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ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Chrystus Zmartwychwstał! 
Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, 

którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca. 
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!  

 
————————————————————— 

Ewangelia (J 20, 1-9) 
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego  
 
 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i 
rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  
 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz 
ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
  Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów 
drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.  

——————————————————————————————————— 
Drodzy Parafianie, 

W czas Zmartwychwstania Pańskiego 
 radujemy się, odnawiając w sobie 

Wiarę, Nadzieję i Miłość. 
 

Niech w przeżywaniu radości 
 towarzyszy Wam błogosławieństwo 

 Tego, który zwyciężył śmierć, 
przynosząc nam wieczne zbawienie ! 

 
 

Życzymy zdrowych i błogosławionych świąt, 
 Alleluja !   

 
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski  

   w Kaliszu Pomorskim 



UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 

W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy w Kościele 
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką  
Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. 
Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego 
słusznie noc tego cudu nazywamy wielką. 

 Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzili go Apo-
stołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, gdyż zmartwychwsta-
nie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy. Była ona obchodzona przez Izra-
elitów na pamiątkę wybawienia ich z niewoli egipskiej. W tym samym czasie przypadła 
śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica naszego odkupienia, wyba-
wienia z niewoli szatana i wprowadzenia nas do ziemi obiecanej, do niebieskiego Ojca.  
Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 nisan, bo tak przykazał im Mojżesz. Przez miesiąc nisan 
określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu kwietnia. Jednak ze względu na to,  
że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, chrześcijanie już od wieku II pierwszą niedzielę 
po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielkanoc. Tak też uchwalił sobór w Nicei w 325 
roku, dodając, że za pełnię wiosenną uważa się tę, która wypada po zrównaniu dnia z nocą, 
czyli po 21 marca. Tak więc Wielkanoc może się wahać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. 

Wielkanoc jest nie tylko pierwszym świętem w Kościele chronologicznie, ale także  
co do ważności. Przez wszystkie wieki było uważane za największe. Wydawałoby się,  
że powinno nim być Boże Narodzenie, przyjście na ziemię Syna Bożego. Chrystus Pan  
zjawił się jednak na ziemi naszej w takich okolicznościach, że tylko szczerze wierzący mogli 
przyjąć za pewnik, że to On właśnie był obiecanym Zbawicielem świata. Jego zaś męka  
i śmierć była tak okrutna i hańbiąca, że mogła nawet najwierniejszym odebrać wiarę w Chry-
stusa. Jak wiemy, stało się tak nawet w przypadku osób będących najbliżej Pana Jezusa - 
Apostołów. Załamali się oni zupełnie na widok Jego męki i śmierci. Swoim zmartwychwsta-
niem Jezus potwierdził, że jest prawdziwie Mesjaszem, Synem Bożym. Nawet kiedy Pan 
Jezus czynił cuda, można było powołać się na Mojżesza i proroków, którzy czynili cuda  
podobne, a może nawet i większe. Jednak cud zmartwychwstania musi przekonać wszyst-
kich, którzy tylko mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. To jedna z przyczyn, dla których 
Kościół zawsze na pierwszym miejscu w hierarchii świąt stawia Wielkanoc. Ono jest  



słońcem roku kościelnego, ono jest centrum 
wszystkich tajemnic, związanych z życiem i 
posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa tak 
dalece, że przez pierwsze trzy wieki było ono 
jedynym świętem. Już Tertulian pisał ok. roku 
220: "Od Paschy do Pięćdziesiątnicy radujmy 
się". 
 W tym, co dziś świętujemy, najważniej-
szym jest co innego. Bóg zbawił człowieka  
w ten sposób, że w Jezusie Chrystusie objawił 
swą prawdziwą naturę czyli Miłość. Jezus 
wszedł w największym stopniu w bezsens 
świata, w tragedię cierpienia i poczucia odrzu-
cenia, które towarzyszy człowiekowi, żeby po-
kazać, że ta Miłość, której człowiek pragnie  
i potrzebuje, a w którą nie wierzy, istnieje na-
prawdę, że niewiara w Miłość Boga jest strasz-
nym oszustwem szatana. Jezus pokonał tego, 
który dzierży władzę nad śmiercią. Zniszczył 
ostatecznie jego monopol interpretacyjny na 
życie. Objawiając Miłość Boga wszedł w skraj-
ne wyniszczenie i śmierć najhaniebniejszą  
ze wszystkich, ale Bóg go wskrzesił. Odtąd 
krzyż i śmierć straciły dla wierzących w Niego 
charakter definitywnego wyroku i opuszczenia 
przez Boga. W samym środku beznadziejnego 
cierpienia i haniebnej śmierci rozbłysła nadzie-
ja chwały. Zmartwychwstanie jest pieczęcią 
Ojca na życiu Jezusa. To jest ostateczne i nie-
zaprzeczalne potwierdzenie słów Ojca znad 
Jordanu i Góry Tabor: To jest mój Syn umiło-
wany, Jego słuchajcie! (Mt 17,5 i paralelne) To 
zwycięstwo potwierdza w nas wierzących Duch 
Święty, który jest Duchem Zmartwychwstałego 
w naszych sercach i który szepce nam nie-
ustannie: Bóg cię kocha; twoje życie też  
będzie zwycięskie, jeśli Mu się powierzysz.  
========================== 
W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 

Zgodnie z zarządzeniem ks. Bpa Edwarda 
Dajczaka od 26 marca br.  do odwołania cele-
browanie wszystkich mszy św. będą się odby-
wały bez udziału wiernych przy zamkniętych 
drzwiach kościołów. Poza czasem celebracji, 
kościoły pozostaną otwarte jako miejsca  

na indywidualną modlitwę z zachowaniem wy-
mogu, by nie przebywało w nich więcej niż  
5 osób równocześnie. 
 

MSZE ŚW.  
W WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK 

Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny tak jak 
w niedzielę. 

 
MÓDLMY SIĘ 

Zachęcamy do trwania na modlitwie rodzinnej 
by wyprosić u Boga potrzebne łaski na  
przetrwanie w tym trudnym czasie. 

 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ  

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

PIĄTEK BEZ POSTU 

Z racji oktawy w ten piątek post nie obowiązu-
je. 

 
KANCELARIA PARAFIALNA 

W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozosta-
je do dyspozycji Parafian pod numerem telefo-
nu: 606 422 865. Okazja do spowiedzi po indywi-
dualnym umówieniu telefonicznym. 

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

 
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy 
by Chrystus Zmartwychwstały był dla nas 
Nadzieją na lepsze jutro i umacniał nas  
w głębokiej wierze w Boga Ojca. 

 
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone 
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,  
a wszystkim solenizantom i jubilatom  
życzymy wiele łask Bożych. 

 
Pozostajemy z Wami w modlitwie 

 
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Kaliszu Pomorskim  

      ks. proboszcz  Kazimierz Serafin 

        ks. wikariusz Przemysław Gracek 

———————————————————- 
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 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04.2020 

08.00 † Kazimierz WIŚNIEWSKI (w 25 r. śm.) 

09.15 
†† z rodzin WAWRZYNIAK i BAKAŁARZ (int. z Dębska) 
† Józef (w 4 r. śm.) i † Katarzyna TRZMIEL (w 9 r. śm.) (int. z Pomierzyna) 

10.30 
Dziękczynno – błagalna w intencji rodzin LEŚKO i SAMEK (int. z Białego Zdroju) 
† Krystyna (w 10 r. śm.) i † Jan BARAN (int. z Giżyna) 

12.00 
Za Parafian  
† Grzegorz ŁUBKOWSKI (w 15 r. śm.) 

18.00 
† Lech KMIECIK, † Bartosz DOMINIAK, † Walerian SZCZĘSNY i  
† Mieczysław DOMINIAK 

 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13.04.2020 

08.00 Dziękczynno – błagalna z okazji 10 rocz.sakramentu małżeństwa Bożeny i Hieronima  

09.15 
† Jan DOMAŃSKI (w 10 r. śm.) i †† z rodziny (int. z Dębska)  
† Sabina KOCHANOWSKA, †† Marianna i Mieczysław KOWALSCY i †† z tych ro-
dzin (int. z Pomierzyna) 

10.30 
† Stanisława WAWRZYNIAK (int. uczestników pogrzebu — int. z Białego Zdroju) 
† Grzegorz ŁUBKOWSKI (w 15 r. śm.) (int. z Giżyna) 

12.00 
Dziękczynno – błagalna w 13 rocznicę urodzin Anastazji i w 8 Mikołaja 
Dziękczynno – błag.alna z okazji urodzin Michała (int. z Suchowa)  

18.00 †† Jan i Regina KRUPIEŃKO  

WTOREK 14.04.2020 

18.00 
† Jan Rakuś (int. uczestników pogrzebu) 
Dziękczynno – błagalna w 30 rocznicę ślubu Izabeli i Zbigniewa  

ŚRODA 15.04.2020 

18.00 W intencji czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 † Krystyna KUPCZAK (w 10 r. śm.) i † Janina PARUCH  

CZWARTEK  16.04.2020 

18.00 
† Władysław (w 30 r. śm.), †† Zofia i Danuta (int. córki) 
†† z rodzin WAWRZYNIAK i BAKALARZ (int. z Białego Zdroju) 

PIĄTEK  17.04.2020 

18.00 
† Władysław BIEŃKOWSKI 
† Jan RAKUŚ (int. uczestników pogrzebu) 

SOBOTA  18.04.2020 

18.00 †† Aniela i Wawrzyniec oraz †† z rodziny DĄBROWSKICH  

 II NIEDZIELA WIELKANOCNA  19.04.2020 

08.00 
†† Albina i Kazimierz ZALEWSCY 
Dziękczynno – błagalna w int. rodzin LEŚKO i SAMEK  

09.15 
†† z rodzin WAWRZYNIAK i BAKAŁARZ (int. z Dębska) 
† Józef (w 4 r. śm.) i † Katarzyna TRZMIEL (w 9 r. śm.) (int. z Pomierzyna) 

12.00 
Za Parafian 
† Grzegorz ŁUBKOWSKI (w 15 r. śm.) 

18.00 † Adela PRZYWARA  


