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ADWENT

czas radosnego oczekiwania

„

Helena Oksiuta

Czuwajcie i bądźcie gotowi” (Mt 24,42). Rozpoczynamy Adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jest to czas przygotowań do Bożego
Narodzenia, ale i Paruzji – powtórnego
przyjścia Chrystusa na końcu czasów.
św. Bernard przypomina nam o drugim
przyjściu, które zapowiada nam Adwent
„(…) Bracia, nie rozmyślajcie jednak
tylko o pierwszym przyjściu Pana, gdy
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przyszedł na świat, by odszukać i ocalić
to, co zostało zagubione. Myślcie też o
drugim, gdy powróci, by zjednoczyć nas
ze sobą na zawsze. Pomyślcie, ile nam
dał za pierwszym razem i co nam obiecał, kiedy przyjdzie po raz drugi”. Adwent, czas, który wzywa nas do ciszy,
pokory, oczekiwania, dający nadzieje.
Czas modlitewnego wyciszenia. Adwent
pomaga nam zrozumieć tak kluczowe dla
nas wierzących słowa jak: pokora, milczenie, nadzieja, miłość, radość. Św. Jan
Paweł II pisał „(…) niech nasza droga
będzie wspólna. Niech nasza modlitwa

będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej
nadziei może sprzeciwić”. Ten wyjątkowy czas wymaga od nas pracy nad sobą.
Popracować nad sobą to znaczy być
przygotowanym. „Nie jesteśmy synami
nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto
jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5,5-6). Żyć tak, jakby Chrystus
przyszedł
dzisiaj – to jest
postawa Adwentu, aby nie zastał
nikogo śpiącego.
Adwent uczy nas
patrzeć w niebo i
przypomina, że
tu na ziemi jesteśmy na chwilę.
„Radujcie
się
zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam:
radujcie się! Po czym natychmiast podaje
tego powód: Pan jest blisko!” (Flp 4, 45). Przeżywanie Adwentu powinno nas
mobilizować do uporządkowania swego
wnętrza tak, aby powitać Pana czystym
sercem. Adwent to czas nawrócenia.
Kard. Stefan Wyszyński mówił „(…)
radość ze świadomości, że Pan blisko
jest. Mówi się o współczesnym człowieku, że jest pozbawiony radości, chociaż
ma mnóstwo rozrywek. Szuka ich, lecz
na każdej z nich się zawodzi, po każdej
jest smutniejszy. Ogarnia go zniechęce-

nie, deflacja psychiczna. Radość bowiem
można mieć z Boga, który jej pragnie dla
swoich dzieci. Gdy zabraknie w duszy
naszej Boga, nie będziemy umieli się radować ani weselić”. Jak mamy właściwie
przeżyć ten czas? Przede wszystkim właśnie w spokoju i radości serca. Niech to
będzie czas duchowego wzrostu, czujności i odważnego świadectwa o Bogu.
Najważniejsze zachować czujność serca.
Pięknie to wyraził
o.
Pelanowski
„(…) czuwanie,
do którego wzywa Jezus ludzi,
wyraża się nie
tylko w tym, by
czuwać nad własnymi pokusami i
uprzedzać je, wyznając Bogu. Czuwanie to nie tylko unikanie miejsc i
osób, czy sytuacji, w których na pewno
nie potrafilibyśmy oprzeć się grzechom.
Nie dotyczy też jedynie troski o to, by
inni nie pogrążyli się w bagnie demoralizacji, i miłosiernego ratowaniu ich z dna.
Jest jeszcze trzeci rodzaj czuwania, dzięki któremu człowiek przygląda się tym
wszystkim wewnętrznym procesom duchowym, uczuciowym, mentalnym, psychicznym, które w nas się dokonują, aby
nas nie popchnęły na manowce życia
duchowego”. Dzisiaj wielu z nas nie potrafi już czekać. Brakuje nam tęsknoty za
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Bogiem. Pozwólmy sobie na tęsknotę za
Bogiem. Antoine de Saint-Exupery pisał
„(…) Jeśli chcesz zbudować statek, naucz ludzi tęsknoty za odległymi morzami”. W tęsknocie znajduje się niewypowiedziana siła, która uzdalnia do rzeczy
wielkich. Adwentowe oczekiwanie ma
otworzyć nasze serca na Boga i Jego
łaskę. Trzeba przygotować w duszy
miejsce narodzeniu Chrystusa. Trzeba
zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w
siebie samych, by nie zagubić duchowego
sensu Bożego Narodzenia. Zapytajmy
siebie o naszą tęsknotę. Bóg za nami
tęskni, czy potrafimy zatęsknić za Nim ?
Bóg czeka. Czeka na spotkanie z człowiekiem, czeka na mnie, na Ciebie. Co
zrobić, żeby się nie rozminąć z Bogiem,
nie zatrzymać na świątecznych promocjach, szaleństwie zakupów, prezentach.
Adwent jest właśnie po to, aby spotkaniu Boga ze mną i z Tobą nadać głęboki i
piękny sens, uczynić je takim, na jakie
zasługuje - wyjątkowym. Kim jest zatem dla mnie, dla Ciebie Jezus Chrystus?

Kim jest naprawdę dla naszych myśli,
naszego serca i naszego działania? Co z
naszym świadectwem o Nim? „ Teraz
nadeszła dla was godzina powstania ze
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej
nas, niż wtedy gdyśmy uwierzyli. Noc się
posunęła, a przybliżył się dzień” (Rz 13,
11-12). Chrystus jest Tym, który wyjaśnia nam definitywny sens naszego człowieczeństwa, naszej egzystencji. Niestety bywa, że na to wszystko jesteśmy
głusi i ślepi. Mnożymy dzieła ciemności,
chociaż Chrystus oferuje nam światłość.
Adwent ma właśnie na celu przygotować
nas na przyjście Jezusa do naszego życia. Skorzystajmy z tego czasu, bo naprawdę łatwo go zmarnować i przegapić
światło nadchodzącego Boga. Zatem
radujmy się, bo jak mówił bł. Jerzy Popiełuszko „(…) jeżeli chcemy przeżyć
prawdziwą radość Świąt Bożego Narodzenia, pozwólmy Bogu narodzić się w
naszej duszy – Bogu, który jest źródłem
autentycznej, niekłamanej radości”.

Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie,
aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości
i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia
w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym
obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei, która
przenika nasze najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe.
Św. Jan Paweł II
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Nowe Życie w Jezusie Chrystusie
PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2015/2016 cz. I
o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez
naszych pierwszych władców, przyczyniło się do odnowienia i umocnienia naszej
wiary.
Rok 2016 będzie dla nas szczególnym
czasem łaski, gdyż w jego trakcie dziękować będziemy Bogu za dar wiary otrzymany przez naszych przodków. Ten rok
przyniesie nam także Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, podczas których,
wraz z tysiącami młodych ludzi z całego
świata, do Polski przybędzie Ojciec
Święty Franciszek. Będzie to także czas
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Abp Stanisław Gądecki
Słowo wstępne
Kościół katolicki w Polsce kroczy drogą
duchowości chrzcielnej. Przed dwoma
laty rozpoczęliśmy realizację czteroletniego Programu duszpasterskiego (20132017), którego hasłem są słowa „Przez
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.
Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
Rozważając tematykę chrzcielną i poważniej czerpiąc siły z łaski chrztu, zbliżamy się do 1050. rocznicy Chrztu Polski, kształtując w sobie autentyczną duchowość chrzcielną. Pragniemy, by
wspomnienie historycznego wydarzenia

Marana tha
tywna o Najświętszej Maryi Pannie sprawowana wczesnym rankiem. Stanowi
ona liturgiczny obchód oczekiwania
wiernych wraz z Maryją na narodziny
najcudowniejszego Światła, którym jest
Jezus Chrystus - Zbawiciela świata. Z
mszą świętą roratnią związana jest specjalna świeca zwana roratką. Świeca,
która jest znakiem Maryi, będącej ju-

Ks. Piotr Pastewski

D

ziś I Niedziela Adwentu, czasu
radosnego oczekiwania na Wcielenie Syna Bożego. Choć okres ten trwa
niecały miesiąc, ma bogatą i piękna symbolikę. Tym co najbardziej charakteryzuje pierwszy liturgiczny okres roku, to z
pewnością Roraty, czyli msza święta wo4

trzenką zapowiadającą "wschodzące
słońce" – Jezusa Chrystusa.
Obok roratki pojawił się w kościołach
specjalny wieniec adwentowy według
tradycji wykonany z jedliny, a przyozdobiony czterema świecami. Jest on symbolem nadziei. A jak pisze o. Włodzimierz Wieczorek OP: "Również świece
mają określone znaczenie. Pierwsza z
nich, zapalana w I Niedzielę Adwentu,
symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga.
Kolejna, zapalana w II Niedzielę Adwentu, symbolizuje wiarę patriarchów narodu wybranego w obietnicę daru Ziemi
Obiecanej. Trzecia, zapalana w III Niedzielę Adwentu, symbolizuje radość króla Dawida świętującego Przymierze z
Bogiem. Ostatnia, zapalana w IV Niedzielę Adwentu, symbolizuje nauczanie
proroków, którzy zapowiadają przyjście
Mesjasza i Jego Królestwa pokoju. Całość wieńca adwentowego (światło, zie-

leń i forma - krąg ) symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na
przyjście Pana."
Liturgicznym kolorem szat adwentowych jest fiolet. Zazwyczaj kolor ten
wiąże się z żałobą i pokutą, ale - jak to
podkreśla wspomniany wcześniej o.
Wieczorek - symbolizuje również dostojność. Dlaczego? "Fiolet, jako że jest
zmieszaniem dwóch kolorów: czerwonego (wyraża to, co duchowe) i niebieskiego (wyraża to, co cielesne), symbolizuje również walkę między duchem a
ciałem, a także wskazuje nam na moment Wcielenia Chrystusa, który zjednoczył w sobie to, co boskie i to, co
cielesne."
Rozpoczynając kolejny Adwent, zechciejmy wraz z Maryją wyjść na spotkanie
przychodzącego Pan, aby - zgodnie z
tegorocznym hasłem duszpasterskim odnaleźć "Nowe życie w Jezusie Chrystusie".

NIE DAM WAM NIENAWIŚCI
Deon.pl

A

ntoine Leiris stracił swoją żonę Helene
w ataku na klub Bataclan w Paryżu.
Jego hołd na Facebooku udostępniło już
tysiące osób.
"W piątkową noc ukradliście życie kogoś
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niezwykłego. Zabraliście miłość mojego
życia, matkę mojego syna, ale nie dam
wam swojej nienawiści".
"Nie wiem, kim jesteście. Nie chcę wiedzieć. Jesteście martwymi duszami. Jeśli
Bóg, dla którego zabijacie tak ślepo,
stworzył nas na swój obraz, to każda

kula w ciele mojej żony rani również
Jego serce. Dlatego nie podaruje wam
swojej nienawiści. Oczywiście, wy jej
szukacie, ale okazanie wam gniewu byłoby aktem tej samej ignorancji, która
stworzyła też was".
"Chcecie mnie wystraszyć? Chcecie, bym
rzucał nieufne spojrzenia wobec moich
współobywateli? Bym poświęcił swoją
wolność dla bezpieczeństwa? To przegraliście".
Antoine i Helene byli małżeństwem przez

12 lat.
"Jedynym maleńkim zwycięstwem, jakie
odnieśliście, to fakt, że jestem zniszczony przez smutek i ból. Ale będzie on
krótki, bo spotkam się z żoną w raju".
Antoine został sam ze swoim 17miesięcznym synem, Melvilem. "Jesteśmy
potężniejsi niż armie świata (…) Ten
mały chłopiec będzie was obrażał każdego dnia swoim szczęściem i wolnością.
Bo on też nie da wam swojej nienawiści".

Ogłoszenia Parafialne
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Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. To kolejna zachęta dla każdego z nas do pracy nad sobą, a jednocześnie próba uświadomienia sobie, że
tylko w Jezusie Chrystusie znajdziemy sens swojego życia.
Od jutra o godz. 6.00 rozpoczynamy celebrację mszy św. roratnich. Zachęcamy do licznego udziału i przypominamy, że w Adwencie nie ma mszy św. o
godz. 8.30.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
pierwszy czwartek – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu od godz.
17.00; modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne; przypominamy o
spowiedzi dla kandydatów do bierzmowania
pierwszy piątek – okazja do spowiedzi przed roratami i od godz. 17.15; czcimy Najświętsze Serce Boże
pierwsza sobota - czcimy Niepokalane Serce Maryi
Jak zwykle przy tej okazji odwiedzimy chorych.
Sobotnim nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 16.00 roz6
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pocznie się kolejne nabożeństwo z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie na
duszy i na ciele.
W przyszłą niedzielę rokrocznie odbywa się zbiórka dla naszych rodaków
katolików żyjących na Wschodzie. W tym roku pragniemy zrobić wyjątek i
pieniądze przeznaczyć inny cel. Otóż niedawno proboszczem został nasz
pierwszy wikariusz - ks. Wojciech Gruchała. Trafił na parafię, gdzie plebania
wygląda jak bangladeskie slumsy, a kolekta z ubiegłej niedzieli wyniosła troszkę
ponad 200 zł. Ks. proboszcz ma nadzieję, że przez wdzięczną pamięć o ks.
Wojciechu wszyscy zechcą Go wspomóc na tym trudnym starcie.
Opłatki można nabywać w zakrystii.
Mieliśmy dziś gościć księży oblatów, którzy mieli rozprowadzać noworoczne
kalendarze, ale nastąpiła nieoczekiwana zmiana i inicjatywa została przeniesiona na niedzielę 13 grudnia.
Poproszono nas, aby ogłosić, że w dniach do 5-10 grudnia na puckim rynku od
godz. 15.00 do 20.00 odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.
Natomiast w przyszłą niedzielę od godz. 15.00-18.00 w Szkole Podstawowej
w Pucku odbędzie się Dzień Świąteczny.
Również za tydzień przy drzwiach kościoła odbędzie się kiermasz prac Ośrodka Terapii Zajęciowej w Pucku.
Podajemy grudniową intencję modlitewną dla Wspólnoty Żywego Różańca:
Abyśmy wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia Boga, który nigdy nie męczy
się przebaczaniem.
Przy wejściu do kościoła możemy nabyć najnowszą prasę religijną.

Intencje parafialne
PONIEDZIAŁEK – 30 listopada - św. Andrzeja Apostoła
6.00 + Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
18.00 + Maria i Leon Wałaszewscy
w podz. za tegoroczne zbiory z prośbą o dalsze błog. w gospodarstwie
WTOREK – 1 grudnia
6.00 + matka Małgorzta i rodz. Leon i Maria Różewicz
7

18.00 + Elżbieta Korthals w rocz. śm.
+ Teresa Hanke - msza św. gregoriańska
ŚRODA – 2 grudnia
6.00 w podz. MB Nieust. Pomocy za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
dla całej rodziny
18.00 + Stefania Muza
+ mąż Alfons w dniu urodz.
CZWARTEK – 3 grudnia - św. Franciszka Ksawerego
6.00 + rodz. Anna i Klemens, rodzeństwo z rodz. Jaskulke, mąż Jan i córka Alicja
18.00 + Irena Welenc w 7 rocz. śm.
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz błog. Boże dla Dariusza
i Anny w 24 rocz. ślubu
PIĄTEK – 4 grudnia
6.00 w intencji ofiarodawców i darczyńców naszej parafii
18.00 + Maria i Augustyn Karsznia w 6 rocz. śm. Marii oraz Andrzej Karsznia
+ rodz. Paweł i Maria Busz, Stanisława i Ignacy Bemka oraz zm. z rodz.
Selewskich, Krauza i Busz
SOBOTA – 5 grudnia
6.00 + Paweł
16.00 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
17.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
+ Mirosława Lewicka
II NIEDZIELA ADWENTU - 6 listopada
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Korneliusz, Charlotta i Stanisław Żukowscy, Pelegia i Józef Szopińscy oraz
Jadwiga Mielewczyk
11.30 + Jan i Marianna Brylass oraz zm. z rodz. Nieznańskich i Kurpińskich
18.00 + Gracjan, Maria i Wiesław Groenwald w rocz. śm. Gracjana

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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