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V Niedziela
w ciągu roku
8 lutego 2015

JUŻ ZA TYDZEŃ
w naszej Parafii

„Czas mocy i łaski”
NAWIEDZENIE
FIGURY
ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ
NA GÓRZE GARGANO
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P R O G R A M

P E R E G R Y N A C J I

DZIEŃ PIERWSZY – NIEDZIELA 15 lutego 2015
17.30 – Nabożeństwo oczekiwania
18.00 – Uroczyste powitanie figury św. Michała Archanioła i msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia
19.30 – Modlitwa osobista w ciszy
20.30 – Koronka do św. Michała Archanioła
21.00 – Apel Jasnogórski (przynosimy świece)
DZIEŃ DRUGI – PONIEDZIAŁEK 16 lutego 2015
8.00 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
8.30 – Msza św. parafialna z homilią (po mszy św. możliwość przyjęcia Szkaplerza św.
Michała Archanioła)
10.00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, błogosławieństwo
osób chorych, samotnych i starszych (po mszy św. możliwość przyjęcia Szkaplerza św.
Michała Archanioła)
12.00 - 15.00 – Modlitwa osobista w ciszy
15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (Koronka do Bożego Miłosierdzia i
modlitwy przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła)
16.30 – Spotkanie dla dzieci z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym.
17.15 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za wstawiennictwem św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym
Sakramentem (po mszy św. możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła)
20.15 – Film „Między wiarą a kulturą” o objawieniach św. Michała Archanioła i
sanktuarium na Górze Gargano.
21.00 – Apel Jasnogórski (przynosimy świece)
DZIEŃ TRZECI – WTOREK 17 lutego 2015
8.00 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
8.30 – Msza św. z aktem poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi. (po mszy św.
możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła)
10.00 - 15.00 – Modlitwa osobista w ciszy
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15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (Koronka do Bożego Miłosierdzia i
modlitwy przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła)
17.15 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła
18.00 – Msza św. z aktem poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi, pożegnanie
figury i zakończenie nawiedzenia

„

Cierpienie wpisane w ludzki byt
i wartość. Wobec cierpienia człowiek
najczęściej zajmuje jedną z trzech postaw. Pierwszą postawą jest bunt, obwinianie o zaistniałą sytuację wszystkiego i
wszystkich. Druga to rezygnacja, zniechęcenie i bezsilność. Te dwie postawy
utożsamiają cierpienie ze złem. W takim
rozumieniu cierpienie to negacja tego,
co dobre, sensowne, użyteczne, to swoista siła niszcząca dobro. W konsekwencji cierpienie jawi się jako zaprzeczenie
Boga, bo skoro Bóg jest dobry i sprawiedliwy, to dlaczego ma miejsce cierpienie,
dlaczego na to pozwala? Takie pytania
przychodzą najłatwiej ale one nie
umniejszają bólu, tylko je potęgują.
Cierpienie z perspektywy zła zaprzecza
personalnej więzi człowieka z Bogiem.
Trzecia postawa i najbliższa Bogu to
cierpliwość i nadzieja. Cierpienie w
kontekście wiary służy wewnętrznej dojrzałości i głębszemu przeżyciu człowieczeństwa. Taki stan uczy prawdy o życiu.
Cierpienie pomaga dotrzeć do istoty

Helena Oksiuta

Cierpienie – jak pisał ks. Jan
Twardowski - to doświadczenie, które ma nam pomóc w dojrzewaniu. Cierpienie spotyka nas nie po to,
żeby nas zniszczyć. To Jezus staje obok i
podaje nam cierpienie, abyśmy z siebie
wydobyli więcej, abyśmy potrafili przeżyć doświadczenia innych, abyśmy przez
ból stali się mądrzy”. Cierpienie psychiczne, fizyczne, społeczne, moralne czy
duchowe jest czymś tajemniczym, często niezrozumiałym i trudnym do przyjęcia przez człowieka. Cierpienie jest jednym z kluczowych elementów ludzkiego
istnienia, nieodzownie wpisane w tajemnicę życia. „Wszystko ma swój czas, i
jest wyznaczona godzina na wszystkie
sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i
czas umierania” (Koh 3,1-2). Cierpienie
wymusza na człowieku poszukiwanie
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania: o
genezę dobra i zła, o sens życia, jego cel
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prawdziwych wartości, pozbawia złudzeń, masek i egoizmu, oczyszcza
i wyzwala. Obcowanie z człowiekiem
cierpiącym uczy empatii, wrażliwości,
współczucia, bliskości i wsparcia. Uczy
miłości i nadziei chrześcijańskiej. Bardzo
ważnym aspektem cierpienia jest jego
teologiczny wymiar i wykorzystanie cierpienia do zbawienia człowieka: w Jezusie
Chrystusie cierpienie staje się miłością.
Nasz Wielki Rodak Jana Pawła II swoim
osobistym doświadczeniem cierpienia
ukazał i nauczał, że „(...) cierpienie nie
jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je
zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle
Bożej miłości, która jest ostatecznym
sensem wszystkiego, co na tym świecie
istnieje. Cierpienie jest takim wymiarem
życia, w którym łaska odkupienia zaszczepia się w ludzkim sercu głębiej niż
kiedykolwiek. Cierpienie, które pod tylu
różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie
bezinteresowny dar własnego ‘ja’. Świat
cierpienia przyzywa świat miłości”. Kiedy
cierpienie połączone jest z męką i odkupieńczą śmiercią Chrystusa, wtedy nabiera sensu i wielkiej wartości. Niepowtarzalna i autentyczna wartość najtrudniejszego z ludzkich doświadczeń objawia się w krzyżu. Chrystus przez krzyż
wziął niedole ludzkie na siebie, a zmartwychwstając ukazał perspektywę wiecz-

ności. „Przez swoje cierpienie na krzyżu
Chrystus – jak pisał Jan Paweł II – zwyciężył zło i nas też uzdolnił do pokonania
go. Nasze cierpienia nabierają znaczenia i
wartości, gdy są zjednoczone z Jego cierpieniem. Jako Bóg i człowiek, Chrystus
wziął na siebie cierpienia ludzkości, w
Nim zatem także ludzkie cierpienie zyskuje odkupieńczy sens. Przez to zjednoczenie człowieczeństwa z Bóstwem cierpienie rodzi dobro i zwycięża zło”. Niewątpliwie należy walczyć z cierpieniem i
chorobą. Ważne jednak jest umieć odnaleźć i odczytać zamysł Boży w tych trudnych doświadczeniach. Wyłącznie w
świetle wiary można zrozumieć fundamentalne znaczenie bólu dla życia jednostkowego, ale także dla życia społecznego i całego Kościoła. Wiara uczy nas
w godzinie próby, że „nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana” (2Kor 4,4-6). Chrześcijanin widzi sens w cierpieniu. Według
papieża Franciszka „(…) chrześcijanin
wie, że nie da się wyeliminować cierpienia, ale może ono nabrać sensu, może
stać się aktem miłości, powierzeniem się
w ręce Boga, który nas nie opuszcza, i
tym samym być etapem wzrostu wiary i
miłości”. Chrześcijanin powinien przeżywać te trudne doświadczenia z cierpliwością, otwartością, ufnością i miłością
ku Bogu. „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała,
którym jest Kościół” (Kol 1, 24-25). Fi4

ozof P. T. de Chardin pisze: „(...) Chrześcijanin odczuwa cierpienie tak samo jak
inni. I tak samo jak inni powinien się starać zmniejszyć je czy łagodzić. Kiedy
jednak cierpienie przychodzi, chrześcijanin je spożytkowuje. Wskutek jakiejś
cudownej kompensacji cierpienie znoszone w pokorze niszczy zło moralne.
Cierpienie oczyszcza duszę. Jak sakrament przynosi tajemnicze zjednoczenie
człowieka z drugim człowiekiem i Chrystusem". Bóg może nie daje nam bezpośrednio, wprost wszystkich odpowiedzi

na pytania z związane z cierpieniem, ale
z pewnością swoją „obecnością” w nadzwyczajny sposób łagodzi odruch goryczy i buntu, otwiera oczy duszy, żeby
człowiek w nowym świetle mógł zobaczyć siebie, swe przeznaczenie i otaczający świat. Warto na koniec przytoczyć
piękne słowa Namiestnika Chrystusowego papieża Franciszka „(…) wiara nie
jest światłem rozpraszającym wszystkie
nasze ciemności, ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza,
by iść”. A to wystarcza…

Minął tydzień...
KAI
Ambasador Nowina-Konopka: pojednanie polsko-niemieckie może
być wzorem dla świata. Pojednanie
między narodami polskim i niemieckim,
zapoczątkowane słynnym Listem biskupów polskich do ich niemieckich braci w
Chrystusie sprzed 50 laty, mogłoby być
także dzisiaj wzorem dla innych skłóconych obecnie społeczeństw. Przekonanie
takie wyraził w rozmowie z KAI ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej
Piotr Nowina-Konopka.
Włącz się w akcję „Ołówek dla
Afryki”. Trwa druga edycja akcji
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„Ołówek dla Afryki” zorganizowanej
przez poznańską Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Zebrane w jej ramach przybory szkolne
zostaną wysłane do misyjnych szkół w
różnych krajach Afryki. Fundacja czeka
na nie do końca lutego.
Papieska Rada Kultury o kobietach.
7 lutego zakończy się w Rzymie sesja
plenarna Papieskiej Rady Kultury, której
temat brzmi: „Kultury kobiece. Między
podobieństwem a różnicą”. „Ujawniło
się, zwłaszcza przy problemie równości i
różnic między kobietą a mężczyzną, bogactwo i różnorodność spraw i problemów na różnych kontynentach" - powiedział w Radiu Watykańskim uczestniczą-

cy w posiedzeniu kard. Kazimierz Nycz.
Debatowali w Kongresie o prześladowaniach religijnych na Ukrainie.
O prześladowaniach religijnych na okupowanych przez separatystów rosyjskich
wschodnich ziemiach Ukrainy mówili
uczestnicy spotkania okrągłego stołu,
który odbył się w piątek w siedzibie
Kongresu Stanów Zjednoczonych w
Waszyngtonie. Uczestniczyli w nim eksperci, politycy, deputowani i pastorzy
protestanccy z Ukrainy, USA, Niemiec i
Azji Środkowej. Spotkanie zorganizowano w przededniu Narodowego Śniadania
Modlitewnego w stolicy USA.
Polski werbista biskupem w PapuiNowej Gwinei. Ojciec Święty mianował biskupem diecezji Wewak w PapuiNowej Gwinei, 52-letniego ks. Józefa
Roszyńskiego SVD, polskiego misjonarza, pracującego na terenie tej diecezji
od 1992 roku.

8 lutego briefing z abp. Gądeckim
po jego powrocie z Iraku. Abp Stanisław Gądecki, przebywa z pięciodniową
wizytą w Iraku. Celem podróży jest okazanie solidarności i wsparcia prześladowanym w tym kraju chrześcijanom.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski odwiedził jeden z obozów, kierowany przez chaldejskiego księdza Duglasa Dawood’a i w imieniu wiernych i biskupów Kościoła w Polsce, przekazał
kwotę 100 tys. euro na zakup kontenerów, wyżywienia i na najbardziej pilne
wydatki związane z życiem w obozie.
"Fala Miłosierdzia" promuje akcję
"Bilet dla Brata". "Fala Miłosierdzia" to utwór promujący akcję "Bilet dla Brata". Piosenka, która miała swoją premierę 1 lutego, to dzieło formacji UNDER
30 - zespołu młodych muzyków skupionych wokół ŚDM 2016.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
2. We wtorek obchodzimy 95 rocz. Zaślubin Polski z Morzem. Początek uroczystości na rynku o godz. 9.30, potem przemarsz do Fary i msza św. w int. Ojczyzny. Z uroczystością związanych jest wiele imprez towarzyszących m.in. projekcja filmu "Błękitny generał. Zaślubił Polskę z Bałtykiem" - dziś w Ratuszu Miejskim o godz. 16.00 oraz mural świetlny na ratuszu miejskim - jutro o godz.
19.00. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w uroczystościach.
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3. We wtorek od godz. 17.30 zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo wszystkich, którym bliska jest postać św. Pio.
4. W środę, w dzień wspomnienia MB z Lourdes, obchodzimy XXIII Światowy
Dzień Chorych. Z tej okazji w czasie mszy św. udzielać będziemy sakramentu
namaszczenia chorych oraz specjalnego lourdeskiego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących oraz ludzi w podeszłym wieku, którzy – mimo doświadczenia choroby –
mogą uczestniczyć w nabożeństwie.
5. W sobotę odpust św. Walentego obchodzi nasza macierzysta parafia. Suma
odpustowa o godz. 10.30.
6. Od piątku trwamy w nowennie przygotowującej nas na peregrynację figury św.
Michała Archanioła, która rozpocznie się w przyszłą niedzielę na wieczornej
eucharystii. Będzie to jednocześnie początek naszych rekolekcji parafialnych.
Nasze czuwanie rozpoczniemy o godz. 17.30. Jeszcze raz bardzo serdecznie
zapraszamy wszystkich do udziału w nowennie, w powitaniu i we innych nabożeństwach. Niech to będzie czas przygotowania do Wielkiego Postu.
7. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką:
 „Niedziela” (tematem numeru jest Światowy Dzień Chorego)
 „Gość Niedzielny” (próbuje wykazać, że antykoncepcja wraz z rewolucją seksualną zmieniła na gorsze życie kobiet, mężczyzn, dzieci i rodzin)
 „Nasz Arka. Numer Specjalny” (z kolejną częścią rozważań o najważniejszym
wezwaniu św. Jana Pawła II)
 Biuletyn „Głos Siostry Faustyny” (z refleksją o cierpieniu w życiu człowieka)

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 9 lutego
8.30 + Paulina i Józef w 15 rocz. śm. Józefa
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza św. gregoriańska
+ mąż Józef Cieślak w dniu urodz.
Wtorek – 10 lutego - św. Scholastyki
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 + rodz. Stanisława i Zenon Michnowscy, zm. z ob. str. i cierpiący w czyśćcu
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Środa – 11 lutego - NMP z Lourdes
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 o błog. Boże dla członkiń Róży MB z Lourdes oraz za śp. Irenę Holender
+ Elżbieta Reszka
Czwartek – 12 lutego
8.30 + zm. z rodz. Jaszke i Pach
+ Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
Piątek – 13 lutego
8.30 + ojciec Jan Pełechaty w 1 rocz. śm.
18.00 + rodz. Walentyna i Franciszek, rodzeństwo i zm. z rodz. Czapp i Szornak
+ Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
Sobota – 14 lutego - św. Cyryla i Metodego
8.30 + Andrzej Bolda w 2 rocz. śm. oraz Narcyz Hoffmann
18.00 w int. ks. proboszcza w dniu urodz. z życzeniami i prośbą do Pana Boga
o potrzebne łaski w codziennej pracy dla naszej wspólnoty oraz siły do
realizacji wszystkich planów i zamierzeń - Społeczność SP im.
A. Abrahama w Połczynie, Wspólnota Żywego Różańca, Rada Parafialna
i Margaretki
+ Władysława Wittbrodt - msza św. gregoriańska
VI Niedziela w ciągu roku – 15 lutego
8.00 + Helena i Jan Nadolscy, zm. z rodz. Gutta i Nadolskich i ciocia Aniela
Trypner
10.00 + mąż Aleksander, rodz. Marta i Augustyn, siostry Elżbieta i Jadwiga oraz
córka Teresa
11.30 + Julianna, Józef, Stanisław Zaczek, dziadkowie z ob. str. i cierpiący w czyśćcu
18.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ mąż Narcyz oraz rodzice i teściowie
+ cierpiący w czyśćcu

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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