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Ewangelia (Mk 1, 1-8)
Prostujcie ścieżki dla Pana

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki»,
wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy
i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się
szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
———————————————————————————————————————
GODZINA ŁASKI
8 GRUDNIA
GODZ. 12.00 - 13.00
Niewielu w Polsce słyszało o objawieniach Matki Bożej w MontichiariFontanelle, choć przyjęło się już
w licznych parafiach nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada ono
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12 do 13. U jego początków są właśnie objawienia Matki
Bożej Róży Duchownej we włoskim
Montichiari. O niewielkim miasteczku w północnej Italii, u podnóża Alp, 20 km od Brescii, zrobiło
się głośno tuż po II wojnie światowej. Wówczas to, w roku 1946, najpierw w Montichiari, a potem
- w następnych latach - w położonej nieco na uboczu dzielnicy Fontanelle Matka Boża wielokrotnie ukazała się Pierinie Gilli, pielęgniarce z miejscowego szpitala. Dzięki tym objawieniom miasteczko zupełnie zmieniło swój charakter, m.in. w górującym nad okolicą starym zamku, zwanym
obecnie Zamkiem Maryi, ulokowano ośrodek dla ludzi chorych i starych, natomiast przy źródle
w Fontanelle - według życzenia Maryi - powstał ogromny ośrodek leczniczy z basenami z leczącą wodą z poświęconego przez Najświętszą Pannę źródła.
Pierina Gilli
Powiernicą Matki Bożej była Pierina Gilli, urodzona 3 sierpnia 1911 r. w wiosce San Giorgio pod
Montichiari. Pochodziła ona z biednej, wielodzietnej rodziny. Gdy jej ojciec, Pancrazio, zmarł
wskutek ran odniesionych podczas I wojny światowej, mała Pierina trafiła do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Sytuacja materialna rodziny poprawiła się, kiedy jej matka,
Rosa, wyszła powtórnie za mąż, i Pierina mogła wrócić do domu. Była jednak źle traktowana

przez ojczyma. W trudnych chwilach - jak wspominała - śpiewała Litanię loretańską do Matki
Bożej, by powstrzymać jego agresję. W wieku 18 lat podjęła pracę jako pielęgniarka w szpitalu
w Montichiari. Przekonana od dzieciństwa o opiece Matki Bożej, pragnęła wstąpić do zakonu,
jednak z powodu słabego zdrowia i braku posagu nie została przyjęta. Nie załamując się, oddała
Maryi swoje życie. Postanowiła równocześnie praktykować uczynki miłosierdzia i pokuty. Pod
wpływem duchowych natchnień złożyła prywatny ślub czystości i odmówiła zamążpójścia. Celem wybranej przez nią drogi było uświęcenie własne, a także ofiarowanie praktyk pokutnych
oraz cierpień za przeżywających trudności kapłanów oraz osoby konsekrowane. Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32. roku życia. Choć została przyjęta do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia, nie złożyła ślubów wieczystych, głównie z powodu nękających ją ciężkich chorób. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej.
Objawienia Róży Duchownej
Pierwsze objawienie Pierina przeżyła 24 listopada 1946 r. podczas pracy w szpitalu. Ujrzała
płaczącą Madonnę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami. Szatę Maryi zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Maryja nazwała siebie Różą Duchowną. Głównym przesłaniem była prośba
o szerzenie kultu Matki Bożej Róży Duchownej w intencji uświęcenia dusz konsekrowanych.
Kiedy Pierina opowiedziała o tym widzeniu swojemu spowiednikowi, nie znalazła zrozumienia,
co więcej - nakazał jej milczenie. Podczas kolejnych widzeń i mistycznych ekstaz Pierina widziała Matkę Bożą w różnych miejscach: w domowym oratorium, w szpitalnej sali, w domowej kaplicy, w kościołach... Świadkami tych objawień były setki osób. W licznych orędziach Matka Boża
nawiązywała do wielkich objawień: w Lourdes - nazywając się Niepokalanym Poczęciem; w Fatimie - pragnąc, aby rozwijano w zgromadzeniach zakonnych nabożeństwo do Jej Niepokalanego
Serca i czczono Ją pod wezwaniem Róży Duchownej (Mistycznej); na rue du Bac w Paryżu nakazując wybicie medalika podobnego do tego z 1830 r., kiedy to miały miejsce objawienia św.
Katarzynie Labouré. Już bodaj z tego wynika, że przesłania Maryi w Montichiari okazały się bardzo kościelne, a tym samym uniwersalne, stąd też figury Matki Bożej Róży Duchownej zaczęto
wkrótce stawiać w wielu kościołach na całym świecie.
Fenomenem tych objawień jest wspomniana Godzina Łaski: 60 minut między godz. 12.00
a 13.00 w dniu 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Oto Jej słowa:
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe
nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną
się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy
ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść
do kościoła, niech modli się w domu”.

Słowo Kościoła
Objawienia z Montichiari przez wiele lat nie były zatwierdzone przez Kościół, mimo że potwierdziły je cuda uzdrowień, zjawiska świetlne i słoneczne oglądane wielokrotnie w Montichiari,
a nawet to, że papież Paweł VI miał na swoim biurku statuę pielgrzymującej Madonny Róży Duchownej. Biskup Brescii Giacinto Tredici, który ostatecznie musiał wydać werdykt o prawdziwości objawień, nie będąc im przeciwny, sugerował Pierinie Gilli życie w ukryciu. Ta pokornie zastosowała się do zaleceń i przez wiele lat mieszkała w skromnym domku przy franciszkańskim
klasztorze w Fontanelle, gdzie spotykała się z pielgrzymami w swojej niedużej kaplicy. Aż do
śmierci prowadziła pustelnicze życie. Poświęciła się modlitwie i pokucie, jednak nigdy nie przywdziała habitu zakonnego. Zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r., nie doczekawszy się
zatwierdzenia objawień. Jej grób i miejsca objawień odwiedza rocznie ponad 100 tys. pielgrzymów. Kolejny biskup Brescii, Giulio Sanguinetti, widząc, jak statuy Maryi z trzema różami na
piersiach lub też z trzema mieczami zdobywają świat, 15 sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej
Róży Duchownej z objawień w Montichiari. Przesłał także list do dwóch stowarzyszeń, które
spontanicznie zajmowały się miejscami kultu w Fontanelle. Poinformował je o mianowaniu
„kapłana, który ma zająć się sprawą kultu, w osobie Pierino Bosellego, dyrektora diecezjalnego
wydziału do spraw liturgii”. Wkrótce w Montichiari powstało nowe stowarzyszenie, utworzone
z dwóch dotychczasowych, zatwierdzone przez biskupa i przez proboszcza Montichiari ks. Franco Bertoniego. Jego celem jest szerzenie pobożności do Matki Bożej w Fontanelle. To nowe
stowarzyszenie nazywa się Róża Duchowna - Fontanelle.

PROSTOWANIE DRÓG...
Przyzwyczailiśmy się do równych, asfaltowych
dróg. Wystarczy wsiąść do samochodu, aby
spotkać się z przyjaciółmi mieszkającymi bardzo
daleko od nas. Ta łatwość spotkania jest jedną
z wielu korzyści, jakie niosą ze sobą dobre drogi. Niektórzy z nas pamiętają jeszcze z Polski
czasy, kiedy w wielu miejscowościach nie było
utwardzonych dróg. Odwiedziny krewniaków
mieszkających kilkadziesiąt kilometrów od siebie zajmowały nieraz kilka dni. Krzywe, wyboiste drogi bywają nieraz powodem osłabienia
więzi rodzinnych, przyjacielskich. Oczywiście,
że nie stan materialny dróg jest głównym powodem rozluźnienia więzi międzyludzkich. Wyboje
i nierówności na duchowej drodze łączącej ludzi
są zasadniczym powodem wrogości i podziałów
między nimi. I o takiej to drodze mówi prorok
Izajasz. Wzywa nas do prostowanie dróg, które
prowadzą do Boga i bliźniego. Życie często jest
porównywane do drogi. Każda droga prowadzi
do wyznaczonego celu. Droga naszego życia
jest ukierunkowana na Boga i bliźniego. Może
być ona jednak tak kręta i wyboista, że nigdy nie
doprowadzi nas do celu.
Jan Chrzciciel wzywa nad Jordanem do prostowania dróg życia. Usunięcia wszystkiego, co
nas oddziela od Boga i bliźniego, jest to konieczne, aby spotkać przychodzącego Mesjasza. Chrzest udzielany przez Jana był pierwszym stopniem w prostowaniu drogi życia. Był
to chrzest nawrócenia i pokuty. Na drodze życia
Narodu Wybranego Bóg postawił znaki, które
prowadziły prosto do Niego. Tymi znakami był
Dekalog. Wielu jednak zeszło z tej drogi. I wielu
z tych, co zeszli z prostej drogi usłuchało janowego wołania. „Ciągnęła do niego cała judzka
kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy”. Dla
tych, którzy wspięli się na pierwszy stopień nawrócenia czekał następny; przyjęcie nowego
stylu życia, które rodzi się z Ducha Świętego.
Jan mówi o Chrystusie: „On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym”. Owocem przyjęcia
Ducha jest czyn miłości.
Adwentowe wołanie do przemiany nie ogranicza
się wyznania i odwrócenia się od zła. To jest
dopiero połowa drogi. Pełne nawrócenie ma
owocować dobrem. Stąd też w czasie Adwentu
słyszymy w kościołach nie tylko wezwanie do
nawrócenia, ale także do owocowania dobrem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU

1. Serdecznie witamy ks. Andrzej Zaniewskiego,
diecezjalnego duszpasterza młodzieży, który
przewodniczy rekolekcjom adwentowym.
2. Rekolekcje – dzisiaj na wszystkich Mszach
Świętych, w poniedziałek i wtorek Msze św.
o godz. 11.00 i 18.00. Spowiedź św. w poniedziałek i wtorek od godz. 10.30 i od 17.30.
Plan rekolekcji w gablocie i na stronie internetowej.
3. Dzisiejsza niedziela jest dniem solidarności,
modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Po Mszy Świętej zbiórka ofiar do puszki na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
4. Msze św. roratnie w tym tygodniu od środy
do piątku o godz. 6.30. Serdecznie zapraszamy
dzieci, młodzież i dorosłych z lampionami i serduszkami.
5. We wtorek, 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od godz. 12.00 do 13.00
Godzina Święta.
6. W środę o 17.45 nowenna do Matki Bożej
Niestającej Pomocy
7. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
8. W kruchcie kościoła parafialnego bądź
kościołów filialnych możemy zaopatrzyć się w:
Poświęcony opłatek – dobrowolna ofiara; świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom - mała
po 8 zł, duża po 20 zł; kalendarz parafialny
po 10 zł - jest to cegiełka na formację i potrzeby
ministrantów.
9. Caritas Parafialna organizuje świąteczną
zbiórkę żywności. W tym celu wystawione
zostały kosze w sklepie u Pana Leśko i w sklepie Lewiatan.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
11. Zachęcamy do modlitwy i zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego
życia, o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji
imienin, urodzin, rocznic, jubileuszy i za bliskich
zmarłych.
12. 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

18.00

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
II NIEDZIELA ADWENTU
06.12.2020
†† Aleksandra, Stanisław BRATKOWSCY
O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Agaty i Magdaleny z okazji
urodzin
W intencji Pszczelarzy zmarłych
i żywych
†† Maria, Leszek LEPSZY

11.00

PONIEDZIAŁEK 07.12.2020
† Czesław LASEK ( 14 greg.)

18.00

† Włodzimierz CHWIŁKOWSKI

08.00
12.00
12.00

18.00

† Leonarda PIETRZYK - od uczestników pogrzebu
WTOREK 08.12.2020

11.00

† Czesław LASEK ( 15 greg.)

18.00

† Stanisław PIŁAT - od uczestników
pogrzebu

18.00
6.30
18.00

Za parafian
ŚRODA 09.12.2020
† Czesław LASEK ( 16 greg.)
W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 10.12.2020

6.30

† Czesław LASEK ( 17 greg.)

18.00

† Lech KMIECIK, † Walerian SZCZĘSNY, † Bartosz DOMINIAK

18.00

† ………………….pogrzebu

6.30
18.00
18.00

18.00

18.00

od

12.00
18.00
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06.12.2020
SOBOTA
05.12.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

PIĄTEK 11.12.2020
† Czesław LASEK (18 greg.)
† Jerzy KĘDZIERSKI - 2r. śm.
† …………………. - od uczestników
pogrzebu
SOBOTA 12.12.2020
† Władysław CHOJNACKI (29), † Andrzej FRANKOWSKI (49) †† z rodziny
CHOJNACKICH i FRANKOWSKICH

† Helena PAPROCKA (1r. śm.)

† Czesław LASEK (20 greg.)
† Albin STANIECKI, †† Sabina i Stanisław IGNASZEWSCY
† Grażyna WIECZOREK (5), † Patryk
WIECZOREK (3), †† z rodziny WIECZOREK i STYSIAK

† Czesław LASEK
(12 gregorianka)
† Irena LESZCZYŃSKA
(intencja żywego różańca)
† Bartłomiej
i †† z rodziny

SZCZUR

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†
Maria
BRATEUS,
†
Janina
PAPROTA
† Jan ANTOSZKÓW

10:30
GIŻYNO

†Andrzej BELKIEWICZ int. Grażyny i brata Jana

14:00
SUCHOWO

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
10.12.2020

† Czesław LASEK
(13 greg.)
INTENCJA WOLNA
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13.12.2020
SOBOTA
12.12.2020
16:30
POŹRZADŁO

†
Czesław
(19 greg.)

09:15
DĘBSKO

†† z rodz.
SKICH

uczestników
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13.12.2020
08.00

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH

09:15
POMIERZYN

LASEK

LASKOW-

† Józef BORAL

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Maria, † Maria, † Stanisław, † Marian, † Stanisława, † Eugeniusz JANY

10:30
GIŻYNO

† Mieczysław, † Jadwiga,
† Andrzej i †† z rodziny
BELKIEWICZ

14:00
SUCHOWO

† Krystyna PADEWSKA

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. MATKI BOŻEJ 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

