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   WIELKIEGO POSTU               

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45) 
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem 
 
 Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego 
Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale  
ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». 
 A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 
  Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. 
Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». 
  Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego  
w grobie.  
 Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. 
Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił 
Boga».  
 Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».  
 Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwsta-
nia w dniu ostatecznym».  
 Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wieki. Wierzysz w to?»  
 Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boży, który miał przyjść na świat».  
 Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?»  
 Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: 
«Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy 
niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»  
 A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to 
pieczara, a na niej spoczywał kamień.  
 Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!»  
 Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem  
od czterech dni w grobie».  
 Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwa-
łę Bożą?»  
 Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, 
że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu  
na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To po-
wiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł 
zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».  
 Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus 
dokonał, uwierzyło w Niego.  

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



Piąta Niedziela Wielkiego Postu  
Przygotowanie na śmierć 

 
Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu 
otwierała tzw. Okres Męki Pańskiej szcze-
gólnie akcentujący przygotowanie Pana 
Jezusa do swojej kaźni i męczeńskiej 
śmierci. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii 
mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem  
i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby 
umarł, żyć będzie”, po czym wskrzesza  
z martwych Łazarza. Przypomina nam to  
o tym jak niewiele znaczy śmierć w obliczu 
życia wiecznego. Jest ona tylko kolejnym 
etapem na naszej drodze, tak jak śmierć 
Jezusa była kolejnym etapem na drodze 
ludzkiego odkupienia. 

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



W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 
WYTYCZNE WG ZARZĄDZENIA  

KS. BISKUPA EDWADRA DAJCZAKA 
Od dnia 26 marca do dnia 11 kwietnia br. cele-
browanie wszystkich Mszy Świętych i Triduum  
Paschalnego będzie się odbywało bez obecno-
ści wiernych przy zamkniętych drzwiach  
kościołów. Poza czasem celebracji, kościoły 
pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną 
modlitwę, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie 
przebywało w nich więcej niż 5 osób równocze-
śnie.  

 
MSZE ŚW. W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH 

Msze Św. w kościołach filialnych naszej parafii 
są ODWOŁANE. 
 

INTENCJE MSZALNE 

Zamówione intencje Mszy Św. będą odprawione 
w tych samych terminach (prosimy o łączność 
duchową). Zaległe intencje z kościołów filial-
nych będą odprawione w kościele parafial-
nym.  

 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ  

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

 
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 
17:30, nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę  
o godz. 17:30. Nabożeństwa będą odbywać się 
bez udziału wiernych. 
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W m-cu kwietniu wszystkie Róże Różańcowe 
modlą się o ustanie pandemii oraz za wszystkich 
lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarki, woluntariuszy  
i dotkniętych tą chorobą oraz za zmarłych na 
skutek tej epidemii. 
 

I KOMUNIA ŚW. 
Decyzje o organizacji uroczystości I Komunii Św. 
zostają odłożone do Wielkanocy. 

 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

W sytuacjach wyjątkowych, okazja do spowiedzi 
po indywidualnym umówieniu telefonicznym. 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszo-
na. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz  
pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem 
telefonu: 606 422 865, poprzez adres  

e-mail: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com 
lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku 
pogrzebu).  
 

NIEDZIELA PALMOWA 
Za tydzień przypada Niedziela Palmowa czyli 
Męki Pańskiej. Nie będzie błogosławieństw palm. 
Prosimy by uczynić to w gronie rodzinnym przy 
wspólnej modlitwie. Warto odmówić wspólnie 
choćby taką zaadaptowaną z ceremonii święce-
nia palm modlitwę:  

„Boże, który błogosławiłeś ludziom 
niosącym na powitanie Jezusa  

palmowe liście,  
pobłogosław także te gałązki,  

zebrane przez nas po to,  
aby uczcić Twe Imię.  

Niech wszędzie tam, gdzie je umieści-
my, spływają na ludzi Twoje łaski,  

a Twa sprawiedliwa ręka  
niech chroni ich przed wszelkim złem.  

Przez Chrystusa, Pana Naszego” 
 

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

Pozostajemy z Wami w modlitwie 
 

Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Kaliszu Pomorskim  

       ks. proboszcz  Kazimierz Serafin 

        ks. wikariusz Przemysław Gracek 

————————————————————— 
NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII  

 
„Ta najdostojniejsza tajemnica jako ofiara, zawie-
ra w sobie przeobfity zapas zbawienia przygoto-
wany nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla 
wszystkich ludzi. Dlatego to Kościół zwykł  
ją gorliwie składać „za zbawienie całego świata”. 
Właściwą jest rzeczą, aby dla rozbudzenia po-
bożności i czci tej tajemnicy połączyli swe stara-
nia wszyscy ludzie dobrej woli, ponieważ w na-
szych czasach to połączenie jest szczególnie 
konieczne. Gorąco też pragnęlibyśmy, aby  
wielka moc i skuteczność Mszy św. była szerzej 
znana i coraz bardziej doceniana”.  
     Leon XIII 
==================================== 

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 



 †  INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

29.03.2020 

08.00 †† Anna (w 15 r. śm.), Jadwiga, Anna i Andrzej BOGUCCY  

09.15 
†† Anna (w 2 r. śm.) i Józef GARBACZ (int. z Pomierzyna) 
† Jadwiga MALISZEWSKA (w 17 r. śm.) (int. z Suchowa) 

10.30 
†† Helena, Ferdynand i Janusz REJMONT (int. z Białego Zdroju) 
† Józef Leszczyński (int. brata z żoną - int. z Giżyna) 

12.00 
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę  ślubu Kazimiery i Józefa 
Za Parafian 

18.00 † Marianna CHMIELEWSKA (int. uczest. pogrzebu) 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

18.00 † Józef KOPEĆ (int. uczest. pogrzebu)  

WTOREK 31.03.2020 

18.00 † Marianna TOMASZEWSKA (int. uczest. pogrzebu)  

18.00 †† Eugeniusz i Adelajda  

ŚRODA 01.04.2020 

18.00 W intencji czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 †† Alicja i Kazimierz LEBIEDZCY  

CZWARTEK  02.04.2020 

18.00 † Konstanty KOPRUCHA  

18.00 † Józef KOWALSKI (int. z B. Zdroju)  

PIĄTEK  03.04.2020 

18.00 † Zdzisław BUŻUK (pogrzebowa) 

18.00 † Jan PAWLICZEK (int. z Suchowa) 

SOBOTA  04.04.2020 

18.00 † Zdzisław BUŻUK (int. uczest. pogrzebu) 

18.00 † Zbigniew MARKIEWSKI (int. z Dębska) 

 NIEDZIELA PALMOWA 

05.04.2020 

08.00 † Franciszek CAR (w 27 r. śm.) i †† z rodziny  

12.00 Za Parafian  

18.00 † Zygmunt KOZŁOWSKI (int. siostry i chrześniaka) 


