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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 4, 12-23) 
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 
 
 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem 
Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:  
 «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci wzeszło światło».  
 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie».  
 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem  
rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni na-
tychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych 
dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebede-
uszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź  
i ojca i poszli za Nim. 
 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 

—————————————————————————————————  
ŚW. JAN BOSKO  

 
 Jan Bosko wł. Giovanni Bosco (1815-
1888) to wychowawca dzieci i młodzieży oraz zało-
życiel zgromadzeń zakonnych salezjanów i sale-
zjanek. Przyjmując powszechne zasady wychowa-
nia chrześcijańskiego, stosował własne rozwiąza-
nia wychowawcze, które nazwał systemem pre-
wencyjnym. Opierając swój system na rozumie 
i wcielając w życie nowe metody oraz środki, może 
stanąć na czele twórców „nowego wychowania”. 
System prewencyjny to metoda wychowawcza, 
która odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, 
jakie posiada wychowanek i rezygnuje z przymusu. 
Wychowawca, szanując wolną wolę młodego  
człowieka, staje się jego przyjacielem i towarzyszy 
w jego rozwoju. System zapobiegawczy polega  
na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak, aby 
nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś 
niewłaściwego. Chcąc ukształtować człowieka 
dojrzałego w wierze wykorzystywał wszelkie  
dostępne środki i metody, m.in.: gazety, czasopi-
sma, broszury, inscenizacje teatralne, akademie. 



„Mój system jest najprostszy na świecie – pozostawić chłopcom zupełną swobodę w rzeczach, 
które im najbardziej odpowiadają. Cała kwestia polega na tym, by odkryć w nich dobre skłonno-
ści i rozwinąć je.” 
Rozum, religia i miłość stanowią trójmian, który dla ks. Bosko był podstawowym założeniem jego 
oddziaływań pedagogicznych. Wg J. Bosko kochające serce (miłość) wychowawcy ma prowa-
dzić dzieło wychowania, kierując się zdrowym rozsądkiem (rozum) i głęboką wiarą (religia), które 
pozwalają wierzyć w młodego człowieka nawet, gdy zawodzą wszelkie wysiłki wychowawcze. 
Ks. Bosko obierając rozum, religię i miłość za fundament swego systemu, podkreśla wagę peł-
nego, integralnego wychowania człowieka, które ogarnia wszystkie wymiary i aspekty osoby 
wychowanka. Ksiądz starał się najpierw troszczyć o zaspokojenie najbardziej podstawowych 
potrzeb chłopców (głód, pragnienie, zimno, poczucie samotności), a następnie skupiał się na 
potrzebach natury duchowej i nadprzyrodzonej (pragnienie Boga, miłości, daru z siebie). 
J. Bosko w sytuacji konfliktowej polecał dokładne i w miarę obiektywne zbadanie źródła konflik-
tów, doprowadzając do porozumienia stron. Należy jednak pamiętać o fakcie, że wiele spraw 
konfliktowych w wieku młodzieńczym jest tylko pozorna i często samorzutnie, bez zbytniego 
roztrząsania, nieporozumienia ustają. Wychowawca nie wykluczał całkowitego karania. Uważał, 
że kara powinna być pełna miłości, aby spełniła cel wychowawczy. Dopuszczał perswazję, upo-
mnienie bez złości i lodowatych uwag. Eliminował jednak przymus i kary cielesne, ponieważ 
uważa, że dyscyplina jest środkiem, a nie celem. 
Wychowawca miał świadomość, że naturalną potrzebą wieku młodzieńczego jest radość, entu-
zjazm, ruch, współzawodnictwo, rozwój talentów i sprawności, dążenie do doskonałości i święto-
ści. Uważał, że najskuteczniejszymi środkami osiągania karności i zachowania moralności oraz 
zdrowia są: gimnastyka, muzyka, deklamacje, teatr i przechadzki. Dlatego wychowankom należy 
pozwolić swobodnie się bawić, biegać i hałasować, ponieważ człowiek jest stworzony do radości 
i nie powinien wyrzekać się ani zabaw, ani przyjemności. 
Tym, co wyróżnia ks. Bosko pośród innych wychowawców tej epoki, jest odcięcie się od panują-
cego negatywizmu i rygoryzmu pedagogicznego. Najbardziej charakteryzuje go (i stanowi trwałą 
wartość stylu prewencyjnego) całkowite oddanie się młodemu człowiekowi i ukierunkowanie 
wychowania w kierunku dobra i piękna, jednocześnie eliminując, wszystko, co destruktywnie 
wpływa na jego energię. „Człowiek jest najpierw dobry. Trzeba więc spojrzeć na niego w takim 
świetle i dopomóc mu rozwinąć to co ma dobrego. Przyczyniając się do rozwoju dobra, osiągać 
się będzie równocześnie drugi cel, mianowicie likwidację zła.” 

———————————————————————————————————————- 
KARNAWAŁ I RELIGIA 

  
 Karnawał to okres trwający od uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia) aż do 
Środy Popielcowej. Kojarzony jest on przede wszystkim z zabawą i tańcem, który w okresie 
Wielkiego Postu będzie zakazany. Samo słowo „karnawał” wywodzi się z łaciny. Jednak różnie 
tłumaczy się samo pochodzenie tego słowa. I tak, niektórzy znaczenie tego słowa odczytują  
w odniesieniu do Wielkiego Postu, twierdząc, iż oznacza ono tyle, co „żegnaj mię-
so!” (łac. caro — mięso, vale — żegnaj). Inni doszukują się pochodzenia słowa „karnawał”  
w łacińskim wyrażeniu carrus navalis, oznaczającym wóz w kształcie okrętu. Taki wóz prowadził 
parady w czasie rzymskich bachanalii, czyli uroczystości na cześć Bachusa, boga płodów i wina. 
W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego czas od święta 
chrztu Pańskiego, które w Polsce przypada na niedzielę po Objawieniu Pańskim, aż do wtorku 
przed Środą Popielcową nazywamy okresem zwykłym w ciągu roku. Okres ten w żaden szcze-
gólny sposób nie zwiastuje nadchodzącego okresu Wielkiego Postu. Dlatego też może pojawić 
się taka pokusa, że najpierw można sobie pofolgować w ramach karnawałowego szaleństwa, 
aby potem nagle, tzn. w nocy z ostatkowego wtorku na Środę Popielcową przemienić się cudow-
nie w jednym momencie z hulaki w pokutnika. Czy taka szybka przemiana moralna człowieka 
jest możliwa? Oczywiście, odwołując się do historii Kościoła, możemy odpowiedzieć,  
że u Boga nic nie jest niemożliwego albo że w żywotach świętych znaleźć można niemało przy-
kładów nagłych nawróceń. Odpowiadając w ten sposób, być może, sami liczymy też na cud  
nawrócenia naszego serca, który miałby się dokonać w mgnieniu oka. Jednak sami zauważamy, 
że z zasady taki cud nie dokonuje się automatycznie. Trzeba bowiem nad sobą popracować. 



W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 
PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA 

Rada Ekonomiczna  zebrała ofiary na potrzeby 
remontowe naszej parafii w kwocie 1.867,36 zł.  
 

MSZE ŚW. W TYGODNIU 
Msze św. w tygodniu od poniedziałku do środy 
o godz. 8:00 z racji kolędy, a od czwartku o godz. 
18:00. 

 
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY  
W środę o godz. 17:45 nowenna i Msza św. do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po mszy 
zmiana tajemnic różańcowych.  
 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
Zapraszamy chętne osoby do sprzątania Kościo-
ła w piątek o godz. 19:00. 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
Za tydzień Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki 
Bożej Gromnicznej) – poświęcenie gromnic. Dla 
dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej 
– poświęcenie świec na Mszy św. o godz. 12:00. 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ  
ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego. Po mszach św. będą 
zbierane ofiary na zakony kontemplacyjne. 

 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

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

 
PARAFIALNA FORMACJA LEKTORÓW 

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

 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 9:00 
do godz. 12:00 w salce katechetycznej. 

 
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: 
27.01.2020 – poniedziałek g. 16:30 – Wolności 
od nr 1 do 32, 
 
28.01.2020 – wtorek g. 15:30 – Wolności  
od nr 36 do 39, 
 
29.01.2020 – środa g. 15:30 – Wolności 43  
i na zgłoszenia. 

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

Zmiana tajemnic  
różańcowych na luty 2020 r. 

 
Róża I św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus  
Aby chrześcijanie, a także  
wyznawcy innych religii i ludzie 
dobrej woli krzewili pokój i spra-

wiedliwość w świecie. 
Róża II Św. Anny  
O powołania kapłańskie i zakonne z naszej para-
fii i wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy odpo-
wiedzieli na Boże wezwanie. 
Róża III Św. Barbary 
Za wszystkich chorych w naszej parafii, aby nie 
bali się korzystać z Sakramentu Chorych, który 
niesie z sobą łaski zdrowia duszy i niejednokrot-
nie ciała. 
Róża IV Św. Elżbiety  
Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie 
w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas 
znakami Bożej miłości. 
Róża V Św. Antoniego z Padwy  
O ducha pobożności w rodzinach naszej parafii.  
Róża I w Białym Zdroju  
Za wszystkich ofiarodawców na potrzeby remon-
towe naszej parafii, aby Pan wynagrodził ich 
potrzebnymi łaskami. 
Róża II w Białym Zdroju  
Za dzieci przygotowujące się do I Komunii świę-
tej i ich rodziców aby byli wierni przyrzeczeniom 
złożonym podczas Chrztu świętego. 
Róża w Pomierzynie  
Za młodzież przygotowującą się do Sakramentu 
Bierzmowania, aby była wierna składanym przy-
rzeczeniom. 
Róża w Dębsku  
Za osoby samotne aby na modlitwie czuli bli-
skość Boga i w Nim pokładali nadzieję i ofiarowa-
li swe troski w znanych sobie potrzebach. 



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

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  

10:30 

GIŻYNO 

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

14:00 

SUCHOWO 

Dziękczynno – błagalna z okazji 
urodzin zięcia Grzegorza 

UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

02.02.2020 

SOBOTA  

01.02.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO 

† Jan (w 7 r. śm.)  i †† z rodziny 
MISIURÓW  

09:15 

POMIERZYN †† Maria, Bożena i Wiktor DONIEC 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Maria BRATEUS (w 1 r. śm.),  
† Janina PAPROTA (w 3 r. śm.),  
† Maria MARKIEWICZ (w 1 r. śm.) 

10:30 

GIŻYNO 

†† Edward i Kazimiera KOWAL-
CZYK 

14:00 

SUCHOWO 

† Julian CZERNIAWSKI (w 16 r. 
śm.) 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

26.01.2020 

08.00 † Jan RYCHLEWSKI i †† z rodziny  

12.00 Za Parafian  

18.00 †† z rodzin WIBŁYCH i KAWECKICH 

PONIEDZIAŁEK 27.01.2020 

8.00 † Halina WEREŃSKA 

WTOREK 28.01.2020 

8.00 † Edwarda SZYCH  

ŚRODA 29.01.2020 

8.00 
W intencji czcicieli Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  30.01.2020 

18.00 INTENCJA WOLNA 

PIĄTEK  31.01.2020 

18.00 
† Zygmunt KOZŁOWSKI (int. uczes. 
pogrzebu) 

18.00 
† Józef SZTOBRYŃ (int. uczes. pogrze-
bu)  

SOBOTA  01.02.2020 

18.00 † Małgorzata WALCZAK (w 1 r. śm.) 

UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

02.02.2020 

08.00 
† Stanisława DZWONEK—KOTOWICZ 
(w 7 r. śm.)  

12.00 Za Parafian 

18.00 
† Grzegorz MATCZAK, †† Genowefa, 
Zdzisław i Bogusław KUJAWSCY  

 
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 


