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„

Chrześcijanin w świecie pokus
kontekście własnego życia, jak również
ogólnej obserwacji rzeczywistości. Pokusy stanowią część życia, w tym życia
chrześcijańskiego, w którym człowiek
nieustannie prowadzi walkę duchową.
Walka chrześcijanina jest walką przeciw
samemu sobie, gdyż jest walką przeciw
zmysłom, słabością, skłonnościom, pożądaniom i upodobaniom. Można powiedzieć, iż w walce tej, w pewnym sensie
człowiek jest sam sobie nieprzyjacielem,
czyli, w biblijnym określeniu, duch nowego stworzenia jest nieprzyjacielem starego człowieka i odwrotnie (por. Gal 5, 16
-l7). Pokusy choć nie pochodzą od Boga,
to jednak są przez Niego dozwolone i
akceptowalne wyłącznie w tym celu, aby

Helena Oksiuta

Chrześcijanin - jak pisał św.
Jan Paweł II - świadomy własnej grzeszności i pragnący się nawrócić,
silny mocą, którą otrzymuje od Chrystusa, oddala się coraz bardziej od grzechu,
od grzechów konkretnych, śmiertelnych
lub powszednich, przezwyciężając złe
skłonności, wady, grzeszne przyzwyczajenia, i tak czyniąc, coraz bardziej osłabia
zarzewie grzechu, to jest smutne dziedzictwo nieposłuszeństwa pierworodnego”. Niniejsza refleksja jest kontynuacją
poprzednich naszych rozważań na temat
wiary w świecie pokus. Czas Wielkiego
Postu sprzyja i wymaga takiej refleksji w
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aby nas przygotować do zbawienia i wywyższenia przeznaczonego tylko dla
zwycięzców, mocnych w wierze. Według Ks. Jana Twardowskiego „(..) podejmujemy powołanie i chcemy być tylko
silni, kroczyć jak na defiladzie, a Bóg
chce i tych nieudanych rzeczy na drodze,
naszych niepowodzeń i słabości”. Autentyczne i głębokie poznanie samych siebie
jest zagadnieniem najwyższej doniosłości,
a zarazem jest ono sprawą trudną i bez
pokus nie moglibyśmy osiągnąć tej znajomości w pełni. Przez walkę z pokusami
poznajemy samych siebie, poznajemy
nasze braki, nasze ograniczenia, nasze
słabe strony. Walka z pokusami i ponoszone niekiedy porażki, odsłaniają to, co
nasz egoizm, nasze przekonanie o własnej doskonałości, nasza miłość do samego siebie, stara się za wszelką cenę
ukryć. Nie chodzi o to, żeby ulegać pokusom, tylko o świadomość ich obecności. Z perspektywy ludzkich słabości i
pragnień odnajdujemy siebie nędznym,
kruchym i słabym. Zatem pokusy są o
tyle pożyteczne, że pouczają nas o naszej małości, ułomności, nicości i słabości. Św. Jan Vianney powiadał: „(…)
największą pokusą jest brak pokus.
Szczęśliwy człowiek, którego nękają pokusy, gdyż wówczas jest czas duchowych
żniw, podczas których zbieramy plony
życia wiecznego. Podobnie jak w czasie
żniw, stajemy przed świtem, pracujemy
w pocie czoła, lecz nie skarżymy się,

gdyż nadeszła pora zbiorów”. Również
św. Augustyn
mówił, że „(…)
najstraszniejszą pokusą jest nie doznawać pokus, co zwykle przytrafia się odrzuconym, opuszczonym przez Boga i
wydanym na łup namiętnością”. W tym
kontekście największą i najniebezpieczniejszą pokusą okazuje się pycha. Zadufani w sobie, wydaje się nam, że nic nie
może nas wywrócić. Największymi wrogami człowieka są właśnie pycha, próżność i samolubność. Pokusa utrzymuje
nas w pokorze i skłania do ufności i pełnego zawierzenia Bogu. Bóg rozwija i
pomnaża w nas męstwo i pokorę, czyli
siłę duchową. Siłę tę wypróbować można wyłącznie w walce. Bez walki sił wypróbować i wyćwiczyć nie można, a gdy
ich się nie ćwiczy, zobojętniałe, stopniowo zanikają. Pokusy dają nam okazje do
walki, a przez walkę rozwija się nasze
męstwo, nasza siła duchowa, nasza wiara, która z kolei czyni nas lepszymi i użytecznymi świadkami prawdy, miłości,
wolności i sprawiedliwości; świadkami
Ewangelii. Św. Tomasz z Akwinu odróżniał w człowieku dwie dusze: cielesną i
duchową. Często te dusze walczą, konkurują ze sobą. Dusza cielesna pragnie
dominować, chce, by człowiek żył wyłącznie ludzkimi odruchami i potrzebami.
Zapominając, że te ludzkie doczesne
pragnienia z czasem „umierają”. Kiedy
dusza duchowa panuje, człowiek zaczyna
rozumieć i tęsknić za Źródłem swego
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istnienia, za Bogiem, który jest życiem i
miłością prawdziwą, nieskończoną. Kard.
Stefan Wyszyński pisał „(…) gdy uświadamiamy sobie nasze najrozmaitsze niewierności, słabości, grzechy lekkie, ciężkie i całą ich specyfikę; gdy poustawiamy
je w Obliczu Boga prosząc: przyjrzyj się,
jaki ja jestem – wtedy nam się wydaje, że
na pewno Boga do siebie zrazimy, przestanie nas kochać. Naturą Boga jest jednak dobroć, a wszechmocą – miłosierdzie. Bóg patrzy na nas i widzi swoje, to
znaczy miłość”. Nigdy nie jest za późno,
by wejść na właściwą drogę i zacząć odróżniać dobro od zła. Choć czasem upadamy, ważne podnieść się i iść dalej w
kierunku wskazanym przez Boga. Nikt z
nas nie jest bez słabości, bez grzechu.
Ale zawsze można wyjść z trudnej sytuacji zwycięsko, nie bójmy się prosić o
pomoc i siły Boga. Św. Jan Vianney ujął

tę prawdę tak „(…)kiedy jesteście podani pokusie, ofiarujcie Bogu zasługę z niej
płynącą, aby otrzymać przeciwną jej łaskę. Jeśli kuszeni jesteście pychą, ofiarujcie tę pokusą, aby otrzymać łaskę pokory; ofiarujcie pokusę złych myśli, aby
otrzymać łaskę czystości; jeśli nadchodzi
pokusa przeciw bliźniemu, proście o
łaskę miłości. Ofiarujcie pokusy w intencji nawrócenia, gdyż to zniechęca szatana i odpędza go, ponieważ pokusa obraca się wówczas przeciw niemu samemu.
Odwagi! Chrześcijanin zawsze powinien
być gotowy do walki”. Bóg nas kocha
prawdziwą, pełną łaski miłością. W tym
leży istota danej nam wolnej woli. Prawdziwie szczęśliwy kto w chwili śmierci
będzie mógł powiedzieć, tak potykałem
się ale nie poddałem i zwyciężyłem, dlatego dziś będę w „Domu Naszego Ojca”. Amen.

Śp. Danuta WRONA
Urodziła się 18 marca 1949 roku w Leszczkowie w gminie Lipnik w woj. świętokrzyskim jako córka Józefa Gierczak i Julii zd. Wąs. Należała do parafii pw. Matki
Bożej Wniebowziętej w Malicach, gdzie przyjęła wszystkie sakramenty święte. W
1956 roku rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Lipniku. W 1963 r. kontynuowała naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Opatowie. W 1967 r. wyszła za mąż za Mieczysława Nowaka, który pracował w kopalni Wujek na Śląsku. W
1967 r. w Wodzisławie Śl. urodziła pierwszego syna Krzysztofa. Na początku lat 70
-tych ze względu na zły stan zdrowia męża, zgodnie z zaleceniami lekarza przyjechali na Pomorze, gdzie warunki klimatyczne były bardziej sprzyjające leczeniu. Danuta pracowała w Brudzewie, najpierw w mleczarni, a następnie jako ekspedientka
w sklepie spożywczym. W 1971 r. urodziła drugiego syna Jarka. W 1983 r. została
wdową, wychowując samotnie dwóch synów. Po raz kolejny wyszła za mąż w 1995
r. za Stanisława Wronę. W 1999 r. po raz kolejny zostaje wdową. Danuta była
zdolną, samotną osobą. Lubiła ciszę. Uwielbiała robótki ręczne, szycie, haftowanie,
szydełkowanie i dzierganie na drutach. Kochała ogród. Zmarła w godzinach wieczornych ok. 18.00 dnia 21 lutego 2015r. w Brudzewie.

GORZKIE

NARODOWY DZIEŃ

ŻALE
Niedziele Wielkiego Postu

Godz. 15.00

ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
1 marca 2015
Zapraszamy dziś o godz. 19.00
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
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POLICJA OSTRZEGA
Komunikat dotyczący oszustw metodą „na wnuczka”

Śp. Leon SZLAS
Syn Marty i Jakuba, ur. 16 kwietnia 1927 r. W Sławutowie jako jeden z ośmiorga
rodzeństwa.
W wieku 16 lat wcielono go do niemieckiego wojska. Walczył w okolicach Gdańska, gdzie został ranny i wywieziony do szpitala w Niemczech. Po odzyskaniu zdrowia przydzielono go do pracy w charakterze pomocnika w dużym gospodarstwie
rolnym. Spędził tam 2 lata.
Po powrocie do Polski pomagał rodzicom w pracy na roli. W 1962 roku ożenił się i
wyprowadził do Chłapowa. Pracował w przedsiębiorstwie Gryf we władysławowskim porcie. Po kilku latach wrócił do rodzinnej miejscowości, by z woli ojca poprowadzić gospodarstwo. Zimą pracował w lesie przy wyrębie drewna . Podjął
trud wybudowania nowych budynków i powiększenia areału.
Wspólnie z żoną Marią wychował 5 dzieci. Doczekał się 8 wnuków i 3 prawnucząt.
Mimo, że pod koniec swojego życia doświadczony został chorobą, zawsze tryskał
optymizmem.
Wychowany z rodzinie katolickiej zawsze pozostał wierny Panu Jezusowi, którego dzięki posłudze duszpasterzy - przyjmował w każdy I piątek miesiąca.
Odszedł do Pana 21 lutego 2015 roku.

P

olicjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. „metodą na
wnuczka”. Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio
oszuści udają nawet policjantów lub
innych funkcjonariuszy, zadając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy że służby państwowe NIGDY NIE
ŻĄDATĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY, a w sytuacji, gdy ktoś prosi o

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

DROGA KRZYŻOWA

2.
3.

W każdy piątek Wielkiego Postu:

4.

- 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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pieniądze w rozmowie telefonicznej
najprawdopodobniej jest oszustem
chcącym wyłudzić pieniądze.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń
prosimy o kontakt z Policją pod nr telefonu 997 lub 112.
Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.
Z poważaniem
Kierownictwo Komendy Powiatowej
Policji w Pucku

5.


Podajemy intencję różańcową na marzec: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.
Dziś o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca, na nabożeństwo i mszę św. zapraszamy czcicieli Ducha Świętego.
We wtorek po wieczornej mszy św. w domu parafialnym odbędzie się spotkanie z Panem Sebastianem Karczewskim autorem książki "Zamach na Arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji."
W tym tygodniu obchodzimy dni eucharystyczne:
pierwszy czwartek miesiąca - Godzina Święta rozpocznie się o 17.00
(kandydatom do bierzmowania przypominamy o comiesięcznej spowiedzi)
6




6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

pierwszy piątek miesiąca - okazja do spowiedzi przed nabożeństwami Drogi
Krzyżowej.
pierwsza sobota miesiąca - od godz. 17.30 różaniec dla czcicieli Niepokalanej
Maryi
W tym tygodniu odwiedzimy chorych z Komunią świętą.
W sobotę po mszy św. wieczornej Lamentacje i Nieszpory.
Drogi Krzyżowe sprawujemy w następującym porządku:
godz. 8.30 i 17.30 - dla dorosłych
godz. 16.45 - dla dzieci (zmiana godziny!)
godz. 18.30 - dla młodzieży
Przypominamy, że za uczestnictwo w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach
możemy uzyskać odpust zupełny. Nie marnujmy Bożych łask.
Za tydzień przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
Do skarbonki na stoliku pod chórem można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego
Za tydzień, 8 marca będziemy gościć w parafii panią Joannę Żywiecką, popularyzatorkę kazań bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która przybliży nam Osobę i nauczanie Kapłana Męczennika. Po każdej Mszy Św. będzie można nabyć komplet
płyt z kazaniami ks. Jerzego, także tą najważniejszą z Jego duchowym testamentem, nagrania te są skarbem Kościoła i naszej Ojczyzny.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszych parafian śp. Leona Szlas ze Sławutowa oraz śp. Danutę Wrona z Brudzewa, których Pan wezwał przed swoje Oblicze.
Przy drzwiach kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 2 marca
8.30 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
18.00 + Anna Wendt w 3 rocz. śm.
+ mąż Józef Rambiert, rodzice, teściowie i zm. z ob. str.
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Wtorek – 3 marca
8.30 + Jan, Berta, Edmund i Anna remer
18.00 + Brygida Konopska - int. od córki Jolanty z mężem i wnukami
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
Środa – 4 marca - św. Kazimierza Królewicza
8.30 + mąż Franciszek Lesnau, teściowie, ojciec Józef Szefka oraz bracia
Mieczysław i Józef
18.00 + Paweł Oreszke w rocz. śm. i rodzice z ob. str.
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
Czwartek – 5 marca
8.30 + Paweł
+ ojciec Fryderyk i siostra Cecylia w 20 rocz. śm. Fryderyka
18.00 + Alfons Muza - msza św. gregoriańska
+ Elżbieta Brzozowska i zm. z rodz. Brzozowskich i Semmerling
Piątek – 6 marca
8.30 w int. ofiarodawców i darczyńców naszej parafii
18.00 + Stefania Muza i rodz. z ob. str.
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
Sobota – 7 marca
8.30 + Anastazy, Franciszek i Grażyna
+ Alfons Muza - msza św. gregoriańska
18.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
o błog. Boże w rodzinie
III Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca
8.00 + mama Zofia Mrzejon i brat Roman
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Zofia i Jan Kolek oraz ciocia Władysława
11.30 + Teresa Połubok w 7 rocz. śm. oraz Józef Przyjemczak z okazji urodz.
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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