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Ewangelia (Mt 5, 38-48 )
Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu
i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz.
Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?
Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
———————————————————————————————————————
Przykazanie miłości bliźniego
obejmującej również naszych
wrogów (Mt 5,38-48) jest sercem chrześcijaństwa, cechą
charakterystyczną, która wyróżnia uczniów Chrystusa
wśród wszystkich innych uczciwych, religijnych ludzi żyjących
na tym świecie.
Trzeba dostrzec coś bardzo
ważnego: to przykazanie, po
ludzku właściwie niemożliwe
do spełnienia, nie jest wymogiem moralnym Jezusa względem nas, ale Jego darem! Ta miłość jest cechą własną Boga, który
ukochał nas, gdyśmy byli jeszcze Jego wrogami (Rz 5,8). Do takiej miłości uzdalnia nas nowa
natura, jaką Bóg zaszczepił na naszym człowieczeństwie przez chrzest i dar Ducha Świętego,
Ducha synowskiej adopcji. Zostaliśmy zrodzeni na nowo jako dzieci Boga! Wymagania moralne,
sformułowane przez Jezusa w Kazaniu na Górze są z jednej strony Jego autoportretem – to On
sam jako pierwszy z ludzi wypełnił je aż do końca – z drugiej zaś wezwaniem dla nas, abyśmy
rzeczywiście postępowali na miarę otrzymanej we chrzcie godności. Jezus podaje praktyczne
przykłady okazywania miłości wrogom. „Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu
i drugi” (Mt 5,39). Wyrządzona obelga rodzi w nas naturalne, odruchowe pragnienie kary, odpłaty, zemsty. Gdy ktoś w niesprawiedliwym procesie oskarża nas fałszywie i chce wydrzeć nam

naszą własność, lub gdy pracodawca nakłada na nas niesprawiedliwe ciężary i narusza święte
prawa, oczywistą rzeczą jest konieczność obrony przed krzywdzicielem. Tymczasem Jezus mówi coś wręcz skandalicznego, co budzi w nas spontaniczny sprzeciw: „Nie stawiajcie oporu złemu!” Jak rozumieć te słowa? W księdze Rodzaju są przytoczone słowa Lameka, potomka Kaina,
który zapowiadał, że pomści krzywdę mu wyrządzoną nie siedem razy, jak Kain, ale siedemdziesiąt razy po siedem (Rdz 4,23-24). Taki okrutny sposób walki ze złem przy pomocy zła, na zasadzie zemsty bez umiaru, „kary odstraszającej”, jest szeroko stosowany również dziś, i to nie tylko
w mafijnych porachunkach pomiędzy przestępcami, ale i przez przywódców państw, choćby
w ramach „walki z terroryzmem”, a także… w naszym codziennym, życiu, w naszej małej, prywatnej skali, jeżeli sami wymierzamy sobie sprawiedliwość na naszym wrogu i to tak, „żeby popamiętał”. Na tle tej „zasady Lameka” prawo talionu czyli „jedno oko za oko, jeden ząb za ząb”,
było już dużym moralnym postępem. Bóg w swojej cierpliwości nie żądał od ludzi więcej, zanim
nie przyszedł Chrystus. Dopiero On pokonał zło u jego korzenia, w ludzkim sercu: najpierw
w swoim własnym, przyjmując za nas krzyż i śmierć, a następnie – w sercach naszych, udzielając nam Ducha Świętego i stwarzając w nas serce nowe, zdolne kochać i przebaczać.
Jezus z całą wolnością stanął wobec swoich oskarżycieli i oprawców i pozwolił by moc Jego
bezbronnej miłości starła się z brutalną siłą zła. Przyjął fałszywe oskarżenie, podeptanie swojej
godności, tortury i śmierć i… zatrzymał na sobie diabelską logikę krzywdy i odwetu, nie pozwalając, by zło, którego doznał, spadło na kogoś drugiego. Przebaczenie i miłość odniosły zwycięstwo w sercach i sumieniach Jego wrogów (por. Łk 23,47-48). Jezus uczynił dla nas możliwą
taką miłość, która nie broni swoich słusznych praw i świętych racji, ale konsekwentnie odpowiada dobrem na doznawaną krzywdę i łamie diabelską pokusę pokonywania zła przy pomocy zła
(por. Rz 12,21). Męczennicy, jak bł. Jerzy Popiełuszko, pokazują, że taka miłość jest realną siłą
zdolną przemieniać od wewnątrz międzyludzkie relacje i że tylko ona ‑ nawet zza grobu ‑ odnosi
prawdziwe zwycięstwo nad złem.
————————————————————————————————————————
26 lutego (Środa Popielcowa) to dzień,
który rozpoczyna w Kościele katolickim
okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej
drogi osobistej odnowy i nawrócenia.
W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej
dłuższej całości, czasu przeznaczonego
na jakieś konkretne zadanie człowieka lub
zbawcze działanie Boga. W Wielkim
Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie
tylko czterdzieści dni spędzonych przez
Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne
wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice
Prawa.
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii
pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna,
braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.
Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych
staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta
chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.
Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest
sam chrzest. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania
trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień,

aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po
raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni
wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście
pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem
towarzyszą
w Środę
Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch
się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię". Sam zwyczaj posypywania głów
popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest
w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go
zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak
i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.
Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się
jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa
o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego
też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego
roku.
==================================

W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:

szanie się po mszach św. do zakrystii.
PARAFIALNA FORMACJA LEKTORÓW
Osoby chętne do czytania Słowa Bożego prosimy o zgłaszanie się do ks. Przemysława.
KANCELARIA PARAFIALNA
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 9:00
do godz. 12:00 w salce katechetycznej.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą
świętą.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,
a wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wiele łask Bożych.
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Kaliszu Pomorskim
=================================

Zmiana tajemnic różańcowych
na marzec 2020 r.

Róża I św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Aby misjonarze i misjonarki z naszej diecezji
BUDOWA KOŚCIOŁÓW W DIECEZJI
Dzisiaj ofiary na tacę składamy na budowę niestrudzenie dzielili się wiarą z ludźmi, do których zostali posłani.
kościołów w diecezji.
Róża II św. Anny
Aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności
WIELKI POST
Rozpoczęcie Wielkiego Postu w Środę Popielco- Ewangelii i wzrastał w wierności.
wą. Przypominamy, że obowiązuje post ścisły. Róża III św. Barbary
Przez cały okres Postu obowiązuje zakaz udziału O ducha pobożności w rodzinach naszej Parafii.
w zabawach i dyskotekach. Rozpoczyna się Róża IV Św. Elżbiety
O ducha pokuty w naszych rodzinach, aby godTydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
nie przygotowały się do Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz. Róża V Św. Antoniego z Padwy
17:30. Nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele O powołania kapłańskie i zakonne w naszej dieo godz. 17:30. Podczas tych nabożeństw będą cezji.
Róża I w Białym Zdroju
zbierane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
Za dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej i ich rodziców aby byli wierni przyrzeczeniom
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
złożonym podczas Chrztu świętego.
POMOCY
W środę o godz. 17:45 nowenna i Msza św. do Róża II w Białym Zdroju
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. Za młodzież przygotowującą się do Sakramentu
Bierzmowania, aby była wierna składanym przyzmiana tajemnic różańcowych.
rzeczeniom.
Róża w Pomierzynie
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Zapraszamy chętne osoby do sprzątania Kościo- Za wszystkich chorych w naszej parafii, aby swe
cierpienie ofiarowali w intencji zatwardziałych
ła w piątek o godz. 19:00.
grzeszników, by w tym okresie Wielkiego Postu
skorzystali z Bożego Miłosierdzia.
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Serdecznie zapraszamy chętnych na ministran- Róża w Dębsku
tów, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu o zgła- Za dusze w czyśćcu cierpiące.

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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08.00

† Henryk ŚWIDURSKI (w 37 r. śm.) i
†† z rodzin ŚWIDURSKICH i KOPROWSKICH

12.00

† Stanisław DĄBROWSKI

18.00

† Henryk GUT (int. z Poznania)

SOBOTA
01.02.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

PONIEDZIAŁEK 24.02.2020
18.00

† Hubert STANISŁAWEK
WTOREK 25.02.2020

18.00
18.00

9.00
18.00
18.00

† Wiktor PIWNICKI (w 24 r. śm.),
†† Czesław i Jan PIWNICCY i †† z rodziny SIERADZKICH
† Elżbieta WIKTOROWICZ (w 13 r. śm.)
i †† z rodziny
ŚRODA POPIELCOWA
26.02.2020
† ks. Leon DYGA
W intencji czcicieli Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
† Renata JANKOWSKA (w 17 r. śm.),
†† Karolina i Władysław WÓJCIK
CZWARTEK 27.02.2020

18.00

18.00

†† Stefania (w 12 r. śm.) i Mikołaj KUŹNIAK

18.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA 29.02.2020

18.00

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Stanisława, Ignacy i Henryk
MARAS

10:30
GIŻYNO

† Marian TRZMIEL (int. uczestników pogrzebu)

14:00
SUCHOWO

† Jan KORZENIOWSKI (w 1r. śm.)

26.02.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓ

ŚRODA POPIELCOWA
†† Stanisław i Stanisław WAWRZYNIAK

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
01.03.2020
SOBOTA
29.02.2020
16:30
POŹRZADŁO

† Teresa ROSTOCKA (w 15 r. śm.)

† Albin STANIECKI z okazji urodzin
18.00
i imienin
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
01.03.2020
Dziękczynno – błagalna z okazji
08.00
10 rocznicy urodzin Stanisława
12.00

†† Kazimiera i Kazimierz BŁASZCZAK

18.00

† Piotr SAŁAHUB

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Zbigniew (w 1 r. śm.), †† Władysława, Eugeniusz, Andrzej i Sylwester z rodziny KISAŁA

09:15
POMIERZYN

† Stefan BORAL (w 1 r. śm.) i
† Michał KALITA

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Irena ŻABICKA (int. chrześniaka
Dariusza z rodziną)

10:30
GIŻYNO

†† Henryk, Władysław i Adrian
JANECZEK

† Halina WEREŃSKA
PIĄTEK 28.02.2020

INTENCJA WOLNA

14:00
SUCHOWO

†† Helena, Adam i Józef MOŃ
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tel. 94 361 63 64; 606 422 865
www.parafia.kaliszpom.pl
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com
Facebook: Parafia Kalisz Pomorski

