Biuletyn par. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku

Głos Siostry Faustyny
Nr 50 (262) / 2015

III Niedziela

Po przywołanej wyżej, wielkopostnej
zapowiedzi nastąpiło oficjalne i uroczyste
ogłoszenie tego niezwykłego wydarzenia.
Miało ono miejsce w Uroczystość Niedzieli Miłosierdzia, ustanowionej przez
św. Jana Pawła II. Tego dnia papież Franciszek ogłosił także specjalny dokument bullę zapowiadającą Rok Miłosierdzia
"Misericordiae vultus". Czytamy w niej:

ka, gdy patrzy on szczerymi oczami na
swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która
łączy Boga z człowiekiem, ponieważ
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu."
Wreszcie w miniony wtorek nadszedł
ten oczekiwany moment. Dzięki me-

Adwentu
13 grudnia 2015

Święty
Rok Miłosierdzia
Ks. Piotr Pastewski

K

iedy ojciec św. Franciszek sprawował w Bazylice Watykańskiej nabożeństwo pokutne dnia 13 marca br. powiedział: " Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może
uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe
posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się
od nawrócenia duchowego. I dlatego
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postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w
świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni
jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6,
36)". A zatem w zamyśle Franciszka wydarzenie to ma uczynić Kościół, a więc
każdego z nas, bardziej wrażliwym na
drugiego człowieka. Miłosierdzie bowiem nie jest niczym innym jak miłością
okazywaną w konkretnym czynie.

Papież Franciszek otwiera Drzwi Święte, 8 grudnia 2015 roku
"Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona
dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia.
Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie:
to najwyższy i ostateczny akt, w którym
Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem,
które mieszka w sercu każdego człowie-

diom, byliśmy świadkami jak Namiestnik
Chrystusowy w uroczysty sposób otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra,
a co za tym idzie rozpoczął zapowiadany
w marcu Święty Rok Miłosierdzia. Wiemy, że Drzwi Święte znajdują się w czterech bazylikach rzymskich: wspomnianej
- św. Piotra oraz św. Jana na Lateranie,
św. Pawła za Murami i św. Matki Bożej
Większej. Pozostałe Drzwi otwierane
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będą do Uroczystości Objawienia Pańskiego. Drzwi te, gdy nie mam Roku
Świętego czy Jubileuszowego pozostają
zamurowane. Natomiast ich odmurowanie i otwarcie stanowi ideę otwarcia
wrót, które prowadzą do zbawienia.
Święty Rok Miłosierdzia spina szczególna
klamra wspaniałych obchodów liturgicznych: na początku - Niepokalane Poczęcie NMP, a na końcu - Uroczystość
Chrystusa Króla. Urasta to do pewnej
symboliki. Maryja, która jest Matką Miłosierdzia prowadzi nas do swego Syna Króla Miłosierdzia.
Biskup krakowski - ks. Grzegorz Ryś
powiedział: "W Roku Jubileuszowym nie
chodzi o to, by teoretycznie rozważać
co to jest miłosierdzie i je definiować,
ale o to, by je przeżyć... chodzi o doświadczenie ciągłe i aktualne. Kiedy aktualnie doświadczamy miłosierdzia, wtedy
możemy się nim dzielić z innymi. Ewangelizacja jest przekazem życia: co przyją-

łem, przekazuję. Taka jest logika." Do
tego dodajmy jeszcze słowa Ojca św.,
jakie zawarł w tegorocznym orędziu
wielkopostnym: "Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w
szczególności nasze parafie i nasze
wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!" To słowa
pouczenia, ale przede wszystkim słowa
zachęty i nadziei, której wyraz dał Franciszek w rozważaniach na Anioł Pański
17 marca 2013 roku: "Usłyszenie słowa
miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia
świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat
mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym.
Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który
ma tak wiele cierpliwości."
Starajmy się zatem wsłuchiwać w pełen
miłosierdzia głos Ojca. Starajmy się także
ten głos w codzienności przekuwać na
czyny miłosierdzia.

Główną belką, na której wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie.
Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone
czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego
świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia.
Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i
współczującej. Kościół «żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania
miłosierdzia». Być może przez zbyt długi czas zapomnieliśmy wskazywać
i żyć drogą miłosierdzia.
Papież Franciszek, Misericordiae vultus
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Nowe Życie w Jezusie Chrystusie
PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2015/2016 cz. II
Chrystus, by dostrzec godność dzieci
Bożych, którą otrzymaliśmy na chrzcie
świętym. Prawda, że wszyscy ochrzczeni
są równi w tej godności, zobowiązuje
nas do szacunku wobec naszych sióstr i
braci oraz do podmiotowego traktowania każdego z nich. Wielkim wyzwaniem
dla nas jest udział w potrójnej misji Jezusa Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i
królewskiej. Szczera realizacja misji, która została nam dana i zadana, prowadzi
nas drogą duchowości chrzcielnej, w
której wyrażamy Bogu wdzięczność za
dar zbawienia, wierność w chodzeniu
Jego drogami oraz gotowość zaangażowania się w apostolstwo. Wdzięczni
jesteśmy Bogu za pragnienie wiary, jakie
wzbudza On w ludziach dorosłych, którzy w dzieciństwie nie zostali ochrzczeni
(…) Zatroszczmy się o to, by we
wszystkich Kościołach lokalnych zaproponować katechumenom odpowiednią
drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego
dorosłych.
Jubileusz Chrztu Polski świętować będziemy na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym (…) Centralne
wydarzenia odbędą się w dniach 14, 15 i
16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie i Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych. Bar-

Abp Stanisław Gądecki
Program na rok 2015/2016
Trzeci rok (2015/2016) realizacji czteroletniego Programu duszpasterskiego
przeżyjemy pod hasłem „Nowe życie
w Chrystusie”. Jest to centralny etap
Programu, gdyż przez dwa poprzednie
lata zmierzaliśmy do tego momentu,
jakim jest 1050. rocznica Chrztu Polski.
Wspominając początki wiary na polskiej
ziemi, chcemy dziękować Bogu za łaskę
chrztu świętego oraz pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a także
za ludzi, którzy podzielili się z nami doświadczeniem żywej więzi z Bogiem,
przekazując nam wiarę. Dzięki ich świadectwu żyjemy Ewangelią Jezusa Chrystusa i ufamy, że uda nam się przekazać
wiarę pokoleniom, które idą po nas. W
tym duchu pragniemy przeżywać ten
szczególny rok, odkrywając znaczenia
chrztu we wspólnocie Kościoła. Mamy
jeszcze wiele do zrobienia, by w odpowiedni sposób przygotować do tego
sakramentu dorosłych, by go godnie i
pięknie celebrować oraz mądrze towarzyszyć na drodze wiary tym, którzy go
przyjęli. Potrzebne jest nam zachwycenie
się nowym życiem, jakie przynosi nam
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dzo ważnym momentem będzie świętowanie Jubileuszu we wspólnotach parafialnych. Będzie to miało miejsce w Triduum
Paschalnym, w Wigilię Paschalną, kiedy to
wraz całym Kościołem odnawiamy przymierze chrzcielne. Koniecznym uzupełnieniem Jubileuszu będzie także narodowa
pielgrzymka do Rzymu, do grobów Apo-

stołów, zaplanowana na październik 2016
roku (…) Pragniemy, by szczególnym znakiem modlitewnej łączności wszystkich
wspólnot parafialnych była jubileuszowa
świeca, która będzie przypominać światło
wiary, jakie nasi przodkowie przyjęli, a
którym dzisiaj żyjemy, pragnąc je przekazać przyszłym pokoleniom (…).

przyjmować Pana w Eucharystii.
Zawsze była blisko Boga. Przez 60 lat
należała do Żywego Różańca, a przez
dziesiątki lat była zelatorką swej róży.

Bardzo chętnie modliła się Koronką do
Bożego Miłosierdzia.
Odeszła do Pana w wieku 95 lat - 28
listopada 2015 roku.

"To będzie rok, w którym
trzeba wzrastać w przekonaniu
o miłosierdziu.
Jak wiele krzywdy wyrządza się
Bogu i Jego łasce, kiedy
przede wszystkim twierdzi się,
że grzechy są karane Jego sądem,
a nie stawia się na pierwszym
miejscu tego, że są odpuszczane
przez Jego miłosierdzie".

Pro memoria
Śp. Dorota PALCZYKOWSKA
Śp. Dorota, córka Marty i Bernarda Korthals, urodziła się 20 marca 1920 roku w
Brudzewie. Była drugą z pięciorga rodzeństwa, z których nikt już nie żyje. Została
ochrzczona i Pierwszą Komunię św. przyjęła w puckiej farze. Również tam, 22
kwietnia 1947 roku, powiedziała sakramentalne "tak" swemu późniejszemu mężowi
Janowi Palczykowskiemu. Małżonkowie wspólnie dożyli 55 rocznicy pożycia małżeńskiego. Byli rodzicami pięciorga dzieci, z których doczekali się dziewięciorga
wnucząt i sześciorga prawnucząt.
Edukację ukończyła w stopniu podstawowym. Swoje dorosłe życie związała z wychowaniem dzieci i z pracą na roli, gdyż wraz z mężem prowadzili gospodarstwo
rolne. Po przekazaniu gospodarstwa synowi w dalszym ciągu pomagała przy pracach z nim związanych.
Była niezwykłą matką i opiekuńczą babcią. Jako oddana gorliwa i katoliczka zawsze
za wszelkie dobro wdzięczna była Bogu. Nie wyobrażała sobie niedzieli bez mszy
św. Na ile też czas i możliwości pozwalały uczestniczyła w Eucharystii w dzień powszedni. Kiedy upływający czas i podeszły wiek już nie pozwalały na spotkania z
Bogiem w kościele zapraszała kapłana z pierwszopiątkową spowiedzią i Komunią
do domu. Bardzo cieszyła się, że w każdą niedzielę, dzięki posłudze szafarzy, mogła
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Franciszek, 8.12.2015

Ogłoszenia Parafialne
1.
2.

3.
4.

Dzisiaj wspominamy też dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.
Również dziś przy wyjściu odbywa się kiermasz prac świątecznych uczniów ze
SP w Połczynie; również przy drzwiach kościoła można wesprzeć naszą młodzież, które wybiera się na Światowe Dni Młodzieży przez nabycie symbolicznego ciastka i kartki.
Także dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszystkie ofiary
serdecznie dziękujemy.
Pragniemy poinformować, że dla ks. Wojciecha zebraliśmy 6900 zł, za które
jest On bardzo wszystkim wdzięczny.
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5.

By lepiej przygotować się do przeżywania tej tajemnicy naszego odkupienia,
jaką jest narodzenie Bożego Syna w ludzkim ciele, zapraszamy do udziału w
codziennych Mszach św. roratnich, które są celebrowane w naszym kościele
codziennie o godz.6.00.
6. Ze względu na zajęcia innych grup duszpasterskich oraz moje wyjazdy, w tym
miesiącu nie będzie spotkania dla czcicieli szkaplerza św.
7. Od czwartku, 17 grudnia, rozpoczniemy bardziej bezpośrednie przygotowanie
do świętowania uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tej drugiej części Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia zapowiadające narodzenie
Chrystusa.
8. Opłatek można nabyć w zakrystii zaraz po mszy św.
9. We wtorek o godz. 17.00 w sali sportowej obok LO odbędzie się koncert
"Dzieci dzieciom". Wstęp wolny.
10. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką. Serdecznie
zachęcamy do lektury prasy katolickiej

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK – 14 grudnia
6.00 + Maria i Leon Dettlaff
+ mąż Jan, teściowie Jan i Agnieszka Rathau oraz rodzice Juliusz i Zofia Bieszke
18.00 + cierpiący w czyśćcu
WTOREK – 15 grudnia
6.00 + Jerzy i Halina Konkol oraz Juliusz i Gertruda Steinke
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 + cierpiący w czyśćcu
ŚRODA – 16 grudnia
6.00 + Elżbieta i Eugeniusz w dniu urodz. Elżbiety
18.00 + Anna Hoffmann
+ Ignacy Marzejon w 16 rocz. śm. oraz rodzice i rodzeństwo
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CZWARTEK – 17 grudnia
6.00 + rodz. Helena i Leon Cichosz oraz rodzeństwo
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 o nawrócenie grzeszników
PIĄTEK – 18 grudnia
6.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
18.00 + Maria i Augustyn Karsznia, Leszek i Teresa w dniu urodz. oraz Andrzej Karsznia
w dniu urodz.
+ rodz. Klara i Stanisław Dawidowscy, Marta i Ignacy Abraham oraz Longina
i Bogusław Abraham
SOBOTA – 19 grudnia
6.00 + Elżbieta i Eugeniusz w dniu urodz. Eugeniusza
18.00 + żona Aleksandra w rocz. śm., rodzice Magdalena i Hubert oraz teść Kazimierz
+ Ludwik i Leokadia Jagiełło w 1 rocz. śm. Leokadii oraz rodzice
i rodzeństwo z ob. str.
IV NIEDZIELA ADWENTU - 20 grudnia
8.00 + rodz. Stanisław i Tekla Okoń, Klara i Jan Potrykus oraz siostry Kazimiera
i Hildegarda
10.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog., zdrowie i wszelką
łaskawość dla Tadeusz Bejnarowicz w 60 rocz. urodz.
+ Elżbieta Brzozowska i dziadkowie z ob. str.
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie w 85 rocz.
urodz.
18.00 W INTENCJI PARAFIAN

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
8

