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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 5, 13-16) 
Wy jesteście światłem świata  
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
 «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  
 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła 
wszystkim, którzy są w domu.  
 Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczyn-
ki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».  

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

Być solą ziemi i światłem świata 
 

 Przypomnijmy sobie, czym jest sól, jakie ma właściwości i do czego służy. Wszyscy  
znamy sól. Używamy jej w codziennym życiu. Możemy powiedzieć, że spełnia ona dwie główne 
funkcje: nadaje smak potrawom i jest środkiem konserwującym. Dawniej, gdy nie było prądu 
elektrycznego i lodówek solono obficie mięso, zwłaszcza latem, gdy było ciepło, gdy zachodziło 
niebezpieczeństwo szybkiego psucia się. Sól jest nie tylko ważną przyprawą do potraw, ale tak-
że środkiem chroniącym przed zepsuciem. Odnieśmy te właściwości soli do Chrystusowego 
porównania: „Wy jesteście solą ziemi”. Tak jak sól nadaje smak potrawom, tak my jako chrześci-
janie powinniśmy nadawać smak życiu ludzi, zwłaszcza tych, którzy są oddaleni od Boga. Winni-
śmy dobrymi uczynkami przydawać smaku, czyli wyższej jakości życiu. Sól oddziałuje na potra-
wy, do których jej dodajemy. My też mamy oddziaływać pozytywnie na otoczenie, szczególnie 
na ludzi. Mamy swoją dobrocią, miłością przydawać jakby smaku ich życiu. Powiedzieliśmy tak-
że, że sól konserwuje. Jako chrześcijanie mamy chronić dobro przed zepsuciem. Winniśmy 
ochraniać wartości duchowe, moralne przed zepsuciem, płynącym z ducha tego świata.  
 „Wy jesteście światłem świata”. Chcąc je lepiej zrozumieć to porównanie, wypowiedziane 
przez Chrystusa, musimy znowu odwołać się do doświadczenia życiowego i zastanowić się, 
czym jest dla nas w życiu światło; jaką funkcję pełni? Można powiedzieć, iż światło pełni podwój-  



ną funkcję: światło oświeca i ogrzewa. Światło oświeca, umożliwia widzenie. Nawet najlepsze 
oczy niczego nie dojrzą, jeśli trwa ciemność. Potrzebujemy światła, by widzieć, by pracować,  
by się poruszać, by czytać. Znamy trudne doświadczenia z życia, gdy brakowało kiedyś wieczo-
rem lub w nocy światła, gdy trzeba było szukać świeczki, latarki czy jakiegoś innego źródła świa-
tła. Ciemności zwykle wykorzystuje się do czynienia grzechów, do napadów, kradzieży. Dlatego 
boimy się chodzić ciemnymi ulicami. Nie lubimy nieoświetlonych dróg. Druga ważna funkcja 
światła to ogrzewanie. Światło niesie, wyzwala z siebie ciepło. Wiemy, że największe światło, 
jakie mamy w przyrodzie, Słońce, nie tylko daje nam światło, ale także nas ogrzewa, udziela 
nam ciepła. Światło i ciepło potrzebne są w przyrodzie do życia. Światło i ciepło potrzebne są  
do wegetacji roślin. Dokonajmy znowu odniesienia owych doświadczeń do powiedzenia Chrystu-
sa: „Wy jesteście światłem świata”. Jako chrześcijanie winniśmy na wzór światła innych oświe-
cać. Tą światłością z nas tryskającą winny być słowa prawdy i czyny miłości. Mówimy, że praw-
da świeci, ukazuje sens - „blask prawdy - veritatis splendor”. „Prawda oświeca rozum i kształtuje 
wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i miłowaniu Pana” - pisał 
Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor”. „Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić 

palcem i mówić przewrotnie, 
jeśli podasz twój chleb zgłodnia-
łemu i nakarmisz duszę przy-
gnębioną, wówczas twe światło 
zabłyśnie w ciemnościach,  
a twoja ciemność stanie się 
południem” (Iz 58,9b-10). Że tak 
naprawdę jest, jak mówi prorok, 
wiesz dobrze z życia. Jeśli ci 
ktoś kiedyś pomógł, podał  
w nieszczęściu rękę, stanął przy 
tobie, gdy cię życie kopało,  
to jakby jaśniej zaświeciło ci 
wtedy słońce. Jako chrześcija-
nie winniśmy ogrzewać drugich 
naszą dobrocią. 

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

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
 
 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes każdego roku obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 r. 
Cele obchodów Światowego Dnia Chorego: 
- uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu 
katolickich instytucji działających na rzecz służby zdro-
wia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapew-
nienia jak najlepszej opieki chorym; 
- pomaganie chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia 
na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płasz-
czyźnie nadprzyrodzonej; 
- włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, 
wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popiera-
nie coraz bardziej owocnej służby wolontariatu; 
- przypominanie o potrzebie duchowej i moralnej forma-
cji pracowników służby zdrowia; 
- ukazywanie znaczenia opieki duchowej nad chorymi 
ze strony kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak rów-
nież tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok cierpią-
cych. 



FERIE ZIMOWE Z PANEM BOGIEM 
 
Rozpoczął się okres ferii zimowych w naszym 
województwie. Oczywiście dotyczy to głównie 
dzieci i młodzieży, ale również i dorosłych wyjeż-
dżających na urlop wraz ze swoimi pociechami. 
Jednak podczas białego (zimowego) szaleństwa 
i wypoczynku nie zapominajmy o Panu Bogu. 
Tak łatwo jest zaniechać społeczności i relacji  
z Chrystusem, kiedy tyle atrakcji zimowych  
w koło. Tak łatwo jest sobie poluzować i wpaść  
w sidła grzechu, kiedy odsuwamy relacje z Jezu-
sem na bok, dlatego nie zapominajcie podczas 
Waszego urlopu o Panu Bogu! Znajdźcie czas 
dla Niego, bez względu na to gdzie jesteście tej 
zimy. Nasz Pan nigdy nie zasypia i nie drzemie, 
bo On zawsze dba o nas. Nie robi sobie przerwy, 
nie bierze urlopu od relacji z nami. Podczas wol-
nego czasu od zajęć lekcyjnych odkrywajcie,  
co w życiu jest prawdziwie, cenne i wartościo-
we. Odpoczywajcie, ale nie zaniedbujcie relacji  
z Panem Jezusem. Otwórzcie oczy tam gdzie 
jesteście, czy to w górach czy nad morzem,  
w domu czy na podwórku, i zobaczcie jak piękne 
rzeczy stworzył Pan Bóg. Rozkoszujcie się tymi 
wspaniałymi widokami, a wtedy będzie wam 
łatwiej oddać Bogu chwałę i cześć za niezwy-
kłość Jego stworzenia. Spędzajcie czas wolny  
w naprawdę godny sposób, regenerując się tak 
duchowo, jak i fizycznie i psychicznie. 

Dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wszyst-
kim parafianom i gościom życzymy rado-
snych i bezpiecznych ferii zimowych, pełnych 
niezapomnianych wrażeń oraz szczęśliwego 
powrotu do szkoły. 
   Wasi Duszpasterze 

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

W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

We wtorek 11 lutego przypada Światowy Dzień 
Chorego. W parafii obchodzony będzie podczas 
rekolekcji wielkopostnych. 

CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY  

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

 
75 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK  

O KALISZ POMORSKI 
Serdecznie zapraszamy na obchody 75 rocznicy 
zakończenia walk o Kalisz Pomorski w dniu  
12 lutego 2020 r. (środa): 
- część oficjalna o godz. 10:00 pod pomnikiem 
poświęconym Pionierom Ziemi Kaliskiej 
- Msza Św. o godz. 11:00 w kościele  
pw. MBKP w Kaliszu Pomorskim 
- część artystyczna o godz. 12:00 w kaliskim 
Pałacu, w tym: “Pamięć o prawdzie — prelekcja 
w 75 rocznicę zakończenia walk o Kalisz Pomor-
ski”, wystawa fotograficzna “Miasto Kalisz  
Pomorski w XX I XXI wieku” 
- o godz. 18:00 w sali widowiskowej M-GOK  
w Kaliszu Pomorskim koncert pt. “Jesteśmy 
Polką i Polakiem” w wykonaniu solistów  
i zespołów działających przy M-GOK w Kaliszu 
Pomorskim. 
 

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. 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 



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

09.02.2020 

SOBOTA  

01.02.2020 

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.)  

CZWARTEK 

13.02.2020 

16:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Irena ŻABICKA (int. uczest.  
pogrzebu) 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

16.02.2020 

SOBOTA  

15.02.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

 

09:15 

DĘBSKO † Stanisława (w 2 r. śm.)  

09:15 

POMIERZYN  

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Renata, Natalia i Jan PAWLU-
CZUK 

10:30 

GIŻYNO †† Barbara i Paweł GORGOL  

14:00 

SUCHOWO  

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

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) 

PONIEDZIAŁEK 10.02.2020 

18.00 O pomnożenie wiary dla Czesława  

WTOREK 11.02.2020 

18.00 † Gertruda WESOŁOWSKA (w 3 r. śm.)  

ŚRODA 12.02.2020 

18.00 
W intencji czcicieli Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy  

18.00 
† Halina MARCYNIUK (w 12 r. śm.) i  
† Jan KULBACKI (w 31 r. śm.)  

CZWARTEK  13.02.2020 

18.00 †† Jan i Regina KRUPIEŃKO  

PIĄTEK  14.02.2020 

18.00 †† Anna i Henryk GAGAT  

SOBOTA  15.02.2020 

18.00 
†† Helena i Stanisław TUZIAK i † Jan 
SITKIEWICZ  

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

16.02.2020 

08.00 † Stefan CEHOLNIK (w 6 r. śm.) 

12.00 Za Parafian  

18.00 †† Kazimiera i Józef  

 
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 


