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Ewangelia (Mt 10, 37-42)
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha
syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a
idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje
sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego
że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
———————————————————————————————————–——
PIOTR I PAWEŁ
DWÓCH NAJWIĘKSZYCH APOSTOŁÓW
Uroczystość
dwóch
największych
Apostołów - Piotra i Pawła Kościół obchodzi
29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym
przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu
w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano "Apostoła
Narodów". Obaj Apostołowie ponieśli śmierć
męczeńską w Rzymie w czasie prześladowania za cesarza Nerona. Piotr zginął około 64 r.
Tradycja głosi, że został ukrzyżowany. Apostoł
jednak wyznał, że nie jest godny umrzeć jak
Jezus. Dlatego też został przybity do krzyża
głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony
w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 r.
Św. Piotr - pierwotnie Szymon - pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim.
Podobnie jak jego ojciec i brat był rybakiem.
Był człowiekiem żonatym, po ślubie mieszkał
w Kafarnaum. Być może pierwotnie był
uczniem św. Jana Chrzciciela. W chwili powołania Jezus nadał mu nowe imię - Piotr, to znaczy Skała. Jako pierwszy, w imieniu wszystkich

Apostołów, uznał w Jezusie Mesjasza. Na pytanie Jezusa: "A wy za kogo mnie uważacie?",
Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego". Wówczas usłyszał: "Ty jesteś
Piotr, Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wielokrotnie Ewangelie ukazują
szczególną pozycję Piotra w gronie Apostołów. Często wypowiada się w imieniu wszystkich
Apostołów, jest świadkiem największych cudów: przemienienia i wskrzeszenia córki Jaira.
W tzw. "katalogach Apostołów" (np. Mt 10,1-4) zawsze jest wymieniany na pierwszym miejscu. Często też w Piśmie św. pojawia się zwrot "Piotr i Aposotołowie", który podkreśla jego
szczególną rolę. Po zmartwychwstaniu Jezusa pierwszy z Apostołów wszedł do pustego
grobu. Później to jemu właśnie Jezus powiedział "Paś owce, paś baranki moje", mimo,
że gdy Jezus był sądzony i skazany na śmierć, Piotr trzykrotnie się Go zaparł. Te wszystkie
świadectwa wskazują na prymat św. Piotra.
Działalność misyjną Piotr prowadził w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej.
Później wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej a wreszcie Rzymu, gdzie założył
gminę chrześcijańską i był jej pierwszym biskupem. Tam podczas prześladowań za cesarza
Nerona został aresztowany i poniósł śmierć męczeńską ukrzyżowany głową w dół, prawdopodobnie ok. 64 r. Nad jego grobem w IV w. za czasów Konstantyna Wielkiego wzniesiono
kościół, który po różnych przebudowach ostatecznie przybrał postać obecnej Bazyliki
św. Piotra. Napisał 2 listy apostolskie, które weszły do kanonu Nowego Testamentu.
Kult św. Piotra trwa od początków Kościoła. Nad jego grobem zbudowano kościół,
który stopniowo przybrał postać Bazyliki św. Piotra. Od 1377 roku przy tej świątyni mieszkają biskupi rzymscy. Obecna świątynia jest dziełem wielkich mistrzów z lat 1506 - 1667.
Po podpisaniu między Stolicą Apostolską a Republiką Włoską paktów laterańskich niecałe
pół kilometra kwadratowego wokół Bazyliki jest terenem miasta-państwa Watykan. Rocznie
miejsce kultu św. Piotra nawiedza blisko 8 milionów pielgrzymów i turystów. Bazylika
św. Piotra nie jest jednak katedrą rzymską. Tę honorową rolę pełni Bazylika św. Jana
na Lateranie.
--------Św. Paweł nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie między 5 a 10
rokiem po Chrystusie. Pochodził z rodziny żydowskiej, posiadał jednak również obywatelstwo rzymskie. Należał do stronnictwa faryzeuszy. Był uczniem jednego z najwybitniejszych
nauczycieli żydowskich - Gamaliela. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do Damaszku, gdy został powalony na ziemię, ukazał mu się Jezus
i usłyszał głos: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?".
Po cudownym nawróceniu przez trzy lata przebywał w Damaszku, później na krótko odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi Apostołami. Odbył trzy wielkie podróże misyjne,
w których dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet Grecji. Z niektórych
fragmentów jego listów wynika także, że już po nawróceniu miał doświadczenia mistyczne.
Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo. Aresztowany w Jerozolimie w 60 r. spędził najpierw dwa lata w więzieniu w Cezarei,
a po odwołaniu się do cezara, został przewieziony do Rzymu. Tam kilka lat spędził w areszcie domowym. Uwolniony z braku dowodów jakiejkolwiek winy odbył prawdopodobnie kolejną podróż do Hiszpanii i na Kretę. Ponownie został aresztowany poniósł w roku 67 śmierć
męczeńską. Jako obywatel rzymski nie był torturowany, lecz został ścięty mieczem. Jako
datę śmierci Apostoła podaje się 29 czerwca. Już Konstantyn Wielki po roku 330 na miejscu
męczeństwa św. Pawła wystawił świątynię. Znajduje się ona już poza murami starożytnego
Rzymu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła za Murami.
Św. Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma św. Dzięki
świetnemu wykształceniu potrafił też nawiązać dialog z myślicielami pogańskimi, co stworzyło nowe możliwości ewangelizacji wśród pogan. Jest nazywany Apostołem Narodów.
----------

ODPUST W DĘBSKU
Serdecznie zapraszamy na Odpustową Mszę
św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Dębsku w poniedziałek o godz. 19:00.
MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIOŁACH
FILIALNYCH W OKRESIE WAKACYJNYM
W okresie wakacyjnym msze św. w kościołach
filialnych odwołane, za wyjątkiem Białego
Zdroju. Tam msze św. o godz. 10:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy do kościoła parafialnego w Kaliszu Pomorskim.
Drodzy Parafianie,
wchodzimy w okres wakacji, w czas upragnionego, wakacyjnego odpoczynku dla dzieci
i młodzieży, a także dla dorosłych. Pomimo
wszystkich środków bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
niech to będzie spokojny czas odpoczynku,
korzystania z piękna natury i umacniania więzi
z ludźmi i z Bogiem.
Módlmy się do Pana w chwilach dobrych
i złych, i chwalmy go za każdą łaskę, jaką
otrzymujemy z Jego serca pełnego miłości dla
nas. Jego błogosławieństwo niech Wam
zawsze towarzyszy! Pamiętajmy jednak,
że Pan Bóg pojedzie z nami na wakacje,
ale tylko pod warunkiem, że zabierzemy Go
ze sobą, a nie pozostawimy w domu. Wśród
aktywnego wypoczynku, podróży, wakacyjnej
pracy, czy też błogiego „nic nie robienia”,
w każdym dniu wakacji, starajmy się dostrzegać skarb, jaki Pan Bóg nam ofiaruje.

Życzymy bezpiecznych, słonecznych
wakacji, pełnych radosnych przygód
i inspirujących spotkań z drugim
człowiekiem i z Panem Bogiem!
Wasi Duszpasterze

========================
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.
ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA
W poniedziałek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

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.
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W sobotę 4 lipca I Komunia św. dla I grupy
o godz. 10:00, a o godz. 12:00 dla grupy II.
Spowiedź św. i próba dla rodziców i dzieci
w piątek o godz. 18:30.
KANCELARIA PARAFIALNA
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz.
16:00 do godz. 17:00 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

08.00
12.00
18.00

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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† Józef SZTOBRYŃ
Dziękczynno—błagalna w 50 rocznicę
urodzin Teresy
†† Irena, Władysław i Bogumiła
ANTOSIAK
PONIEDZIAŁEK 29.06.2020

09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

18.00

† Kazimierz (w 30 r. śm.) i †† z rodziny

18.00

† Piotr HOŁUBICKI

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

WTOREK 30.06.2020

10:30
GIŻYNO

18.00

† Józef BARTOSIAK
pogrzebu)

18.00

† Ewa CHEŁSTOWSKA (int. uczest.
pogrzebu)

(int.

INTENCJA WOLNA
† Kazimierz PAWLAK (w 32 r. śm.)
† Aniela SZCZUR i †† z rodziny
Dziękczynno - błagalna z okazji
60 urodzin Piotra SAMEK
† Zygmunt DREMBKOWSKI

uczest.

ŚRODA 01.07.2020
18.00

W intencji czcicieli MB Nieustającej
Pomocy

18.00

† Michał KALITA, †† Stefan, Stanisława,
Ryszard, Józef, Zdzisław z rodziny
BORAL
CZWARTEK 02.07.2020

18.00

SOBOTA
27.06.2020
16:30
POŹRZADŁO

14:00
SUCHOWO

CZWARTEK
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA
† Antoni PLEBAN i † Bolesław
MARAS
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05.07.2020

10:00
BIAŁY ZDRÓJ

† Gabriela RĘKAWEK (w 1 r. śm.)

† Bogusław (w 8 r. śm.)
PIĄTEK 03.07.2020

18.00

† Marian ZAWADZKI (int uczestników
pogrzebu)
SOBOTA 04.07.2020

10.00

I Komunia święta klasa III B

12.00

I Komunia święta klasa III B druga
grupa

18.00

†† Katarzyna i Jan ZAHUTA i †† z rodziny
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08.00

†† Zofia i Władysław DŁUBISZ

12.00

Za Parafian

18.00

Dziękczynno – błagalna w 70 rocznicę
urodzin Teresy

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

