla wyznawców hinduizmu.
Spotkanie Zespołu ds. Nowej

Ewangelizacji KEP. W środę zakończyło się spotkanie Zespołu ds. Nowej
Ewangelizacji KEP. Podczas posiedzenia
w Gubinie omówiono przygotowania do
organizowanego w ramach Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie Międzynaro-

dowego Centrum Ewangelizacji, a także
przygotowano program Dnia Ewangelizacji, który będzie częścią odbywających
się w Poznaniu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.
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Jutro obchodzić będziemy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Teksty liturgiczne tego dnia wskazują na zmartwychwstanie, którego oczekujemy, a jest ono przecież centralnym punktem przeżywania każdej niedzieli.
Modlimy się zatem dziś za tych wszystkich wierzących, którzy jeszcze oczekują wybawienia. I choć są pewni otrzymanego zbawienia, to jednak potrzebują
naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów. Pamiętajmy przez uczestnictwo w mszy św. o tych, którzy nas
poprzedzili w pielgrzymce do wieczności.
Przypominamy, że w każdym dniu Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych
raz dziennie można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunki to stan łaski
uświęcającej, odwiedziny cmentarza oraz modlitwa w intencji zmarłych i ojca
świętego.
Podajemy intencję modlitewną na listopad: Abyśmy umieli otworzyć się na
osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy mają inne niż
my przekonania.
We wtorek przypada comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
Godzinki rozpoczniemy o godz. 7.55 i 17.25.
W środę o godz. 18.00 pierwsza listopadowa msza św. wspólna za zmarłych.
W wypominkach jednorazowych modlić się będziemy od przyszłego tygodnia.
W tym tygodniu obchodzimy dni eucharystyczne:
pierwszy czwartek – Godzina święta rozpocznie się o 17.00; przypominamy
też kandydatom do bierzmowania o spowiedzi św.
pierwszy piątek - czcimy Najświętsze Serce Boże; okazja do spowiedzi o godz.
8.00 i 17.30
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W sobotę o godz. 16.00 kolejne nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na
duszy i na ciele oraz pierwszosobotnia msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.
Za tydzień przypada nasza miesięczna kolekta budowlana.
Poproszono nas, abyśmy ogłosili, że Burmistrz Miasta Puck informuje, iż do 9
listopada trwa wyłożenie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck. Dyskusja publiczna na ten
temat odbędzie się w dniu 4 listopada w Ratuszu Miejskim w godz. od 15.00
do 17.00, na którą Burmistrz Miasta zaprasza wszystkich zainteresowanych.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy VII Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Z tej okazji przy wejściu do kościoła odbędzie się zbiórka
do puszek na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tym
roku wspomagamy katolików prześladowanych w Syrii.
Przy wejściu do kościoła możemy nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
PONIEDZIAŁEK – 2 listopada - Wszystkich Wiernych Zmarłych
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
+ Irena i Józef Holender oraz Helena i Brunon Lachs
18.00 + rodz. Weronika i Wacław, siostra Anna i ojciec Roman
+ Zofia Kolek, Otylia i Stefan Białk oraz Maria i Józef Kolek
+ pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Połczynie
WTOREK – 3 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.30 + Tadeusz Piontke oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ Paweł i Hildegarda Personke, rodzice i rodzeństwo z ob. str. oraz Władysław Bieliński
ŚRODA – 4 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
+ mąż Alfons i zmarli z rodzin Trella i Gojke
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CZWARTEK – 5 listopada
8.30 + Paweł
o szczęśliwy przebieg operacji dla Sebastiana
18.00 + Stanisław, Bronisława i Regina Hintzke w rocz. śm. Bronisławy
+ Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
PIĄTEK – 6 listopada
8.30 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + Gracjan, Maria i Wiesław Groenwald w rocz. śm. Gracjana
w podz. za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla
Maksymiliana w 12 rocz. urodz.
+ Barbara Czubachowska w 2 rocz. śm.
SOBOTA – 7 listopada
8.30 + Franciszek, Anastazy, Grażyna i Jerzy
+ Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
16.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE NA DUSZY I NA
CIELE
17.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
w podz. za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla Anny i
Karola Korthals i ich dzieci
XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 8 listopada
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie
+ Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
10.00 MSZA ŚW. RÓŻAŃCOWA: w intencji żyjących i zmarłych członków Róży
Ojców z Połczyna
+ Anna i Leon Białk
11.30 + z rodzin Elszkowskich, Bieszke i Szmaglińskich
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski

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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