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Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)
Rozesłanie Dwunastu
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce
nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad
duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat
jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz
Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan
i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych,
wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

——————————————————————————————————
I KOMUNIA ŚWIĘTA - to co najważniejsze

Niezwykły i błogosławiony jest czas pierwszych
komunii, bowiem Syn Boży przychodzi do czystych,
dziecięcych serc, podarowując im szansę na nowe,
lepsze życie. Zatem powinny być do tego spotkania
należycie przygotowane, aby mogły ją lepiej wykorzystać. Nadarza się również okazja, aby rodzice pogłębili
wiedzę o sakramencie pokuty oraz eucharystii.
Należy zwrócić uwagę na trzy najważniejsze aspekty
formacji. Jednym z nich w przygotowaniu do I Komunii
Świętej, jest umiejętność odróżnienia dobra od zła.
Ta sprawa wydaje się łatwa, bowiem naturalnym elementem wprowadzania dziecka w życie jest pokazywanie mu dobrych zachowań oraz piętnowanie złych.
Z każdym rokiem nasza pociecha zauważa nowe
sytuacje oraz uczy się, jak reagować na poszczególne
problemy. Natomiast znacznie więcej kłopotów sprawia nauczenie odróżniania sytuacji
prowadzących do grzechu od „zwykłych”. Straszenie dziecka grzechem przy każdej okazji,
która nam nie odpowiada najpierw wprowadza lęk, później przyzwyczaja do grzechu.
Właśnie tak, skoro nie można uciec przed wykroczeniem, to właściwie po co się starać.
Ta metoda raczej nie rozwiąże problemu. Grzech towarzyszy człowiekowi od początku,
wynika to z ludzkiej natury. Można się go wyrzec, jednak wyłącznie łaska Boża jest w stanie
tak pokierować naszym życiem, by skutecznie stawić mu czoła.

Kolejnym wartym podkreślenia aspektem jest spowiedź, poprzedza ona dzień pierwszej
komunii. Dziecko, jak również człowiek dorosły musi zdawać sobie sprawę z tego,
że w konfesjonale spotka je miłosierdzie. To może być dla młodego człowieka zaskoczenie,
ponieważ na co dzień żyje w relacjach nagrody i kary. W szkole otrzymuje uwagi za złe
zachowanie zaś pochwały za dobre. W domu również ponosi konsekwencje swoich przewinień, natomiast zostaje wynagradzane za dobre uczynki, albo za wykonane obowiązki.
Niemniej jednak nie jest to miłosierdzie. Dlatego też trudno mu zrozumieć na czym ma polegać owo miłosierdzie czekające w konfesjonale podczas sakramentu pokuty. Jezus obdarowuje osobę wyznającą grzechy miłością, bezwarunkowo mu przebacza i pozwala od nowa
rozpocząć zmagania z codziennością. To dotyczy każdego penitenta. Nieczęsto drugoklasista doświadcza właśnie takiego traktowania. A któż z nas dorosłych potrafi w miłosierny
sposób patrzeć na innych, pozwalać im popełniać błędy, nieustannie wybaczać i nadal ich
kochać? Jest to niebywale trudne, niejednokrotnie nawet nie zaczynamy się tego uczyć.
Dlaczego? Być może dzieje się tak dlatego, że nie ma czasu na sentymenty. Życie jest twarde, szybkie, więc powinno się zaprawiać od najmłodszych lat. Jak więc taką postawę połączyć z miłosierdziem, z bezwarunkowym przebaczaniem? Jak choćby opowiedzieć o tym
dziecku? Niewątpliwie jest to trudne, szczególnie wówczas, gdy sami tego nie doświadczyliśmy, ale możliwe. Zacznijmy od tego, iż spowiedź nie jest procesem sądowym, w którym
pod groźbą kary trzeba rozliczyć się ze wszystkich swoich wykroczeń, przyjąć zasłużony
wyrok, by mieć wyrównany rachunek z Bogiem. Bóg jest miłującym Ojcem, a nie ostatnią
instancją wymiaru sprawiedliwości. W konfesjonale nie ma miejsca na sprawiedliwość,
ale wyłącznie na miłosierdzie. Bóg nie oczekuje od nas niczego innego jak skruchy, wiary
oraz przyjęcia bezinteresownego przebaczenia. Zaś pokuta jest wyrazem żalu za popełnione grzechy i wdzięczności za otrzymane przebaczenie. Odpuszczanie grzechów nie jest
wcale zasługą pokornej spowiedzi penitenta, lecz darem od Boga.
Przy okazji spowiedzi na światło dzienne wychodzi jeszcze jedna sfera życia. A mianowicie,
niektórzy rodzice nie będą mogli wspólnie z dzieckiem przystąpić do komunii, ponieważ nie
mogą otrzymać rozgrzeszenia. Spowodowane to może być różnymi przyczynami, np.
życiem w związkach niesakramentalnych. Różnie układają się ludzkie losy i nie zawsze drogi życiowe są proste. W takim wypadu wydaje mi wskazane wyjaśnienie dziecku sytuacji
prowadzącej do niemożliwości aktywnego uczestniczenia we mszy świętej. Lepiej niech
pozna właściwy powód, niż doszukuje się innych przyczyn. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jak bardzo cierpią osoby znajdujące się w podobnym położeniu, nie mogące zjednoczyć
się z Jezusem nie tylko podczas święta I Komunii swojego dziecka. Tęsknota za Bogiem
jest niewyobrażalna.
Czas I Komunii Świętej naszego dziecka jest szansą na retrospekcję, na porządny rachunek
sumienia z naszego życia, na przypomnienie sobie modlitw, na poprawę relacji z Bogiem
a może też z innymi ludźmi, których po drodze straciliśmy. Jezus błogosławi całej rodzinie,
więc skutecznie wykorzystajmy ten dar.
———————————————————————————————————————KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego
wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter
prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.
Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo
żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa.
Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią
żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej
Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już
z Nim nie rozstanie.

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca
Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce
także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną
miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam
Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać
na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa
do walki z nim oraz do wynagradzania za tych,
którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały
wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj
ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu
Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. Dowodem
tej niepojętej miłości było to, że dał swojego
Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości
jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego
okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich
Sakrament Miłości - Eucharystia. Nabożeństwo
do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci
Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca
nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we wszystkich
swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić
tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak
słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno
grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest
przyjść nam z pomocą i nas wybawić. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy
innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał
się temu Sercu wynagradzać za grzechy braci.
Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną.
Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do
naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.

=========================
W TYM TYGODNIU:

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane codziennie o godz.
17:30 w kościele parafialnym, przez cały miesiąc
czerwiec.
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.

ZAKOŃCZENIE OKTAWY NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
W czwartek zakończenie oktawy Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja z Najświętszy
Sakramentem tylko wokół kościoła. Poświęcenie
wianków. Wystawienie Najświętszego Sakramentu już od godz. 17:00.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
ZBIÓRKA NA KSZTAŁCENIE
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek
na kształcenie w diecezji oraz KUL.
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 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. Kazimierz Serafin – proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz
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08.00
12.00
18.00

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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† Zygmunt KOZŁOWSKI (int. Zygmunta
i Adeli z rodziną)
Dziękczynno - błagalna w 25 rocznicę
ślubu Jana i Małgorzaty
†† Szczepan, Katarzyna, Marianna i
Wojciech JĘDRZEJCZAK
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020

18.00

† Józef LESZCZYŃSKI (int. dzieci)

18.00

† Saturnina RYCHLEWSKA
WTOREK 16.06.2020

18.00
18.00

†† Genowefa, Józef i Zdzisław
KACZOREK
†† Zofia, Maria, Jan, Wacław i Aleksander BEZDEL
ŚRODA 17.06.2020

18.00
18.00

W intencji czcicieli MB Nieustającej
Pomocy
†† Genowefa, Jan i †† z rodziny
SUCHECKICH
CZWARTEK 18.06.2020

18.00

†† Walenty i Krystyna FAJGER
PIĄTEK 19.06.2020

18.00

†† Józefa i Piotr ZABOROWSCY

18.00

† Jan PRZYGIĘDA, †† Jan i Marianna
ŻÓŁTOWSCY
SOBOTA 20.06.2020

18.00

† Henryk (w 43 r. śm.), † Krystyna
BETKA (w 12 r. śm.) i † Jadwiga
CHARYTONIAK (w 12 r. śm.)

18.00

† Bartosz DOMINIAK (w 5 r. śm.)
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
21.06.2020

08.00

† Mieczysław SIKORSKI (w 20 r. śm.)

12.00

Za Parafian

18.00

†† Janina i Stanisław MIELEC

SOBOTA
13.05.2020
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

10:30
GIŻYNO

Dziękczynno - błagalna w 80 rocznicę urodzin ks. Bolesława

14:00
SUCHOWO

† Władysław MASIALSKI (w 10 r.
śm.)

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
18.06.2020
16.30

† Helena LEŚKO (int. uczest.
pogrzebu)
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
21.06.2020

SOBOTA
20.06.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

INTENCJA WOLNA
† Barbara BOJAR (w 2 r. śm.)

09:15
POMIERZYN

†† Karolina i Marcin GLIWIŃSCY i
†† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

Dziękczynno – błagalna dla
Krzysztofa o łaskę zdrowia przez
przyczynę MBNP

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

† Kazimierz KARBOWSKI
Dziękczynno – błagalna w 20 rocznicę ślubu Marty i Grzegorza

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

