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Ewangelia (Mt 28, 16-20)
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł
do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
———————————————————————————————————–———
NIEBO JEST BLISKOŚCIĄ BOGA
Dziś w szczególny sposób pochylamy się nad tajemnicą Wniebowstąpienia.
Chrystus, który przecież mógł pozostać na ziemi namacalnie, zdecydował się powrócić
do domu Ojca. Czy to znaczy, że na ziemi Go nie ma? Wręcz przeciwnie – wstąpił do Nieba,
by tu, na ziemi, być pełniej, by obdarzać każdego z nas swoją miłością. Ta Jego miłość, jak
pisze kard. Joseph Ratzinger, „czyni nas nieśmiertelnymi”, a zatem urzeczywistnia Niebo
na ziemi. Miłość Chrystusa do człowieka nie pozostaje na indywidualnej płaszczyźnie
emocjonalnej czy duchowej. Jest zakorzeniona w sercu każdego z nas, ale zawsze popycha
do działania i w ten sposób wyraża się także w naszej miłości bliźniego.
Bóg stawia na naszej drodze ludzi, w których życiu to my mamy być obrazem,
realizacją Nieba. By nam ułatwić to zadanie, posyła swojego Ducha, a także świętych –
konkretnych ludzi, którzy prowadzeni Jego mocą są przykładem dla innych. Obecnie
szczególnie wspominamy jednego z nich – św. Jana Pawła II, w setną rocznicę jego
urodzin. Wielu z nas pamięta jego pielgrzymki, które odbył do swojej – naszej ojczyzny jako

papież. Z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że wydarzenia tych pielgrzymek,
zwłaszcza te z 1979, 1983, 1987 roku, zmieniły bieg historii, że Duch Święty działał
wówczas bardzo konkretnie, że w istocie „odnowił oblicze” naszej ziemi. Zadziałał w sercach
ludzi, posługując się konkretnym człowiekiem. Bogactwo przemówień Jana Pawła II trzeba
nam odkrywać na nowo do dziś. Obok tych dobrze znanych słów znajdujemy wiele ważnych, wcześniej niezauważanych treści, których uniwersalność potwierdzają dzisiejsze czasy. I tutaj też jest Niebo, które się urzeczywistnia – w słowach papieskich, które padały wówczas, a które wciąż pozwalają odkrywać miłość Boga do człowieka i jednocześnie stają się
bogatym źródłem wiedzy na temat ówczesnych czasów. Chrystus przez swoją miłość jest
obecny w życiu człowieka. Zna go, przenika i mu błogosławi. Przez św. Jana Pawła II
pobłogosławił Polsce i światu szczególnie, ale Jego obecność nie ogranicza się tylko
do spektakularnych wydarzeń. Błogosławi małym społecznościom, rodzinom i każdemu
z nas. W codzienności. I choć w rodzinnym wymiarze też błogosławi czasem spektakularnie,
zaskakuje, to Jego obecność wypełnia przede wszystkim ciszę serca każdego z nas.
To w sercu człowieka, ogarniętym miłością Boga, zaczyna się wszelkie dobro, które realizuje się w prostych gestach, w pozornie zwykłej, szarej rzeczywistości. Bóg nadaje jej inną
perspektywę – i to tu zaczyna się nasze Niebo na ziemi.
————————————————————————————————————————
MATKA JEZUSA JEST NASZĄ MATKĄ
Matko dobrej rady... Przychodzimy do Matki, by powierzyć Jej swoje sprawy. Codzienność niesie ze sobą tyle
trosk, tyle problemów do rozwiązania, tyle wyborów.
Chcemy je czynić dobrze, chcemy żyć godnie, nie krzywdząc ludzi, którzy nas otaczają i zachowując wierność
Bogu. Dlatego po dobrą radę przychodzimy do Tej, która
nigdy nie zostawi nas bez odpowiedzi.
Panno wierna... Przychodzimy do Matki, bo Ta nigdy nas
nie porzuciła, nigdy nie zdradziła. Była przy nas zawsze.
Była w dniach wesela, ale jeszcze bardziej w dniach żałoby, w dniach niewoli i udręczenia. Zawsze wierna, zawsze
obecna, zawsze kochająca. Każdego dnia niosąca nam
Chrystusa i prowadząca do Niego.
Pocieszycielko strapionych... Przychodzimy do Matki,
bo nikt jak Ona nie potrafi nas pocieszyć w bólu i cierpieniu. Tyle go w nas i wokół nas. Choroba, samotność, brak
pracy, bezdomność. Brak miłości i zrozumienia przez
innych. Tylko u Matki, która sama doznała cierpienia
i smutku, możemy znaleźć pocieszenie.
Królowo Polski... Przychodzimy do Matki i Królowej, bo
tak przez wieki czynili władcy naszego narodu. Przed Nią
swe śluby składał król Jan Kazimierz. To Ona, królująca
na Jasnej Górze, zatrzymała potop szwedzki. To Ona przez wieki przyjmuje hołdy przybywających do Niej pątników. Czuła Matka i Hetmanka. Pani Majowa. Do Ciebie się uciekamy.
——————————————————————————————————————
NAUCZANIE PAPIESKIE O DUCHU ŚWIĘTYM
„Zewnętrznym symbolem udzielania Ducha stało się
w Starym Przymierzu namaszczenie. Mesjasz, ponad wszystkimi innymi, którzy bywali namaszczani w Starym Przymierzu,
jest tym jedynym wielkim Namaszczonym przez Boga samego. Jest Pomazańcem w znaczeniu posiadania pełni Ducha
Bożego. On też ma pośredniczyć w udzielaniu tego Ducha
całemu ludowi"
św. Jan Paweł II

DZIEKUJEMY
NASZYM KOCHANYM MAMOM
ZA DAR ŻYCIA I MIŁOŚĆ !!!

nie samodzielnych wyborów między egoizmem
a poświęceniem, braniem a dawaniem, przemocą a łagodnością, kłamstwem a prawdą.
ILOŚĆ WIERNYCH
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
W kościele parafialnym może uczestniczyć
na każdej mszy św. 83 osoby. Prosimy, by
przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią i higieny poprzez obmycie rąk
i trzymanie maski na twarzy i nosie.

Najpiękniejsze słowo na świecie to Matka.
Matka to dar od Boga.
Matka, która kocha i kochać nas będzie.
Matka to bezcenny skarb,
który strzec trzeba w nocy i we dnie.
Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam
smutno i źle.
Matka to też czasem ster,
który pilnuje byśmy nie zatonęli.
Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia
mamy dni.
Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej
i kochaj co sił, bo kiedy przyjdą gorsze dni,
tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego i już w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Zapraszamy gołębiarzy na sumę, by
po mszy świętej wypuścili swoje gołębie jako
symbole Ducha Świętego.
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę o 17.45. Msza św. dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzInie 18.00. Po mszy św. Zmiana tajemnic
różańcowych. Nadal modlimy się o ustanie
pandemii i za wszystkich chorych oraz służbę
zdrowia i woluntariuszy.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Nabożeństwa majowe codziennie o godz.
17:30. Serdecznie zapraszamy, by wspólnie
modlić się o ustanie pandemii.

Wszystkim Matkom duszpasterze parafii
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu
KANCELARIA PARAFIALNA
Pomorskim życzą szczególnej opieki Bożej Biuro parafialne czynne w sobotę od godz.
na każdy dzień życia przez wstawiennictwo 9:00 do godz. 12:00 w salce katechetycznej.
Matki Jezusa Chrystusa – Maryi.
Zawsze można się umówić telefonicznie
lub po mszach w tygodniu.
=====================================
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
OGŁOSZENIA
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed
DUSZPASTERSKIE
Mszą świętą.
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie oznacza
nową obecność Jezusa, a nie Jego odejście.
Nie wpatrujmy się w niebo. On jest tutaj, tam
gdzie Go głosimy, gdzie pochylamy się
nad ludzką biedą i cierpieniem. On utożsamia
się z tymi, którzy są głodni i płaczą, którzy są
odrzuceni i prześladowani, wykorzystywani
i bici. Na Jego obecność w nich otwiera nas
Duch Święty. By ją przyjąć, potrzebujemy dojrzałości wiary, zdobywanej przez podejmowa-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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. Kazimierz Serafin – proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
NIEDZIELA 24.05.2020
08.00

†† Mirosław i Henryk LEWANDOWSCY

12.00

Za parafian

18.00

†† Katarzyna, Szczepan, Rozalia i Roman

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
NIEDZIELA 24.05.2020
SOBOTA
16.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

†† z rodziny STAŃCZYK

09:15
POMIERZYN

†† Wojciech i Józefa GAŁKOWSCY

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

Dziękczynno – błagalna dla Józefa
w 70 rocznicę urodzin

10:30
GIŻYNO

†† Marianna, Wincenty i Tadeusz
WIKTORSCY

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020
18.00

† Mariola (w 6 r. śm.)
WTOREK 26.05.2020

18.00

† Halina WEREŃSKA (w 1 r. śm.)

18.00

† Konstanty BEJNAROWICZ i †† z rodziny BEJNAROWICZ
ŚRODA 27.05.2020

18.00

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
wszystkich róż św. Anny – od Ewy
Kaweckiej

18.00

†† Julia, Stanisław, Czesław, Józef
FURMAN
CZWARTEK 28.05.2020

18.00

† Elwira KANIUKA

18.00

† Aleksandra TYLEK – od uczestników
pogrzebu
PIĄTEK 29.05.2020

18.00

† Piotr HOŁUBICKI – od uczestników
pogrzebu

14:00
SUCHOWO

CZWARTEK
28.05.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Katarzyna KOPA (w 2 r. śm.)
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
NIEDZIELA 31.05.2020

08.00

† Bogdan WRÓBEL

12.00

Za Parafian

18.00

† Józef (w 13 r. śm.), †† Wiktoria, Jan
LITWIN

† Stanisława WAWRZYNIAK (int.
Bakalarz z Radomska)

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
NIEDZIELA 31.05.2020
SOBOTA
30.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Ryszard DĘBOWSKI (w 17 r.
śm.), †† Marta, Władysława, Aleksander

09:15
POMIERZYN

† Krystyna KRAWCZYK (z okazji
dnia Matki)

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Teodor, Rozalia, Władysław
SAŁACHUB

10:30
GIŻYNO

W intencji Agaty z okazji 25 rocznicy urodzin z prośbą o łaskę zdrowia

SOBOTA 30.05.2020
18.00

† Kazimierz

14:00
SUCHOWO

INTENCJA WOLNA
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