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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 13, 44-52) 
 
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci  
 
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 
 «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pe-
wien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał,  
i kupił tę rolę. 
 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych 
pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał,  
i kupił ją». 
 
 «Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagar-
niającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, 
dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą anioło-
wie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów. 
 Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». 
 A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 
królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydo-
bywa rzeczy nowe i stare». 
 

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

NAJWAŻNIEJSZA UMIEJĘTNOŚĆ W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM  
 

  
 Pokora jest postawą uczciwości 
wobec całego otaczającego nas świa-
ta. Nie jest to rodzaj umniejszenia wła-
snej wartości, co należy postrzegać 
jako tendencję neurotyczną, lecz praw-
da o nas samych. Jest to przekonanie 
o tym, że zostaliśmy stworzeni 
z nicości i odkupieni całkowicie za dar-
mo. Z chrześcijańskiego punktu widze-
nia prawdziwa pokora opiera się na 
tych dwóch prawdach teologicznych. 
 Zastanówmy się przez moment 
nad sposobem, w jaki noworodek za-
czyna doświadczać rzeczywistości. 
Gdy patrzy na przedmioty  
 

 



wokół siebie, nie odróżnia jednych od drugich. Nie zna różnicy pomiędzy ogniem a wodą, 
dopóki jej nie doświadczy. Nie przedkłada tego, co piękne, nad to, co brzydkie, ponieważ nie 
jest jeszcze w stanie uchwycić różnic. Cieszy się samym faktem patrzenia, nie zwracając 
uwagi, na co patrzy. Ta wyjątkowa sztuka radowania się faktem patrzenia bez zwracania 
uwagi, na co się patrzy, jest zdolnością cieszenia się rzeczywistością, którą Bóg nas obda-
rza przez całe nasze życie. Nie znaczy to oczywiście, że nie powinniśmy rozróżniać 
i dokonywać analiz, ale że nie powinniśmy tak zaangażować się w samo rozróżnianie 
i analizowanie, aby przez to nie móc cieszyć się życiem jako takim. Proces wychowawczy 
w kulturze zachodniej sprawia, że szybko tracimy ten fundamentalny i pierwotny rodzaj  
radowania się życiem. Stwarza się w nas potrzebę i pragnienie analizowania wszystkiego 
i redukowania każdego doświadczenia do zasad logiki opartej na zależności przyczynowo -
skutkowej, na użyteczności, na skuteczności i korzyściach. 
Pokora serca jest zdolnością bycia ze względu na Boga. On powołał nas do życia. Czego 
więcej można oczekiwać niż radości z tego właśnie? Nie prosiliśmy o to, nie oczekiwaliśmy 
na nic. Tak się po prostu stało. Ale nie możemy cieszyć się tym w pełni bez pokory serca. 
My chcemy wiedzieć: „Co powinienem zrobić z moim życiem? Akceptuję je czy też nie?”. 
Możemy stawiać takie pytania, ponieważ jesteśmy wolni. I ta właśnie wolność odróżnia nas 
od reszty stworzenia. 

  

Pokora serca jest zdolnością bycia ze względu na Boga.  
On powołał nas do życia.  

 
 Jedną z dróg osiągnięcia tej kluczowej postawy chrześcijańskiej jest poznanie  
na nowo, co znaczy „po prostu być” – pozwolić nam samym odpocząć przed Bogiem takimi, 
jakimi nas stworzył, bez innego zamiaru, starania lub celu niż poddać się Mu na nowo. Na to 
jest nastawiona modlitwa kontemplacyjna i taki jest ostateczny cel każdego ćwiczenia  
duchowego. Do nas należy przygotowanie naszych zmysłów poprzez wewnętrzne wycisze-
nie, tak aby tajemnica Bożej obecności była dla nas równie ważna, jak myślenie o Bogu. 
Nasz udział nie polega na niczym innym, nawet nie na usuwaniu na bok powierzchownych 
rozproszeń przechodzących przez nasz umysł, tylko na zagłębieniu się we wszechobecnym 
pokoju. Takie ukierunkowanie modlitwy kontemplacyjnej jest niezwykle bliskie doświadcze-
niu samego istnienia, bliskie zjednoczeniu z Bogiem, w które On nas wprowadza. Nie jeste-
śmy w stanie doprowadzić do takiego zjednoczenia, ale możemy przygotować samych sie-
bie na otrzymanie go poprzez uczenie się na nowo „po prostu bycia” w Bożej obecności. 
 Pokora serca to nie tylko „po prostu być”, to również spontaniczna zdolność „po pro-
stu robienia czegoś”. Nie można jednak „po prostu czegoś robić” bez uprzedniego poznania, 
co znaczy „po prostu być”. Z doświadczenia „po prostu bycia” wynika, że ktoś może być 
zadowolony z samego faktu „po prostu robienia czegoś”. „Po prostu coś robić” nie oznacza, 
że nie mamy celów, nie myślimy, nie planujemy. Podobnie jak dziecko cieszy się „po prostu 
patrzeniem”, gdy tylko nauczy się rozróżniać rzeczy, które widzi, tak i my musimy być 
w stanie coś robić, nie tracąc zdolności do oceny. Nasz problem polega na tym, że jesteśmy 
uwikłani w to, co robimy i dlaczego robimy – analizując, planując, martwiąc się. W ten spo-
sób gubimy radość tego, co jest zawsze dostępne – „po prostu robienia czegoś”. 
„Po prostu być” i „po prostu coś robić” – to dwa wielkie dary Boga, stanowiące podstawę 
każdego daru. Musimy wciąż na nowo powracać do nich i pielęgnować je. Wydarzenia dnia 
codziennego muszą być osadzone w określonej perspektywie, która rodzi się z głębokiego 
sensu modlitwy oraz z poznania, w jaki sposób stajemy przed Bogiem. Tak więc rzeczywi-
stość, która nas otacza, może być postrzegana przez nas jako działanie Ducha Świętego, 
zamierzone z pełną starannością ze względu na nasze szczególne potrzeby. Każde wyda-
rzenie jest dotykiem palca Boga, który rysuje w nas – w naszym ciele, duszy i duchu – praw-
dziwy obraz swojego Syna, istnienia, którym Ojciec nas obdarzył i które nam przywrócił. 
 Jeśli chcemy być kimś innym, niż Bóg zamierzył, to tracimy czas. Nic z tego nie  
 
 
 
 



będzie. Największą umiejętnością w życiu jest 
być tym, kim Bóg chciał, abyśmy byli, gdy po-
woływał nas do istnienia. Żadna nasza idea nie 
może tego zmienić. Przyjęcie tego daru ozna-
cza również zaakceptowanie Bożej woli wobec 
nas. Ta akceptacja jest kluczem do wzrastania 
i ostatecznego wypełnienia. 

 
—————————————————- 

 
Opowiadanie: 

O tym co najważniejsze… 
 
 Pewien król pomyślał sobie kiedyś,  
że wszystko robiłby prawidłowo, gdyby znał 
właściwą na to porę; gdyby zawsze wiedział,  
z jakimi ludźmi ma przestawać, a z jakimi nie;  
i gdyby zawsze miał rozeznanie, które z jego 
dzieł jest najważniejsze. Zwołał wszystkich 
uczonych mężów swojego kraju, ale udzielili 
mu oni odpowiedzi, które go nie zadowoliły. 
Wtedy postanowił spytać o to słynącego z wiel-
kiej mądrości pustelnika. Pustelnik przekopy-
wał właśnie grządki przed swoją chatą i spra-
wiał wrażenie wyczerpanego. Król wziął zatem 
łopatę i kopał godzina po godzinie ziemię, zaś 
pustelnik przez cały czas milczał. O zmierzchu 
przyszedł z lasu brodaty mężczyzna z ciężkimi 
obrażeniami. Pustelnik wraz z królem pielęgno-
wali go, jak tylko mogli najlepiej. Tak to zastał 
ich wieczór. Król był w końcu tak zmęczony,  
że zasnął na progu. O świcie brodaty mężczy-
zna wyznał mu słabym głosem, że chciał go 
zabić z powodu wyroku śmierci dla swego bra-
ta, ale teraz, skoro uratował m on życie, będzie 
mu służył po kres swoich dni wraz ze swoimi 
synami. Król wybaczył mu, obiecał przysłać 
swojego lekarza i udał się ponownie do pustel-
nika, aby przedłożyć mu swoje trzy pytania. 
"Już przecież otrzymałeś odpowiedź", odrzekł 
pustelnik. "Gdybyś wczoraj nie przejął mojej 
pracy, człowiek ten napadłby na ciebie. A za-
tem kopałeś moje grządki we właściwej porze, 
ja byłem najważniejszym człowiekiem, zaś 
najważniejszym dziełem było wyświadczone mi 
dobro. Następnie był czas na pielęgnowanie 
tego zranionego człowieka, to było wtedy  
rzeczą najważniejszą; inaczej wykrwawiłby się 
bez pojednania z tobą. Wówczas to on był dla 
ciebie najważniejszych człowiekiem, a to, co 
dla niego zrobiłeś, najważniejszym dziełem. 
Zapamiętaj więc sobie: Najważniejszym cza-
sem jest zawsze dana chwila. Najważniejszym  
 
 
 
 

człowiekiem jest zawsze ten, z którym los nas 
w danej chwili zetknął. A najważniejszym dzie-
łem jest zawsze czynienie mu dobra. Tylko to 
jest życiowym powołaniem człowieka." 
 

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

W TYM TYGODNIU: 
 

MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIOŁACH  
FILIALNYCH W OKRESIE WAKACYJNYM  

Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy 
na msze św. do kościoła parafialnego w Kali-
szu Pomorskim.  
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW  
I POJAZDÓW MECHANICZNYCH  

W niedzielę 26 lipca, po każdej mszy św.  
odbędzie się błogosławieństwo kierowców  
i pojazdów. Ofiary składane przy błogosławień-
stwie przeznaczone są na cele misyjne.  
 
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. 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz. 
9:00 do godz. 12:00 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  
życzymy wiele łask Bożych. 

Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej  
Polski w Kaliszu Pomorskim 

 ks. Kazimierz Serafin – proboszcz 
 ks. Przemysław Gracek - wikariusz 

 i 



   

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

26.07.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Maria ANTOSZKÓW (int. 

uczest. pogrzebu) 

30.07.2020 

CZWARTEK 

16:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

INTENCJA WOLNA 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

02.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno — błagalna za  
Danutę 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

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 rodzin KULBACKICH i MARCY-
NIUK 

PONIEDZIAŁEK 27.07.2020 

18.00 
† Teresa SZCZERBA i † Stefania 
TWOREK 

WTOREK 28.07.2020 

18.00 † Anna ROMANIUK 

ŚRODA  29.07.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do 
MB Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  30.07.2020 

18.00 
† Paweł BIELSKI, † Wacław JAŚKIE-
WICZ, †† Dominik i Bronisława 

PIĄTEK  31.07.2020 

18.00 

Dziękczynno — błagalna do MB i Du-
cha Św. dla uczestników nabożeństw 
majowych przy krzyżu na ul. Wojska 
Polskiego, a dla †† o łaskę nieba 

SOBOTA  01.08.2020 

18.00 
†† Henryk i Mirosław LEWANDOW-
SCY 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

02.08.2020 

08.00 † Mirosław ROMANIUK (w 1 r. śm.) 

12.00 Za Parafian  

18.00 †† Kazimierz i Krzysztof JAKSZUK 

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 


