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„

Wielkopostna odnowa
życia chrześcijańskiego
Chrystusowego. W tym szczególnym
czasie powinniśmy skierować wzrok na
Krzyż i na nowo zrozumieć Jego wymowę. Nie możemy widzieć w Nim jedynie
pamiątki historycznych wydarzeń. Powinniśmy rozumieć symbolikę i naukę
Krzyża. W Krzyżu Jezus Chrystus wzywa do nawrócenia, do odnowy życia.
Nasz Wielki Rodak Jan Paweł II nauczał
„(…) wymiar świata spotyka się z wymiarem Boga właśnie w Krzyżu”. „Nasza
droga – jak pisał kard. Stefan Wyszyński
- podobna jest do wspinaczki górskiej.
Idziemy w trudzie i mozole, wśród kamieni i skał, do przełęczy na szczyt, jak
Chrystus z krzyżem na Kalwarię. Ale gdy
staniemy na przełęczy, u szczytu, już nie
pamiętamy trudów wspinaczki, bo oto
przed nami nowe widoki, nowe obrazy”.
Wezwanie do nawrócenia i odnowy
oznacza wezwanie do otwarcia się na
Boga i drugiego człowieka.
Nawrócenie w swej istocie jest powrotem do Boga i oceną rzeczywistości
ziemskiej w świetle Bożych prawd i wartości. Wielkopostna refleksja prowadzi
do coraz wyraźniejszej świadomości
faktu, że jesteśmy jedynie przechodniami

Helena Oksiuta

Jeśli kto chce iść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9, 23). Już za chwilę Wielki
Post, czas duchowej odnowy i nawrócenia, rewizji własnego życia. We współczesnym świecie obok autentycznych
świadków Ewangelii nie brak też ludzi
ochrzczonych, którzy słysząc trudne
wezwanie, by wyruszyć w drogę z Panem, przyjmują postawę lenistwa, obojętności, ignorancji, milczącego sprzeciwu, a czasem nawet otwartego buntu.
Taka sytuacja zdarza się wówczas, gdy
modlitwa jest przeżywana powierzchownie, a Słowo Boże nie wpływa na życie,
nie ma odzwierciedlenia w codzienności.
Słowa Chrystusa doskonale określają,
jaką wędrówkę duchową powinniśmy
podjąć w ciągu tego wyjątkowego czasu.
Wielki Post ma być czasem odnowienia
naszego życia poprzez mówienie "nie"
egoizmowi i obojętności, a mówieniem
"tak" Bogu. „Teraz zaś już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).
A wszystko to w perspektywie Krzyża
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wśród zmienności tego świata. Także
pobudza do podjęcia wysiłku, aby zostało w nas przywrócone Królestwo Boże i
zatryumfowało człowieczeństwo. Wielki
Post powinien być czasem refleksji nad
jakością własnego życia i przeżywanej
wiary, czasem przemiany, czasem świętym. Według papieża
Benedykta
XVI
„Wielki Post ukazuje
nam Boga, który dał
swojego Syna za nas, i
tym samym budzi w
nas zwycięską pewność, że to prawda:
Bóg jest miłością!
Świadomość miłości
Boga, objawionej w
przebitym na krzyżu
Sercu Jezusa, pobudza do miłości. Jest
ona światłem – w
gruncie rzeczy jedynym – które wciąż na
nowo rozprasza mroki ciemnego świata i
daje nam odwagę do życia i działania”.
Jak należy przyjąć wezwanie do nawrócenia, które Pan kieruje do nas w tym
szczególnym czasie? Jak dokonać głębokiej i trwałej przemiany życia? Należy
przede wszystkim otworzyć umysł i serce na Boga. Czas przygotowania do
Paschy jest darem Boga i bezcenną spo-

sobnością zbliżenia się do Niego przez
wejście w głąb samego siebie i wsłuchanie się w Jego głos. Wielki Post jest
okresem autentycznego i głębokiego
dialogu z Bogiem w ukryciu własnego
serca i własnego sumienia. W takim wewnętrznym zaciszu
obcowania z Bogiem
dokonuje się dzieło
Wielkiego Postu, dzieło nawrócenia. Każdy
z nas powinien odczuwać potrzebę nieustannego duchowego
wysiłku zmierzenia się
z prawdą Ewangelii.
Wielki Post to wyjątkowy czas pokuty,
pojednania i przebaczenia. Wielki Post
jest doskonałym czasem na naukę właśnie
przebaczania. Kard.
Stefan Wyszyński pisał
„(..) przebaczenie o
które zabiegamy u
Boga - bo któż z nas
nie potrzebuje przebaczenia i miłosierdzia - jest szkołą przebaczania bliźnim
naszym. Gdy zabiegamy o przebaczenie,
musimy być gotowi przebaczać. Gdy
oczekujemy miłosierdzia, musimy sami
uczyć się miłosierdzia. Może właśnie
miłosierdzie doznane od Boga daje nam
sposobność zrozumieć sens, smak i zna3

czenie miłosierdzia”. Krzywda, uraza, z
którą chodzimy, jest jedynie siłą niszczącą, samoudręką, więzieniem własnego
serca. Problem z przebaczeniem jest
zawsze i wszędzie tam, gdzie mówiąc o
Bogu abstrahuje się od konkretów życia.
Przebaczenie oznacza wolność i spokój
ducha. Fenomen przebaczenia wymaga
wielkiego wysiłku, pracy nad sobą i w
żadnym wypadku nie zależy to od tego,
kto nas skrzywdził. Nawrócić się do
Chrystusa, doznać wewnętrznej mocy
Jego Krzyża i Zmartwychwstania, doznać
pełnej prawdy istnienia w Nim można
tylko mocą słów „Ojcze zgrzeszyłem”.
Przyznać się do swego grzechu, słabości
Bogu, ażeby poczuć zbawczą moc wybaczenia. Wielki Post jest także czasem
modlitwy. Modlitwa pozostaje zawsze
pierwszym i fundamentalnym warunkiem
zbliżenia się do Boga. To modlitwa sprawia, że wydobywamy się z obojętności i
czynimy się wrażliwymi na sprawy Boga,
duszy i bliźniego. Wielki Post to czas
wyjścia z kręgu własnego ja i otwarcia
się na drugiego człowieka, to gotowość
kontaktu i pomagania innym. A wszystko
to w kontekście Bożej miłości. Kiero-

wać się Bożą miłością w myśleniu i działaniu, tak, aby dostrzec wszystkie wymiary Boga i człowieka. Wielki Post jest
okazją, aby na nowo odnaleźć i ochronić
w każdym z nas „człowieka wewnętrznego” (Ef 3, 16), tak często zapominanego. Tylko w Panu możemy odnaleźć
nadzieję swojej własnej odnowy i powołania do świętości. Niech pięknym i
owocnym wstępem do tego wyjątkowego czasu będą rekolekcje z św. Michałem
Archaniołem pogromcą szatana jako
„przewodnikiem”. Św. Michał Archanioł
przychodzi do nas z przesłaniem, że nie
ma kompromisu i nigdy nie będzie między dobrem a złem, prawdą a obłudą,
światłem a ciemnością. Pamiętajmy
„ (…) tam - jak pisał papież Paweł VI gdzie zwalcza się Imię Chrystusa i
wszystko co święte, co Boże, tam jest
robota szatana”. Iść drogą wierności
Bogu, drogą duchowej dojrzałości, bo
przecież ostatecznie przeważa i wygrywa to, czemu ulegamy, co wybieramy, co
popieramy. NIE jest sprawą obojętną,
kto nam przewodzi: Bóg czy szatan. Kto
z Bogiem wygrywa… „Któż jak Bóg!”.

DROGA KRZYŻOWA
W każdy piątek Wielkiego Postu:
- dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30
- dla dzieci o godz. 16.30
- dla młodzieży o godz. 18.30
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Minął tydzień...
KAI
Benedykt XVI ma się dobrze. W
dwa lata od rezygnacji z posługi papieskiej Benedykt XVI stosownie do wieku
ma się dobrze. Podkreślił to w wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere
della Sera” abp Georg Gänswein, osobisty sekretarz papieża seniora. Zauważył
jednocześnie, że na temat zdrowia Benedykta XVI "krążą często dość kąśliwe
uwagi". “Benedykt ma już prawie 88 lat i
– jak to normalne u ludzi starszych – ma
problemy z chodzeniem. I to wszystko”
- powiedział abp Gänswein dodając, że
“głowa papieża seniora jeszcze funkcjonuje doskonale, nadal ma dobrą pamięć”.
Bp Pyl: Watykan nie uznaje aneksji
Krymu. Nasza diecezja została przedzielona granicą [ukraińsko-rosyjską], ale
kanonicznie nic się nie zmieniło - powiedział biskup pomocniczy katolickiej diecezji odesko-symferopolskiej Jacek Pyl.
W rozmowie z amerykańską katolicką
stacją telewizyjną EWTN News przedstawił on obecną sytuację na Krymie,
który podlega jego jurysdykcji. Biskup
zapewnił, że Stolica Apostolska nie uznała zajęcia półwyspu przez Rosję i nadal
uważa go za część Kościoła katolickiego
na Ukrainie.
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Bp Dec apeluje do prezydenta o
niepodpisywanie ustawy ratyfikującej konwencję ws. przemocy. Jest
Pan katolikiem od chwili chrztu, a zwolennikiem określonej partii od pewnego
czasu. Partie i rządy przemijają, a słowo
Boga trwa na wieki - napisał biskup świdnicki Ignacy Dec w liście otwartym do
prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W imieniu Rady KEP ds. Apostolstwa
Świeckich biskup zaapelował o niepodpisywanie ustawy ratyfikującej konwencję
ws. przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej. Sejm
uchwalił tę ustawę w ub. piątek.
Ks. Batruch: porozumienie z Mińska w sprawie Ukrainy krokiem do
przodu. Podpisane 12 lutego w Mińsku
przez przywódców Ukrainy, Niemiec,
Francji i Rosji porozumienie w sprawie
zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy
jest krokiem do przodu - uważa ks. mitrat Stefan Batruch, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza i ekspert od
spraw ukraińskich. Jego zdaniem, istotnym jego punktem, jest odzyskanie pełnej kontroli Ukrainy nad granicą w całej
strefie konfliktu. "Mam nadzieję, że podpisany teraz dokument nie pozostanie
tylko na papierze, ale będzie realizowany
w praktyce" - powiedział KAI proboszcz
parafii greckokatolickiej w Lublinie.

Abp Górzyński objął urząd arcybiskupa koadiutora. Abp Józef Górzyński, którego papież Franciszek mianował
arcybiskupem koadiutorem archidiecezji
warmińskiej złożył w czwartek w Olsztynie wyznanie wiary i tym samym objął
urząd powierzony mu przez papieża.
95 proc. polskich parafii pomaga
chorym. Na terenie polskich parafii
działa 6,8 tys. organizacji kościelnych
podejmujących działalność na rzecz cho-

rych – wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK). Środowiska kościelne pomagające cierpiącym to głównie parafialne Caritas, zespoły charytatywne oraz Akcja Katolicka. Kościół katolicki w Polsce jest zaangażowany w opiekę nad chorymi na wielu płaszczyznach: przez księży niosących
w parafii pomoc duchową, wolontariuszy odwiedzających chorych oraz zakonników i zakonnice.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kolekta budowlana z ubiegłej niedzieli wyniosła 10146,73 zł. Za wszystkie ofiary
serdecznie dziękujemy.
2. Dziś – szósta niedziela w ciągu roku, zakończenie nabożeństwa 40-godzinnego
w naszej parafii i rozpoczęcie 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W
odpowiedzi na apel Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zechciejcie podjąć
dobrowolną abstynencję od alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na dłuższy
czas, dla ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu i odnotujcie tę decyzję
w parafialnej Księdze Trzeźwości, która będzie wyłożona na stoliku pod chórem.
3. Także dziś o godz. 17.30 rozpoczynamy czuwanie modlitewne przed peregrynacją Figury św. Michała Archanioła, a tym samym tegoroczne rekolekcje parafialne. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym ważnym
wydarzeniu dla naszej parafii, ale i dla nas osobiście.
4. W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego
Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele a także czas Komunii Świętej wielkanocnej. W Środę Popielcową rozpoczną się także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
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3. W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego
Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele a także czas Komunii Świętej wielkanocnej. W Środę Popielcową rozpoczną się także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
4. Msze Święte, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty
za grzechy, celebrowane będą:
 w kościele parafialnym o godz. 8.30 i 18.00
 w Brudzewie o godz. 16.00
 w Celbowie o godz. 17.00
 w Połczynie o godz. 18.00
5. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów
mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila.
6. W piątek rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Sprawować je będziemy w następującym porządku:
 godz. 8.30 i 18.00 - dla dorosłych
 godz. 17.00 - dla dzieci
 godz. 19.15 - dla młodzieży
7. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Gorąco zachęcamy parafian do licznego udziału w drodze krzyżowej
i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.
8. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 16 lutego
8.30 + Brygida Konopska - int. od męża Zbigniewa
10.00 przez wst. Jana Pawła II o przebłog. za obrażanie Boga w naszej ojczyźnie
18.00 + Eleonora i Zbigniew w 2 rocz. śm. Eleonory
+ Anna Wittstock, Elżbieta Formella i rodz. z ob. str.
Wtorek – 17 lutego
8.30 + cierpiący w czyśćcu
18.00 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
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o błog. Boże i opiekę w rodz.
+ mąż Alfons i rodz. z ob. str.
Środa – 18 lutego - ŚRODA POPIELCOWA
8.30
18.00 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
Czwartek – 19 lutego
8.30 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
18.00 + cierpiący w czyśćcu
+ Brunon, Marek i Wioleta Borkowscy oraz Hubert Białk
Piątek – 20 lutego
8.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH
9.00 + Erwin Hildebrandt - int. od uczest. pogrz.
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH
18.00 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
+ Józef Rohraff - int. od uczest. Pogrz.
18.30 DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY
Sobota – 21 lutego
8.30 + Agnieszka Dopke, Augustyn Dettlaff i zm. z rodziny z ob. str.
18.00 o uzdrowienie od złych relacji i zniewolenia osobą
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
I Niedziela Wielkiego Postu – 22 lutego
8.00 + Eleonora, Józef, Krystyna i Jan Rosengarten oraz dziadkowie Mudlaff,
Krause, Rosengarten i Żochola
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Alojzy i Leon Selke w rocz. urodz. oraz zm. z rodz. Selke
11.30 + Franciszek, Anastazy i Grażyna
15.00 GORZKIE ŻALE
18.00 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska

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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