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   CHRZTU PAŃSKIEGO     

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 3, 13-17) 
Chrzest Jezusa  
 
 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. 
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przy-
chodzisz do mnie?»  
 Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.  
 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły 
się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzą-
cego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie».  

———————————————————————————————————— 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
W niedzielę po uroczystości Objawienia Pań-
skiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszech-
niona jest nazwa święta Trzech Króli) przypada 
święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres 
świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej 
tradycji tego święta należy szukać w liturgii 
Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo 
wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) 
chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej 
oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongre-
gacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowio-
no na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej 
oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa 
Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza 
liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako 
święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie 
"wspomnienie" i przesunięto jego termin na 
niedzielę po 6 stycznia. Teksty modlitw związa-
ne ze świętem Chrztu Pańskiego odzwiercie-
dlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy 
Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego 
święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawie-
nia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-
letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jorda-
nu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Po-
przednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie 

miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by do-

stąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszy-
scy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz. W dniu 



chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła 
zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech 
Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jedno-
znaczny głos: 

Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie. 

Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą św. Piotr, przy-
gotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał w następują-
cych słowach: "Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym  
i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, 
dlatego że Bóg był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego 
wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać.  

—————- 
Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce 
jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzo-
nego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.  

—————————————————————————————————————————- 
CO WNOSI  

W ŻYCIE CZŁOWIEKA CHRZEST? 
 
Sakrament chrztu nazywany jest ze względu na główny 
obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) 
oznacza "zanurzyć", "pogrążyć" w wodzie. Określa się go 
także "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu 
Świętym". Takie obmycie nazywane jest oświeceniem, 
ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie (katechetyczne), 
zostają oświeceni przez samego Boga. Sakrament ten 
uważany jest przez chrześcijan za najpiękniejszy i naj-
wspanialszy dar, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, 
szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pie-
częcią i wszystkim, co może być łączone z najcenniej-
szym darem. Uzasadnieniem tego przekonania jest 
przede wszystkim świadomość tego, że jest on udzielany 
tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawa-
ny nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech 

zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się 
namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz 
wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem pano-
wania Boga. Chrzest jest pierwszym z sakramentów nazywanych sakramentami wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. Za jego pośrednictwem dokonuje się jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzal-
ne przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem. Procesowi temu towarzyszy 
konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz  
z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - królestwa Boże-
go człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową 
jakość swojego życia. Charakteryzuje ją otrzymany dar żywotnej siły, której źródłem i dawcą jest 
Chrystus. Sakrament ten może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony. 

 ——————— 
 

 „Najpierw są pytania o wiarę i o wyrzekanie się zła. To nie są pytania kontrolne, to są 
pytania, które mają być wyznaniem. Moment wypowiedzenia tej formuły, to było tak, jakbym stał 
się nowym człowiekiem. Chrzest to uzbrojenie terenu, moment "podłączenia" do Boga. Bóg nas 
wyposażył w "złącze" - miała być jedność i zdolność komunikowania się z Nim. Grzech  
to złamał. Adam otrzymał dar, który miał być dziedzictwem dla wszystkich, ale go stracił - dla 
wszystkich. My się rodzimy z pewnym brakiem - brakiem niezawinionym. Chrzest naprawia tę 
sytuację, przywraca to złącze…” 



ORSZAK TRZECH KRÓLI  
6 stycznia 2020 roku 

 
W Uroczystość Objawienia Pańskiego drogami 
Kalisza Pomorskiego po raz trzeci przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Królewski orszak wyruszył  
o godz. 14:00 sprzed kościoła parafialnego  
w Kaliszu Pomorskim i udał się do Białego Zdro-
ju, gdzie w kościele filialnym pw. św. Izydora 
Oracza Trzej Królowie oddali pokłon dzieciątku 
Bożemu, ułożonemu w szopce bożonarodzenio-
wej. Tam również na wszystkich parafian uczest-
niczących w radosnym korowodzie czekały gorą-
ce napoje i słodki poczęstunek. Cieszy nas fakt, 
że z roku na rok rośnie liczba kolędujących  
i głoszących wieści o narodzonym w Betlejem 
dzieciątku Jezus, i w tym wspólnym kolędowaniu 
biorą udział całe rodziny. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie i pracę włożoną w 
przygotowanie tego pięknego przedsięwzięcia 
oraz uczestnikom orszaku, którzy tworząc rado-
sny pochód kroczyli za Gwiazdą Betlejemską, 
która wskazywała im drogę do miejsca, gdzie 
narodził się Jezus.  
Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania 
w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli  
ze wschodu mędrcy szukający spełnienia się 
przepowiedni o narodzinach króla żydowskiego. 
I oto przybyli... pokłon oddali... dary złożyli... 

W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskie-
go, która kończy okres Narodzenia Pańskiego, 
ale kolędy śpiewamy do Ofiarowania Pańskie-
go, tj. do dnia 2 lutego br. 
 

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA 

Za tydzień Rada Ekonomiczna będzie zbierała 
ofiary na potrzeby remontowe naszej parafii. 

 
TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY 

W dniach od 18 do 25 stycznia trwa Tydzień 

Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
 

MSZE ŚW. W TYGODNIU 
Msze św. w tygodniu od poniedziałku do piątku  
o godz. 8:00 z racji kolędy. 

 
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY  
W środę o godz. 7:45 nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.  

 
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 

Zapraszamy chętne osoby do sprzątania Kościo-
ła w sobotę na godz. 9:00. 
 

PARAFIALNA FORMACJA LEKTORÓW 
Osoby chętne do czytania Słowa Bożego prosi-
my o zgłaszanie się do ks. Przemysława. 

 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

Serdecznie zapraszamy chętnych na ministran-
tów, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu o zgła-
szanie się po mszach św. do zakrystii. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone 
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,  
a wszystkim solenizantom i jubilatom życzy-
my wiele łask Bożych. 
 
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Kaliszu Pomorskim 
  ks. proboszcz Kazimierz Serafin 
  ks. wikariusz Przemysław Gracek 

========================== 
PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ  

W TYM TYGODNIU: 
 

13.01.2020 – poniedziałek g. 16:30 – Brzozowa. 
 
14.01.2020 – wtorek g. 15:30 – Kwiatowa, Po-
przeczna, Janowiecka, Sprzymierzonych i Jasna. 
 
15.01.2020 – środa g. 15:30 – Tartaczna  
i Szczecińska. 
 
16.01.2020 – czwartek g. 15:30 – Strzelecka  
i Suchowska. 
 
17.01.2020 – piątek g. 15:30 – Sikorskiego,  
Tylna, Lipowa Wiśniowa, Wczasowa, Toruńska, 
Wschodnia i Polna. 
 

18.01.2020 – sobota g. 9:00 – Kołobrzeska, 

Drawska, Na Skarpie, Grunwaldzka, Półwiejska  

i Ogrodowa. 



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO  

NIEDZIELA 12.01.2020 

SOBOTA  

11.01.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

†† Maria, Kacper, Jan, Marek, 
Anna KRAUZ (int. rodziny ze Słup-
ska) 

09:15 

DĘBSKO 

†† Stanisław i Stanisław WAW-
RZYNIAK 

09:15 

POMIERZYN 

† Stanis ław BARTCZAK i  
†† z rodziny  

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno – błagalna z okazji  
50 rocznicy urodzin  

10:30 

GIŻYNO †† Aleksandra i Edward GEPLER 

14:00 

SUCHOWO 

Dziękczynno – błagalna w 20 rocz-
nicę ślubu Małgorzaty i Pawła  

II NIEDZIELA ZWYKŁA  

19.01.2020 

SOBOTA  

18.01.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO † Ryszard LITWIN (w 5 r. śm.) 

09:15 

POMIERZYN † Zofia LISAJ i †† z rodziny  

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Walentyna MACIESZYN (w 2 r. 
śm.) 

10:30 

GIŻYNO 

† Henryk JANECZEK oraz  
†† Władysław i Adrian  

14:00 

SUCHOWO 

† Mieczysław KOWALSKI (w 9 r. 
śm.) 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

NIEDZIELA 12.01.2020 

08.00 
Dziękczynno – błagalna w 80 rocznicę 
urodzin Kazimierza GOSIKA 

12.00 † Janina NOWOTCZYŃSKA (w 1 r. śm.) 

18.00 
†† Zbigniew, Genowefa PETLIKOWIE,  
†† Józef i Karolina ORŁOWSCY  

PONIEDZIAŁEK 13.01.2020 

8.00 INTENCJA WOLNA 

WTOREK 14.01.2020 

8.00 INTENCJA WOLNA 

ŚRODA 15.01.2020 

8.00 
W intencji czcicieli Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  16.01.2020 

8.00 INTENCJA WOLNA 

PIĄTEK  17.01.2020 

8.00 INTENCJA WOLNA 

SOBOTA  18.01.2020 

18.00 
†† z rodziny ZAWROT: Wanda, Euge-
niusz, Adam i Bogdan  

II NIEDZIELA ZWYKŁA  

19.01.2020 

08.00 
Dziękczynno – błagalna w 80 rocznicę 
urodzin Ireny  

12.00 
†† Jan i  Bronisława WRÓBLEWSCY 
oraz † Jan ZESKE 

18.00 † Salomea BIEŃKOWSKA (w 6 r. śm.)  

KANCELARIA PARAFIALNA 
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 19:00 
do godz. 20:00 w salce katechetycznej, z racji 
kolędy. 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA  
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą 
świętą. 
 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
P.W. M. B. KRÓLOWEJ POLSKI  

ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski  
tel. 94 361 63 64; 606 422 865 

www.parafia.kaliszpom.pl 
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com 

Facebook: Parafia Kalisz Pomorski 


