
28/2020                  XV NIEDZIELA ZWYKŁA               12.07.2020 
  

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

 
Ewangelia  (Mt 13, 1-23) 
Przypowieść o siewcy  
 
 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło 
Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił 
im wiele w przypowieściach tymi słowami:  
 «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały 
ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet 
powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się  
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały  
i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, 
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.  
 Kto ma uszy, niechaj słucha!»  
 
 Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypo-
wieściach?» 
 On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego,  
im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś 
nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach,  
że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: 
 „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.  
Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami 
nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, 
abym ich uzdrowił”. 
 Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, 
powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy  
patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 
 Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa  
o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego  
sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 
 Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z rado-
ścią je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk  
lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 
 Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne  
i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 
 Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. 
On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziesto-
krotny». 

———————————————————————————————————————- 



MAŁŻEŃSTWO PROWADZI DO BOGA 
 
 Małżeństwo prowadzi do Boga — jakże to ważne stwierdzenie. A to oznacza także, 
że ta droga musi z konieczności inaczej wyglądać, przynajmniej w sposobie realizacji,  
niż droga kapłana czy zakonnika. Inaczej wygląda modlitwa w małżeństwie, inaczej Bóg 
uświęca i oczyszcza małżonków (chociażby przez wychowywanie dzieci i trud z tym związa-
ny), inaczej poddaje próbom i stawia przed innymi wyzwaniami i zadaniami. Złudzeniem 
byłoby sądzić, że małżonkowie są w stanie poświęcać tyle samo czasu co zakonnicy  
na modlitwę i życie duchowe. Ich życie duchowe realizuje się w odmienny sposób, chociaż 
czerpie z tego samego źródła. Z drugiej strony czymś przeciwnym nauce Kościoła jest mini-
malizowanie roli małżeństwa jako pełnoprawnej drogi do Boga. Nie można też odwodzić 
małżonków od podejmowania różnych inicjatyw, mających na celu pogłębienie ich życia 
duchowego, co tu i ówdzie się słyszy: („Masz dzieci i dom, po co ci jakieś rekolekcje, lektury, 
katechezy?”)  
 Prawdziwa miłość małżeńska – owo „oddanie i przyjęcie siebie w akcie osobowym” 
jest częścią miłości Bożej. To, co się wydarza między dwiema zakochanymi osobami 
(zakładając, że otwierają się wobec siebie bez zastrzeżeń i szczerze) jest niczym innym 

jak przelaniem w ich serca miłości 
Bożej. Wydaje się, że inaczej nie da 
się wytłumaczyć, w jaki sposób czło-
wiek przekracza liczne obawy, podej-
muje ryzyko, znając słabości drugie-
go, bez wsparcia Boga inicjującego 
związek. Bóg działa w sercach ludzi 
dobrej woli, nawet jeśli nie są 
ochrzczeni i zbliża ich ku sobie, pobu-
dza do decyzji, wzbudza miłość, która 
wszakże nigdy nie jest pełnią,  
ale zaczątkiem wystarczającym do 
rozpoczęcia wspólnego życia. Dzieje 
się tak dlatego, że małżeństwo jest 

instytucją wszczepioną w naturę człowieka. Nie potrzeba do jej powstania działania nad-
przyrodzonego, chociaż w naturze Bóg też działa i ten podział nie do końca jest tutaj ade-
kwatny. 
 Miłość małżonków doznaje wzbogacenia przez Chrystusa, czyli przez owoce Jego 
odkupienia, przez sakrament. Dlatego Kościół tak bardzo podkreśla wagę sakramentu  
małżeństwa. Małżonkowie nie są w stanie wejść na drogę rozwoju, owocnego przeżywania 
kryzysów i dni trudnych, przeżywać rozczarowania sobą po jakimś czasie, czy uczyć się 
nieraz mozolnie komunikacji bez nadprzyrodzonej pomocy. Człowiek potrzebuje tego 
wzmocnienia, aby ta zaczątkowa miłość przetrwała i rozwinęła się. Wiele rozwodów wśród 
osób wierzących wynika z formalistycznego podejścia do sakramentu małżeństwa. Jeśli 
czerpanie z jego łaski kończy się na poziomie ślubu, to czemuż się później dziwić. Małżeń-
stwo to nie tylko akt osobowy, ale też obietnica obecności Chrystusa w ciągu całego życia. 
Z tą obecnością związana jest pomoc, ilekroć Go prosimy. 
 Wszyscy rodzice wiedzą też, ile potrzeba cierpliwości, wytrwałości, bycia do dyspozy-
cji, samozaparcia w wychowaniu dzieci, które dzisiaj właśnie głównie z tych powodów bywa-
ją tak często unikane. Tych cnót człowiek nie nabywa sam z siebie i automatycznie. Tutaj 
także potrzebuje Bożego wsparcia. Jeśli jako wierzący nie otwiera się na dzieci oznacza to 
także, że nie przyjmuje w pełni łaski sakramentalnej. Bez niej trudno przekroczyć egoizm  
we dwoje. Bóg powierzył wspólnocie mężczyzny i kobiety poważną współodpowiedzialność 
za kształtowanie człowieka. Innymi słowy, Stwórca podjął spore ryzyko, oddając rozwój  
człowieka od poczęcia aż do dorosłości w słabe i zarazem pełne miłości ręce rodziców.  
 

 



Oznacza to najpierw, że człowiek wbrew 
wszelkim pesymistycznym wizjom jest w stanie 
pomagać i wspierać innych w rozwoju osobo-
wym. Teoretycznie jest zdolny do przekazania 
współmałżonkowi czy swoim dzieciom wiele 
dobra, niezbędnego do prawidłowego rozwoju. 
Ale też wiadomo, że nikt z nas nie uniknie tutaj 
błędów, porażek i częstokroć poważnych dra-
matów. 
 Chyba wszyscy zgodzą się 
z twierdzeniem, że niesłychanie wiele zależy 
od dojrzałości rodziny. I nie chodzi tutaj jedynie 
o nieustanne powoływanie się na pospolite 
frazesy np. że „rodzina jest podstawową ko-
mórką społeczną”. Wystarczy dobrze przyjrzeć 
się samemu sobie i innym, by zorientować się, 
jak w miarę przykładna rodzina, albo jej patolo-
giczne wypaczenia lub jej brak odciskają się 
piętnem na każdym z nas. To w niej człowiek 
zdobywa pierwsze zalążki osobowości i ją roz-
wija lub zniekształca, otrzymuje, bądź nie,  
potrzebne ciepło, akceptację, poczucie bezpie-
czeństwa, wzorce postępowania; kształtuje 
sobie swój pierwszy obraz Boga – wpatrując 
się głównie w swego ojca (mamę też). 
W rodzinie zdobywamy nasze pierwsze do-
świadczenia miłości, życia duchowego, otwie-
ramy się na świat, uczymy się samodzielności. 

 
 

======================== 
NAUCZANIE PAPIESKIE   

O DUCHU ŚWIĘTYM  
 

 „Chrześcijanie, od pierwszych dni po 
Zesłaniu Ducha Świętego, „trwali (...) w łamaniu 
chleba i w modlitwach” (por. Dz 2, 42), tworząc  
w ten sposób zwartą wspólnotę opartą na nauce 
Apostołów. Tak „poznawali”, że ich zmartwych-
wstały Pan, który wstąpił w niebo, na nowo  
do nich przychodził w eucharystycznej wspólno-
cie Kościoła i poprzez nią. Kościół, kierowany 
przez Ducha Świętego, od początku wyrażał  
i potwierdzał siebie poprzez Eucharystię. I tak  
 
 
 

było zawsze, w ciągu wszystkich pokoleń chrze-
ścijańskich aż do naszych czasów”.  
    św. Jan Paweł II 

========================= 
W TYM TYGODNIU: 

 
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.  

 
ADORACJA  

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
W każdy czwartek zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00. 

 
I KOMUNIA ŚWIĘTA  

W  sobotę, 18 lipca odbędzie się I Komunia 
św. dla klasy III c. Spowiedź św. i próba dla 
dzieci i rodziców w piątek o godz. 18.30. 

 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA  

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed 
Mszą świętą. 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Biuro parafialne czynne w następną sobotę 
od godz. 16:00 do godz. 17:00 w salce kate-
chetycznej. Zawsze można się umówić telefo-
nicznie lub po mszach w tygodniu. W kolejne 
soboty kancelaria będzie czynna od godz. 
9.00 do godz. 12.00. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone 
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,  
a wszystkim solenizantom i jubilatom  
życzymy 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 
CZWARTEK 
16.07.2020 

16:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Stanisława i Zdzisław  
JAKINIUK 

NIEDZIELA 
19.07.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Celina (w 1 r. śm.), Bolesław, 
Stanisław i Marian MARAS 

CZWARTEK 

23.07.2020 

16:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

 

NIEDZIELA 

26.07.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Maria ANTOSZKÓW (int. 

uczest. pogrzebu) 



   

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

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 

PONIEDZIAŁEK 13.07.2020 

18.00 
† Józef LEWICKI (w 6 r. śm.) i † Józef 
CELMER 

WTOREK 14.07.2020 

18.00  

ŚRODA  15.07.2020 

18.00 
W intencji czcicieli MB Nieustającej 
Pomocy  

CZWARTEK  16.07.2020 

18.00 † Czesław KĘDZIERSKI (w 14 r. śm.) 

PIĄTEK  17.07.2020 

18.00 † Daniel TAFLIŃSKI (w 4 r. śm.) 

SOBOTA  18.07.2020 

12.00 I Komunia święta klasa III C 

18.00 
† Stefania PŁUCIENNIK, † Lech AD-
AMCZYK, † Leszek KRYŃSKI,  
† Wacław (w 6 r. śm.) 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

19.07.2020 

08.00 
†† Marianna, Władysław i Henryk  
RUTA 

12.00 Za Parafian   

18.00 †† Wiktoria i Józef FAJGIER 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

PONIEDZIAŁEK 20.07.2020 

18.00 
†† Czesław i Halina WEREŃ-
SCY, †  Kazimierz KOZŁOWSKI 

WTOREK 21.07.2020 

18.00 

†† Maria i Czesław LENART,  
†† Anna i Mikołaj KOWALCZYK, 
†† Jadwiga i Edward KOLASIŃ-
SCY 

ŚRODA  22.07.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań 
do MB Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  23.07.2020 

18.00 † Bazyli KANIUKA 

PIĄTEK  24.07.2020 

18.00 
† Jan TATARYNOWICZ (w 1 r. 
śm.) i † Zofia 

SOBOTA  25.07.2020 

18.00 
†† Kazimierz i Albina ZALEW-
SCY 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

26.07.2020 

08.00 †† Jan, Halina i Zygmunt 

12.00 Za Parafian   

18.00 
† Genowefa KULBACKA (w 21 r. 
śm.) i †† z rodziny KULBACKICH  
i MARCYNIUK 

 
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 


