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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia  (Mt 11, 25-30) 
Jezus cichy i pokornego serca 
  
 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze,  
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 
nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 
 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy  
i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest 
moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».  

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

 
MIŁOŚĆ I CIERPIENIE 

 
Miłość i cierpienie przenika 
się w życiu każdego z nas. 
Te dwa skrajne uczucia 
towarzyszą nam każdego 
dnia. Bóg nie doświadcza 
słabych, lecz ludzi głębo-
kiego ducha, pogrążonych 
w miłości do Niego.  
„Pan doświadcza swoje 
dzieci z miłości” otwierając 
w ten sposób kolejną bra-
mę do Królestwa Niebie-
skiego. Św. Ojciec Pio 
człowiek dotknięty cierpie-
niem, ciągłą walką ze złym, 
nie poddawał się… wie-
dział, że Bóg zgotował dla 
niego Golgotę prowadzącą 
do spotkania z Nim twarzą  
w twarz. 

 „Nie lękaj się, ale uważaj siebie za najszczęśliwszą osobę, gdyż stałaś się godna 
tego, by uczestniczyć w bólach Boga – Człowieka. To nie jest opuszczenie, ale wielka  
miłość, która Bóg ci okazuje. Ten stan ducha nie jest karą, ale miłością, i to miłością  
najsubtelniejszą. Dlatego wysławiaj Pana i wyraź zgodę na picie kielich Getsemani.” 
 
 
 
 

….. 



 Cierpienie nigdy nie powinno być dla Ciebie karą, ale ścieżką do pełniejszego  
zjednoczenia się z Bogiem. Zawsze kiedy patrzymy na cierpienie innych potrafimy przyjąć je 
i jakoś z nim żyć. Czy tak nie jest… dziennie umiera kilka tysięcy dzieci z głodu, ludzie wciąż 
giną w konfliktach zbrojnych, mieszkańcy trzeciego świata umierają z pragnienia. Cierpienie 
im jest dalej od nas tym łatwiej potrafimy je zaakceptować. Perspektywa naszego patrzenia 
na cierpienie zmienia się wówczas gdy to my zaczynamy cierpieć. Wówczas pojawiają się 
pytania i wyrzuty… Panie dlaczego ja? Dlaczego teraz? Dlaczego moja rodzina? Stawiamy 
pytania, które pozostaną bez odpowiedzi. Ojciec Pio uczy nas, że cierpienie to „wielka  
miłość Boga, którą nam okazuje”. Jak to? Przecież Pan Bóg mnie kocha! Tak, ale jak mówił 
nasz Stygmatyk „im dusza jest milsza Bogu, tym bardziej powinna być doświadcza-
na.” Patrząc tak na cierpienie będziemy pytać Boga na modlitwie: Czemu Panie to ma  
służyć? Co chcesz przemienić lub wzmocnić w mojej miłości do Ciebie? Tak stawiane pyta-
nia do Boga, zapewniają nam Jego odpowiedz, bo On nigdy nie pozostaje głuchy na modli-
twę pokornego sługi, którego przecież bezgranicznie kocha. 
 „Cierpienie pozwala duszy powiedzieć z całym przekonaniem: Mój Boże, dobrze 
wiesz, że Cię kocham” napisał Ojciec Pio. Człowiek, który cierpiał całe swoje życie nigdy  
nie przestał w nim upatrywać miłości Boga do jego osoby. Wciąż była to dla niego prze-
strzeń okazywania Stwórcy całkowitego oddania, całkowitego poświęcenia się miłości.  
Cierpienie powinno dla każdego chrześcijanina być szkołą wiary, szkołą duchowego wzrostu 
i rozwoju. „Doświadczając miłości, wiem, że Tym, kto mnie kocha, jest Chrystus. Gdy spoty-
ka mnie cierpienie, to wówczas ja jestem tym, który kocha.” Wielu z nas, ludzi ochrzczonych 
i starających się żyć wedle Ewangelii cierpienie wciąż kojarzy ze złem. Dla Świętego Ojca 
Pio było całkowicie inaczej. Każde Jego słowo o cierpieniu było przepełnione miłością,  
zawsze stały razem cierpienie i miłość. 
 Codzienność w której żyjemy, świat, który kręci się wokół nas rozdzielił ze sobą  
te dwie rzeczywistości. Szczęście to życie w ciągłej radości, bez problemów i kłopotów,  
to unikanie problemów i życie w dostatku, które pozwoli nam kupić sobie nawet miłość.  
Cierpienie to zło, które spotyka tylko ludzi nie umiejących radzić sobie w tym zagmatwanym 
świecie. To kara za nieporadność i uczciwość w zakłamanym społeczeństwie. Miłość  
i cierpienie, który Jezus nierozerwalnie połączył ze sobą na krzyżu powinny przenikać  
każdego z nas. „ Wiem dobrze, iż Krzyż jest znakiem miłości i zadatkiem zbawienia. Miłość 
bez pokarmu, to znaczy bez cierpienia, nie może być prawdziwą miłością. Pragnę cierpieć  
z miłości do Jezusa” pisał Ojciec Pio. Patrząc tak na cierpienie, które winno dla każdego  
z nas stać się pokarmem miłości pozwoli zaakceptować je i wzrastać w wierze.  „Jeśli więc – 
z powodu czystej miłości – Syn Boga tak bardzo cierpiał, to nie mam najmniejszej wątpliwo-
ści, że krzyż dźwigany ze względu na Niego kocha się coraz bardziej i to miłością bezgra-
niczną”. 
 Musimy pamiętać, że Bóg nigdy nie daje nam krzyża, którego nie potrafimy udźwi-
gnąć. Jeśli Pan daje w nasze ręce cierpienie to jeszcze bardziej pragnie rozlać w nas swoją 
Miłość. Nie bójmy się otwierać na te dwie współgrające ze sobą rzeczywistości.  
 
 

    
 



Bóg pragnąc przemienić świat zrobił to przez 
krzyż – miłość i cierpienie zarazem. Pozwólmy 
Panu przeniknąć siebie, doświadczyć siebie 
miłością i cierpieniem. 
 „Kto bardzo gorliwie pragnie osiągnąć 
stan czystej miłości do Boga, to nie tyle potrze-
buje cierpliwości wobec innych, ile siebie sa-
mego. Dla zdobycia doskonałości trzeba, aby 
pod duchowy gmach położył fundament cierpli-
wego znoszenia niedoskonałości. Mówię  
o znoszeniu własnych niedoskonałości w cier-
pliwości, a nie o tym żeby lubić je lub głaskać, 
co byłoby oczywiście błędem. Trzeba powie-
dzieć prawdę – tym cierpliwym znoszeniem  
i cierpieniem karmi się i zachowuje cnota poko-
ry. Jesteśmy z biednego rodu i nie możemy 
postępować bardzo dobrze, ale Pan Bóg, który 
jest nieskończenie dobry, zadowala się  
naszymi drobnymi działaniami i podoba Mu się 
przygotowanie naszego serca…” 

—————————————— 
 
OPOWIADANIE: 

O człowieku dotrzymującym słowa 
 

     Czterej święci, po katastrofie morskiej  
u pustynnych wybrzeży Afryki, wędrowali przez 
wiele dni, nie mogąc znaleźć pożywienia. 
Kompletnie wyczerpani, postanowili prosić 
Boga o pomoc. Ażeby wzmóc prośbę, związali 
się solennymi obietnicami. Pierwszy obiecał, 
że zachowa ścisły post, drugi - że nigdy  
nie spojrzy na kobietę, trzeci - że będzie wciąż 
recytował wersety Koranu. Czwarty powiedział 
po prostu: "Nigdy nie tknę mięsa słonia".  
 Jego przyjaciele poczuli się urażeni 
taką obietnicą: któż to je mięso słonia? Czyżby 
chciał z nich zakpić? A może drwił z Boga? 
Mężczyzna odpowiedział: 
- Nic takiego. Usłyszałem głos wewnętrzny, 
który nieomal mnie zmusił, by to powiedzieć. 
Nic na to nie poradzę, Bóg mi świadkiem. 
     Wędrowali tak przez wiele, wiele dni,  
aż natrafili na młodziutkiego słonika. Choć 
niechętnie - zabili go, upiekli i pożywili się jego 
mięsem. Uczynili to wszyscy poza tym człowie-
kiem, który złożył jako ostatni przyrzeczenie. 
Ów więc rzekł: 
- Być może Bóg nakłonił mnie do takiego  
postanowienia, bo chce, żebym umarł. W każ-
dym razie nie złamię danego Mu słowa. 
     Po skończonym posiłku poszli spać. Kiedy 
oni spali, nadeszła słonica. Obwąchała ich,  
 
 
 
 

jednego po drugim, zabijając bez litości tych 
trzech, od których poczuła zapach pieczonego 
słonia. Uratował się tylko ten, co się nim  
nie pożywił. 
     Nadto, uczepiony trąby słonicy, został  
zaniesiony do oazy, w której zaspokoił głód 
daktylami, a pragnienie wodą ze strumienia. 
Tak to jest z tymi, co słuchają wewnętrznego 
głosu bez dyskusji. 

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

W TYM TYGODNIU: 
 

MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIOŁACH  
FILIALNYCH W OKRESIE WAKACYJNYM  

W okresie wakacyjnym msze św. w kościołach 
filialnych odwołane, za wyjątkiem Białego 
Zdroju. Tam msze św. o godz. 10:00. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy do kościoła para-
fialnego w Kaliszu Pomorskim.  
 
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY  
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w środę o 17.45. Msza św. dla wszystkich  
czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
o godz.18.00.  
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 
16:00 do godz. 17:00 w salce katechetycznej. 
Zawsze można się umówić telefonicznie lub po 
mszach w tygodniu. 
 

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 ży-
czymy wiele łask Bożych. 

Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej  
Polski w Kaliszu Pomorskim 

  



   

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

05.07.2020 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Gabrysia RĘKAWEK (w 1 r. 
śm.) 

09.07.2020 

CZWARTEK 

16:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† prof. Adam WODNICKI   

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

12.07.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno - błagalna dla  
Joanny i Krzysztofa MARAS  
w rocznicę ślubu 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

05.07.2020 

08.00 †† Zofia i Władysław DŁUBISZ 

12.00 Za Parafian   

18.00 
Dziękczynno – błagalna w 70 rocznicę 
urodzin Teresy   

PONIEDZIAŁEK 06.07.2020 

18.00 
† Czesław PIWNICKI (w 28 r. śm.)  
i †† z rodzin PIWNICKICH i SIERADZ-
KICH 

WTOREK 07.07.2020 

18.00 † Zofia NAWROT (w 2 r. śm.)  

ŚRODA  08.07.2020 

18.00 
W intencji czcicieli MB Nieustającej 
Pomocy  

CZWARTEK  09.07.2020 

18.00 † Albin STANIECKI  

PIĄTEK  10.07.2020 

18.00 † Zofia (w 1 r. śm.) i †† z rodziny 

SOBOTA  11.07.2020 

12.00 I Komunia święta klasa III A  

18.00 
†† Bronisława i Władysław LEWAN-
DOWSCY i †† z rodziny 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

12.07.2020 

08.00 † Janina GOMUŁKA (w 8 r. śm.)   

12.00 Za Parafian  

18.00 
†† Emilia, Kazimierz i Eugeniusz  
MYKIETA 

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 


