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Ewangelia (J 3, 16-18)
Bóg posłał swego Syna na świat,
aby świat został zbawiony
Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony,
bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».
————————————————————————————————————————

TRÓJCA ŚWIĘTA
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych
elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy
do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus
mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc
w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie
zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się
to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu,
Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne

słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On
was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).
Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia
Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest
jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach.
Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą.
Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami,
ani też działaniem, które jest wspólne. Mają
wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi
od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne
i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty
pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca
i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo,
drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić
teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.
——————————————————————————————————————
Opowiadanie: Kamienie życia
Pewnego dnia, pewien stary profesor został zaangażowany aby przeprowadzić kurs
dla grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykańskich, na temat skutecznego
planowania czasu.
Kurs ten był jednym z pięciu modułów przewidzianych na dzień szkolenia. Stary profesor miał więc do dyspozycji tylko jedną godzinę by wyłożyć swój przedmiot. Stojąc przed
tą elitarną grupą (która była gotowa zanotować wszystko, czego ekspert będzie nauczał),
stary profesor popatrzył powoli na każdego z osobna, następnie powiedział:
"Przeprowadzimy doświadczenie". Z pod biurka, które go oddzielało od studentów, stary
profesor wyjął wielki dzban (o pojemności 4 litrów), który postawił delikatnie przed sobą.
Następnie wyjął około dwunastu kamieni, wielkości piłki do tenisa, i delikatnie włożył
je kolejno do dzbana. Gdy dzban był wypełniony po brzegi i niemożliwym było dorzucenie
jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swoich studentów i zapytał ich: "Czy dzban
jest pełen?" Wszyscy odpowiedzieli: "Tak" Poczekał kilka sekund i dodał: "Na pewno?". Następnie pochylił się znowu i wyjął spod biurka naczynie wypełnione żwirem. Delikatnie wysypał żwir na kamienie po czym potrząsnął lekko dzbanem. Żwir zajął miejsce miedzy kamieniami... aż do dna dzbana. Stary profesor znów podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał: "Czy dzban jest pełen?"
Tym razem świetni studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowiedział:
"Prawdopodobnie nie". "Dobrze" odpowiedział stary profesor. Pochylił się jeszcze raz i wyjął
spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwagą wsypał piasek do dzbana. Piasek zajął wolna
przestrzeń miedzy kamieniami i żwirem. Jeszcze raz zapytał: "Czy dzban jest pełen?"

Tym razem, bez zająknienia, świetni
studenci odpowiedzieli chórem: "Nie". "Dobrze"
odpowiedział stary profesor. I tak, jak się spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na
biurku i wypełnił dzban aż po brzegi. Stary
profesor podniósł wzrok na grupę studentów i
zapytał ich: "Jaką wielką prawdę ukazuje nam
to doświadczenie?" Niegłupi, najbardziej odważny z uczniów, biorąc pod uwagę przedmiot
kursu, odpowiedział: "To pokazuje, że nawet
jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony,
jeśli naprawdę chcemy, możemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia". "Nie"
odpowiedział stary profesor, "To nie o to chodziło".
"Wielka prawda, która przedstawia to
doświadczenie jest następująca: jeśli nie włożymy kamieni, jako pierwszych do dzbana,
później nie będzie to możliwe". Zapanowało
głębokie milczenie, każdy uświadomił sobie
oczywistość tego stwierdzenia.
Stary profesor zapytał ich: "Co stanowi
kamienie w waszym życiu?" "Wasze zdrowie?", "Waszą rodzinę?", "Przyjaciele?",
"Zrealizowanie marzeń?", "Robienie tego, co
jest
waszą
pasją?"
"Uczyć
się?",
"Odpoczywać?", "Dać sobie czas...?", "Albo
jeszcze cos innego?", "Należy zapamiętać, ze
najważniejsze jest włożyć swoje KAMIENIE
jako pierwsze do życia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegrać... własne życie Jeśli
damy pierwszeństwo drobiazgom (żwir, piasek), wypełnimy życie drobiazgami i nie będziemy mieć wystarczająco dużo cennego
czasu, by poświęcić go na ważne elementy
życia.
Zatem nie zapomnijcie zadać sobie
pytania: "Co stanowi kamienie w moim życiu?"
Następnie, włóżcie je na początku do waszego
dzbana (życia). "Przyjacielskim gestem dłoni,
stary profesor pozdrowił audytorium i powoli
opuścił salę...
Co jest Twoim kamieniem, skałą, opoką?

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 godz.18.00.
BOŻE CIAŁO

W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. Msze św. tak jak w każdą
niedzielę. Procesja z Najświętszym Sakramentem tylko wokół kościoła.
Od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten
dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty
sposób
podziękować.
Chrystus
Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy
Ostatniej Wieczerzy.
KANCELARIA PARAFIALNA
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz.
9:00 do godz. 12:00 w salce katechetycznej.
Zawsze można się umówić telefonicznie
lub po mszach w tygodniu.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed
Spraw Panie abyś był zawsze
na właściwym miejscu w naszym życiu. Mszą świętą.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amen.

===================================== Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,
W TYM TYGODNIU:
a wszystkim solenizantom i jubilatom
życzymy wiele łask Bożych.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa Polski w Kaliszu Pomorskim
czerwcowe, które są odprawiane codziennie
ks. Kazimierz Serafin – proboszcz
o godz. 17:30 w kościele parafialnym, przez
ks. Przemysław Gracek - wikariusz
cały miesiąc czerwiec.
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INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
NIEDZIELA 07.06.2020

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
NIEDZIELA 07.06.2020

08.00

† Wiesław (w 16 r. śm.), † Eugeniusz
(w 15 r. śm.) i † Adela PRZYWARA

12.00

Za parafian

18.00

† Eugeniusz GRZYB (w 12 r. śm.) i
†† rodziny
PONIEDZIAŁEK 08.06.2020

18.00

18.00

† Albin STANIECKI

18.00

† Tadeusz DOBRZELEWSKI
ŚRODA 10.06.2020

18.00

W intencji czcicieli MB Nieustającej
Pomocy
† Zygmunt (w 7 r. śm.), †† Anna i Mateusz JANKOWSCY
BOŻE CIAŁO
CZWARTEK 11.06.2020

8.00

†† Andrzej, Tadeusz, Karolina i Jan
SZALA

12.00

Za Parafian

18.00

INTENCJA WOLNA
PIĄTEK 12.06.2020

18.00

†† Józef, Rozalia, Jadwiga i Weronika
HORBIK

18.00

† Eugenia BACIC
SOBOTA 13.06.2020

18.00

† Przemysław i †† z rodziny BOGACZ

09:15
POMIERZYN

† Natalia SZYMAŃSKA i † Anna
SOBALA

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Jan i Teresa DRZEWICZEWSCY

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

BOŻE CIAŁO
CZWARTEK
11.06.2020

08.00

† Zygmunt KOZŁOWSKI (int. Zygmunta
i Adeli z rodziną)

12.00

Dziękczynno - błagalna w 25 rocznicę
ślubu Jana i Małgorzaty

18.00

†† Szczepan, Katarzyna, Marianna i
Wojciech JĘDRZEJCZAK

†† Anna i Bronisław RZESZUTO
† Michał PADEWSKI (w 2 r. śm.)

Msze św. tak jak w każdą niedzielę
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
14.06.2020

SOBOTA
13.06.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Stanisław ZALEWSKI (w 12 r.
śm.)

09:15
POMIERZYN

†† Zenon i Józef SZTOBRYŃ,
†† Katarzyna i Jan KUPCZAK i
†† z tych rodzin

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA

10:30
GIŻYNO

Dziękczynno - błagalna w 80 rocznicę urodzin ks. Bolesława

14:00
SUCHOWO

† Władysław MASIALSKI (w 10 r.
śm.)

† Antoni JASIŃSKI
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
14.06.2020

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Władysława DUSZYŃSKA (w 9 r. śm.)
WTOREK 09.06.2020

18.00

SOBOTA
06.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

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
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