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Święta Rodzino,
módl się za naszymi rodzinami

„

Helena Oksiuta

Kiedy Najświętsza Rodzina
żyła na ziemi, nie różniła się
na pozór od innych rodzin. Nie była ani
celem pielgrzymek, ani widowiskiem dla
ciekawych gapiów. Była jedną z wielu.
Tyle zwykłych rzeczy łączy nas z Najświętszą Rodziną. Dom, stół, chleb, mleko, owoce. Wszelkie troski dnia powszedniego. To , co najbardziej zwykłe,
przyjęte z myślą o Bogu, zbliża nas do
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tajemnicy rodziny zjednoczonej z Bogiem”. Te słowa Ks. Jana Twardowskiego stanowią motyw przewodni naszej
dzisiejszej refleksji. Narodzenie Dzieciątka w noc betlejemską dało początek
Rodzinie, Świętej Rodzinie. Dlatego niedziela w czasie oktawy Bożego Narodzenia jest świętem Rodziny z Nazaretu. Ta
wyjątkowa Rodzina jest równocześnie
Rodziną ludzką, dlatego kierujemy dziś
myśl ku naszym rodzinom, ku sytuacji
współczesnej rodziny. Mówiąc o rodzinie mówimy o wielkiej świętości życia.

O pierwszej i największej szkole życia.
Rodzina stanowi podstawową szkołę, w
której każda osoba rozwija się i dorasta
do pełni świadomości i odpowiedzialności. Rodzina jest początkiem, źródłem i
ostoją człowieka. Św. Jan Paweł II pisał
„(…) to wszystko, co możemy mówić o
każdej rodzinie ludzkiej, o jej naturze, o
jej obowiązkach, o jej trudnościach, możemy także o Świętej Rodzinie”. W dzisiejszych czasach uroczystość Świętej
Rodziny i wzorzec, jaki nam ona ukazuje,
są bardzo i bezdyskusyjnie potrzebne. I
to nie tylko jako pozytywny przykład do
naśladowania, ale także jako znak sprzeciwu wobec „chorych” koncepcji człowieka, małżeństwa, rodziny, wychowania
i całego życia społecznego. W dobie
obecnej jesteśmy świadkami, ogromnego
kryzysu , który dotyka rodzinę. Rodzina
naszych czasów jest narażona na niezwykle silne wstrząsy i trudno znaleźć lek ,
który skutecznie mógłby zapobiec jej
zniszczeniu. Rodziny wydaje się z taką
łatwością rozpadają. Święta Rodzina z
Nazaretu czyli Józef, Maryja i Jezus. Poprzez małżeństwo Józefa i Maryi, w którym przyszedł na świat i wychował się
Syn Boży, otrzymaliśmy wzorzec i absolutny punkt odniesienia dla każdej ludzkiej rodziny. W Świętej Rodzinie z Nazaretu Bóg potwierdził swój zamysł jak
powinna wyglądać i funkcjonować każda
zdrowa rodzina. Rodzina założona przez
Boga, to lek na wszelkie zło, to ideał

wszystkich cnót i świętości. Leon XIII
mówił „Nie można wyobrazić sobie nic
bardziej zbawiennego i skutecznego dla
chrześcijańskiej rodziny, jak wzór Świętej Rodziny, która osiągnęła najwyższy
stopień i doskonałość we wszystkich
domowych cnotach. W swej opatrzności
dobry Bóg powołał Świętą Rodzinę, aby
chrześcijanie każdego stanu i w każdej
sytuacji, mogli – wpatrując się w Nią – z
Niej czerpać motywację.” Wzorem idealnego małżeństwa dla współczesnych
rodzin jest przykład Maryi i Józefa. Spotyka się tu odpowiedzialność Józefa z
miłością Maryi. I w tym wszystkim jest
Jezus - Syn Boży. Relacje pełne jedności,
miłości, zaufania, troski są filarami rodziny chrześcijańskiej i fundamentem wyc h o wa n ia d z ie c i. J a k ż e tr u d n o
w codziennym zabieganiu znaleźć czas
dla siebie, porozmawiać, przytulić, wesprzeć albo po prostu być. Maryja i Józef
pokazują, jak być dla siebie, bez względu
na okoliczności życiowe, na okoliczności
często „braku rozumienia”. Zapewne
zupełnie inne były marzenia św. Józefa o
małżeństwie, o rodzinie. A jednak swoją
postawą „rezygnacji” z własnych pragnień, ukazuje wielkość miłości. To jest
właśnie klimat rodzinny. To właśnie Oni
pokazują nam, że taka rodzina może
zaistnieć, jeżeli będzie odrobina dobrej
woli i wiary. Święta Rodzina uczy miłości
cierpliwej i ofiarnej, w której to wiara
jest źródłem siły, mobilizacji i nadziei na
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całe życie. Jest to droga realizacji powołania do świętości. Święta Rodzina uczy
nas, jak pełnić nade wszystko Wolę Bożą. Ks. J. Szymczak mówi „ Święta Rodzina uczy dawania pierwszeństwa Bogu,
szukania w Nim źródła miłości i komunii”. Człowiek nie może odnaleźć się w
pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Każda z
Osób W Świętej Rodzinie była zupełnym
i bezinteresownym darem z siebie, swoim życiem i postępowaniem
niosła najpiękniejszy przykład miłości ofiarowującej
siebie, a jednocześnie
każda z Osób w pełni
przyjęła i odwzajemniła
dar Pozostałych. Wzór
głębokiej wzajemności.
Rodzina z Nazaretu uczy
słuchania słowa Bożego,
rozważania Go "w sercu", zawierzenia
Mu i działania zgodnego z Nim. Święta
Rodzina uczy nas, że za naszym życiowym powołaniem idzie łaska. Bóg, gdy
powołuje, to i łaski daje. Jeśli tylko będziemy starali się być Jemu wierni, On
się o nas zatroszczy, będzie nas prowadził i otoczy opieką. Nie ma życia bez
trudności i cierpienia, ale iść z Bogiem w
życiu oznacza pokonywanie przeszkód
Jego mocą. Święta Rodzina nas uczy, że
największym niebezpieczeństwem nie są
zewnętrzne problemy, ale nasze za-

mknięte serce na Boga i bliźnich. Zostajemy wtedy całkiem sami. Józef i Maryja,
choć z lękiem, umieli słuchać Boga i iść
tą drogą, którą Bóg ich prowadził. Wiele rodzin dziś gubi na swej drodze życiowej Jezusa Chrystusa. A TYLKO ON
jest fundamentem, obrońcą i przyszłością rodziny. Dziś zanika Duch Boży,
gotowość do ofiary i wyrzeczenia, odpowiedzialność, słabnie wiara. Dzisiaj małżonkowie, kiedy doświadczają jakiegoś kryzysu nie
szukają nici porozumienia,
bo tak egoistycznie łatwiej,
bo po co walczyć. To po
co w ogóle miłość? „(… )
Obleczcie się w serdeczne
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość" (Kol 3,12). Nasz
Umiłowany Rodak Jan Paweł II nauczał „Miłość człowieka do człowieka, wyraża się miłością
człowieka do Chrystusa”. A jak jest w
mojej rodzinie, czy moja rodzina jest
Bogiem silna, czy panuje w niej miłość,
pokój, i zgoda? Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż wszystkie rodziny.
Zachowaj je złączone nierozerwalnym
węzłem miłości, wierne otrzymanym
łaskom i obowiązkom swego powołania.
A przecież tak jak mówił Św. Augustyn„
Tam gdzie Pan Bóg jest na pierwszym
miejscu, tam wszystko jest na właściwym
miejscu”.
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odnosząc się do tej rzeczywistości,
wskazał, że źródłem takich decyzji jest
często lęk przed przyszłością, wyrażający
się w niechęci do podejmowania stałych
zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa
radosnych i świętych małżeństw, dzięki
któremu ludzie młodzi, ale także
i małżonkowie przeżywający kryzysy
uwierzą w miłość.
Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do
odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego
źródłem są wzajemne relacje otwarte na
obecność Boga i drugiego człowieka.
Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym
stole, rodzinne świętowanie sprawiają,
że odkrywamy radość bycia ze sobą i dla
siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem stwierdza, że nie mają czasu ani dla
współmałżonka, ani dla swoich dzieci.
Brak rozmowy, wspólnego spędzania
wolnego czasu często skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji rodzinnych.
Nie można tworzyć trwałej wspólnoty,
jeżeli brakuje zrozumienia i szacunku.
Wyrażają się one w uważnym słuchaniu
drugiego, w chęci pomocy i podjęciu
odpowiedzialności każdego z członków
rodziny za powierzone mu obowiązki.
Wiemy jednak dobrze, że wzajemny
szacunek nie wystarczy do tworzenia
relacji rodzinnych. Każdy człowiek po-
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rwając w zadumie nad ubogim
żłóbkiem, wpatrujemy się
w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia,
która prowadzi każdego człowieka do
podstawowego pytania o miłość. Ojciec
posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię
o Bogu bogatym w miłosierdzie.
W obecnym roku przeżywaliśmy jako
Kościół XIV Zwyczajny Synod Biskupów,
którego temat brzmiał: „Powołanie
i misja rodziny w Kościele i świecie
współczesnym”. Refleksja synodalna prowadziła do zgłębienia tajemnicy ludzkiej
miłości wyrażającej się w małżeństwie
i rodzinie. Wdzięczni za to wydarzenie,
chcemy iść razem jako wspólnota wierzących i realizować powołanie do świętości, którym Bóg nas obdarzył.
Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia,
niezmiennie odpowiadają, że chcieliby
zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą
rodzinę. Niestety, jak możemy to zaobserwować, z różnych powodów część
z nich nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpowiedzialnością. Synod,
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trzebuje miłości i jest zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański
I I w d o ku m en c ie G a udi um e t
spes, człowiek „[…] nie może odnaleźć
się w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z sie bie samego” (Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo
rozumie, że tylko poprzez dar z siebie
może zapewnić
drugiej osobie
szczęście. Oddanie się sobie
wzajemnie
i zdolność do
bezinteresownej miłości biorą swój początek w Bożym
akcie
stwórczym. Bóg bowiem nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił jego serce do
miłości. Św. Jan Paweł II
w adhortacji Familiaris consortio, mówiąc
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej,
stwierdził, że pierwszym wśród nich jest
tworzenie wspólnoty osób (por. FC,18).
To doświadczenie jedności i bliskości
staje się okazją do przeżywania prawdziwej radości wiary. Małżeństwo nie jest
rzeczywistością smutku i niesienia ciężarów ponad siły, nie jest problemem, ale
jest szansą dla każdego z członków rodziny na pełny rozwój. Ojciec Święty
Franciszek wielokrotnie wzywał małżon5

ków chrześcijańskich do radości wiary,
która promieniuje i przemienia cały
świat.
Do tej rzeczywistości wracali ojcowie
synodalni. Omawiając problemy współczesnych małżeństw i rodzin, podkreślali,
że w wielu przypadkach to egoizm
i skrajny subiektywizm stoi na przeszkodzie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dlatego
konieczna
jest
stała
i systematyczna
formacja
małżeństw i rodzin,
które ożywione
duchem wiary
poprowadzą
swoje dzieci ku
Chrystusowi.
Wiara pozwala człowiekowi otworzyć
się na cud miłosierdzia Bożego
i wprowadza go na drogę przebaczenia.
Dziś, gdy tak wiele jest zagubionych małżeństw, gdy wiele z nich niemal zatraciło
świadomość ostatecznego znaczenia
życia małżeńskiego i rodzinnego, trzeba
przypominać, że małżeństwo sakramentalne jest komunią pomiędzy Bogiem
i ludźmi. Osoby żyjące w małżeństwie
nie zostają same i nie są skazane wyłącznie na siebie, ale żyją w obecności Boga,
czerpiąc z łaski sakramentalnej.
Odkrywając prawdę o człowieku stworzonym przez Boga, chcemy razem

z uczestnikami synodu zdecydowanie
przypomnieć, że małżeństwo to – zawsze i wyłącznie – relacja dwóch osób,
mężczyzny i kobiety, którzy łączą się ze
sobą w jednym i nierozerwalnym przymierzu i są otwarci na owoc swojej miłości, którym są dzieci. Jakiekolwiek pró-

by wprowadzania innych definicji małżeństwa i rodziny spotykają się z naszym
zdecydowanym sprzeciwem. Zachęcamy
rodziny, aby odważnie odrzucały zakusy
zwolenników ideologii gender, którzy
próbują narzucić poglądy niezgodne
z naturą człowieka.

Ogłoszenia Parafialne
1.

2.
3.

4.

5.

Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską,
nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie
Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi
sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.
We wtorek pomodlimy się przez wstawiennictwo błog. Marty Wieckiej.
W tym tygodniu pożegnamy 2015 rok i powitamy rok 2016. Niech będzie to
okazja nie tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej
świątyni. W ostatni dzień roku, w czwartek, 31 grudnia, podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 15.00. Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za
którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami). Z racji tego, że ten czwartek poprzedza pierwszy
piątek miesiąca w modlitwę adoracyjną włączymy również prośbę o święte
powołania z naszej parafii.
Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. W tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw. świętem nakazanym,
czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Tego dnia Msze Święte w
naszej parafii o godz. 10.00, 11.30 i 18.00.
Przypominamy także, że pierwszy dzień nowego roku to także pierwszy piątek miesiąca.
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6.

Natomiast w pierwszą sobotę miesiąca, 2 stycznia, o godz. 18.30 zapraszamy
na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
7. Jutro rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Z tej racji wieczorna msza św. w co dzień sprawowana będzie o godz. 19.00. W czasie kolęd
sprawy biurowe prosimy załatwiać zaraz po mszach świętych.
8. W dniach oktawy i całego okresu Bożego Narodzenia zachęcamy do śpiewania kolęd w rodzinnym czy przyjacielskim gronie. I życzmy sobie, by Pan Jezus
rodził się w naszych sercach, przemieniał je i obdarzał nas wieloma łaskami.
9. Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu
Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach,
którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci,
życzliwości i modlitwie.
10. Przy wejściu do kościoła można nabyć:

„Głos Siostry Faustyny” (z refleksją o Świętej Rodzinie)

dla dzieci "Ola i Jaś"

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK – 28 grudnia - Świętych Młodzianków
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
19.00 + Zygfryd Doering w dniu urodz.
o nawrócenie grzeszników
WTOREK – 29 grudnia
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
19.00 + Waleria, Izydor i Czesław Elszkowscy
+ Stanisław Reszka
ŚRODA – 30 grudnia
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
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19.00

o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
+ Anna i Józef Muza oraz Stefania Muza
CZWARTEK – 31 grudnia - św. Sylwestra
15.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Elżbieta, jej ojciec Juliusz i rodz. Trella
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże w rodzinie w roku 2016
PIĄTEK – 1 stycznia - NMP BOŻEJ RODZICIELKI
10.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w rodz.
z okazji 47 rocz. ślubu Edyty i Wacława
+ Teresa Kurowska
11.30 + Dorota Palczykowska - int. od uczest. pogrzebu
18.00 + żona Agnieszka Wolszon w rocz. śm. oraz rodz. z ob. str.
SOBOTA – 2 stycznia
8.00 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 WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
+ Józef i Władysława Cieśla
II NIEDZIELA NARODZENIU PAŃSKIM - 3 stycznia
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze opiekę w rodzinie
10.00 MSZA ŚW. RÓŻAŃCOWA: w int. żywych i zmarłych członkiń róży
MB Różańcowej
+ Alojzy, Florian, Franciszek i zmarli z rodzin Detlaf, Muza, Brzóska
i Januszkiewicz
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę MB
z okazji 40 rocz. ślubu Jolanty i Franciszka Ostrowickich
18.00 + Eugeniusz Jarzembiński w dniu urodz.

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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