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Ewangelia (J 15, 9-17)
Przykazanie miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była
pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko,
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali».
——————————————————————————————————————
Jezus, łącząc miłość bliźniego z miłością Boga,
uwolnił ją od wszelkiego zacieśnienia; uczył,
że bliźni to nie tylko krewny, przyjaciel, sąsiad,
współziomek, lecz także nieprzyjaciel, obcokrajowiec, nieznajomy, czyli każdy człowiek.
Aby nasze życie nie było pozbawione sensu
za
fundament
musimy
wziąć
Jezusowe
PRZYKAZANIE MIŁOŚCI.
Kościół cały Dekalog wyjaśnia w świetle podwójnego
przykazania miłości: trzy pierwsze przykazania Dekalogu odnoszą się bardziej do miłości do Boga,
natomiast siedem kolejnych do miłości bliźniego.
Należy pamiętać, że Jezus wielokrotnie podkreśla
konieczność miłowania bliźniego: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25, 40).
Wzorem miłości bliźniego jest miłość, którą Chrystus
obdarował ludzi, oddając swoje ziemskie życie
za odpuszczenie ich grzechów: To jest moje przykazanie, abyście sie wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem (J 15,12). Relacje między ludźmi powinny być takie jak relacje między Osobami Trójcy Świętej – pełne miłości i prawdy. Chrześcijanin powinien troszczyć się o zbawienie
bliźniego, wychodzić naprzeciw jego potrzebom i pomagać w trudnych chwilach.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót
Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby
ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo
ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi.
Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja
obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą
się oni przyczynić do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Najświętszą
katastrof cywilizacyjnych. Nabożeństwo to uzyskało
aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym
świecie.
*****
Orędzie fatimskie nie zostało definitywnie zakończone wraz z cyklem objawień w Cova da Iria, w roku
1917.
Dnia 10 grudnia 1925 r. siostrze Łucji ukazali się
w celi domu zakonnego św. Doroty w Pontevedra
Najświętsza Maryja Panna i obok niej Dzieciątko Jezus opierające się na świetlistej chmurze.
Dzieciątko położyło jej dłoń na ramieniu, a Maryja pokazała jej w drugiej dłoni Serce otoczone
cierniami. Wskazując na nie, Dzieciątko napomniało wizjonerkę tymi słowami: – Zlituj się nad
Sercem twej Najświętszej Matki okolonym cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej
chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował.
Maryja dodała: – Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni
ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie
i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają
się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję
przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
W dniu 15 lutego 1926 roku siostrze Łucji na nowo ukazało się w Pontevedra Dzieciątko Jezus.
Podczas tego objawienia siostra Łucja przedstawiła Dzieciątku pewne trudności, jakie będą miały niektóre osoby, żeby przystąpić do spowiedzi w sobotę i poprosiła, by spowiedź była tak samo
ważna podczas kolejnych ośmiu dni. Pan Jezus odpowiedział: – Tak, spowiedź może być ważna
o wiele więcej dni, pod warunkiem, że gdy będą Mnie przyjmować, będą w stanie łaski uświęcającej i wyrażą intencję zadośćuczynienia za znieważenie Niepokalanego Serca Maryi. Siostra
Łucja podniosła jeszcze kwestię dotyczącą sytuacji, w której ktoś w momencie spowiedzi zapomni sformułować intencję, na co Pan Jezus odpowiedział następująco: – Mogą to uczynić przy
następnej spowiedzi, wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą się okazję.
Podczas czuwania w nocy z dnia 29 na 30 maja 1930 roku, Pan Jezus przemówił do siostry
Łucji, podając jej rozwiązanie innego problemu: – Praktykowanie tego nabożeństwa będzie
dopuszczone również w niedzielę po pierwszej sobocie, jeżeli moi księża – ze słusznych powodów – przyzwolą na to.
Przy tej samej okazji, nasz Pan dał Łucji odpowiedź na jeszcze inne pytanie: – Dlaczego pięć
sobót, a nie dziewięć albo siedem, dla uczczenia cierpień Matki Bożej?
– Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę
rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.

Elementy nabożeństwa pierwszych pięciu
sobót miesiąca
Spowiedź wynagradzająca
Należy do niej przystąpić w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca, przed nią
lub nawet po niej, byleby tylko przyjąć Komunię
świętą w stanie łaski uświęcającej. Do spowiedzi można przystąpić nawet tydzień przed lub
po pierwszej sobocie. Gdy podczas jednego z
objawień siostra Łucja zapytała Pana Jezusa,
co mają uczynić osoby, które zapomną powiedzieć przed wyznaniem swoich grzechów o
intencji wynagradzającej, otrzymała odpowiedź:
– Mogą to uczynić przy następnej spowiedzi,
wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą
się okazję. Według wyjaśnienia siostry Łucji,
następne trzy elementy tego nabożeństwa powinny być spełnione w pierwszą sobotę miesiąca, choć dla słusznych powodów, spowiednik
może udzielić pozwolenia na wypełnienie ich w
następującą po pierwszej sobocie niedzielę.
Komunia święta wynagradzająca
Część różańca świętego. Należy odmówić pięć
tajemnic w intencji wynagradzającej. Można
rozważać którąkolwiek z części różańca.
Rozważanie. Następnym elementem tego nabożeństwa jest rozważanie jednej lub wielu tajemnic różańcowych w ciągu przynajmniej 15 minut.
Matka Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy
„dotrzymywaniem Jej towarzystwa”, co można
zrozumieć w ten sposób, iż mamy rozmyślać
wspólnie z Matką Najświętszą. Można w tym
celu, jako pomoc w rozmyślaniu, przeczytać
uważnie odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma Świętego albo książki, wysłuchać
konferencji lub kazania. Temu rozważaniu także
powinna towarzyszyć intencja wynagradzająca.
Obietnice Matki Najświętszej dla tych, którzy
odprawiać będą nabożeństwo pięciu pierwszych
sobót
1. Tym, którzy będą praktykować to nabożeństwo, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę
śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej
szczęśliwości będzie potrzebna.
2. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską
Bożą; przed tronem Bożym jako kwiaty je postawię.
W praktyce pięciu sobót należy przede wszystkim położyć nacisk na intencję wynagrodzenia,
a nie osobiste zabezpieczenie na godzinę
śmierci. Jak w praktyce pierwszych piątków, tak
i pierwszych sobót nie można poprzestać tylko
na dosłownym potraktowaniu obietnicy, na zasadzie „odprawię pięć sobót i mam zapewnione
zbawienie wieczne”. Do końca życia będziemy
musieli stawiać czoła pokusom i słabościom,
które spychają nas z właściwej drogi, ale nabożeństwo to stanowi wielką pomoc w osiągnięciu
wiecznej szczęśliwości. Aby je dobrze wypełnić

i odnieść stałą korzyść duchową, trzeba, aby
tym praktykom towarzyszyło szczere pragnienie
codziennego życia w łasce uświęcającej pod
opieką Matki Najświętszej. Jeśli na pierwszym
miejscu postawimy delikatną miłość dziecka,
które pragnie ukoić ból w sercu ukochanego
Ojca i Matki, ból zadany obojętnością i wzgardą
tych, którzy nie kochają – bądźmy pewni, że nie
zabraknie nam pomocy, łaski i obecności Matki
Najświętszej w godzinie naszej śmierci.
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1. W Szóstą Niedzielę Wielkanocy, Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnie miłowali.
2. Nabożeństwa majowe codziennie o godz.
17.30.
3. We wtorek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przystępujących do Pierwszej
Komunii Świętej w dniach 15 i 16 maja.
4. W czwartek od godz. 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu. Od 17.00 do 17.15
adoracja z udziałem dzieci.
5. W piątek rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
6. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
7. W sobotę, 15 maja wspomnienie św. Izydora.
Msza św. odpustowa w Białym Zdroju o godz.
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego życia,
o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin,
urodzin, rocznic, jubileuszy i za bliskich zmarłych.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest
nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki
Parafialnej.
10. Przypominamy, że w kościele mamy obowiązek zakrywania ust i nosa, cały czas jest
zalecane udzielanie Komunii św. na rękę,
zachowujemy bezpieczny dystans.

Za wszelką pomoc, za każdą ofiarę,
za ofiary wpłacane na konto parafialne,
za życzliwość i dar modlitwy składamy
serdeczne Bóg zapłać! Parafianom
i Gościom życzymy pięknych i błogosławionych dni w nowym tygodniu.
ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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8.00

W 60 rocznicę urodzin Ewa CISZEWICZ

12.00

†† Krystyna, Jerzy OZYRA, †† Maria,
Konstanty OKUPSKI

18.00

†† Czesława, Stanisław DRYJA
PONIEDZIAŁEK 10.05.2021

18.00

INTENCJA WOLNA
WTOREK 11.05.2021

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE

9:15
DĘBSKO

9:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

18.00

INTENCJA WOLNA

10:15
GIŻYNO

18.00

INTENCJA WOLNA

11:30
SUCHOWO

18.00

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

18.00

†† Zofia , Władysław BŁUBISZ

ŚRODA 12.05.2021

CZWARTEK 13.05.2021
18.00

18.00

W intencji Beaty z okazji Dnia Matki
o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo
†† Maria, Czesław LENART, †† Franciszek, Anna, Mikołaj KOWALCZYK,
†† Jadwiga, Edward KOLASIŃSCY
PIĄTEK 14.05.2021

18.00

† Adam GRUSIECKI - int. uczest.
pogrzebu

18.00

† Grażyna BUKOWSKA - 2 r. śm. ,
†† z rodz. MARTĘS
SOBOTA 15.05.2021

18.00
18.00

O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Zofii
† Zofia - o pokój duszy

Biały Zdrój
16:30
13.05.2021 r.

ODPUST
† Janusz TRZECIŃSKI ( 5 r.
śm.)
†
Franciszek
†† z rodziny

SZCZUR,

W 55 r. ślubu Marianny i Jana
†† z rodz. BARSZCZ
† Stanisława RZESZUT
O zdrowie wnuków i prawnuków
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SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosł.
i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Zofii ZACHUTA z okazji
imienin i całej rodziny

9:15
POMIERZYN

†† Wojciech, Józefa GAŁKOWSCY

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Czesława, Henryk, Adam
STAŃCZYK

10:15
GIŻYNO

††
Marianna,
Wincenty,
Tadeusz WIKTORSCY

11:30
SUCHOWO

† Stanisława RZESZUT

NIEDZIELA 16.05.2021
8.00

† Zofia NAWROT (imieninowa)

12.00

†† Eugenia, Zbigniew FRANKOWSCY

18.00

† Alfreda NACHOWIAK - 8 r. śm.,
†† Anna, Walerian JANUSZKO

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

