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Pan zmartwychwstał! Alleluja!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania
prosimy przyjąć moje najserdeczniejsze i najpiękniejsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Pan wlewa do Waszych, Drodzy Parafianie, serc niezachwianą wiarę, ufną nadzieję oraz wielką miłość do
Boga i do człowieka, którego tenże Bóg stawia na drogach naszego życia. Niech w szczególny sposób darzy Was i Waszych najbliższych łaską zdrowia i siłami potrzebnymi do wytrwania w trudnościach życia.
Życzymy Wam Błogosławionych
Świąt!
Duszpasterze Przystani Miłosierdzia
1

Pusty grób i co dalej?

„

że ten Jego powrót jest zapowiedzią
powrotu do życia wszystkich zmarłych
ludzi, że nie jest wydarzeniem jednostW pierwszym dzień tygodnia kowym, wyjątkowym, wyrwą w poposzły skoro świt do grobu, wszechnym prawie śmierci. Ks. Piotr
niosąc przygotowane wonności. Kamień Łabuda pisze „(…)w starym życiu jestezastały odsunięty od grobu. A skoro
weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.
Gdy wobec tego były bezradne, nagle
stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w
lśniących szatach” (Łk 24,1-4). „Pusty
grób” stanowi przejmujący znak. Dla nas
wierzących jego odkrycie stało się
pierwszym krokiem ku uznaniu „faktu”
zmartwychwstania jako ostatecznej
prawdy, której nie można odrzucić. Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej
nadziej i radości. Papież Benedykt XVI
mówił „(…) Pusty grób mówi nam o
nadziei - nadziei, która nie zawodzi, ponieważ jest darem Ducha życia”. Pusty
grób Jezusa jest istotnym znakiem potwierdzającym Jego wielkość, Jego zmartwychwstanie. Nie jest bynajmniej grobem milczącym. Ten grób mówił w momencie, kiedy stwierdzono, że jest pusty
- i mówi do dziś. Ten grób ogłosił ludzkości, że śmierć została pokonana. Życie
jest tylko przejściowym etapem. Śmierć śmy jedno z Adamem: uczestniczymy w
nie oznacza końca. Stojąc w obliczu fak- jego grzechu, dziedziczymy jego śmierć i
tu, że Jezus powrócił do życia, pokonał posiadamy jego ciało. W nowej rzeczyśmierć, zmartwychwstał, Kościół głosi, wistości będziemy jedno z Chrystusem i

Helena Oksiuta
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dlatego będziemy uczestniczyć w Jego
życiu i w Jego istocie. Dowodzenie to
przekonuje, że obecnie posiadamy ciała
fizyczne, ale nadejdzie czas, gdy zostaniemy przyobleczeni w ciała duchowe”.
Odkrycie pustego grobu rozpoczyna
więc nowy etap w dziejach ludzkości.
Etap przekonania o ograniczonej mocy
śmierci. Wiara w pusty grób poszerza
naszą życiową perspektywę. Chrystus
zmartwychwstał, a to nadaje naszemu
życiu nowy wymiar. Inwestowanie w
jakość własnego życia nabiera nowego
znaczenia. Możemy powiedzieć, że jako
chrześcijanie powinniśmy być gotowi do
powstrzymania się od konsumpcji bieżących, chwilowych dóbr na rzecz wyższej
konsumpcji ze względu na dar życia
wiecznego. Paradoksalne pusty grób
oznacza również zwycięstwo lepszego
życia również doczesnego, pełnego wiary, miłości i nadziei. Z perspektywy pustego grobu w inny sposób patrzymy
również na cierpienie. Cierpienie staje
się ubogacającą człowieka wartością. W
Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pusty grób i leżące płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej
uniknęło więzów śmierci i zniszczenia przygotowują one uczniów na spotkanie
Zmartwychwstałego” (KKK 657).
„Szukajcie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego: powstał, nie ma Go tu” (Mk
16,6). Jak mówił św. Jan Paweł II „(…)
Odkupienie wyrasta z Krzyża – a wypeł-

nia się w Zmartwychwstaniu (…) Dzisiaj
przeważa się szala: Życie jest górą. Dobro jest górą! Chrystus ukrzyżowany
wstał z grobu. Przeważył szalę na stronę
życia. Zaszczepił życie na nowo na glebie
ludzkich dusz. Śmierć ma swoje granice.
Chrystus otworzył wielką nadzieję; nadzieję Życia poza zasięgiem śmierci”.
Pusty grób jest pewnym specyficznym i
trudnym pytaniem, w którym zawarte są
wszystkie pytania, które Bóg zadaje człowiekowi. Za kogo mnie uważacie, dokąd
idziecie, o czym myślicie, czego pragniecie, w czym pokładacie nadzieję... I nie
wolno dać się nam oszukać łatwymi,
gotowymi odpowiedziami, które proponuje ten świat. To my musimy odpowiedzieć na pytanie, kim jest Ten, którego
nie ma w grobie. I nigdy żadna odpowiedź nie jest odpowiedzią pełną, odpowiedzią ostateczną. Bo ten, który pozostawił pusty grób nie daje się zamknąć w
ciasnym grobie naszych o Nim wyobrażeń i refleksji. On nieustannie nas zaskakuje, tak jak zaskakiwał uczniów i tych,
którzy spotykali Go na swojej drodze
przed dwoma tysiącami lat. On nieustannie uczył i uczy nas jak odczytywać na
nowo to co nam wydaje się znane i
oczywiste. Czas Pasyjny to głęboka zaduma nad cierpiącym Jezusem, a czas
Wielkanocny to przeżywanie w całej
głębi i mocy spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. W nas i z nami jest
Zmartwychwstały Jezus. My wszyscy,
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którzy w Niego wierzymy, jesteśmy powołani do tego, aby być świadkami a
więc gwarantami, żywymi dowodami
tego, że On żyje, Jego obecności. W
święto Wielkiej Nocy odchodzimy od
pustego grobu z ulgą, że śmierć pokonana. Ale tego Jezusa trzeba jeszcze spotkać, doświadczyć Jego potężnej, zbawczej mocy. On jedyny jest w stanie na
nowo otworzyć nasze oczy, pałające
gniewem serca napełnić radością,
uskrzydlić nas i pozwolić na nowo odkryć piękno bycia Jezusowymi uczniami.

Zmartwychwstanie Jezusa otwiera przed
nami nowe wyzwania, nowe doświadczenia wiary, nowe spojrzenie na życie, nową jakość życia. „Oto Ja dokonuję rzeczy nowych” ( Iz 43, 19). Pusty grób
oznacza zwycięstwo życia, zwycięstwo
dobra. Czy staniemy się świadkami Jego
zmartwychwstania? Oby ta prawda odbiła się na Twoim i moim życiu. Oby tak
się stało! „Dla mnie bowiem żyć – to
Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,
21).

101 pytań o Miłosierdzie Boże

Jaka jest różnica między
miłosierdziem a przebaczeniem?
Boga, który objawia się jako miłosierny i
przebaczający Ojciec.
W geście przebaczenia obie strony spotykają się ze sobą w jednym zasadniczym
punkcie, jakim jest godność, czyli istotna
wartość osoby ludzkiej, która nie może
być zagubiona, a jej potwierdzenie stanowi źródło największej radości. Nowotestamentalna idea miłosierdzia została
wypracowana na kanwie spotkania ojca i
syna w przypowieści o synu marnotrawnym i dzięki swej sile otwiera przestrzeń
dla wszystkich spotkań. W tej rzeczywistości znajduje swe miejsce radość z
odzyskanej godności dziecka Bożego,

Piotr Szweda MS
ks. Andrzej Witko

M

iłosierdzie jest pojęciem szerszym
od przebaczenia. Oznacza to, że
przebaczenie jest formą miłosierdzia,
miłosierdziem które okazujemy w sytuacji zaistnienia winy, a co za tym idzie –
skruchy. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o przebaczeniu Bożym,
przebaczeniu międzyludzkim czy wybaczeniu samemu sobie, zawsze będzie
chodzić o to samo. O spojrzenie na tego, który zawinił z miłością, bez chowania urazy, bez pamiętliwości. Na wzór
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ponieważ istota ojcostwa opiera się na
oczekiwaniu syna na różne sposoby.
Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie istnieje miłość potężniejsza niż
grzech. Jeżeli z tego świata usuniemy
miłosierne przebaczenie, stanie się on
zimny i pełen bezwzględnej sprawiedliwości, w imię której każdy będzie dochodził swych praw wobec drugiego.
Natomiast istniejący w człowieku egoizm i miłość własna sprawią, że życie
ludzkie stanie się areną bezpardonowej
walki. Przebaczenie wprowadza w świat
element, dzięki któremu staje się on
światem bardziej ludzkim (por. GS 40).
Aby jednak przebaczenie zostało w taki

sposób zrealizowane, nie możemy zapomnieć o miłosierdziu. Świadomość wzajemnych powiązań i długów zaciągniętych wobec innych może i powinna wywoływać poczucie braterskiej solidarności, akcentowanej tak mocno przez św.
Pawła: 'Jeden drugiego brzemiona noście' (Ga 6,2).
Miłosierdzie jest nie tylko przebaczeniem i usprawiedliwieniem, czy nawet
umiłowaniem człowieka przez Boga. Jest
ono ponadto najlepszą bronią do walki z
wszelkim złem. Obojętnie, w jaki sposób
posługujemy się tym orężem, zawsze
możemy pomnażać skutki miłosierdzia.

Zmartwychwstanie i nowe życie
Ks. Piotr Pastewski
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I Liście do Koryntian czytamy:
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara (1 Kor
15,14). Pan Jezus powstając z martwych
potwierdził to wszystko, czego nauczał
oraz co sam czynił. Jednakże przede
wszystkim zmartwychwstanie stało się
objawieniem prawdy, że Chrystus jest
rzeczywiście Synem Bożym, jest Bogiem.
Nikt bowiem, żaden bowiem człowiek
przed Nim, nie dokonał nawet czegoś
podobnego, a tym bardziej nie powstał
własną mocą z grobu. Zmartwychwsta5

nie Pana Jezusa odkrywa przed nami
również nową przestrzeń: jest to przestrzeń nowego życia, w którym możemy
mieć swój udział. Ten udział dokonuje
się mocą dokonanego przez Zbawiciela
aktu odkupieńczego, który zaowocował
wyzwoleniem nas od grzechu. To wspomniane nowe życie, którego początek
jest w zmartwychwstaniu Pana Jezusa
zarezerwowane jest dla tych, którzy żyją
bez grzech. Oczywiście życie bez grzechu po ludzku jest niemożliwe, ale dzięki
Odkupicielowi i naszej dobrej woli
grzech nie musi już mieć nad nami władzy.

Dekanalne Święto Miłosierdzia
W Uroczystość Bożego Miłosierdzia, dnia
3 kwietnia br., w Sanktuarium w Swarzewie o godz. 11.00 odbędzie się dekanalna
uroczystość w okazji Świętego Roku Miłosierdzia.
Serdecznie zachęcamy do udziału!

Ogłoszenia Parafialne
1. Msze św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego sprawowane będą o
godz. 10.00, 11.30 i 18.00.
2. W drugi dzień świąt wszystkie msze św. w porządku niedzielnym. Odczytujemy
list rektora KUL-u, a ofiary przeznaczone są na potrzeby tej uczelni.
3. W nowennie do Bożego Miłosierdzia w kolejne dni modlić się będziemy w połączeniu z mszami św.
4. W środę o godz. 8.30 msza św. wspólna za zmarłych. W związku z nowenną do
Bożego miłosierdzia w środę nie będzie nowenny do MB Nieustającej Pomocy.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne (połączymy z nimi także czwartek):
 w czwartek - Godzina Święta o godz. 17.00
 w piątek - okazja do spowiedzi od godz. 8.00 i 17.30
 w sobotę - nabożeństwo wynagradzające rozpocznie się o godz. 17.30
6. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z Komunią św.
7. W piątek rozpoczynamy kwiecień dlatego podajemy intencję modlitewną: Aby
rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
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8. Najbliższy tydzień to oktawa świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W związku z
oktawą w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
9. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przygotujmy się
do jej przeżycia przez codzienne odmawianie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
oraz przez uczynki miłości chrześcijańskiej, szczególnie wobec najbiedniejszych.
W związku ze Świętym Rokiem Miłosierdzia oraz z tym, że sanktuarium w Swarzewie jest jednym z tzw. kościołów stacyjnych za tydzień o godz. 11.00 odbędzie się w nim dekanalne Święto Miłosierdzia. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i skorzystania z łask świętego Roku Miłosierdzia.
10. W przyszłą niedzielę dzieci, które uczestniczyły w Drodze Krzyżowej i zbierały
obrazki otrzymają nagrody.
11. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy naszego parafianina śp. Kazimierza Niedźwiedzkiego, zam. w Sławutowie, ul. Wejherowska; jego pogrzeb odbył się w
Wielki Piątek, a we wtorek o godz. 16.00 w kaplicy w Sławutowie - msza św.
Zmarła też śp. Janina Kasztelan, zam. w Pucku, ul. Sychty; pogrzeb we wtorek o
godz. 10.00; poprzedzi go różaniec w intencjo zmarłej o godz. 9.30.
12. ŻYCZENIA. Parafianom i gościom przybyłym do naszej parafii na święta życzymy owocnego udziału w Misterium Paschalnym Chrystusa. Niech spotkanie ze
Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych
umocni was i wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju.
13. Przy wejściu do kościoła nabyć można jak zwykle najnowszą prasę katolicką.
Zachęcamy do lektury.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY - 28 marca
8.00 + rodz. Paweł i Maria Busz oraz Ignacy i Stanisława Bemka
+ ojciec Roman w 23 rocz. śm., siostra Anna oraz rodz. Weronika i Wacław
10.00 + Stefan i Maria Potrykus oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
11.30 + Małgorzata i Ginter Murawscy w rocz. śm. Małgorzaty
18.00 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
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WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 29 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
+ rodzice Jan i Berta oraz brat i bratowa
18.00 + Halina, Marian i Ryszard Kapka w 5 rocz. śm. Haliny
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 30 marca
8.30 MSZA ŚW. WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
18.00 + dziadkowie Marta i Wiktor Groenwald oraz Maria i Leonard Hebel
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 31 marca
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
18.00 + Marian, Jan, Wiesław i Stanisław Chutko
+ Jerzy Roszmann - int. od uczest. pogrz.
+ Rozalia i Paweł Roszmann
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 1 kwietnia
8.30 + Irena i Józef Holender
18.00 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
+ Józef Klejsa w 1 rocz. śm.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY - 2 kwietnia
8.30 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
16.00 w 18 rocz. urodz. Natalii Potrykus oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
18.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 3 kwietnia
8.00 + rodz. Maria i Leon Różewicz oraz matka Małgorzata
+ rodz. Weronika i Wacław oraz siostra Anna
10.00 + Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
+ Jerzy Hoffmann w 1 rocz. śm.
11.30 + Jadwiga i Maria Marzejon w 1 rocz. śm. Marii oraz dziadkowie z ob. str.
18.00 + rodz. Aniela i Stefan Marceyon, Irena Cierocka, chrześniak Jasek, ciocia
Władysława, dziadkowie z ob. str.

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
8

