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CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 20, 19-31) 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli  
 
 Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się  
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.  
 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Święte-
go! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im  
zatrzymane». 
  Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»  
 Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».  
 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 
wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».  
 Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»  
 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli».  
 I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,  
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.  

——————————————————————————————————— 



NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

 Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to, choć jest jednym z najmłodszych 
w kalendarzu liturgicznym, ukazuje jedną z najważniejszych prawd chrześcijaństwa i można 
powiedzieć, że zostało ustanowione na prośbę samego Jezusa, przekazaną w objawieniach 
s. Faustynie Kowalskiej. 
 Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypa-
da oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, która wieńczy obchody Misterium Paschalnego 
Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która naj-
pełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej 
mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Przygotowaniem 
do obchodów święta jest nowenna, polegająca na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia  
Bożego przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku. W tej nowennie – mówił sam Jezus – 
„udzielę duszom wszelkich łask” (Dz. 796). 
 Inspiracją dla ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie Jezusa, któ-
re przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosier-
dzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzesz-
ników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na 
dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi  
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszyst-
kie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). 
 Pierwsze objawienia s. Faustyna miała w 1931 r. w Płocku, a później w Wilnie.  
Wedle jej wskazań malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował obraz “Jezu Ufam Tobie”  
w 1934 r. w Wilnie. Wówczas wydrukowano także jego małe, czarno-białe reprodukcje.  
Został on umieszczony w wileńskim kościele św. Michała, w 1948 r. skonfiskowany przez 
sowietów, ale wykupiony potajemnie przez wiernych i ukryty. Maleńkie modlitewniki z Koron-
ką i reprodukcją obrazu Jezusa Miłosiernego, w czasie II wojny światowej były bardzo popu-
larne. Jest wiele świadectw mówiących o tym, że właśnie w trudnym okresie wojny wierni 
spontanicznie zwracali się do Miłosierdzia Bożego. Żołnierze polscy roznieśli orędzie s. Fau-
styny na cały świat. Dzięki Polakom z armii Andersa, utworzonej w 1941 roku w ZSRR, kult 

Miłosierdzia dotarł do Iranu, Palestyny, Libanu, Egiptu, 
a stamtąd – do Afryki i Włoch. Wielkie zasługi w sze-
rzeniu kultu poza granicami oddał marianin ks. Józef 
Jarzębowski, który podczas okupacji wydostał się  
z Wilna wywożąc memoriał o nabożeństwie do Miło-
sierdzia Bożego ks. Michała Sopoćki, spowiednika  
s. Faustyny i dotarł w niemal cudowny sposób do Sta-
nów Zjednoczonych, podróżując przez Syberię i Japo-
nię. Jeszcze w czasie wojny pojawiły się teksty nowen-
ny, koronki oraz litanii do Miłosierdzia Bożego w języ-
kach: niemieckim, litewskim, francuskim, włoskim  
i angielskim. 
 W 1980 roku Jan Paweł II ogłosił encyklikę 
Dives in misericordia o Bożym Miłosierdziu. Ważny 
etap rozwoju kultu stanowiła beatyfikacja s. Faustyny 
(18 kwietnia 1993 roku w Rzymie). Siedem lat później, 
30 kwietnia 2000 r., bł. s. Faustyna Kowalska została 
wyniesiona przez Jana Pawła II do chwały ołtarzy jako 
święta. 5 maja 2000 roku Kongregacja Kultu Bożego  
i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustana-
wiający obowiązujące w całym Kościele powszechnym 
Święto Miłosierdzia Bożego. Polecenia Pana Jezusa,  



sformułowane w trakcie objawień zostały tym 
samym zrealizowane. 
W Polsce do rozwoju kultu Miłosierdzia Boże-
go przyczyniło się także wydane w 1981 r. 
krytyczne opracowanie “Dzienniczka” w jego 
oryginalnym kształcie. W połowie lat 80. nie 
było już diecezji, która by nie miała parafii  
pw. Miłosierdzia Bożego. 
 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II za-
wierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Tego dnia 
w Krakowie-Łagiewnikach konsekrował świąty-
nię pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia  
i ustanowił w niej światowe sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego. 
“Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby  
w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdy-
wali źródło nadziei” – modlił się wówczas 
Papież. Mówiąc o dramatach współczesnego 
świata podkreślił: “Potrzeba miłosierdzia, 
aby wszelka niesprawiedliwość na świecie 
znalazła kres w blasku prawdy”. 
========================= 
W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: 

 

 
 

 
 

WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO 
WS. SPRAWOWANIA LITURGII W PIERW-
SZYM ETAPIE ZNOSZENIA OGRANICZEŃ 

 
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w nie-
dzielnej Mszy św. jest nadal utrzymana. Msze 
św. będą się odtąd odbywały z udziałem wier-
nych. Ich liczba jest uzależniona od wielkości 
kościoła - czyli zgodnie z zarządzeniem rządo-
wym 1 osoba na 15 mkw. Należy również za-
chować minimalną 2-metrową odległość mię-
dzy poszczególnymi osobami. O ilości wier-
nych mogących uczestniczyć w liturgii w da-
nym miejscu poinformują duszpasterze. Ko-
ścioły zostaną odpowiednio oznaczone. 
Wszystkie osoby znajdujące się w kościele, 
oprócz celebransa, muszą mieć założone ma-
seczki. Nadal zaleca się, aby Komunię świętą 
przyjmować "na rękę" wcześniej dezynfekując 
swoje dłonie. 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Dzisiaj obchodzimy święto patronalne Caritas  
i rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia.  
O godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia przed 
Najświętszym Sakramentem. Można zyskać 
odpust zupełny, jeśli wierny w kościele lub 
kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od grze-
chu, weźmie udział w praktykach religijnych  
ku czci Bożego Miłosierdzia, odmówi modlitwę 
Ojcze Nasz i wyznanie wiary oraz Jezu Miło-
sierny, Jezu ufam Tobie. 
 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ  
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  

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

 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA 

W czwartek uroczystość św. Wojciecha, bisku-
pa i męczennika, głównego patrona Polski  
i naszej diecezji. 

 
MÓDLMY SIĘ 

Zachęcamy do trwania na modlitwie rodzinnej, 
by wyprosić u Boga potrzebne łaski na prze-
trwanie w tym trudnym czasie pandemii koro-
nawirusa. 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozo-
staje do dyspozycji Parafian pod numerem 
telefonu: 606 422 865. Okazja do spowiedzi  
po indywidualnym umówieniu telefonicznym. 

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

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

19.04.2020 

08.00 †† Albina i Kazimierz ZALEWSCY 

09.15 
Dziękczynno — błagalna w 30 rocznicę ślubu Bogusławy i Dariusza  
Pomierzyn: Msza odpustowa 

10.30 
Biały Zdrój: † Stanisław WAWRZYNIAK 
Giżyno: †† Adam i Aniela CUBER 

12.00 
Za Parafian 
Suchowo: † Józef MALISZEWSKI (w 20 r. śm.) 

18.00 † Adela PRZYWARA (w 2 r. śm.)  

 PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 

18.00 † Barbara KOTOWICZ (w 17 r. śm.)  

WTOREK 21.04.2020 

18.00 † Jan RAKUŚ 

18.00 †† Gabriela, Władysław, Władysława i Dariusz DOBOSZ 

ŚRODA 22.04.2020 

18.00 W intencji czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 †† Małgorzata, Arnold i Anna z rodziny ARCIMOWICZ i MOCARSKICH  

CZWARTEK  23.04.2020 

18.00 † Franciszka DŁUGA (w 1 r. śm.)  

18.00 †† Jadwiga i Mieczysław KANIEWSCY 

PIĄTEK  24.04.2020 

18.00 †† Marianna i Feliks WRÓBEL 

18.00 † Jan RAKUŚ 

SOBOTA  25.04.2020 

16.30 Poźrzadło Wielkie: Intencja Wolna 

18.00 † Halina WEREŃSKA 

18.00 † Jerzy ŁUKASZEWSKI  

 III NIEDZIELA WIELKANOCNA  26.04.2020 

08.00 †† Czesława i Stanisław DRYJA  

09.15 
Dębsko: †† Maria i Mariusz SIĘBOR 
Pomierzyn: † Andrzej LISAJ, †† Elżbieta WILCZYŃSKA i †† z rodziny  

10.30 
Biały Zdrój: † Lech PIASEK (w 4 r. śm.)  
Giżyno: †† Jadwiga i Franciszek PRZYBYLSCY 

12.00 Za Parafian 

14.00 Suchowo: Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Magdaleny 

18.00 † Jan MARCYNIUK (w 5 r. śm.)  


