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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15.11.2020

Ewangelia (Mt 25, 14-30)
Przypowieść o talentach
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając
się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć.
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć
i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł
mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma
cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś
mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana!”
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem,
że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie
rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma,
będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to,
co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów”».

———————————————————————————————————————
Miłujący Boga
„Wyobraź sobie, że jesteś w szczerym polu
z Aniołem Stróżem, że po lewicy widzisz szatana
na wyniosłym tronie, a przy nim duchy piekielne,
jego dwór, wokół niego zaś zgraję ludzi żyjących
według świata; wszyscy mu się kłaniają i oddają
mu cześć; każdy przez swój grzech”. Dookoła
straszliwy zgiełk, targani nienawiścią służalcy pana
ciemności, wściekają się na siebie. Jedni przepełnieni zazdrością i gniewem, inni skostniałą ręką
gromadzą bogactwa, drudzy goniąc za przyjemnością i atrakcjami, wirują w samych tylko marnych
i nieużytecznych zabawach; inni wreszcie gniją,
ugrzęźli w zepsuciu i ohydzie. Wszyscy gardzą
sobą nawzajem, dobrowolnie poddając się

uciskowi i okrucieństwu przeklętego tyrana. A po prawicy ujrzysz Jezusa ukrzyżowanego; patrz
z jaką miłością spogląda na tych godnych litości ludzi, Chrystus - Król Wszechświata i modli się
za nich, żeby wyzwoleni z tej niewoli powrócili do Niego. Wokół Pana wielkie rzesze pobożnych
ze swoimi Aniołami. Wpatruj się w piękno Jego Królestwa, gdzie dusze bielsze nad lilie żyją
z wszystkimi w zgodzie obdarowując się miłością świętą i przeczystą. Zjednoczeni z Bogiem
weselą się bez końca i trwają w niebiańskim pokoju. Zwróć się ku prawdziwemu szczęściu duszo umiłowana, woła cię po imieniu Jezus, Król szczęścia i chwały wiecznej. Odstąp od złudnych
i krótkotrwałych ziemskich przyjemności, którymi kusi cię władca pychy i nieszczęścia. Niech cię
grzech nie oddala od źródła Życia i Światła. „Skorpion, chociaż w ukąszeniu bardzo jadowity,
rozpuszczony w oliwie, staje się jednak wielkim lekarstwem na swoje ukąszenie. Podobnie
i grzech, dopóty jest zabójczy i podły, dopóki w nim trwamy, lecz wyznany na spowiedzi, a tym
sposobem rozpuszczony w pokucie, traci swój jad i zelżywości i stawia nas w czci i zbawieniu”.
W duchu pokory, otwórz całkowicie swoje serce aby wygnać z niego grzech przez Spowiedź
Świętą z całego życia. „Gdy uklękniesz przed spowiednikiem, wyobraź sobie, że jesteś na Kalwarii, u nóg ukrzyżowanego Jezusa, którego Przenajdroższa Krew spływa na ciebie swymi strumieniami, aby cię oczyścić z twoich nieprawości” i napełnić Bożym błogosławieństwem. Wyznaj
swoje grzechy z największą prostotą, słuchaj nakazów i rad spowiednika i powierz się Jezusowi
Chrystusowi, który jest twoim jedynym Panem i Zbawicielem. Proś Matkę Najświętszą o łaskę
wytrwania w dobrym i służenia Bogu każdego dnia. Oddaj się również wstawiennictwu Świętych
Pańskich i opiece twojego Anioła Stróża w drodze do Pana. Dusza twoja oczyszczona zostanie
z grzechu i z wszelkich do grzechu przywiązań, „a wszystkie zastępy błogosławionych duchów
radując się twoim szczęściem zanucą pieśń niezrównanego wesela i dadzą twemu sercu,
przywróconemu łasce i uświęconemu, pocałunek pokoju i braterstwa”.
——————————————————————————————————————————ZWALCZANIE WYKROCZEŃ MORALNYCH:
Bluźnierstwo
Natura grzechu: Bluźnierstwo jest różne od
przekleństw. Chodzi tu o bezpośrednią i zamierzoną zniewagę słowami Boga albo osób
i rzeczy świętych, a więc pośrednio Tego,
któremu są one oddane. Może to być wyrażone jakimś gestem, mającym określone znaczenie urągliwe. Kieruje się ono zatem do
Boga, albo wprost, albo za pośrednictwem
stworzeń. Bogu szkodzić nie może, ale stanowi wyraz buntu przeciw Niemu i ustanowionemu przezeń porządkowi rzeczy; jest też w istocie poważniejszym wykroczeniem wśród grzechów
wymienionych przez dekalog, jakkolwiek w swej szkodliwości nie wysuwa się na pierwszy plan
(np. w stosunku do zabójstwa). Bluźnierstwem jest akt jako taki; nie ma tego charakteru referowanie przez kogoś dokonanego bluźnierstwa. Gdy słowa bluźniercze płyną z nienawiści ku Bogu, a nie z udręczenia czy niecierpliwości, przybierają specjalny charakter zła moralnego. Fakty
bluźnierstwa są złym owocem rozwoju cywilizacyjnego, gdyż ludy pierwotne o Bogu wyrażają się
z najwyższą czcią, a samego bluźniercę karano dawniej śmiercią.
Pogłębienie teologiczne: „Jakiej ten grzech godzien jest pogardy, wynika ... z samej jego natury; daru mowy na to bowiem szczególnie udzielił Bóg człowiekowi, aby mógł Go on chwalić
i zabiegać wokoło własnego i cudzego ocalenia, zarówno wiecznego jak i doczesnego; który to
cel zdolności mowy wyraźnie zostaje wywrócony, jako że ten szczególny dar Boży zmienia się
na pogardę chwały Bożej, a skąd należało zbawić siebie i innych, stąd jawi się okazja do własnego potępienia i do wyrządzenia wielkiego zgorszenia”. W Starym Testamencie bluźnierstwo
traktowano bardzo surowo: „Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany za bluźnierstwo przeciwko Imieniu” (Kpł 24, 16). Również Apostoł Narodów upominał chrześcijan, aby się strzegli
bluźnierstwa (Kol 3, 8), a samo to przestępstwo traktował jako jedną z oznak wielkiego odstępstwa w czasach ostatecznych (2 Tm 3, 2).
Kierownictwo duchowe: Oskarżania się w spowiedzi o bluźnierstwo, zwłaszcza u prostych
ludzi, nie trzeba od razu brać w ścisłym znaczeniu. Chodzi tu nieraz o złorzeczenia

(np. Na bydło), o różne przekleństwa (np.
„bluźniłem na krew”), albo o używanie Imion
świętych bez należytego uszanowania. Niektóre
formy „krytykowania Pana Boga” mogą faktycznie mieć charakter pod tym względem ryzykowny; ażeby jednak były to bluźnierstwa, konieczna
jest intencja urągania Bogu, którą trudno przyjmować bez sprawdzenia. Czasem, zwłaszcza
w obcym terenie, należy się upewnić jakie znaczenie mają w okolicy określone formuły, i wtedy
trzeba brać je w sensie intencjonalnym, a nie
dosłownym, bo ten może być mało wyrazisty,
albo zakamuflowany kulturowo. Ksiądz penitentowi powinien przypomnieć kwestię zgorszenia,
zwłaszcza własnych dzieci oraz podwładnych.
Należy wymagać od niego silnej woli unikania
takiego nawyku. W miejsce bluźnierstw nawykowych, można tolerować, choć trudno wprost doradzać, używanie słów dźwięcznych i mocnych,
ale mających treść obojętną (np. dawne: „do stu
tysięcy fur beczek i furgonów” oraz inne ....).

=========================
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj w parafii, przezywamy dzień solidarności i modlitwy w intencji Wyższego Seminarium
Duchownego w Koszalinie, po Mszach św. zbiórka ofiar na seminarium.
2. W odpowiedzi na prośbę księdza bpa Edwarda Dajczaka w związku z dotknięciem chorobą
COVID-19 słupskiego zakonu sióstr Klarysek,
których wspólnota sióstr jest niewielka, a jej
głównym powołaniem jest modlitwa za nas
wszystkich oraz ciągłe trwanie na adoracji przed
Jezusem Eucharystycznym, w kaplicy swojego
klasztoru. Zakon sióstr modli się nieustannie
dzień i noc od 1947 r. W poniedziałek, 16 listopada od godz. 8.00 do 20.00 w naszym kościele
będziemy trwali we wspólnocie z siostrami na
ufnej modlitwie przed Jezusem Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Zapisy na
listę z grafikiem adoracji na poszczególne godziny z zakrystii.

siebie wybranych dniach można uzyskać odpust
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza
i odmówienie modlitwy za zmarłych pod warunkiem, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej,
przyjmiemy Komunię św. i pomodlimy się w intencjach wskazanych przez Ojca Świętego.
Odpust ten można ofiarować jedynie za zmarłych.
6. Za zmarłych z naszych rodzin modlimy się
w wypominkach za przez cały listopad od poniedziałku do soboty.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
8. 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

=================================
NAUCZANIE PAPIESKIE
O EUCHARYSTII
„Jedynie Boski Zbawiciel, jako umiłowany Syn Ojca Przedwiecznego,
znając Jego nieskończoną miłość,
mógł zaśpiewać godny hymn
dziękczynienia. To było już jego
zamiarem i wolą, gdy przy Ostatniej Wieczerzy
„złożył dzięki”, a nie przestał tego czynić, wisząc
na krzyżu. Nie zaprzestał dziękczynienia w Przenajświętszej Ofierze Ołtarza, która oznacza podziękowanie czyli czyn Eucharystyczny, ponieważ „jest to rzecz zaiste godna i sprawiedliwa,
słuszna i zbawienna” Pius XII

———————————————————————W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI
3. W poniedziałek, 16 listopada o godz. 18.00
DO
WIECZNOŚCI:

Msza św. w intencji Ojczyzny.

† Irena LESZCZYŃSKA
4. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 17.00 do 17.15
adoracja z udziałem dzieci. Serdecznie zapra- Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie…
szamy.
5. Przez cały miesiąc listopad w ośmiu przez

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15.11.2020

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15.11.2020

08.00

† Roman ŁASZEWSKI (5r. śm.), † Stanisław STEFANOWICZ (10r. śm. )

12.00

Dziękczynno — błagalna w 35 urodziny
Szczepana i jego rodziny

18.00

† Aleksandra NICIŃSKA
PONIEDZIAŁEK 16.11.2020

18.00

W intencji Ojczyzny

18.00

WTOREK 17.11.2020
† Jan PIETROŃ (1r. śm.)

18.00

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i
szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny

SOBOTA
14.11.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN
10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

ŚRODA 18.11.2020
18.00

† Władysław, Tadeusz FURMAN

18.00

W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 19.11.2020

18.00

† Ewa CHEŁSTOWSKA

18.00

† Marek Wilczyński
PIĄTEK 20.11.2020

18.00

† Eugeniusz SROKA, † z rodziny

18.00

†Irena HACZKOWSKA (od uczestników
pogrzebu)

SOBOTA 21.11.2020
18.00

† Maksymilian KACZMAREK (2r. śm.)

18.00

†† z rodzin: KAWECKICH, WIBŁYCH,
† Krystyna MUSIAŁ
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
22.11.2020

08.00

†† Marianna, Piotr KĘDZIERSCY,
††Jerzy, Ryszard, Krystyna, Tomasz
KEDZIERSCY

12.00

Dziękczynna w 45 rocznice Sakramentu
Małżeństwa Marii i Benedykta

12.00

† Danuta KRACZKO w 1 r. śmierci (int.
od koleżanek)

18.00

† Jan SZUPILUK

14:00
SUCHOWO

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
19.11.2020

INTENCJA WOLNA
† Józef PIRÓG, †† Anna,
Jan
KOKŁOWSCY,
†† Halina Jacek KUDŁA
†† Helena, Marian PELC
† Marian MARAS
Dziękczynna z okazji urodzin Teresy i wnucząt:
Julii, Antoniego i Oliwii
Dziękczynno—błagalna
za Amelię i Piotra

INTENCJA WOLNA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
22.11.2020
SOBOTA
21.11.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Józef MAŁECKI (25r.
śm.), † Helena

09:15
POMIERZYN

† Tadeusz KOŁOSOWSKI
10 r. śmierci

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Regina, Michał
ANTOSZKÓW

10:30
GIŻYNO

† Kazimierz KARBOWSKI
(3r. śm.)

14:00
SUCHOWO

Dziękczynno—błagalna z
Hanię i Emilię
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