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Ewangelia (Łk 24, 13-35 )
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej
Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali
się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym
z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał
wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto,
jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego
ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.
Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały,
ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia
we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść
do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im,
co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już
nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas,
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał
i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go
poznali przy łamaniu chleba.

W dniu dzisiejszym w Kościele w Polsce przeżywać będziemy IV Narodowe
Czytanie Pisma Świętego. W tym roku
do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.
Obchody tego dnia mają na celu przede
wszystkim promować codzienną, lekturę i rozważanie Pisma Świętego. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego
zainauguruje 12. Tydzień Biblijny, który
potrwa do soboty 2 maja. W jego przebieg wpisana jest postać św. Jana Pawła II, którego 100. rocznice urodzin świętować będziemy
za kilka tygodni.
Pamiętajmy, że Papież z Polski, to jeden z największych misjonarzy świata, który w czasie
swojego pontyfikatu pragnął na wszystkie kontynenty zanieść Słowo Boże …
DLACZEGO WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ
„Pismo święte jest wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe. Jego codzienna lektura wzbogaca
człowieka w różnych dziedzinach życia duchowego. Tomasz a`Kempis podkreśla, że słowo
Boże jest manną, która karmi duszę człowieka (por. Naśl., 1,1), zaś św. Augustyn medytację
Pisma świętego nazywa poszukiwaniem pięknych owoców ukrytych pośród gałęzi sadu (por.
Wyznania, 13). „Jeśli starannie rozważać je [słowo Boże] będziecie, możecie udoskonalić się
w otrzymanej wierze (List św. Polikarpa do Filipian). Pismo święte zatem wprowadza człowieka
w sferę Boga i poddaje go Jego działaniu, otwierając ludzki umysł i serce na święte owoce.”
Pismo Święte jest najważniejszą księgą dla chrześcijan,
ponieważ w niej znalazł się w całej pełni obraz woli Boga,
a tym samym – warunki osiągnięcia życia wiecznego w Królestwie Bożym. Pismo zostało stworzone ręką człowieka,
ale prowadzoną przez samego Ojca, by przekazać wszystkie
prawdy za sprawą Ducha Świętego.
Pismo Święte należy czytać przede wszystkim dlatego,
że jest ono zbiorem prawd, które przekazał nam dobry Bóg.
Znajdują się w nim wszelkie zalecenia, jak postępować
w życiu doczesnym, by móc zasłużyć na łaskę życia wiecznego. Pismo Święte określa najważniejsze prawdy wiary, mówi
o tym, kim jest i kim powinna być dla człowieka każda
z trzech Osób Boskich.
Biblia wyjaśnia również wiele zagadnień związanych z wiarą,
Bogiem, Jezusem, grzechem i zbawieniem. To największe
i najpełniejsze źródło wiedzy chrześcijańskiej. To odnajduje
się problematykę, którą każdy wierzący powinien zgłębiać.
Pismo Święte to również nieoceniony zbiór mądrości życiowej, która nierzadko ujęta jest w piękną formę przypowieści,
symboli, przykładów. To nie tylko przewodnik, dzięki któremu dotrzeć można do życia po śmierci, ale także skarbnica właściwego postępowania moralnego, które powinno cechować egzystencję wszystkich ludzi, również niewierzących lub wyznających inną religię.
Biblia jest także wspaniałym zabytkiem kultury, księgą niezwykłą w swym kształcie językowym,
gatunkowym, znaczeniowym. Jest nieustannym źródłem badań językoznawców, kulturoznawców czy literaturoznawców jako tekst wyjątkowy.
Powinno się czytać Pismo Święte szczególnie wtedy, jeśli jest się praktykującym katolikiem.
Przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie ważne kwestie poruszane są podczas mszy św.
czy lekcji religii, a istotne są one dla właściwego zrozumienia prawd Bożych.
Biblia jest integralną całością, która daje pełny obraz tego, co pozostawił nam Bóg i czego
od nas oczekuje. Żaden inny dokument nie powie więcej o naturze chrześcijaństwa, jego historii,
przeznaczeniu, wartości.

W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę
po mszy o godz. 18:00. W miesiącu maju
wszystkie Róże Różańcowe modlą się o ustanie pandemii oraz za wszystkich lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarki, woluntariuszy i dotkniętych tą chorobą oraz za zmarłych na skutek
tej epidemii.

WEDŁUG WYTYCZNYCH
Od dnia 20 kwietnia Msze św. mogą być sprawowane z udziałem wiernych przy zachowaniu
wymaganej ilości wiernych i 2 metrowej odległości. Prosimy aby pierwszeństwo miały rodziny, które zamówiły intencje mszalne.
Podajemy ilość osób mogących przebywać
KANCELARIA PARAFIALNA
w poszczególnych kościołach naszej parafii,
Biuro
parafialne
czynne w sobotę od godz.
oprócz osób sprawujących liturgię:
9:00 do godz. 12:00 w salce katechetycznej.
* kościół pw. Św. Izydora Oracza w Białym W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozoZdroju – 20 osób,
staje do dyspozycji Parafian pod numerem
* kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Dębsku – telefonu: 606 422 865.
11 osób,
* kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
TYDZIEŃ BIBLIJNY
w Giżynie – 8 osób,
* kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Kaliszu Pomorskim – 55 osób,
* kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Pomierzynie – 11 osób,
* kościół pw. Św. Stanisława w Poźrzadle Wielkim – 8 osób,
* kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
w Suchowie – 11 osób.
Wszyscy muszą posiadać maseczki.
MÓDLMY SIĘ
Zachęcamy do trwania na modlitwie rodzinnej,
by wyprosić u Boga potrzebne łaski na przetrwanie w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa.
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
W środę o godz. 17:45 nowenna i Msza św. do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa majowe o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy,
by wspólnie modlić się o ustanie pandemii.
I PIĄTEK i SOBOTA MIESIĄCA
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. codziennie
od godz. 17:30.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,
a wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wiele łask Bożych.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej
Uroczystość odpustowa NMP Królowej Polski Polski w Kaliszu Pomorskim
przeniesiona jest na sobotę 2 maja.
ks. proboszcz Kazimierz Serafin
ks. wikariusz Przemysław Gracek

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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08.00

†† Czesława i Stanisław DRYJA

12.00

Dziękczynno – błagalna w intencji Anny
i Teresy

18.00

† Jan MARCYNIUK (w 5 r. śm.) i †† z
rodzin KULBACKICH i MARCYNIUK

SOBOTA
25.04.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

INTENCJA WOLNA
†† Maria i Mariusz SIĘBOR
† Andrzej LISAJ, † Elżbieta WILCZYŃSKA i †† z rodziny

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020
18.00

† Sabina ŁUSZCZYŃSKA (w 10 r. śm.)
i †† z rodziny

18.00

O łaskę nieba dla Marii KULA
WTOREK 28.04.2020

18.00
18.00

Dziękczynno – błagalna za otrzymane
łaski
† Kazimierz OLSZEWSKI (Msza pogrzebowa)
ŚRODA 29.04.2020

18.00

W intencji czcicieli
Nieustającej Pomocy

18.00

† Józefa KOŚMIDER

Matki

Bożej

CZWARTEK 30.04.2020
18.00

Dziękczynno – błagalna za otrzymane
łaski
PIĄTEK 01.05.2020

18.00

†† Łucja i Michał CZYŻEWSCY oraz
† Wojciech GULCZYŃSKI

18.00

† Bogda KĘDZIERSKA (w 1 r. śm.)

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Lech PIASEK (w 4 r. śm.)

10:30
GIŻYNO

†† Jadwiga i Franciszek PRZYBYLSCY

14:00
SUCHOWO

Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin Magdaleny

30.04.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Stanisława WAWRZYNIAK (int.
Leona Wasłowskiego z rodziną)

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
NIEDZIELA 03.05.2020
SOBOTA
02.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA
† Janusz TRZECIŃSKI

† Stanisława BORAL
†† Renata, Natalia i Jan PAWLUCZUK

SOBOTA 02.05.2020
18.00

† Marianna KULA (Msza pogrzebowa)

18.00

Za Parafian — Msza odpustowa

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
NIEDZIELA 03.05.2020
08.00

†† Janina, Stanisław, Antoni, Tadeusz,
Józefa i Władysław LESZCZYNOWICZ

12.00

Za Parafian

18.00

Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę
urodzin Macieja

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

W intencji mieszkańców
Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin Tadeusza

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

