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PAŃSKIEGO    

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Łk 2, 22-32 ) 
Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie  
 
 Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przy-
nieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane  
w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Pa-
nu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie  
z przepisem Prawa Pańskiego.  
 A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy  
i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 
Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.  
Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko 
Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił 
Boga i mówił:  
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu  
w pokoju, według Twojego słowa. 
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela».  

——————————————————————————————————— 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  
 

 Kościół katolicki obchodzi 2 lutego święto Ofiaro-
wania Pańskiego. W polskiej tradycji bardziej znane jest 
jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, gdyż tego dnia 
święci się świece. Święto Ofiarowania Pańskiego wpro-
wadził papież Gelazy I (zm. 496 r.). Jest ono nawiąza-
niem do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa.  
40 dni po Jego narodzinach Maryja i Józef zanieśli dzie-
ciątko do świątyni w Jerozolimie, by zgodnie z prawem 
mojżeszowym ofiarować Je Bogu w hołdzie dziękczynie-
nia za darowanie Izraelitom życia podczas przejścia 
przez Egipt Anioła Zniszczenia. Przebywający wtedy w 
świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesja-
sza. Święto to zamyka cykl świąt Bożego Narodzenia.  
W kościołach rozbiera się tego dnia żłóbki, a w domach 
choinki, przestaje się śpiewać kolędy, kończy się okres 
wizyt duszpasterskich w domach. Tego dnia przynosi 
się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, które 
następnie niesie się w procesji. Są one symbolem czło-
wieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem wiary, 
nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podą-
żać za Chrystusem. Świece te nazywane są gromnicami  



i od nich też pochodzi potoczna nazwa święta - Matki Boskiej Gromnicznej. Z kolei nazwa świe-
cy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów. W kościołach zapala się je pod-
czas mszy św. i innych nabożeństw, np. przy udzielaniu sakramentów świętych (z wyjątkiem 
sakramentu pokuty), na procesjach i w czasie innych ceremonii liturgicznych. 
Powszechne przekonanie o mocy ochronnej gromnicy 
związane było z wiarą w patronat i opiekę Matki Bożej jako 
pośredniczki między ludźmi a Bogiem, zdolnej do wyjedny-
wania łask. Aby sobie zapewnić stałą opiekę Najświętszej 
Marii Panny, gromnicę umieszczano w domach zwykle 
nad łóżkiem. Zapalano ją też przy konających. 
 W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi 
też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Hasło tego-
rocznego to "osoby konsekrowane świadkami miłosier-
dzia". Dzień ten ustanowił papież Jan Paweł II w 1997 r. 
Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konse-
krowanego, który kończy się w uroczystość Matki Bożej 
Gromnicznej. Podczas Eucharystii w święto Ofiarowania 
Pańskiego biskupi diecezjalni modlą się wraz z osobami 
życia konsekrowanego w ich intencji. W tym dniu siostry 
zakonne i zakonnicy podczas mszy św. odnawiają śluby 
zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Ustanawia-
jąc ten dzień, Jan Paweł II zwrócił uwagę, że ofiarowanie 
Syna Bożego, którego symbolem jest przyniesienie Go do 
świątyni, jest wzorem dla wszystkich, którzy poświęcają 
swe życie Bogu. Podkreślił to mówiąc: "Ofiarowanie Jezu-
sa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własne-
go życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć  
w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne charakterystyczne przymioty Jezusa,  
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo". 

————————————————————————————————————————— 

Opowiadanie: Najpiękniejszy ze wszystkich darów 
 
 Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich podda-
nych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. 
Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze, każdego dnia pojawiał się 
również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się rów-
nie cicho jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, 
przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z nie-
go, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by prze-
kazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i odkładał jabłko natych-
miast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdującego się blisko tronu. Były w nim 
wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie całkiem 
pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując 
nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migo-
cącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich, 
znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął 
go przepytywać. 
- "Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek 
- abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego 
dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie do-
strzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego,  
że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw.  
Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpo-
czynający się dzień”.    
     Bruno Ferrero 



W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ  

ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Po mszach św. będą zbierane 
ofiary na zakony kontemplacyjne. 
 

WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA 
Jutro wspomnienie św. Błażeja - patrona od cho-
rób gardła i dróg oddechowych - błogosławień-
stwo świec i wiernych. 

 
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY  
W środę o godz. 17:45 nowenna i Msza św. do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 
PIERWSZE DNI MIESIĄCA i ODWIEDZINY 

CHORYCH Z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ  
W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek 
miesiąca.  
Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramen-
tem w sobotę od godz. 8:00. 
 

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

 
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. 
10:30 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 

Św. Agaty -  
święcenie soli, chleba i wody 

W wielu kościołach katolickich w Beskidach świę-
ci się dziś sól, chleb i wodę na pamiątkę wspo-
mnienia św. Agaty. W tradycji ludowej przetrwał 
tu kult dziewicy i męczennicy z Katanii na Sycylii 
jako patronki od ognia. Szczególnie starsi miesz-
kańcy przypominają, że kawałek soli i chleba, 
wrzucone do ognia chronią domostwa przed 
pożarem i kataklizmami. Etnografka z Istebnej, 
Małgorzata Kiereś zauważa, że przekonanie to 
odzwierciedla jedno z ludowych przysłów: "Chleb 
i sól św. Agaty od ognia ustrzeże chaty". 
Tradycja mówi, że św. Agata pochodziła z Sycylii 
z szanowanego rodu rzymskiego. Odznaczała 
się niezwykłą urodą. Żyła prawdopodobnie  
w latach 235-251, za panowania cesarza Decju-
sza (249-251), kiedy to doszło do jednych z naj-
krwawszych w historii prześladowań chrześcijan. 
Agata po przyjęciu wiary w Jezusa miała złożyć 
ślub czystości i odrzucić rękę prefekta Katanii 
Kwincjusza. Ten w akcie zemsty kazał ją uwięzić 
i po okrutnych torturach spalić na rozżarzonych 
węglach. W ikonografii przedstawiano św. Agatę 
z kleszczami kata oraz z płonącą świecą w ręku - 
symbolem Chrystusa. 

=================================== 
NAUCZANIE PAPIESKIE  

O DUCHU ŚWIĘTYM 
 

„Najczystsze ciało Chrystusa  
poskramia wyniosłość naszego 
ciała, jak przestrzegał Cyryl Alek-

sandryjski: „Chrystus bowiem w nas przebywają-
cy poskramia szalejące w naszych członkach 
prawo ciała” szczególne i najsłodsze są owoce 
Eucharystii jak to już zawarte zostało w proroc-
twie: „bo cóż lepszego i cudniejszego znajdziemy 
u Chrystusa, jak nie zboże wybranych i wino, 
które rodzi dziewice”. Z Eucharystii bowiem pły-
nie silne i niewzruszone dążenie do świętej dzie-
wiczości, które w Kościele katolickim rozwija się 
z dnia na dzień szerzej i obficiej, wśród świata 
opływającego w miękkość używania” (Leon XIII). 

=================================== 
UŚMIECH TYGODNIA  

 
Święty Tomasz z Akwinu był jednym z najbar-
dziej otyłych świętych. Pewnego dnia odwiedza 
go przyjaciel i patrzy, jak siedzi on nad całym 
talerzem mocno osolonych oliwek.  
- Mistrzu – pyta – jak możesz zjeść tyle oliwek,  
i to tak słonych?  
- Widzisz – odpowiada przyszły święty, wskazu-
jąc na swe ciało – by przyprawić tyle mięsa,  
potrzeba wiele soli.  



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

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.) 

CZWARTEK 

06.02.2020 

16:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Józef ARENT (w 5 r. śm.)  

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

09.02.2020 

SOBOTA  

08.02.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO 

† Zbigniew MARKIECKI i †† z ro-
dziny LASKOWSKICH 

09:15 

POMIERZYN 

†† z rodzin SKROBACKICH i 
SZUMLAŃSKICH 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Aniela, Barbara i Józef ROGO-
ZIŃSCY 

10:30 

GIŻYNO 

† Bronisław (w 5 r. śm.)  i † Anna 
RZESZUTO  

14:00 

SUCHOWO † Jan KORZENIOWSKI (w 1r. śm.)  

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

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  

PONIEDZIAŁEK 03.02.2020 

18.00 
† Zdzisław JANICKI (int. uczest. pogrze-
bu) 

WTOREK 04.02.2020 

18.00 
† Krystyna KOŁOSOWSKA (int. uczest. 
pogrzebu) 

18.00 † Stefan HURKA (w 4 r. śm.)  

ŚRODA 05.02.2020 

18.00 
W intencji czcicieli Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy  

18.00 
Dziękczynno – błagalna o zdrowie dla 
dzieci 

CZWARTEK  06.02.2020 

18.00 
† Ignacy KRAWCZYK (int. uczest. po-
grzebu) 

PIĄTEK  07.02.2020 

18.00 † Marek JADWIŻYC (w 1 r. śm.) 

SOBOTA  08.02.2020 

18.00 †† Michał i Maria MAGAC i †† z rodziny 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

09.02.2020 

08.00 
†† Zygmunt, Maciej, Apolonia, Józef, 
Stanisław i Ryszard CHEŁSTOWSCY  

12.00 
† Tadeusz DROŻDŻYK, †† Antonina  
i Kazimierz i †† z rodzin DROŻDŻYK  
i KWAŚNIEWSKICH  

18.00 † Henryk GUT (int. Krystyny z mężem) 

 
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 


