
3/2020              II NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK A)          19.01.2020 

       

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 1, 29-34) 
Duch Święty spoczął na Jezusie  
 
 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, któ-
ry gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».  
 Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębi-
ca i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego  
i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. 
 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».  

——————————————————————————————————— 
GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO  

I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA 
 
 Jezus wskazuje nam nieraz trudną  
i zawstydzającą prawdę o nas samych. Chry-
stus jest niezwykłym Wychowawcą. Czasami 
Jego słowa wstrząsają, przenikając boleśnie jak 
miecz, a czasem są  łagodne jak przytulenie. 
Ale w obu przypadkach mamy zupełną pew-
ność, że słowa te wypowiadane są z miłości. 
Jak czytamy w Księdze Hioba – kiedy Bóg rani, 
jednocześnie ręką swą własną uzdrawia. 
Jezus wskazuje nam nieraz trudną 
i zawstydzającą prawdę o nas samych i stawia 
wysokie wymagania, ale to wszystko po to, 
by nas wyzwolić z wszelkiego zła i by ukazało 
się w nas dobro i piękno. Jego dobro i piękno. 
Święty Paweł w Liście do Galatów pisze, 
że w bólach rodzi ich ku nowemu życiu. Tych 
bólów doświadczają także ci, którzy na nowo są 
rodzeni – a zatem my wszyscy. 
Ale najistotniejsze jest to, co św. Paweł mówi 
potem – otóż rodzeni jesteśmy w bólach,  
aż ukształtuje się w nas Chrystus. 

To zupełnie niepojęte, ale naprawdę do tego jesteśmy powołani – do takiego nawrócenia, takiej 
przemiany życia, która otworzy nas na przebóstwiającą łaskę Chrystusa. Aż On sam w nas się 
ukształtuje. – Oto Królestwo Boże, które między nami i w nas jest. Boże Królestwo, to Królestwo 
Miłości, dlatego każdy, kto pragnie je odnaleźć, powinien budować je w swoim sercu. Zacząć 
serio traktować i przyjąć jako drogowskaz prowadzący do Niego nowe przykazanie dane przez 
Jezusa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowa-
łem” (J 15,12). „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak  



będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45). Chrystus powiedział również: 
„wytrwajcie w miłości mojej: jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać  
w miłości mojej” (J 15,9-10) oraz „Nie każdy kto mi mówi: „Panie Panie” wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). Oczywiście 
pierwszym, najważniejszym przykazaniem jest miłość Boga, bo tylko z niej może wypływać mi-
łość bliźniego. Cały dekalog zawiera się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. 
 

Jezu, dziękuję Ci za światło, które płynie z Ewangelii.  
Pomóż mi proszę, abym się nawrócił  

i z sercem przepełnionym miłością do Boga i ludzi  
realizował Boże plany względem mnie,  

przybliżając Królestwo Boże. 
———————————————————————————————————————— 

COŚ O BABCI i DZIADKU … 
 
Im jestem starsza, tym częściej sta-
wiam sobie pytania o własną przy-
szłość. Nie tylko o te 5 lat naprzód, 
ale nawet o tę znacznie dalszą. A gdy 
już nawet czasem dotrę do mojej 
ewentualnej starości, o ile Bóg mi 
pozwoli, to widzę siebie, cierpliwie 
dziergającą szaliczki z otaczającą 
mnie gromadką roześmianych wnu-
cząt, a może nawet prawnucząt! Ale 
po chwili ogarnia mnie lekkie zwątpie-
nie, bo czy w owych czasach ten 
ostatni okres życia ludzkiego, jakim 

jest właśnie starość, może nieść ze sobą jakieś radosne momenty? Czy dzisiaj możliwa jest 
godna-pogodna starość? Już sama nie wiem czy ogarnia mnie ekscytacja czy raczej niezrozu-
miały przestrach na tę myśl. Strach przed osamotnieniem, odrzuceniem i chorobą. Oczywiste 
jest, że nikt nie może sobie wywróżyć żadnej przyszłości, przecież Bóg dla każdego z nas obmy-
ślił osobny plan i tego się trzymajmy. Ale któż z nas nie lubi marzyć?...  
Ludzie starsi są nieodłącznymi cząstkami naszego życia, naszej historii. To właśnie oni przeka-
zują nam te niezliczone mądrości życiowe, których nawet często nie dostrzegamy, a częstokroć 
po prostu nie rozumiemy. Ale kiedyś, po latach, przypomną nam się ich słowa, ich gesty, ich 
świadectwo trwałej miłości i odpowiedzialności. Po dziś dzień widzę swoich dziadków, którzy 
mimo licznych sprzeczek, uszczypliwości i wzajemnej zrzędliwości, nie potrafili bez siebie żyć.  
A czy dzisiaj starość jest opiewana odpowiednią dozą szacunku? Co nam przychodzi na myśl, 
gdy myślimy o sobie za te 40 lat? Tak wiele zależy od nas, młodych. Od nas, którzy podejmą 
albo już podjęli się niezwykłego trudu wychowywania swoich dzieci. Czy będziemy w stanie 
przekazać im takie wartości, by umieli z szacunkiem porozmawiać ze swoimi dziadkami  
lub przyjść ot tak, po prostu na grób, gdy ich już zabraknie? To jest niewiarygodnie trudne zada-
nie w obecnych czasach. W czasach, gdzie pogubiliśmy się nieco w hierarchii przekazywania 
sobie wiedzy i doświadczenia życiowego. Ileś lat temu ta hierarchia była zdrowa i w pełni  
poprawna. Ludzie starsi zawsze byli uważani za tych mądrzejszych. To oni mieli pierwsi prawo 
do głosu, to z ich zdaniem każdy się liczył. Przecież są od nas sporo starsi, więc i więcej musieli 
widzieć. A teraz? To my, młodzi, staramy się im niekiedy narzucać przeróżne światopoglądy. 
Czujemy się tak, jakbyśmy „pozjadali wszystkie rozumy”. W porządku, świat idzie do przodu, 
technika się niezwykle „rozbujała”, zostawiając daleko w tyle naszych dziadków, a niekiedy  
nawet i rodziców. Lecz to wcale nie znaczy, że jesteśmy mądrzejsi, że możemy w kąt rzucić 
zdanie starszeństwa. W którym momencie się pogubiliśmy, że ludzie starsi są postrzegani jako 
ci mniej potrzebni? Coraz modniejsze stają się domy opieki. Ludzie młodzi bez starszych są jak  
drzewa zasadzane od liści. Bez korzeni nie jesteśmy w stanie istnieć, nasza historia nie  
zaistniałaby. Lecz my przecież jesteśmy, więc zróbmy coś z tym, by o te korzenie odpowiednio  



zadbać. Często nie rozumiemy nauk czy rozumo-
wania własnych dziadków, bo są przecież tacy 
„do tyłu” i „zacofani”. Ale dziś, kiedy na tym świe-
cie nie ma już mojej ukochanej babci, ani żadne-
go mojego dziadka, wdzięczna jestem swoim 
rodzicom za to, że regularnie prowadzali mnie  
do nich, gdy byłam znacznie młodsza. Nie zaw-
sze umiałam docenić spotkania z nimi. Może 
byłam za mała, czy niedojrzała, ale dziś wiem 
jedno, że nie zadałam im jeszcze tak wielu pytań. 
Nie zdążyłam.  
W tym miesiącu mamy wyjątkową okazję, by na 
Dzień Babci i Dziadka złożyć Im najlepsze życze-
nia. A jeśli ich już nie ma z nami, to wybierzmy 
się w te dni na cmentarz, powspominajmy te miłe 
chwile, spędzone z nimi, popytajmy rodziców, 
jacy byli w młodości, gdy nas jeszcze nie było  
na świecie. Po prostu nauczmy się rozmawiać  
i szanować wzajemnie. A wtedy życie może się 
wydać barwniejsze, bo wzbogacone o tak mą-
drych ludzi, jak nasi dziadkowie.  

 

Wszystkim Babciom  
i Dziadkom  

z okazji Ich święta 
składamy  

najserdeczniejsze  
życzenia zdrowia,  

pomyślności i miłości 
najbliższych  

oraz pogody ducha 
każdego dnia!!!   

========================== 
 

W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 
PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA 

Dzisiaj po Mszach św. 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. 

 
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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

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: 
 

20.01.2020 – poniedziałek g. 16:30 – Kilińskiego, 
 
21.01.2020 – wtorek g. 15:30 – Bydgoska, Błonia 
Kaszubskie, Bolesława Krzywoustego i Bolesła-
wa Chrobrego, 
 
22.01.2020 – środa g. 15:30 – Cybowo Wieś  
i Cybowo Osiedle, 
 
23.01.2020 – czwartek g. 15:30 – Leśna, Sosno-
wa, Świerkowa, Modrzewiowa, Mroczkiewicza  
i Wojska Polskiego, 
 
24.01.2020 – piątek g. 15:30 – Rybacka  
i Św. Wojciecha, 
 
25.01.2020 – sobota g. 9:00 – Gdańska, Mickie-
wicza, Piaskowa, Podgórna, Jaśminowa  
i Akacjowa.  



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

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.) 

III NIEDZIELA ZWYKŁA  

26.01.2020 

SOBOTA  

25.01.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

† Anna KRAUZ (int. uczestników 
pogrzebu) 

09:15 

DĘBSKO † Stefan ZACHUTA (w 4 r. śm.)  

09:15 

POMIERZYN 

† Józef GARBACZ (w 27 r. śm.) i  
† Anna  

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ INTENCJA WOLNA 

10:30 

GIŻYNO 

†† Maria, Irena, Ewa SAŁATA i  
† Teresa USAK 

14:00 

SUCHOWO 

Dziękczynno – błagalna z okazji 
urodzin zięcia Grzegorza 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

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.)  

PONIEDZIAŁEK 20.01.2020 

8.00 INTENCJA WOLNA 

WTOREK 21.01.2020 

8.00 INTENCJA WOLNA 

ŚRODA 22.01.2020 

8.00 
W intencji czcicieli Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  23.01.2020 

8.00 INTENCJA WOLNA 

PIĄTEK  24.01.2020 

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące  

SOBOTA  25.01.2020 

18.00 
† Cecylia BARTOSIEWICZ (w 7 r. śm.) i  
†† z rodziny  

III NIEDZIELA ZWYKŁA  

26.01.2020 

08.00 † Jan RYCHLEWSKI i †† z rodziny  

12.00 Za Parafian  

18.00 †† z rodzin WIBŁYCH i KAWECKICH 

 
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 


