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-kaplica. Wreszcie omodlona przez setki
parafii figura przybyła i do nas. Nie przeszkadzało nam to, że było zimo i wietrznie. W uroczystej procesji zastała wniesiona do świątyni. Pamiętam jak na odkrytym terenie musiałem trzymać koronę, by wiatr mi jej nie zwiał z poduszki.
Odniosłem wrażenie jakby demony zła
miotały się ze wściekłości. Potem przyszedł czas na piękne nabożeństwa i indywidualną modlitwę zanoszoną przez Pogromcę demonów. I tak do wtorku wieczora, gdy przyszedł czas pożegnania.
Znowu ruszyła procesja tam, gdzie czekał samochód z napisem: Czas mocy i
łaski, by z figurą ruszyć w dalszą peregrynację. I choć znowu było zimno, to wiatr
całkowicie ucichł...

Ks. Piotr Pastewski

C

zas mocy i łaski. 48 świętych godzin. Niech żałuje ten, kto z własnego zaniedbania nie ofiarował choć
chwili swojego czasu na spotkanie ze św.
Michałem Archaniołem w figurze z Gargano. Swoją drogą to chyba wstyd, że
zabrakło wielu naszych parafian, gdy autokarami przybyły grupy ponad 50osobowe z Jastarni czy Kębłowa. A
przecież nie brakowało również samochodów osobowych niemal z całego naszego powiatu. Cóż, każdy sobie wykuwa wieczność.
Niezapomniane przeżycia zaczęły się w
minioną niedzielę po godz. 18.00, gdy na
ulicy Swarzewskiej pojawił się samochód
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„

Wiara w świecie pokus
dliwia się”. Św. Augustyn powiadał „Świat
jest zły o tyle, o ile są źli ludzie, dla których
ważniejszy jest świat niż Bóg”. Nie w samych rzeczach leży zło, lecz w ich niewłaściwym użyciu. Szatan rzadko kusi
człowieka bezpośrednio. Najczęściej
odwołuje się do wewnętrznego rozdarcia człowieka, jego ega i egoistycznych
potrzeb, za pomocą bodźców zewnętrznych, trafia do człowiek. Każde działanie
człowieka służy zaspokojeniu jakichś
potrzeb. Na polu nauk społecznych potrzeby dzielimy na dwie grupy: potrzeby
korzyści i potrzeby wartości. Korzyści w
tym kontekście służą egoizmowi, interesowności, zaspokojeniu hedonistycznych
zachcianek, zaś wartości temu, co nadaje
życiu autentyczny sens i godność. Wybór jedynie korzyści z naruszeniem wartości powoduje dyskomfort psychiczny,
wyrzuty sumienia, które próbuje się łagodzić za pomocą pseudospołecznej akceptacji i usprawiedliwień. Media często
odgrywają w tym aspekcie ważną rolę,
promując zachowania egoistyczne i fałszywe ideologie. Wybór prawdziwych
wartości powoduje spokój i poczucie
dokonania właściwego wyboru. Złe duchy bazują niewątpliwie na potrzebie
korzyści, kusząc, zwodząc i manipulując.
Bogactwo, erotyzm, uroda, władza, to

Helena Oksiuta

Zakłócenia równowagi – jak
pisał św. Jan Paweł II – na które cierpi dzisiejszy świat w istocie wiąże
się z bardziej podstawowym zachwianiem równowagi, które ma miejsce w
sercu ludzkim. W samym bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Przyciągany wielu ponętami,
musi wciąż wybierać. Co więcej, będąc
słabym i grzesznym, nierzadko czyni to,
czego w rzeczywistości nie chce. Stąd
cierpi rozdarcie w samym sobie”. Zło,
definiowane jako brak dobra, towarzyszy
człowiekowi przez całe jego życie w różnych wymiarach, formach i odsłonach.
W chrześcijaństwie zło związane jest nie
tyle z brakiem dobra, co z osobą szatana - tego, który zło uczynił sposobem
istnienia i nadał mu charakter osobowy.
Wśród podstawowych sposobów interakcji złego ducha z człowiekiem znajduje się pokusa. Według papieża Franciszka „(…) jesteśmy kuszeni i atakowani
przez diabła, gdyż duch złego nie chce
naszej świętości. Pokusa zaczyna się łagodnie, ale stopniowo i coraz bardziej
narasta. Wzrasta i zaraża innych, udziela
się im, stara się być wspólnotowa. I
wreszcie, aby uspokoić duszę, usprawie2

wszystko daje chwilowe szczęście i jest
jedynie pozornie atrakcyjne. Wszystkie
te pseudowartości pozbawione są w
rzeczywistości głębi smaku, powodują
źle rozumianą wolność i chaos w wyznawanej hierarchii wartości. Św. Jan Paweł
II nauczał „(…)
zły duch rozgrywa swój program
na rzekomo niczym nieograniczonej wolności
człowieka. Łudzi
człowieka
taką
wolnością, która
nie jest właściwa.
Łudzi całe środowiska, społeczeństwa, pokolenia.
Łudzi po to, ażeby na końcu
ujawnić, że ta
wolność nie jest
niczym innym, jak
tylko przystosowaniem się do
przymusu: do przymusu zmysłów i instynktów, do przymusu sytuacji, do
przymusu informacji różnymi środkami
przekazu, do przymusu schematów myślenia, wartościowania, postępowania, w
których zagłusza się podstawowe pytania
o to, czy postępowanie takie jest dobre
czy złe, godne czy niegodne”. Pokusy
zaburzają procesy poznawcze i emocjo-

nalne w sposób sprzyjający zachowaniom impulsywnym, brakiem samokontroli. Człowiek łudzi się, że wyłącznie na
dobrach ziemskich można zbudować
prawdziwe życie. A gdzie życie wieczne?
Powinniśmy umieć odkrywać wartość w
rzeczach autentycznych i duchowych, by oczyścić
się z małości,
mierności i powierzchowności.
„Otworzą
się
wam oczy i tak
jak Bóg będziecie
znali dobro i
zło”( Rdz, 3,5).
Pokusy odsuwają
od Boga i pchają
nas samych oraz
cały świat na drogę bezładu. Opis
kuszenia Jezusa na
pustyni jest szczególnie wymowny
dziś, w świecie
kultu przyjemności. Nasze życie, nasze
wybory biegną między dobrem a złem.
„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na
świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w
nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co
jest na świecie, a więc pożądliwość ciała,
pożądliwość oczu i pycha tego życia nie
pochodzi od Ojca, lecz od świata” (1 J 2
12-17). Tak rozumiany świat, to symbol i
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znak tego wszystkiego, co nas oddziela
od Boga, co jest przeciwne Królestwu
Bożemu i prawdziwemu szczęściu. Bóg,
abyśmy nie ulegli pokusom, bądź potrafili
z błędów wyciągać właściwe wnioski,
daje nam potrzebne środki, przede
wszystkim w postaci łaski i opieki Anioła
Stróża, w tym opieki pogromcy szatana
św. Michała Archanioła, Wielkiego Księcia Niebieskiego, Przywódcy Zastępów
Niebieskich. Pius XI nauczał „(…) nasz
Anioł Stróż jest nie tylko cały czas przy
nas obecny, lecz także Jego obecność
jest czułością i miłością. Dlatego musimy
na to odpowiedzieć także czułą miłością,
prawdziwym oddaniem i szczerym posłuszeństwem. To posłuszeństwo musimy udowadniać w przeciągu całego życia”. Ostatnie dni szczególnie pozwoliły
odkryć, poznać, zrozumieć rolę i wielkość, oraz poczuć szczególną obecność
św. Michała Archanioła. Dziś szczególnie
potrzebujemy, by Boży Archanioł wszedł
między nas; aby nas umacniać, napełniać

mocą i nadzieją. Nasz Wielki Rodak Jan
Paweł II mówił „(…) ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św.
Michała Archanioła (ma pod stopami
szatana), jest aktualna również dzisiaj,
ponieważ demon jest żywy i działa w
świecie. W tej walce Archanioł Michał
stoi u boku Kościoła, aby go bronić
przeciw wszelkim przewrotnością świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana”. Źródło przekonania o tak
szczególnej godności i potędze św. Michała, leży już w samym Jego imieniu,
które oznacza zarówno zwyciężać, być
potężnym, jak również i co najważniejsze:
„Któż jak Bóg”?! Św. Michał Archanioł uczy
nas myśleć, mówić i działać wedle zasad
ewangelicznej prostoty i jasności: złe
złym, dobre dobrym. I nie ma tu kompromisu i nigdy nie będzie. „Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a
przeciw niegodziwości i zasadzką złego
ducha bądź naszą obroną…”

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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Śp. Ks. Marek RYBICKI
Urodził się dnia 13 sierpnia 1964 roku w
Gdyni jako syn Eligiusza i Barbary
zd. Pawlak. Łaskę chrztu świętego otrzymał 30 sierpnia 1964 r. w parafii
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w
Rumii.
Marek Rybicki w 1971 roku rozpoczął
naukę w Szkole Podstawowej nr 4 w Rumii, którą ukończył w 1979 roku. W 1979
roku wraz z całą swoją rodziną przeprowadził się do Gdyni-Orłowa. W latach
1979–1983 kontynuował naukę w Liceum
Zawodowym Nr 1 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w Gdańsku, gdzie także zdał egzamin dojrzałości.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w latach 1983–1989 śp. Marek Rybicki odbywał
studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Święcenia kapłańskie ks. Marek Rybicki przyjął z rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego
Mariana Przykuckiego w dniu 14 maja 1989 roku w Pelplinie.
W Diecezji Chełmińskiej a następnie w Archidiecezji Gdańskiej pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach:
- od 01 lipca 1989 r. do 01 lipca 1990 r. w parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach;
- od 01 lipca 1990 r. do 01 lipca 1991 r. w parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu;
- od 01 lipca 1991 r. do 24 czerwca 1994 r. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w
Gdyni Obłużu;
- od 24 czerwca 1994 r. do 26 czerwca 1999 r. w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w
Gdańsku Oruni;
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- od 26 czerwca 1999 r. do 28 czerwca 2003 r. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i
św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni Chyloni;
- od 28 czerwca 2003 r. do 01 sierpnia 2006 r. w parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu;
- od 01 sierpnia 2006 r. do 01 lipca 2009 r. w parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku;
- od 01 lipca 2009 r. do 01 lipca 2014 r. w parafii pw. św. Józefa w Gdyni Leszczynkach;
- od 01 lipca 2014 r. w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie.
Ksiądz Marek Rybicki zmarł w godzinach przedpołudniowych w szpitalu, 16 lutego
2015 roku, na skutek udaru mózgu.
Polecamy śp. księdza Marka Rybickiego Dobremu i Miłosiernemu Bogu i prosimy,
aby zmarły kapłan, który całe życie oddał w służbie budowania Królestwa Bożego w
sercach ludzkich, mógł na wieki cieszyć się udziałem we wspólnocie świętych w
niebie.

GORZKIE
ŻALE
Niedziele Wielkiego Postu

Godz. 15.00
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

Jak pewnie już wiemy w minionym tygodniu zmarł nasz były wikariusz ks. Marek Rybicki, którego polecamy Bożemu miłosierdziu oraz wspominamy w naszym parafialnym biuletynie.
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2.

Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na pierwsze w tym Wielkim Poście Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym.
3. Jutro 23 rocznicę świeceń biskupich obchodzi metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, którego osobę polecamy modlitwie wszystkich parafian.
4. Także jutro przed mszami św. modlić się będziemy przez wstawiennictwo św.
Jana Pawła II.
5. We wtorek przypada nasza comiesięczna Nowenna do Dzieciątka Jezus. Modlić się będziemy w połączeniu z porannymi i wieczornymi mszami świętymi.
6. W środę o godz. 8.30 msza św. wspólna za zmarłych.
7. Także w środę po wieczornej mszy św. spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych.
8. W czwartek w połączeniu z poranną i wieczorną mszą św. modlić się będziemy za wstawiennictwem błog. Marty Wieckiej.
9. W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przypominamy, że
sprawujemy je w następującym porządku:

godz. 8.30 i 17.30 - dla dorosłych

godz. 16.30 - dla dzieci

ok. godz. 18.30 (po mszy św.) - dla młodzieży
10. W sobotę przypada 2 rocznica abdykacji papieża Benedykta XVI, o którym
również pamiętajmy w modlitwach.
11. Jak zwykle przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.
Serdecznie zachęcamy do lektury:

„Niedziela” i „Gość Niedzielny” (oba tygodniki rozpoczynają swoje refleksyjne
cykle wiekopostne)

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 23 lutego
8.30 + Jadwiga Elwart - int. od uczest. pogrz.
18.00 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
+ Krzysztof Ferra, Krzysztof Borkowski, Jadwiga Klonowska oraz Waldemar
i Marcin Rejmus
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Wtorek – 24 lutego
8.30 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Eleonora i Jan oraz Anna i Walerian w rocz. ur. Eleonory i Anny
oraz zm. z rodz. Korthals, Błaszkowskich, Pieper i Draws
przez wst. MB Swarzewskiej z prośbą o wypełnienie woli Bożej
dla Grażyny
Środa – 25 lutego
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + Władysłąw Klamann, Irena i Jóżef Holender oraz Ernest i Wanda Klamann
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
Czwartek – 26 lutego
8.30 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
+ Adam i zm. z rodz.
18.00 o nawrócenie grzeszników
Piątek – 27 lutego
8.30 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Brygida i Paweł Bobryccy w dniu ur. mamy oraz teściowa Gabriela
Mudlaf
+ Kazimierz, Janina i Stefan Elwart
Sobota – 28 lutego
8.30 + Anastazy, Franciszek i Grażyna
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
18.00 + rodz. Władysława i Alfons w rocz. śm. mamy
II Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodz.
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ mąż Franciszek Nastały w 8 rocz. śm., rodzice i dziadkowie z ob. str.
11.30 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
18.00 + Agnieszka Wolszon 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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