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Ewangelia (Mt 16, 21-27)
Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki pójścia za Jezusem.
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy
i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu
wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On
odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli
ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci
swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek
w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca
swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania".

Dźwigać za Chrystusem swój krzyż…Warunkiem właściwego zrozumienia
tego fragmentu Ewangelii jest jego lektura w całościowym ujęciu. Ta zasada generalnie odnosi się czytania Pisma Świętego. Każdy, nawet najmniejszy fragment
należy odbierać w jego kontekście i starać się, aby zobaczyć dane wydarzenie czy
wypowiedź na tle całej historii zbawienia. Odnośnie do naszego fragmentu, takie
podejście pomoże nam właściwie zrozumieć
odpowiedź Jezusa na zastrzeżenia Piotra. W
rzeczywistości Jezus nie nazywa apostoła szatanem. Byłoby to niezrozumiałe w kontekście
wyznanej przez Piotra wiary i otrzymanej władzy prymatu i władzy kluczy. Swoją ostrą wypowiedź Jezus kieruje do szatana, który cały
czas, od samego początku wszelkimi sposobami próbuje zniszczyć zbawcze dzieło Syna
Bożego. Tym razem diabeł w swojej perfidii
wykorzystuje dobroduszność Piotra.
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† Zdzisław Kaczorek – 3 r. śmierci.

10.00

Biały Zdrój: ††Stanisław, Józefa, Ludwik Maras.

12.00

Za Parafian.

18.00

† Przemysław Araś 3 miesiąc po śmierci.
31. 08. 2020 Poniedziałek
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Sobota (05. 09.
2020r.) 1630
Poźrzadło Wielkie:

09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

intencja wolna.
† Bolesław Żabicki
† Franciszek, Andrzej, Lisa, Elżbieta Wilczyńscy.
† z rodziny Nanaszko.

† Kazimiera Osińska – intencja uczestni01. 09. 2020 Wtorek

18.00

† Romuald Rulewicz

18.00

† Zbigniew Zieliński – intencja uczestników pogrzebu.

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

†† Aniela, Wojciech, Gąsiorowscy.
Intencja wolna.

02. 09. 2020 Środa
18.00
18.00

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy.
†† Bronisława, Władysław Lewandowscy.
03. 09. 2020 Czwartek

16.30
18.00

† Stanisława, Ignacy, Henryk
Maras; Anna, Józef, Jan Skonieczko
†† Jan (24 r. śmierci), Katarzyna Nawaszko.
Biały Zdrój:

04. 09. 2020 Piątek
18.00

†† Henryka, Henryk Kołodziejscy

18.00

† Albert Kaczerewski – 10 r. śmierci
05. 09. 2020 Sobota

18.00

†† Aniela, Wawrzyniec Dąbrowscy.

18.00

†† Maria, Bronisław, Marian Tłuścik,
† Irena Sobierajska, †Jadwiga Grucel.
06. 09. 2020 NIEDZIELA

08.00
12.00
18.00

†† Bronisława, Piotr, Tadeusz, Danuta
Rojek.
Dziękczynno—błagalna w intencji Ewy
z okazji 70 rocznicy urodzin.
† Elwira Kaniuka
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Doświadczenie uczy, że zły duch posłuży się każdą, nawet skądinąd szlachetną
intencją czy sytuacją, aby osiągnąć swój zgubny cel. Ostra reakcja Jezusa jest lepiej zrozumiała w świetle dalszych Jego słów, kiedy wzywa do pokornego niesienia
krzyża codzienności, do ofiary i poświęcenia. Taki jest Jego styl życia i takie przez
cały czas dawał świadectwo, aż po przyjęcie śmierci krzyżowej. Taką postawę formował u swoich uczniów i oczekuje jej od wszystkich swoich wyznawców. Każda
inna droga nie pochodzi od Niego. W łagodności i pokorze, w poświęceniu i służbie
powstaje królestwo Boże na ziemi i w taki sposób dochodzi się do królestwa niebieskiego. Innej drogi nie ma. Wśród wymagającej nauki Jezusa nie wolno przeoczyć wątku najważniejszego: zapewnienia o Jego zmartwychwstaniu i zmartwychwstaniu tych, którzy do Niego należą.

Święta Małgorzata Ward,
Męczennica Małgorzata Ward była damą dworu księżnej Whitall w Londynie za
panowania królowej Elżbiety I (1558-1603), córki Henryka VIII. Kiedy wybuchło
krwawe prześladowanie, które rozpoczął Henryk VIII (1509-1547) przeciwko Kościołowi z zemsty za to, że papież nie chciał uznać rozwodu i jego nieprawej małżonki, Anglia została oderwana od Rzymu. Elżbieta I podtrzymała prześladowanie
Kościoła. Do więzienia został wtrącony, w oczekiwaniu na wyrok śmierci, ks. Wilhelm Wattson, znajomy Małgorzaty. Odmówił złożenia przysięgi królowej jako swojemu najwyższemu duchowemu przełożonemu. Pod wpływem tortur kapłan załamał się, ale kiedy został wypuszczony na wolność, żałował tego i głosił publicznie,
że złożył przysięgę zmuszony do niej katuszami. Został więc ponownie aresztowany i wtrącony do więzienia. W obawie, by ks. Wilhelm ponownie się nie załamał i
nie wyrzekł wiary katolickiej, Małgorzata zaczęła go potajemnie odwiedzać i umacniać w wierze. Kiedy zaś zbliżał się wyrok śmierci, dostarczyła mu sznur, po którym
zdołał uciec z wieży więzienia. Małgorzata została natychmiast aresztowana. Poddana została torturom, by wymusić na niej wskazanie miejsca, gdzie ukrywał się
kapłan, i by sama także wyparła się wiary. Skazano ją więc na śmierć przez powieszenie. Została stracona 30 sierpnia 1588 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22. Niedziela Zwykła
Msze św. od września: w dni powszednie w Kaliszu Pomorskim godz. 18.00.
Msze niedzielne w sobotę godz. 18.00, w
niedziele godz. 8.00, 12.00 i 18.00, w kościołach
filialnych w Białym Zdroju w
czwartek godz. 16.30 w niedziele godz.
10.30,
Poźrzadło
Wielkie
sobota
godz.16.30, Dębsko i Pomierzyn niedziela
godz. 9.15, Giżyno niedziela 10.30, Suchowo niedziela godz. 14.00.
Kancelaria parafialna czynna w sobotę od
godz. 10.00 do godz. 12.00, W nagłych
potrzebach po wieczornej Mszy św.
We wtorek pierwszego września w 81
rocznicę wybuchu II wojny światowej o
godz. 10.45 na placu przy Seniorze Plus
polowa Msza święta za ofiary cywilne i żołnierzy którzy z najwyższym poświęceniem
bronili Ojczyzny oddając swoje życie.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, jest nowy numer Gościa Niedzielnego.
Przypominamy, że w kościele, mamy
obowiązek zakrywania ust i nosa, cały
czas jest zalecane udzielanie Komunii św.
na rękę, zachowujemy bezpieczny dystans.
Za każdą ofiarę, wszelką pomoc,
życzliwość i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać! Dziękujemy rodzicom
dzieci, które przystąpiły w sobotę do I
Komunii Świętej za posprzątanie kościoła,
kwiaty i dar ołtarza.
Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy
o modlitewnej pamięci. Parafianom i Gościom życzymy pięknych i błogosławionych dni w nowym tygodniu.
si

W środę o godz. 17.45 nowenna do
będzie okazjąUŚMIECH TYGODNIA
MB Nieustającej Pomocy.
Katecheta chce wytłumaczyć dzieciom na
przykładzie, czym jest cnota miłosierdzia:
Pierwszy czwartek miesiąca od
- Kiedy furman bije osła, a ja staram się go
godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakraod tego odwieść, to czym się kieruję?
mentu, od. 17.00 do 17.15 adoracja z udzia- Miłością braterską – odpowiadają dzieci.
łem dzieci.
Pierwszy piątek miesiąca od godz.
17.00. adoracja Najświętszego Sakramentu
i spowiedź święta. Odwiedziny osób chorych i starszych z Komunią Świętą ks. Proboszcz w piątek od godz. 9.00, ks. Wikariusz w sobotę od godz. 9.00.
W pierwszą sobotę miesiąca o godz.
17.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i zmiana tajemnic Żywego Różańca
W przyszłą niedzielę z racji rozpoczętego
roku szkolnego w Kaliszu na Mszy św. o
godz. 12.00 i we wszystkich kościołach filialnych poświecenie tornistrów i przyborów
szkolnych.

NAUCZANIE PAPIESKIE
O EUCHARYSTII

„Kościół, pouczając nas o wierze katolickiej i nakłaniając nas do posłuszeństwa chrześcijańskim przykazaniom,
toruje i ubezpiecza drogę dla swojej
działalności najbardziej kapłańskiej i
uświęcającej; przygotowuje nas do
gruntowniejszego rozmyślania życia
Zbawiciela i prowadzi do pełniejszego
poznania tajemnic wiary, abyśmy stąd
czerpać mogli pokarm nadprzyrodzony, którym umocnieni i wzbogaceni
zdołamy
bezpiecznie
postępować
przez Chrystusa do życia doskonałego” (Pius XII).
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