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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 14, 13-21)  
 
Cudowne rozmnożenie chleba  
 
 Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią  
na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. 
Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 
 A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest 
pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią 
sobie żywności». 
 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» 
 Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». 
 On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». 
 Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, 
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, 
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwana-
ście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy  
mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 
 

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

 
SIERPIEŃ — miesiąc trzeźwości 

 
 Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć  
w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę  
Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, 
dzięki której Polska zachowała niepodległość,  
a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewic-
ką bezbożną ideologią. Pamięć o zwycięzcach  
z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek,  
a także powód do dumy i do gorliwej walki z wada-
mi narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia  
Polskę. 
Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, 
Narodu i Kościoła. Problemy alkoholowe dotykają 
większość Polaków. „Przezwyciężenie klęski pijań-
stwa i alkoholizmu musi zaczynać się w rodzinie, 
ale całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i pań-
stwo muszą współdziałać i to ze wszystkich sił” – 
często przypominał jeden z największych apostołów 
trzeźwości, sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. 
 



Spożywanie alkoholu osłabia znacząco kondycję zdrowotną Narodu. Związane jest z ponad 
dwustu chorobami, w tym także nowotworowymi. Nadmierne spożywanie alkoholu skraca 
życie średnio o 16-20 lat. W ciągu roku, przez legalnie sprzedawany alkohol, umiera kilkana-
ście tysięcy Polaków. Wielu naszych rodaków znajduje się na skraju życiowej przepaści.  
 Małżeństwo i rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko troski o trzeźwość.  
To również pierwsza i najważniejsza szkoła wychowania do trzeźwości. O tym, jak ważna 
jest trzeźwość rodziców, najłatwiej możemy przekonać się wtedy, gdy popatrzymy na sytua-
cję rodzin dotkniętych dramatem pijaństwa czy choroby alkoholowej. W rodzinach z proble-
mem alkoholowym cierpią wszyscy – i ci, którzy nadużywają alkoholu, i ci, którzy pozostają 
z nimi w bliskim kontakcie. Tych zjawisk szczególnie boleśnie doświadczaliśmy w sytuacji 
panującej pandemii. Jeśli alkoholu nadużywa ojciec czy matka, to taki rodzic przestaje być 
zdolnym do tego, żeby z miłością przyjmować i mądrze wychowywać potomstwo. Upijający 
się rodzic staje się źródłem niewyobrażalnego cierpienia i udręki dla dzieci. Odbiera im wia-
rę w miłość, niszczy ich poczucie bezpieczeństwa. Blokuje rozwój duchowy, moralny i spo-
łeczny. Sprawia, że dzieci popadają w biedę materialną, w społeczną izolację, w problemy 
psychiczne, moralne, duchowe i religijne. W konsekwencji ich życie zamienia się w gehen-
nę, a powstałe w dzieciństwie deficyty utrudniają dorosłe życie. 
Głównym powodem sięgania przez nieletnich po alkohol nie jest ani ich zła wola, ani skłon-
ności czy obciążenia genetyczne, ani przypadkowa „ciekawość”, lecz trudności w radzeniu 
sobie z życiem, sygnalizowane przez bolesne stany emocjonalne. Istotny wpływ mają także 
zgubne obyczaje, wspierające pijaństwo, a także modelowanie zachowań przez zły przykład 
dorosłych i negatywny nacisk rówieśniczy. Badania wskazują, że wczesna inicjacja alkoho-
lowa, pochodzenie z rodziny, w której choćby jeden z rodziców jest uzależniony, znacznie 
zwiększają prawdopodobieństwo popadania w uzależnienia przez dzieci. 
Kryzys rodzin i celowa demoralizacja spowodowały obniżenie w Polsce wieku inicjacji alko-
holowej. Wiele dzieci szuka pomocy w uzależniających substancjach, bo nie otrzymują 
wsparcia u bliskich. Trzeba chronić młodych nie tylko przed alkoholem, lecz także przed 
nikotyną, narkotykami, „dopalaczami”, przed pornografią, przestępczością, przemocą,  
demoralizacją, hazardem czy uzależnieniem od urządzeń elektronicznych i Internetu. Sku-
teczne w zapobieganiu uzależnieniom są: oparta na wierze silna relacja z Bogiem i pozytyw-
na więź z rodzicami, szlachetne wzorce ze strony wychowawców oraz uznawanie przez 
wychowanków za własne tych norm moralnych i wartości duchowych, które są zgodne  
z Ewangelią. Rodzinę, w kształtowaniu dojrzałej osobowości dzieci, powinna wspierać szko-
ła. Dlatego priorytetem odpowiedzialnych nauczycieli i wychowawców jest wychowywanie 
dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie. To nie przekaz wiedzy, lecz tworze-
nie pozytywnych więzi, ukazywanie konstruktywnych wzorców oraz norm postępowania jest 
warunkiem skuteczności programów profilaktycznych. 
 Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłych, jest wy-
mownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością 
pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Jest to 
też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez sub-
stancji, które oszukują i zabijają na raty. Niech jak najwięcej Polaków z odwagą powie: Nie 
piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia. Nie 
piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. Nie piję, bo pamiętam słowa bł. ks. 
Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież, a sięga po alkohol, kto 
rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, że alkohol może 
zniewolić każdego, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną czy wykonywany zawód. 
Nie piję, bo pragnę cieszyć się wolnością, której fundamentem jest cnota trzeźwości. 
 

Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy z radością podejmą decyzję  
o sierpniowej abstynencji.  

Kroczmy razem z Maryją drogą Chrystusowej wolności do pełnego zwycięstwa. 



W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
 
ŚW. JAN MARIA VIANNEY 
Kalendarium życia: 
* Urodził się 8 mają w Lyonie w 1786r. 
* 1799r. Pierwszy raz przyjął Chrystusa do serca. 
* 1803 r. ukończył szkołę podstawową. 
* 1812 r. wstąpił do niższego seminarium du-
chownego. 
* 1813 r. przeszedł do wyższego seminarium 
w Lyonie. 
* 13.08.1015r. Otrzymuje święcenia kapłańskie 
w wieku 29 lat. 
* W 1818 r. przez biskupa zostaje wysłany jako 
kapelan do Ars, gdzie spędza 41 lat. 
* Umiera 4 sierpnia 1859 r. w wieku 73 lat. Pa-
pież Pius X dokonuje beatyfikacji sługi Bożego 
w 1905 roku, a w 1925 r. Pius XI dokonał kanoni-
zacji, a następnie ogłosił Go patronem wszyst-
kich proboszczów w r. 1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako proboszcz parafii w Ars swoją postawą 
i gorliwością obudził w mieszkańcach wiarę- 
powoli nawracało się co raz więcej ludzi. Posia-
dał dar czytania w sumieniach ludzkich i dar pro-
roctwa. Spowiadał długimi godzinami. Prowadził 
bardzo surowy tryb życia (spał na gołych  
deskach, jadł mało i nędznie). Oprócz cierpień 
fizycznych doszły duchowe cierpienia (oschłość, 
lęk o zbawienie, obawa przed odpowiedzialno-
ścią za powierzone sobie dusze i lęk przed są-
dem Bożym, przez 35 lat był nękany przez szata-
na).  
Ojciec Święty ustanowił św. Jana Maria Vian-
neya ogłaszając go patronem wszystkich 
Kapłanów (dotąd był patronem proboszczów). 
 
 
 

 

W TYM TYGODNIU: 
 

ODPUST ZUPEŁNY 
Dzisiaj można zyskać odpust zupełny tzw.  
Porcjunkuli. Udziela się go tym, którzy nawiedzą 
kościół katedralny, bazylikę mniejszą lub kościół 
parafialny i tam pobożnie odmówią OJCZE 
NASZ I WYZNANIE WIARY.  

 
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.  

 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 

Zmiana tajemnic różańcowych w środę  
po Mszy św. Wszystkie Róże nadal modlą się  
o ustanie pandemii oraz modlą się o abstynencję 
i trzeźwość w narodzie. 
 

PIERWSZE DNI MIESIĄCA 
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek  
i sobota miesiąca. 
 

ADORACJA  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

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

 
MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIOŁACH  

FILIALNYCH W OKRESIE WAKACYJNYM  
Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy  
na msze św. do kościoła parafialnego w Kaliszu 
Pomorskim.  
 

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 

  i 



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

02.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno — błagalna za  
Danutę 

06.08.2020 

CZWARTEK 

16:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

O łaskę zdrowia dla Stefanii 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

09.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ † Stanisław WAWRZYNIAK 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

02.08.2020 

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

12.00 Za Parafian   

18.00 †† Kazimierz i Krzysztof JAKSZUK 

PONIEDZIAŁEK 03.08.2020 

18.00 † Marian ADAMCZYK 

WTOREK 04.08.2020 

18.00 † Józef OSIŃSKI (w 3 r. śm.) 

ŚRODA  05.08.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  06.08.2020 

18.00 

†† Jan i Jan oraz †† Sabina RUTKO-
WSCY, † Leokadia OLEJARNIK,  
† Józef ARENT i † Maria NOWAK  
(w 2 r. śm.) 

PIĄTEK  07.08.2020 

18.00 † Albin STANIECKI 

SOBOTA  08.08.2020 

18.00 
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę 
ślubu Zbigniew i Barbara RUKAT  

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

09.08.2020 

08.00 
†† Kazimierz (w 39 r. śm.) i Ewa 
KRANC  

12.00 
Dziękczynno - błagalna w 80 rocznicę 
urodzin  

18.00 
†† Salomea i Władysław BIEŃKOW-
SCY  

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 


