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   WIELKIEGO POSTU               

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 17, 1-9) 
Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga  
 
 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słoń-
ce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, roz-
mawiający z Nim. 
  Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, po-
stawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».  
 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się 
głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» 
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.  
 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy 
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.  
 A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu 
o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».  

—————————————————————————————————— 
JAŁMUŻNA 

 
 Jałmużna jest dobrowolnym aktem miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Kościół  
w okresie Wielkiego Postu, obok postu i modlitwy, zachęca szczególnie do jałmużny, jako „formy 
pokuty wewnętrznej”. Jałmużna nie może być pozbyciem się tego, co zbędne, ale wyrzeczeniem 
dóbr, które tak naprawdę nie należą do nas. Wszystko jest darem. My jesteśmy jedynie 
„dzierżawcami” otrzymanych od Boga rzeczy. Nie chodzi jednak jedynie o wymiar materialny, ale 
przede wszystkim o aspekt duchowy ofiarowywanych darów, by dać coś z siebie drugiemu czło-
wiekowi. Dobre uczynki powinny być sprawowane w duchu bezinteresownej miłości i szczerości 
intencji, które może ocenić tylko Bóg, jako jedyny znający serce człowieka. Celem jałmużny jest 
oddanie chwały Bogu. Dzięki łasce Boga przynosi ona także wymierne efekty w życiu człowieka. 
Mimo, że nie powinna służyć, jako forma usprawiedliwienia złych czynów, „zakrywa wiele grze-
chów” (1 P 4,8), przybliża także do ludzi i pozwala zawiązać relacje zerwane przez grzech. 

———- 

Lepiej jest dawać  

jałmużnę, aniżeli  

gromadzić złoto.  

Jałmużna uwalnia od 

śmierci i oczyszcza  

z każdego grzechu.  

Ci, którzy dają  

jałmużnę, nasyceni 

będą życiem. 

Księga Tobiasza 12,  

8-9 



Ojciec Święty Franciszek podkreśla szczególne wezwanie samego Boga do prostych, ale szcze-
rych gestów jałmużny wielkopostnej: 
„Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się 
ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli 
się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubó-
stwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby 
nie miało wymiaru pokutnego.” 
Aby jałmużna była rzeczywiście owocna, musi być prawdziwym darem serca, bezinteresownym, 
szczerym. Jałmużna więc nie może być zwykłym oddaniem komuś tego, co mi zbywa, co jest mi 
już niepotrzebne. Ona musi być dzieleniem się z drugim człowiekiem bogactwem swego serca. 
Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych, którzy sami 
niewiele posiadają. Pojęcia jałmużny nie można bowiem zawężać tylko do dzielenia się dobrami 
materialnymi. Przy dawaniu jałmużny nie jest bowiem ważne tylko to, ile damy drugiemu czło-
wiekowi w wymiarze czysto materialnym. Powinniśmy dać to wszystko, na co nas stać, ale jest 
sprawą istotną, żeby nasz dar był darem płynącym z głębi serca, był darem miłości. 

———————————————————————————————————————— 
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE  

dzieje nabożeństw 
 
 Droga Krzyżowa - to nabożeństwo  
nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pre-
torium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozwa-
żana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo 
Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzy-
żowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą pod-
stawę w ewangelicznych opisach męki Pań-

skiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie. Według apokryfu  
z V wieku "De transitu Mariae" sama Maryja nawiedzała miejsca związane z męką i śmiercią 
Chrystusa. Dopiero w XI - XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi wyodrębniono poszcze-
gólne stacje Drogi Krzyżowej. Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów średniowiecza. 
Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla umęczonego Chrystusa i pragnienie 
uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały wpływ odpusty 
nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów. W 1931r. Pius XI udzielił cho-
rym i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem. Według Pawła VI do istoty nabożeństwa 
należy rozważanie męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach, co daje możliwość uzyskania 
odpustu zupełnego za jej odprawienie. 
      Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. W samym 
zaś nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na 
krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, 
że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza. Nabożeństwo to 
domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą 
samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obo-
wiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając 
treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wy-
darzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu 
gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem 
gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się oce-
na stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśla-
dujemy. 
      Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu 
baroku, polega również na rozważaniu męki Pańskiej. Gorzkie Żale wiążą się z Bractwem św. 
Rocha z roku 1698 przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Duże zasługi w propagowaniu nabo-
żeństw mają misjonarze św. Wincentego a Paulo dzięki misjom ludowym i kierowaniu znaczną 
częścią seminariów duchownych (do poł. XIX wieku). Gorzkie Żale niezwykle szybko rozpo-
wszechniły się po całej Polsce i wszędzie tam, gdzie biły polskie serca. Składają się one z trzech 
części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu.  



Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni bre-
wiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. Na-
stępnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje 
odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które 
wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i 
rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona 
"Któryś za nas cierpiał rany" jest śpiewem koń-
czącym Gorzkie Żale. 
     Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc  
w przygotowaniu nabożeństw o charakterze po-
kutnym. Zazwyczaj jednak w łączności z tym 
nabożeństwem głosi się kazania o Męce Pań-
skiej, czyli kazania pasyjne. Jest to drugie nie-
zwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, 
które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia 
oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż 
za wielką cenę zostaliśmy odkupieni. 

————— 
Opowiadanie: „We wszystkie dni roku” 
 
     Pewien młodzieniec spytał swego duchowego 
mistrza, ile i jak powinien się modlić, by stać się 
miłym Bogu. Mądry starzec uśmiechnął się i za-
czął mu opowiadać historyjkę. 
     - Pewnego przebogatego wieśniaka, w chwili 
śmierci, zapytali synowie, jakich to użył środków 
dla zgromadzenia tak wielkiej fortuny. Pragnąc, 
by synowie gorliwie pracowali, człowiek ten od-
powiedział: 
     "Jest taki jeden dzień w roku, kiedy, jeśli je-
steśmy bardzo zajęci pracą, staniemy się bogaci. 
Próżno by jednak dochodzić, który to dzień. Nie 
bądźcie więc leniwi i zawzięcie pracujcie przez 
wszystkie dni w roku, w bojaźni, że ów błogosła-
wiony dzień nadejdzie, a nie zastanie was przy 
pracy. Trudy i znoje całego roku poszłyby na 
marne..." Tak jest i z modlitwą, mój chłopcze - 
ciągnął mistrz. - Bóg nawiedza cię, kiedy chce,  
a chwili Jego wizyty absolutnie nie da się przewi-
dzieć. On jest niestrudzony w swej miłości do 
nas. A nasze dziękczynienie powinno być nie-
ustające, nasza adoracja nieprzerwana, nasze 
"tak" - niezłomne. Przeżyć całe życie w modli-
twie, to jak zanurzyć się w sercu Boga, nigdy już 
stamtąd nie wychodząc. 

================================== 
W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE 

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 
17:30. Nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele  
o godz. 17:30. Podczas tych nabożeństw będą 
zbierane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. 

 
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET  

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej skła-

damy najserdeczniejsze życzenia: Zdrowia, po-
myślności i samych pięknych dni w życiu. Życzy-
my by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze  
i byście zawsze czuły się doceniane.  

 
KRAJOWY FUNDUSZ MISYJNY 

Dzisiaj po Mszach św. zbiórka na Krajowy Fun-
dusz Misyjny. 
 

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA 
Za tydzień po mszach św. Rada Ekonomiczna 
będzie zbierała ofiary na potrzeby remontowe 
parafii. 
 

SKARBONKI WIELKOPOSTNE 
W kruchcie kościoła wyłożone są zwyczajem lat 
ubiegłych skarbonki wielkopostne, jako jałmużna. 
Przypominamy, że obowiązuje post ścisły. Przez 
cały okres obowiązuje zakaz udziału w zaba-
wach i dyskotekach.  

 
CZCICIELE MATKI BOŻEJ  
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  

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

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 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

08.03.2020 

SOBOTA  

01.02.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO 

Dziękczynno – błagalna w 89 rocz-
nicę urodzin Kazimiery 

09:15 

POMIERZYN 

†† Kazimiera, Barbara i i Henryk 
KOBYLCZUK 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Irena ŻABICKA (int. siostry Tere-
sy z rodziną)  

10:30 

GIŻYNO 

†† Józefa i Władysław JUŹKÓW i 
† Gabriel GUŹLIŃSKI  

14:00 

SUCHOWO 

†† Stefan i Stefania PRUSINOW-
SCY  

12.03.2020 

16:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

 † Irena ŻABICKA (int. siostrzeńca 
Jacka z rodziną) 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

15.03.2020 

SOBOTA  

29.02.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO †† Ewa, Adam i Jan STRAUB  

09:15 

POMIERZYN 

†† Józef i Maria GARBIEC i  
†† z rodziny  

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Józef, Józef i Franciszka WAW-
RZYNIAK  

10:30 

GIŻYNO 

† Józef LESZCZYŃSKI (int. 
uczest. pogrzebu) 

14:00 

SUCHOWO 

Dziękczynno – błagalna z okazji 
urodzin Adama 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

08.03.2020 

08.00 † Wanda MIELCZAREK (w 8 r. śm.) 

12.00 
Dziękczynno – błagalna w 18 r. urodzin 
Tymoteusza 

18.00 † Danuta KRACZKO  

PONIEDZIAŁEK 09.03.2020 

18.00 
† Maria FRANKOWSKA (w 25 r. śm.) i 
†† z rodzin FRANKOWSKICH i CHOJ-
NACKICH 

WTOREK 10.03.2020 

18.00 †† Piotr i Ryszard BŁĄDEK 

18.00 
†† Józef i Maria WALEROWICZ,  
†† z rodziny CZAJKA i w pewnej intencji  

ŚRODA 11.03.2020 

18.00 
W intencji czcicieli Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy  

18.00 † Romuald RULEWICZ  

CZWARTEK  12.03.2020 

18.00 
† Janina (w 2 r. śm.), †† Józef i Euge-
niusz GRZYB 

18.00 
† Albin STANIECKI (w 30 dzień pogrze-
bu)  

PIĄTEK  13.03.2020 

18.00 
† Hubert STANISŁAWEK (int. chrzestnej 
Janiny z mężem)  

18.00 
† Barbara (w 1 r. śm.) i † Stefan KOŚMI-
DER (int. syna z rodziną) 

SOBOTA  14.03.2020 

18.00 
† Emilia (w 11 r. śm.), † Walenty LEŚNI-
CZEK (w 8 r. śm.), †† z rodziny KRAW-
CÓW i † Ireneusz MARCINIAK  

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

15.03.2020 

08.00 
†† Bronisław, Antonina, Kazimiera,  
Petronela, Anna i Karol JAWORSCY  

12.00 Za Parafian 

18.00 † Anna KRAUZ  

 
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 


