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Ewangelia (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)
Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które
dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:
«Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie,
Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten,
kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka.
Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba,
który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie
przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu
na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak
godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu
i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».
Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety.
Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam
zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili:
«Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy
i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».

PIERWSZY POWIERNIK
TAJEMNICY PASCHALNEJ
W dniu 19 marca wraz z całym Kościołem przeżywamy Uroczystość świętego
Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wspominamy wielkiego Świętego, którego Bóg, wypełniając swój odwieczny plan
odnowy i usynowienia człowieka oraz chwalebnej przemiany wszechświata skażonego
przez grzech, postawił w najważniejszym,
szczytowym punkcie realizacji tego planu
i obdarzył wyjątkowym zadaniem. Wybrał go
na przybranego Ojca swojego Syna, który
w pełni czasu (Ga 4, 4) "dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem". Bóg zechciał
bowiem, by Jego Jednorodzony Syn przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie i był do
nas podobnym we wszystkim, z wyjątkiem
grzechu (por. Hbr 4,15). To właśnie Wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus, jest Wykonawcą dzieła zamierzonego przez Boga
Ojca (por. J 4, 34), a Jego misterium wcielenia i odkupienia jest owym "szczytowym
punktem" całej histo-rii zbawienia. Samą zaś
istotę tego dzieła stanowi Chrystusowa Pascha - przejście ze śmierci do życia
(hebr. pesah, aram. pascha przechodzenie),
zbawienne dla całego świata.
Liturgia Uroczystości świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ukazuje
więc świętego Józefa w bardzo ścisłym związku z misterium Chrystusa, a zwłaszcza z tym
"sercem" Jego dzieła, jakim jest Pascha. Zarazem jednak ukazuje go na tle szerokiej panoramy
historii, bo chociaż jako wydarzenie historyczne Pascha dokonała się tylko raz, to jednak jako
misterium ogarnia całą rzeczywistość. Ona jest kluczem do właściwego rozumienia całej Biblii,
zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, wielkiej historii świata i małej historii każdego człowieka - i to żyjącego w każdym czasie, zarówno przed wcieleniem Syna Bożego, jak i w czasie
Jego ziemskiego życia i po Jego wniebowstąpieniu. Chrystus bowiem jest jedynym Zbawicielem
świata, jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (por. 1 Tm 2,5), jedyną drogę i prawdę,
i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego (por. J 14, 6). Wszystko
więc, co dokonało się i wciąż dokonuje w dziejach zbawienia, jest opromienione Chrystusową
Paschą, na nią wskazuje i z różnych stron ku niej prowadzi. Dlatego również refleksja nad życiem i misją świętego Józefa, a także cześć oddawana mu w Kościele - podobnie zresztą jak kult
wszystkich innych Świętych - ma na celu odkrywanie i zgłębianie tego właśnie misterium.
Święty Józef zajmuje szczególne miejsce wśród rzeszy Świętych, których Kościół wskazuje nam jako "zwierciadła" Chrystusowej Paschy. Ma on bowiem z woli Bożej największy po
Maryi udział w paschalnym misterium Jezusa Chrystusa. Wprawdzie - jak pisze Jan Paweł II "droga własna Józefa - zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie (...). Jednakże droga
wiary Józefa podąża w tym samym kierunku, pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą,
której Józef - wraz z Maryją - stał się pierwszym powiernikiem. Wcielenie i Odkupienie stanowią
organiczną i nierozerwalną jedność, w której plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny
i słowa wewnętrznie z sobą powiązane". A zatem święty Józef w wyjątkowy sposób wskazuje
i przybliża nam Chrystusa Paschalnego. Gdy więc oddajemy cześć temu Świętemu, uwielbiamy
samego Pana, umęczonego i zmartwychwstałego, obecnego we wszystkich swoich dziełach
i w swoich Świętych.

W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:

INFORMACJE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ
KORONAWIRUSA

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA
Dzisiaj po mszach św. Rada Ekonomiczna Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielbędzie zbierała ofiary na potrzeby remontowe nej oraz inne zalecenia
Dyspensa obowiązuje do 29 marca włącznie.
parafii.
Oznacza ona, że brak uczestnictwa we Mszy św.
nie jest grzechem. Biskup wydaje też inne zaleDROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz. cenia związane z szerzącą się epidemią.
17:30. Nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele W komunikacie biskupa czytamy: "Mając na uwao godz. 17:30. Podczas tych nabożeństw będą dze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z
kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu
zbierane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od
obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy
SKARBONKI WIELKOPOSTNE
W kruchcie kościoła wyłożone są zwyczajem lat Świętej do dnia 29 marca br. włącznie".
ubiegłych skarbonki wielkopostne, jako jałmużna. Dyspensę otrzymują:
- osoby w podeszłym wieku
- osoby z objawami infekcji
ZAKAZY W CZASIE WIELKIEGO POSTU
Przypominamy, że obowiązuje post ścisły. Przez - dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy
cały okres obowiązuje zakaz udziału w zaba- sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
- wszyscy, którzy czują obawę przez zarażeniem
wach i dyskotekach.
Ponad to, biskup zarządza przeniesienie rekolekcji dla dorosłych, podobnie jak w sytuacji rekolekCZCICIELE MATKI BOŻEJ
cji szkolnych, na termin, w którym będą mogły
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W środę o godz. 17:45 nowenna i Msza św. zostać one zorganizowane w taki sposób, żeby
nie zagrażały zdrowiu uczestników. Biskup zado Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
chęca, aby wierni w tym czasie, w którym miały
odbywać się rekolekcje, trwali na błagalnej modliSPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Zapraszamy chętne osoby do sprzątania Kościo- twie, pozostając w swoich domach.
ła w piątek o godz. 19:00.
Jeżeli jesteś chory, masz objawy charakteryzujące zakażenie koronawirusem (kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem), należy powstrzymać się od chodzenia do instytucji publicznych,
marketów, miejsc dużych skupisk ludności.
W przypadku zaobserwowania u siebie powyżPARAFIALNA FORMACJA LEKTORÓW
Osoby chętne do czytania Słowa Bożego prosi- szych objawów w pierwszej kolejności skontaktuj
się z jednostką SANEPIDU pod numerem telefomy o zgłaszanie się do ks. Przemysława.
nu 694 493 760. Tam otrzymasz instrukcje do
dalszego działania.
KANCELARIA PARAFIALNA
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 9:00 W najbliższych tygodniach starajcie się wszelkie
sprawy urzędowe załatwić telefonicznie, mailodo godz. 12:00 w salce katechetycznej.
wo.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą
ZAWSZE PAMIĘTAJ
świętą.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone - Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać, odkażającym na bazie alkoholu,
a wszystkim solenizantom i jubilatom życzy- - Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust,
- Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jedmy wiele łask Bożych.
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej norazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz,
- Nie zbliżaj się do osób chorych.
Polski w Kaliszu Pomorskim
ks. proboszcz Kazimierz Serafin
ks. wikariusz Przemysław Gracek
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Serdecznie zapraszamy chętnych na ministrantów, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu o zgłaszanie się po mszach św. do zakrystii.

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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08.00

†† Bronisław, Antonina, Kazimiera,
Petronela, Anna i Karol JAWORSCY

12.00

Za Parafian

18.00

† Anna KRAUZ

09:15
DĘBSKO

PONIEDZIAŁEK 16.03.2020
18.00

† Eugeniusz JANY (int. uczestników
pogrzebu)
WTOREK 17.03.2020

18.00
18.00

SOBOTA
01.02.2020
16:30
POŹRZADŁO

† Tadeusz DOBRZELEWSKI (int.
uczestników pogrzebu)
†† Antoni i Maria NIEDŹWIEDŹ,
†† Katarzyna i Stanisław MAGAC,
†† Maria i Piotr PIZIURNI i †† z rodziny
ŚRODA 18.03.2020

18.00

W intencji czcicieli
Nieustającej Pomocy

Matki

18.00

†† Maria i Maciej ROLBIEWSCY

Bożej

CZWARTEK 19.03.2020
18.00

† Józef SZTOBRYŃ

18.00

† Józef LEWICKI i † Józef CELMER
PIĄTEK 20.03.2020

18.00

† Władysław MAGAC (w 11 r. śm.) i
†† z rodziny MAGAC i PIZIURNY

18.00

† Józef OSIŃSKI
SOBOTA 21.03.2020

18.00

† Ludwika PIASECKA i † Jarosław KISZEWSKI

18.00

† Czesław STĄPOREK (w 10 r. śm.)
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22.03.2020
† Zdzisław KUJAWSKI, † Genowefa,
08.00
† Bogusław i † Grzegorz MATCZAK
12.00

Za Parafian

18.00

† Zygmunt (int. chrzestniaka Krzysztofa
z rodziną)

INTENCJA WOLNA
†† Ewa, Adam i Jan STRAUB

09:15
POMIERZYN

†† Józef i Maria GARBIEC i
†† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Józef, Józef i Franciszka WAWRZYNIAK

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

19.03.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Józef LESZCZYŃSKI
uczest. pogrzebu)

(int.

Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin Adama
† Józef ARENT
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SOBOTA
29.02.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

INTENCJA WOLNA
† Zbigniew
†† z rodziny

MARKIEWSKI

i

† Zbigniew TEREFENKO
† Józef KOWALSKI
† Józef LESZCZYŃSKI (int. rodziny Tworków)
† Jan PAWLICZEK

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. M. B. KRÓLOWEJ POLSKI
ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski
tel. 94 361 63 64; 606 422 865
www.parafia.kaliszpom.pl
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com
Facebook: Parafia Kalisz Pomorski

