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Ewangelia (Mt 21, 33-43)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon
jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego
zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z
nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie,
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i
zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych
oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

———————————————————————————————————
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec.
Kiedy powtarzamy Zdrowaś Maryjo to tak, jakbyśmy trzymali się ręki Matki Boskiej,
kiedy wymawiamy imię Jezus — jakbyśmy wciąż pukali do drzwi Jego domu.
Ks. Jan Twardowski

KRÓTKA HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Wszystko zaczęło się w klasztorach…
Tu od niepamiętnych czasów odmawiano sto
pięćdziesiąt psalmów Dawidowych. Mnichom,
a także ludowi, który nawiedzał klasztory, trudno było nauczyć się na pamięć każdego
z nich. W związku z tym około r. 850 pewien
mnich o irlandzkich korzeniach zaproponował,
aby odmawiano zamiast nich sto pięćdziesiąt
razy Ojcze nasz. I tak się stało. Wierni i mnisi
skorzystali z rady irlandzkiego duchownego
i zaczęli odliczać powtórzenia Modlitwy Pańskiej na różne sposoby. Niektórzy posługiwali
się stu pięćdziesięcioma kamykami, niektórzy sznurkami, a jeszcze inni węzłami. Z biegiem lat
z węzłów i kamyków powstał różaniec. W XIII wieku mnisi cysterscy opracowali nową formę modlitwy, którą nazwali właśnie różańcem. Dlaczego? Po prostu porównywali ją do bukietu mistycznych róż ofiarowanych Maryi. (z łac. rosarium - ogród różany)
Następnie św. Dominik rozpowszechnił różaniec, ogłaszając w 1214 r., że nabożeństwo różańcowe jest pomocne w walce chrześcijan z herezjami. Tajemnice różańcowe w takiej postaci,
w jakiej znamy je dzisiaj, jeszcze się wtedy nie ukształtowały. Nastąpiło to dopiero w XIII wieku.
Różni teologowie od dawna uważali, że sto pięćdziesiąt psalmów to ukryte proroctwa o życiu
Jezusa. W oparciu o studia nad psalmami opracowano psałterze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a tak, że hymny na cześć Maryi. Powstały cztery róże psałterze: sto pięćdziesiąt razy
Ojcze nasz, sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienie Anielskie, sto pięćdziesiąt razy Chwała Jezusowi, sto pięćdziesiąt razy Chwała Maryi.
Około r. 1350 ukształtowało się Zdrowaś Mario w takiej postaci, w jakiej znamy je dzisiaj. Stało
się to dzięki zakonowi kartuzów, który połączył pozdrowienie archanioła Gabriela z pozdrowieniem św. Elżbiety oraz dodał „...teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. Około połowy XIV wieku Enrico Kalkar, kartuz z Kolonii, wprowadził Ojcze nasz przed każdą dziesiątką Zdrowaś
Mario. Ten sposób odmawiania różańca szybko rozpowszechnił się w całej Europie. Ostateczną
formę różaniec uzyskał w 1521 r. za sprawą dominikanina Alberta de Castella. Święty Pius V,
również dominikanin, był pierwszym papieżem różańcowym. W 1569 r. opisał owoce zebrane
przez św. Dominika dzięki tej modlitwie i zachęcał wszystkich chrześcijan, aby ją odmawiali.
Leon XIII ze swoimi dwunastoma encyklikami poświęconymi różańcowi był drugim papieżem
różańcowym. Od roku 1478 do dnia dzisiejszego powstało ponad dwieście dokumentów papieskich poświęconych różańcowi. W kilku objawieniach sama Matka Boża wskazała modlitwę różańcową jako najbardziej potrzebną ludzkości. W czasie objawienia w Lourdes w 1858 r. miała
długi sznur różańca na ramieniu. W 1917 r. w Fatimie, podobnie jak w ostatnich latach
w Medjugorje, Matka Boża zachęcała, aby odmawiać różaniec codziennie.
——————————————————————————————————————
ROK 2020 — ROKIEM JANA PAWŁA II
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na wspólne dziękczynnie za dar Jana Pawła II
w niedzielę 11 października 2020 r. o godz. 15:00 w kościele parafialnym w Kaliszu Pomorskim.
W programie:
* Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji
rodzin naszej parafii,
* montaż słowno – muzyczny z okazji 100 rocznicy
urodzin Jana Pawła II, XX DNIA PAPIESKIEGO
oraz 42 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża,
* wystawa i wręczenie nagród uczestnikom Parafialnego konkursu plastycznego pt. „Jan Paweł II —
patronem rodziny”.

UŚMIECH TYGODNIA

Bożego i montaż słowno - muzyczny z okazji
100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, XX Dnia
Papieskiego, 42 rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża oraz rozstrzygnięcie Parafialnego konkursu plastycznego pt. „Jan Paweł II
patronem rodziny”. Serdecznie zapraszamy.

Proboszcz miał właśnie rozpocząć kazanie,
kiedy ktoś podał mu karteczkę. Duchowny
przeczytał i powiedział do zgromadzonych:
- Ktoś zostawił przed kościołem samochód
na światłach. Podawszy numer rejestracyjny
dodał:
- Obawiam się, że akumulator nie wytrzyma 4. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do
do końca kazania.
sakramentu bierzmowania w przyszłą niedzielę
11października po mszy o godz. 12.00.
—————————————————

5. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego życia,
o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin,
„Dla ważnej przyczyny Kościół urodzin, różnych rocznic, jubileuszy i za bliwymaga z naciskiem, aby ci, skich zmarłych.
którzy na mocy powierzonego
im urzędu odprawiają służbę
ołtarza lub przyjęli zobowiąza- 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
nia życia zakonnego, w chwilach oznaczonych jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetoddawali się pobożnej medytacji, dokładnemu ki Parafialnej.
badaniu i ganieniu samych siebie oraz innym
ćwiczeniom duchownym. Oni bowiem są 7. Przypominamy, że w kościele, mamy
w szczególny sposób wyznaczeni do pełnienia obowiązek zakrywania ust i nosa, cały czas
funkcji liturgicznych, odprawiania Mszy św. jest zalecane udzielanie Komunii św. na rękę,
i odmawiania chwalby Bożej”
zachowujemy bezpieczny dystans.
Pius XII
NAUCZANIE PAPIESKIE
O EUCHARYSTII

Za każdą ofiarę, wszelką pomoc, życzliwość i dar modlitwy składamy serdeczne
Bóg zapłać! Solenizantom i Jubilatom skłaOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE damy najserdeczniejsze życzenia i zapewXXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
niamy o modlitewnej pamięci. Parafianom
i Gościom życzymy pięknych i błogosławio1. Nabożeństwa różańcowe codziennie nych dni w nowym tygodniu.
o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy
ks. Tomasz Jaskółka — proboszcz
młodzież i dorosłych. Nabożeństwa różańcowe
ks. Przemysław Gracek — wikariusz
w poszczególne dni poprowadzą: poniedziałek
- I Róża, wtorek — II Róża, środa — III Róża, —————————————————————
czwartek — IV Róża, piątek — Caritas.

========================

2. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci
od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
3. W przyszłą niedzielę XX Dzień Papieski pod
hasłem „ TOTUS TUUS”. Po Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o godz. 15.00 w kościele parafialnym modlitwa Koronką do Miłosierdzia

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI
DO
WIECZNOŚCI:
† Natalia KOWALSKA — SAMOTYJA
† Łukasz MARKOWSKI
† Józef TOMCZYK

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie…

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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04.10.2020
SOBOTA
03.10.2020
16:30
POŹRZADŁO

08.00

†† Irena, Czesław KOWALSCY

12.00

† Zofia NAWROT

18.00

†† Regina, Henryk ŚWIDERSCY,
†† z rodzin ŚWIDERSKICH i KOPROWSKICH
PONIEDZIAŁEK 05.10.2020

18.00

† Tadeusz KANAREK
uczestników pogrzebu

—

intencja

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Henryk LASKOWSKI,
†† z rodziny

09:15
POMIERZYN

† Henryk CZAPLIŃSKI,
†† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Krzysztof BARNA (4 r.
śmierci)

WTOREK 06.10.2020
18.00

INTENCJA WOLNA
ŚRODA 07.10.2020

18.00

W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy

18.00

†† Teresa, Tadeusz, Stanisław z rodz.
SŁOWIŃSKICH
CZWARTEK 08.10.2020

18.00

INTENCJA WOLNA

18.00

INTENCJA WOLNA

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

Dziękczynno — błagalna
z okazji urodzin Olka

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
08.10.2020

†† Anna, Józef , Karol
ZUBEK

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11.10.2020
SOBOTA
10.10.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

18.00

INTENCJA WOLNA
SOBOTA 10.10.2020

16.00
18.00

Dziękczynna w 40 urodziny z prośbą
o Boże błogosławieństwo
†† Maria, Witold, Michał, Jerzy MAŁYSZKO; †† Stefania, Adolf KOPRUCHA
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11.10.2020

08.00

† Ewa, Kazimierz KRANC (5 r. śmierci)

12.00

† Albin STANIECKI

18.00

† Stanisław ROSA

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

†† Apolonia (2 r. śmierci),
Józef (14 r. śmierci),
†† z rodziny CHEŁSTOWSKICH

09:15
POMIERZYN

† Bronisław † Krzysztof
GRABIEC, †† z rodziny

PIĄTEK 09.10.2020
18.00

† Marianna KOWAL

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Norbert GULCZYŃSKI

10:30
GIŻYNO

† Władysław LODZIŃSKI
(1 r. śmierci)

14:00
SUCHOWO

†† Maria, Franciszek,
Stanisław, †† z rodziny
OLEKSIUK

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

