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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
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Ewangelia (J 14, 1-12)
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie
drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc
możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam
Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie –
wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet
większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».
——————————————————————
… WIERZYSZ W BOGA ...
Jezus w dzisiejszej Ewangelii zadaje kluczowe pytanie każdemu z nas: „Wierzysz
w Boga?”, po czym dodaje „skoro wierzysz w Boga
i we mnie wierz”, bo „nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej jak tylko przeze Mnie”. Co to znaczy? Co
to za pytanie? Przecież ja wierzę! To mnie nie
dotyczy! – powiesz w duchu. Ale czy faktycznie
uznajesz, że Bóg jest, ufasz Mu i dążysz do Niego,
bo wyznajesz, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem?
Czy też Twoje WIERZĘ, to tylko słowo wypowiadane bez pokrycia w czynach? Wyuczona regułka,
zapamiętana z lekcji katechezy? Czy rzeczywiście
żyjesz dla Boga i zawierzasz Mu całego siebie?
Czy codziennie podejmujesz trud wiary i ryzykujesz utratę siebie w obronie wartości i zasad, które
wyznajesz? Czy faktycznie całkowicie oddajesz
Bogu wszystko i zgadzasz się, by On wypełniał
swoją wolę względem Ciebie w każdym aspekcie
Twojego życia? Czy czasem nie żyjemy obok, tak

jak uczniowie, którzy pomimo tego, że żyli z Chrystusem, nie wiedzieli dokąd On idzie
i o czym mówi, stwierdzając fakt, że znają drogę. Jezus nie zadał pytania czy znają drogę?
Ale powiedział to w formie twierdzenia, jakby z góry zakładając, że powinni wiedzieć,
bo przecież On sam jest Drogą. Zbawiciel pragnie każdemu z nas przygotować mieszkanie
w niebie, byśmy mieli życie w obfitości i byli z Nim jedno jak On jest z Ojcem. Tym samym
wskazuje, że On jest łącznikiem między nami a Bogiem, drogą do zbawienia i życia wiecznego. Tylko czy my faktycznie tego chcemy? Bo skoro wyznajemy, że wierzymy w Trójjedynego Boga, powinniśmy z pełnym zaufaniem iść obraną trasą wiary, by stanowiła ona mapę
naszego życia. Co więcej Jezus powinien być pierwszą przygodą naszej ziemskiej wędrówki
i ostatecznym jej celem. Bo to wiara sprawia, że dostrzegamy sens istnienia, potrafimy cieszyć się każdym dniem, ufać i dążyć do spotkania Wszechmogącego w codzienności.
Podążanie ku Bogu powoduje, że człowiek
emanuje radością, potrafi zapominać o sobie
w codzienności, dawać siebie dla drugiego
i niczego nie oczekuje w zamian. Mimo iż jest to
wymagające i często wiąże się z trudem, problemami i kłopotami – daje poczucie spełnienia
i pozwala dotknąć Boga. Bowiem nie to, co ziemskie jest najważniejsze. Istotne jest życie w prawdzie, bo Prawda – Jezus Chrystus – wyzwala.
Dlatego trzeba wyzbyć się tego, co nas tu zniewala i deprawuje oraz zostawić wszystko, co materialne, co nie pozwala na całkowite oddanie
się Bogu. Pójście za Jezusem, wybranie Boga i dążenie do zjednoczenia czyni z nas zwycięzców – może nie tu na ziemi, ale na pewno w Niebie. Może będziemy nielubiani, znieważani, szydzeni, wyśmiani i pogardzani… może nie będziemy mieć zaszczytnych stanowisk,
pięknych domów, szybkich samochodów – ale poprzez wytrwałość i całkowite oddanie Bogu
i obranie Go za cel będziemy spotykać Go każdego dnia w konkretach naszego życia i zdobędziemy z pewnością to, co najważniejsze – pokój serca i zjednoczenie z Nim już w tym
życiu.
Nie zostawiajmy naszej wiary w sferze snów i marzeń, ale z pełnym zaufaniem idźmy
obraną drogą wiary. Wykonujmy nasze obowiązki sumiennie i rzetelnie, kochajmy ludzi dookoła, czyńmy dobro i tym samym dążmy do tego, by zdobywać jak najwięcej dusz dla Boga. Zwróćmy się do Boga, oprzyjmy na Nim swoje życie i ukierunkujmy je ku Niemu uwierzmy, zaufajmy, zawierzmy – obierzmy Boga za Pana naszego życia, a z pewnością
będziemy szczęśliwi!!! Bo tylko Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem.
———————————————————————————————————————
HISTORIA OBJAWIEŃ W FATIMIE
13 maja 1917 roku trojgu dzieciom Łucji,
Franciszkowi i Hiacyncie objawiła się Matka Boża
w miejscu, w którym dziś wznosi się bazylika w Fatimie. Łucja wspomina: „Nagle ujrzeliśmy jakby błyskawice”. Po wielu latach wyjaśnia, iż nie była to
błyskawica, ale niebieskie światło – blask Boży, jakby
niebo otwierało się na chwilę dla zstępującej na ziemię Maryi: „Gdy widzieliśmy to światło, mówiliśmy
nieraz ‘Widzimy przychodzącą nasza Panią’. Ale
Matkę Bożą mogliśmy w tym świetle dopiero rozpoznać, kiedy była już na skalnym dębie (…). Kiedy
mówiliśmy, że widzimy jak przychodzi, mieliśmy na
myśli światło, które się zbliżało, a którym właśnie
Ona była” . Maryja w rozmowie z Łucja prosi dzieci,
aby przychodziły na miejsce Jej objawień każdego
trzynastego przez sześć kolejnych miesięcy o tej
samej godzinie. W czasie tych objawień po raz
pierwszy dzieci usłyszały zaproszenie Maryi do

odmawiania różańca każdego dnia: „aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”. W przesłaniu w czasie drugiego objawienia 13 czerwca pojawia się centralny temat objawień fatimskich: Niepokalane Serca Maryi, które ma stać
się „schronieniem i drogą”, prowadzącą do
Boga. Dopiero w trzecim objawieniu 13 lipca
po ukazaniu dzieciom „wizji piekła” Maryja wypowiada swoje życzenie: „Widzieliście piekło,
dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby
ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.
Matka Boża wspomina także w tym objawieniu
o poświeceniu Rosji Jej Niepokalanemu Sercu
oraz o Komunii świętej wynagradzającej
w pierwsze soboty. 13 sierpnia Maryja w czasie objawień powiedziała do Łucji: „Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria (Dolina
Pokoju) i odmawiali codziennie różaniec.
W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli”. Ponadto Maryja nalegała, aby
nieustannie modlono się za grzeszników, którzy idą do piekła, ażeby ich ratować. 13 września przy udziale wielkiego tłumu, który towarzyszył dzieciom w ich drodze na miejsce objawień Maryja znowu powtórzyła swoje życzenie:
„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby
uprosić koniec wojny”. Temu objawieniu towarzyszył niezwykłe znaki. Niektórzy świadkowie
wspominają o „niebieskiej smudze w ciemnokolorowej chmurze” idącej w przeciwnym kierunku niż słońce, inni dostrzegali wielki krzyż
wychodzący ze słońca, który kierował się ku
wschodowi. W ostatnim objawieniu w dniu 13
października kiedy na miejsce dotychczasowych objawień przybyło około 80 tysięcy ludzi
Maryja powiedziała do Łucji: ”Chce ci powiedzieć, aby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec.
Wojna się skończy (…)”. Temu objawieniu
towarzyszył zapowiadany wcześniej przez Maryję spektakularny cud słońca, który miał doprowadzić zebranych do uwiarygodnienia Jej
przyjścia.
Fatima to także wezwanie do ponownego odkrycia nabożeństwa do Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny, odprawianego w pierwsze soboty miesiąca jako wynagrodzenie za wszelkie grzechy wymierzone przeciwko Jej Sercu. Istnieje ścisła wież pomiędzy
nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, a Niepokalanym Sercem Maryi.
W pierwszym celebrujemy w sposób syntetyczny wszystkie zbawcze tajemnice Chrystusa,
których źródłem jest Jego boskie Serce,

to w drugim przeżywamy również całościowo
jedyny i wyjątkowy współudział Maryi jako Matki w zbawczym misterium jej Syna, począwszy
od wcielenia aż do Jego śmierci, zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego. Tak wiec,
jak przypomina nauczanie Kościoła, wszystkie
formy kultu odnoszące się do Serca Jezusa –
przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy Bogiem a stworzeniem – można także
odnosić do pobożności związanej z Sercem
Maryi: oddanie się Jej poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot zakonnych, narodów,
zadośćuczynienie przez modlitwę i umartwienie, dzieła miłosierdzia i praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca. Do praktyki Komunii
sakramentalnej w pięć pierwszych sobót miesiąca odnoszą się wszystkie wskazania dotyczące również dziewięciu pierwszych piątków
miesiąca.

——————————
W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU:

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17:30.
Serdecznie zapraszamy, by wspólnie modlić się
o ustanie pandemii.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
W środę 13 maja o godz. 17.30 odbędzie się
nabożeństwo fatimskie z procesją, połączone z
Nowenną do MBNPomocy. Serdecznie zapraszamy.
MÓDLMY SIĘ
Zachęcamy do trwania na modlitwie rodzinnej, by
wyprosić u Boga potrzebne łaski na przetrwanie
w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa.
KANCELARIA PARAFIALNA
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 9:00
do godz. 12:00 w salce katechetycznej. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje
do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu:
606 422 865.
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
ks. proboszcz Kazimierz Serafin
ks. wikariusz Przemysław Gracek
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INTENCJE MSZALNE
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08.00

† Grażyna BUKOWSKA (w 1 r. śm.) int. męża

SOBOTA
09.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

12.00

† Władysława BUKOWSKA (w 30 r.
śm.), †† Wiktoria i Piotr KWAŚNIEWSCY i †† z rodziny

09:15
DĘBSKO

Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Lidii

18.00

† Danuta, Mieczysław Reszel i † Marian
DOWŻYCKI

09:15
POMIERZYN

†† Jadwiga, Franciszek SZCZUR
i †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Helena LEŚKO, † Irena ŻABICKA, † Maria ANTOSZKÓW

10:30
GIŻYNO

Dziękczynno - błagalna z okazji
urodzin Bożeny

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020
18.00

† Józef, Stefania i Zofia KIEPIELA
WTOREK 12.05.2020

18.00

†† Maria i Czesław LENART, †† Franciszek, Anna i Mikołaj KOWALCZYK,
†† Jadwiga i Edward KOLASIŃSCY

18.00

† Olga DIAKUN (int. pogrzebowa)
ŚRODA 13.05.2020

18.00

W intencji czcicieli
Nieustającej Pomocy

Matki

Bożej

18.00

†† Krystyna, Jerzy, Maria i Konstanty
CZWARTEK 14.05.2020

18.00

†† z rodziny BOGDAŃSKICH: Jan, Genowefa, Mirosław i Andrzej oraz
† Stanisław LEWANDOWSKI

18.00

† Wiesław BOGUSZ (int. pogrzebowa)
PIĄTEK 15.05.2020

18.00

† Zofia NAWROT

18.00

† Anna
SOBOTA 16.05.2020

18.00

14:00
SUCHOWO

08.00

† Marcin DOWŻYCKI (w 12 r. śm.) i
†† z rodziny RESZEL i FABISIAK

12.00

Za parafian

18.00

†† z rodzin KUCZKOWSKICH i SŁUPSKICH

† Józef JEŻEWSKI

CZWARTEK
14.05.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

Zarezerwowana (PLEBAN)

PIĄTEK
15.05.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

W intencji mieszkaoców (odpust)

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
17.05.2020
SOBOTA
16.05.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA
Dziękczynno — błagalna dla Zofii
ZAHUTA z okazji imienin
† Stanisław
†† z rodziny

WAWRZYSZKO

i

†† z rodzin WŁODARCZYK
KERNKE

i

10:30
GIŻYNO

†† Henryk (w 32 r. śm.), Władysław (w 7 r. śm.) i Adrian (w 1 r.
śm.) JANECZEK

14:00
SUCHOWO

† Aleksy BUKIEL (w 27 r. śm.) i
† Stefan MIKOŁAJCZUK (w 25 r.
śm.)

† Robert WITCZAK (w 21 r. śm.)
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
17.05.2020

INTENCJA WOLNA

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

