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Ewangelia (Mt 5, 1-12a)
Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego
powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka
jest wasza nagroda w niebie».

——————————————————————————————————
W bieżącym roku, w obecnej
sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie
tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust
zupełny dla wiernych zmarłych –
czytamy w dekrecie opublikowanym
na polecenie Ojca Świętego przez
Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono - chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych, tam, gdzie są one
zakazane.
Penitencjaria Apostolska zaznacza,
iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku,
z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne

polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym
roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:
a. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby
tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony
na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.
b. Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych
zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam
„Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub
w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany
przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu,
na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby
zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust
zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca
Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo
podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii
za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu
Pokuty i niesienia Komunii Świętej chorym. Ten najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych przypomina, że jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego,
odwołuje się do wskazań już wydanych w nocie "O sakramencie pokuty w obecnej sytuacji pandemii", wydanej przez ten Trybunał 19 marca 2020 roku. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada.
—————————————————————————————————————ŚW. HUBERT
Hubert urodził się prawdopodobnie około roku 655
w znakomitej rodzinie. Był uczniem św. Lamberta, biskupa
Maastricht, i jego następcą na tej stolicy (objął ją ok. 704 r.).
Przeniósł uroczyście relikwie św. Lamberta do Liege, do kościoła wystawionego ku czci Męczennika. Odziedziczył diecezję prawie pogańską. Jako misjonarz musiał więc wytrwale
nawiedzać miasta i wioski Brabancji i Ardenów, aby tamtejszych mieszkańców zjednać dla wiary w Chrystusa. Około
roku 717 przeniósł stolicę biskupią do Liege. Tam też zmarł
30 maja 727 roku. Pochowano go w katedrze w Liege. Kiedy
po 16 latach odkryto jego grób, znaleziono jego ciało, a nawet szaty, nietknięte rozkładem. Rozeszła się także miła woń.
Umieszczono wówczas jego relikwie w kościele świętych
Piotra i Pawła (3 listopada 743 r. - stąd tradycyjnie wspomnienie Huberta obchodzi się właśnie 3 listopada). Część relikwii
przeniesiono do Andage, która to miejscowość otrzymała
potem nazwę St. Hubert (825).
Kult św. Huberta rozszerzył się rychło po całej Europie - m.in.
w Anglii, Hiszpanii i Polsce. Nasilił się on jeszcze bardziej,
kiedy z Hubertem połączono legendę, odnoszącą się wcześniej do św. Eustachego. Gdy był jeszcze młodzieńcem i
paziem króla francuskiego Dietricha III (Teodoryka), miał w czasie polowania ujrzeć jelenia z
krzyżem w rogach, który powiedział mu, by zostawił pogaństwo i uciechy tego świata, i by oddał
się na służbę Bożą.

Z powodu tej legendy św. Hubert jest czczony
do dziś jako patron myśliwych. Przypisywano mu
także opiekę nad dotkniętymi wścieklizną. Według podania, miał być jako biskup przypadkiem
raniony w rękę przez sługę. Kiedy powstała gangrena, stała się ona przyczyną jego śmierci. Św.
Huberta czczono powszechnie również jako
patrona chorych na epilepsję i lunatyków. W
Belgii ku czci Huberta powstało wiele pięknych
zwyczajów ludowych. W wieku XV ustanowiono
nawet kilka orderów św. Huberta. Istniały również
pod jego wezwaniem bractwa. Do jednego z nich
należał także król francuski Ludwik XIII (od roku
1629). Kilka miast obrało sobie św. Huberta za
swojego patrona. Święty miał swoje sanktuaria
w Antrey (Francja), w Ille-de-France (Lorena), a
przede wszystkim w St. Hubert. Również w Polsce jego kult był bardzo żywy, właśnie jako patrona myśliwych. Pamiątką po tym jest kilkanaście
kościołów i kaplic wystawionych ku jego czci.
==================================

7. Zapałka nie ogrzeje – pomóż ogrzać się ubogim. CARITAS Parafialna prowadzi kwestę na
zakup opału dla najbardziej potrzebujących. Jako
podziękowanie otrzymamy opakowanie zapałek.
Bóg zapłać!
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
9. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust
i nosa, dezynfekcji rąk, o zachowaniu dystansu
między sobą, zalecane jest udzielanie Komunii
św. na rękę.
Za każdą ofiarę, wszelką pomoc, życzliwość
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać! Solenizantom i Jubilatom składamy
najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy
o modlitewnej pamięci. Parafianom i Gościom
życzymy pięknych i błogosławionych dni
w nowym tygodniu.
ks. Tomasz Jaskółka — proboszcz
ks. Przemysław Gracek — wikariusz
=================================

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NABOŻEŃSTWA WYPOMINKOWE
ZA ZMARŁYCH
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY GODZ. 17.30
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1.Niedziela, 1 listopada Uroczystość Wszystkich
Świętych. Porządek Mszy Świętych w całej parafii tak jak w każdą niedzielę. W związku z ograniczeniami sanitarnymi dotyczącymi liczby osób
mogących uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych, nie będzie Mszy św. i procesji na
cmentarzach.
2. W poniedziałek, 2 listopada, wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte
w Kaliszu Pomorskim o godz. 12.00 i 18.00.
W Dębsku i Pomierzynie o godz. 9.15, w Białym Zdroju i Giżynie o godz. 10.30, w Poźrzadle Wielkim o godz. 11.30, w Suchowie
o godz. 14.00.
3. Za zmarłych z naszych rodzin będziemy
modlić się za przez cały listopad od poniedziałku do soboty. Wypominki składamy na tacę
i w zakrystii. Prosimy podać nazwę ulicy, by móc
modlić się w poszczególne dni ulicami. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy!
4. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 17.00 do 17.15
adoracja z udziałem dzieci. Serdecznie zapraszamy.
5. 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.
6. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30
nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
i zmiana tajemnic Żywego Różańca. W listopadzie modlimy się za zmarłych.

Poniedziałek: Błonie Kaszubskie, Bydgoska,
Chrobrego, Gdańska, Grunwaldzka, Kołobrzeska, Krzywoustego, Leśna, Świerkowa, Lipinki,
Rybacka, Sosnowa, Modrzewiowa, Religii,
Toruńska.
Wtorek: Brzozowa, Drawska, Janowiecka, Kolejowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Piaskowa, Podgórna, Półwiejska, Przemysłowa, Sikorskiego,
Sprzymierzonych, Jasna, Wczasowa, Wschodnia.
Środa: Wolności.
Czwartek: Dworcowa, Koszalińska, Młyńska,
Mroczkiewicza
Piątek: Kilińskiego, Powiatowa, Św. Wojciecha,
Tartaczna, Wojska Polskiego, Wrocławska.
Sobota: Cybowo, Prostynia, Krężno, Szczecińska, Strzelecka, Suchowska, Szczecińska, Kwiatowa, Poprzeczna, Tylna, Lipowa, Wiśniowa,
Polna, Na Skarpie, Jaśminowa, Akacjowa.
W KOSCIOŁACH FILJALNYCH W NIEDZIELE
—————————————————
W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI
DO
WIECZNOŚCI:

† Eugeniusz SOBCZAK
Wieczny odpoczynek racz MU dać Panie…

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

08.00

†† Stefan, Jan, Stefania KRYSTOPIK

12.00
18.00

Za zmarłych
† ks. Paweł RUSAK
PONIEDZIAŁEK 02.11.2020
DZIEŃ ZADUSZNY
Za zmarłych polecanych w wypominkach

12.00

18.00

† Eudokia, Konstanty SOKÓŁ

18.00

†Maria, Bronisław, Aleksandra, Marian;
† z rodziny OLEKSIUK
WTOREK 03.11.2020

18.00

† Zofia NAWROT
ŚRODA 04.11.2020

18.00

18.00

W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy
†† Maria, Czesław LENART, Anna,
Mikołaj KOWALCZYK, Jadwiga, Edward
KOLASIŃSCY
CZWARTEK 05.11.2020

18.00

† z rodziny BOBER i ŻMIJEWSKICH, †
Cezary ŁUCZAK

18.00

O rozwiązanie trudnej sprawy.
PIĄTEK 06.11.2020

18.00

† z rodziny HNAT

18.00

† mąż Tadeusz WATRACZ, † rodzice:
Tadeusz, Zofia
SOBOTA 07.11.2020

18.00

† z rodziny STĄPOREK

18.00

ŻYWY RÓŻANIEC
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08.11.2020

08.00
12.00

† Zofia ZENBROŃ 3r. śmierci † Janusz
ZENBROŃ
Dziękczynna w 50r urodzin Adama i w
2 r. urodzin Wojtka KWAŚNIEWSKICH
z prośbą zdrowie i opiekę Matki Bożej

12.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Błażeja z okazji urodzin

18.00

† Albin STANIECKI

SOBOTA
31.10.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO
09:15
POMIERZYN
10:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA
† Józef DZIERZGWA
† Anna BARTCZAK
† Bolesław ŻABICKI (5r.
śm) i † Irena ŻABICKA

10:30
GIŻYNO

INTENCJA WOLNA

14:00
SUCHOWO

INTENCJA WOLNA

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
05.11.2020

Dziękczynno—błagalna za
dzieci i wnuki
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08.11.2020
SOBOTA
† z rodziny KRAUZ I RY07.11.2020
DEL (int. rodziny za Słup16:30
ska)
POŹRZADŁO
Dziękczynna w 55r. Sakramentu
Małżeństwa
Janiny i Eugeniusza ( in09:15
DĘBSKO
tencja od wnuków i prawnuków i pozostałych
członków rodziny)
† Feliks, Edward, Tade09:15
POMIERZYN
usz, WOŹNIAKOWICZ
10:30
BIAŁY ZDRÓJ
10:30
GIŻYNO
14:00
SUCHOWO

† Henryk MAZUR (w 5 r.
śm.)
† Jan WIELGOSZ
Dziękczynno—błagalna w
dniu urodzin Bartosza i
Marceli
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