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Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przypowieść o nielitościwym dłużniku
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój
brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt
siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć
ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był
mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał
sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób
odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien
sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak
nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem
ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować
się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem,
pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu».

—————————————————————————————————
SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski,
ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem: chrzest,
bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie
ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają
narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia
wiary, uzdrowienie i dar posłania.

Chrzest święty
Chrzest św. otwiera drogę do kolejnych sakramentów. Aby ochrzcić dziecko, jego rodzice
powinni zgłosić się do kancelarii parafii, w której mieszkają. By dopełnić wszystkich formalności konieczna jest metryka urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców
oraz świadectwo od proboszcza o możliwości podjęcia funkcji rodziców chrzestnych.
Niezbędne artykuły do chrztu to przede wszystkim szatka i świeca chrzcielna.
Bierzmowanie
Bierzmowanie jest sakramentem, który umacnia więź młodego człowieka z Kościołem,
poprzez otrzymanie Ducha Świętego. Przystępują do niego przeważnie uczniowie z III klasy
gimnazjum, chociaż prawo do bierzmowania mają również dorośli, którzy z różnych
przyczyn nie przystąpili wcześniej do tego sakramentu. Świadkami bierzmowania powinny
być osoby ochrzczone i również bierzmowane. Do bierzmowania niezbędne jest krzyżmo,
czyli mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona przez biskupa.
Eucharystia
Eucharystia, inaczej także Najświętszy Sakrament, Komunia św., Wieczerza Pańska, Msza
św., to sakrament ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to sakrament obecności
Jezusa, podczas którego mamy możliwość spożywać Jego Ciało i Krew. Komunię Świętą
po raz pierwszy przyjmują dzieci w wieku 8 lat.
Pokuta
Kolejny z sakramentów – pokuta – to pojednanie z Bogiem. Warunkiem dobrej spowiedzi
jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź
oraz zadośćuczynienie, czyli wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty, a także, w miarę
możliwości naprawienie wyrządzonych szkód.
Namaszczenie chorych
Namaszczenie chorych, błędnie nazywane ostatnim namaszczeniem może być udzielne
osobom cierpiącym na przewlekłe choroby, osobom starszym przed operacją medyczną,
a nawet nieprzytomnym, jeśli przypuszcza się, że w normalnych warunkach zgodziliby się
przyjąć ten sakrament. Kapłan nawiedza chorych w domach i szpitalach. Najświętszy sakrament przynoszony jest do chorego w bursie – specjalnej skórzanej torebce.
Kapłaństwo
Kapłaństwo to sakrament święceń, natomiast kapłan jest osobą duchowną, pełniącą funkcje
w domu Bożym – jak sprawowanie mszy świętej czy udzielanie sakramentów. Atrybuty kapłana to przede wszystkim sutanna i koloratka. Niektórych sakramentów udziela on dodatkowo w komży i stule, sakrament Eucharystii natomiast sprawuje w albie i ornacie.
Małżeństwo
Małżeństwo w kościele katolickim
to związek kobiety i mężczyzny.
Jest to sakrament nierozerwalny,
dlatego podjęcie decyzji o jego
zawarciu powinno być poprzedzone naukami przedślubnymi i przede wszystkim przemyślaną decyzją. Symbolem zawarcia związku
małżeńskiego są obrączki, które
podczas
ceremonii
zaślubin
umieszczane są na specjalnej
tacce.

CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W dzisiejszą niedzielę w kościołach naszej
parafii czytany jest List pasterski z okazji W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, od godz. 17.00 do godz.
X Tygodnia Wychowania w Polsce.
17.15 adoracja z udziałem dzieci.
„Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry
i Bracia,
Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę
o tym, że w osobisty rozwój każdego człowieka
wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok Ezechiel
przypomina o naszej odpowiedzialności
za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności,
mówiąc
w
Ewangelii
o
roli,
jaką
w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek, krąg bliskich osób i wreszcie
wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości. Św.
Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi
ono fundament, na którym opierają się wszystkie przykazania. Wskazówka
Apostoła:
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną
miłością” jest kluczem do twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie,
we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku
zawodowym czy w innych sferach życia...”
Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II:
„Podobnie jak roślina potrzebuje światła
i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek
miłości.” (Jan Paweł II, Anioł Pański, 26 grudnia 1982). Budowanie dojrzałych, głębokich
relacji opartych na miłości jest też warunkiem
skuteczności procesu wychowania.
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DIECEZJALNE SPOTKANIA
W SKRZATUSZU
W sobotę (19.09.) odbędą się Diecezjalne
Spotkania Młodych w Skrzatuszu — wyjazd
o godz. 14.30, natomiast w niedzielę (20.09.)
Diecezjalna Pielgrzymka do Skrzatusza —
wyjazd o godz. 8.00. Zapisy w zakrystii. Koszt
20 zł.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed
Mszą świętą.
KANCELARIA PARAFIALNA
Kancelaria parafialna
czynna w sobotę
od godz. 10.00 do godz. 12.00. W nagłych
potrzebach po wieczornej Mszy św.
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Serdecznie zapraszamy chłopców chętnych
na ministrantów, którzy chcieliby służyć przy
ołtarzu o zgłaszanie się z Rodzicem
do ks. Przemysława.
PARAFIALNY KONKUR PLASTYCZNY
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych —
bez względu na wiek, do Parafialnego Konkursu Plastycznego pt. „Jan Paweł II patronem
rodziny”. Technika dowolna, format prac
na papierze A4. Termin składania prac do dnia
30 września 2020 r. Prace należy składać
w zakrystii kościoła lub u katechetów. Wyniki,
nagrody i wystawa odbędą się w dniu 11 października 2020 r. o godz. 15.00 podczas montażu poetycko — muzycznego z okazji
XX Dnia papieskiego i 42 rocznicy Wyboru
Karola Wojtyły na Papieża.
PRASA KATOLICKA
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, jest
nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki
parafialnej.
∞∞∞∞∞
Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci. Parafianom i Gościom życzymy pięknych i błogosławionych dni w nowym
tygodniu.
Proboszcz – ks. Tomasz Jaskółka
Wikariusz — ks. Przemysław Gracek

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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08.00

†† Andrzej (26 r. śm.), Anna, Jadwiga,
Marian BOGUCCY

12.00

† Krzysztof DREWNIACKI (3r. śm.)

18.00

09:15
DĘBSKO

† Robert
PONIEDZIAŁEK 14.09.2020

18.00

††
Henryk,
JANUSZKO

SOBOTA
12.09.2020
16:30
POŹRZADŁO

Zbigniew

Wiesław

WTOREK 15.09.2020
18.00

† Stanisław MRUK — od uczestników
pogrzebu

18.00

† Regina GOSIK, † z rodziny JANKOWSKICH I GOSIKÓW

09:15
POMIERZYN

W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy

18.00

†
Mieczysław
(18 r. śmierci)

ZABOROWSKI

CZWARTEK 17.09.2020
18.00

† Krystyna, Władysław DUKAŁA

18.00

† Jan MAGIERA — od uczestników
pogrzebu

18.00

18.00

† Elżbieta JANUSZKO
Dziękczynna za pomyślny przebieg
operacji i szybki powrót do zdrowia dla
Jędrzeja
SOBOTA 19.09.2020
† Eugeniusz, Tomasz KULIGOWSKI
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08.00

INTENCJA WOLNA

12.00

Dziękczynno—błagalna w 20 urodziny
Filipa

18.00

†† Zbigniew MACHULA (1r. śmierci),
Wincenta, †† Jan RZECZKOWSCY,
† Grzegorz KONWA

† Wacław GARDZIŃSKI
† z rodziny
Dziękczynno—błagalna
dla Natali z okazji urodzin

10:30
GIŻYNO

† Józef LESZCZYŃSKI
(int. chrzestnych Kazimierza i Ani)

14:00
SUCHOWO
BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
17.09.2020

Dziękczynno—błagalna
z okazji urodzin Piotra
INTENCJA WOLNA
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SOBOTA
19.09.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Ryszard LESZCZYŃSKI
— 9 r. śmierci o Miłosierdzie Boże

09:15
POMIERZYN

† Wiesław TOMASZEWSKI

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Zofia, Stanisław, Zbigniew SAMEK

10:30
GIŻYNO

†† Maria, Piotr PACHOLEC,
††
z
rodziny
PACHOLEC

PIĄTEK 18.09.2020
18.00

††
Michalina,
Adam
BARTOSIAK; †† Katarzyna, Władysław MACIEJAK

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

ŚRODA 16.09.2020
18.00

INTENCJA WOLNA

14:00
SUCHOWO

Dziękczynno—błagalna
z okazji urodzin Hani

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. M. B. KRÓLOWEJ POLSKI
ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski
tel. 94 361 63 64
www.parafia.kaliszpom.pl
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com
Facebook: Parafia Kalisz Pomorski

