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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 14, 22-33) 
 
Jezus chodzi po jeziorze  
 
 Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli  
do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wy-
szedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 
 Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr 
był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa,  
i ze strachu krzyknęli. 
 Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» 
 Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po 
wodzie!» 
 A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do 
Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, 
ratuj mnie!» 
 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, 
człowiecze małej wiary?» 
 Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed 
Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 
 

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

NIE BÓJ SIĘ CHODZIĆ PO WODZIE 
 

 W dzisiejszej Ewangelii św. Piotr 
zachowuje się tak, jak wiele osób współ-
cześnie żyjących. Wielu miałoby ochotę 
zrobić test Jezusowi: „Jeżeli to Ty  
jesteś, każ mi przyjść do siebie po wo-
dzie”. Zapewne nasz apostoł zdziwił się, 
kiedy na tak irracjonalny pomysł, usłyszał 
zwyczajne: „Przyjdź”. Czymś zupełnie 
ludzkim jest stan niedowierzania. Bożą 
łaską jest jednak odważyć się, podjąć 
ryzyko. Często właśnie w ten sposób  
może zrodzić się prawdziwa i żywa wiara, 
która rodzi wyznanie: „Prawdziwie jesteś 
Synem Bożym”. 
Niektórzy uważają, że ludzie dzielą się na 

wierzących i niewierzących. Jednak istnieje jeszcze jedna grupa osób: ciągle niezdecydowa-
nych. Bycie w tej grupie jest wygodne, bo nie  trzeba przyjmować konsekwencji wyboru.  Nikt się 
 



nie czepia, nikt niczego nie chce. Owszem. Jednak ceną za święty spokój jest duchowy marazm, 
a kiedyś może także poczucie zmarnowanego życia. Taki człowiek sam sobie odbiera możliwość 
duchowego wzrostu. W rozwoju wiary potrzeba podjęcia decyzji, postawienia pierwszego kroku. 
Wyobraź sobie, że jesteś łodzią, którą zacumowano przy przystani. Jest bezpiecznie i wygodnie. 
Nie groźne są wysokie fale, ani burze czy sztormy. Tyle, że nie o to chodzi. Każdy statek został 
zbudowany po to, by wypłynąć na szerokie wody, wyruszać w nieznane, przeżyć przygody,  
dopłynąć do innego brzegu. Co jest powołaniem człowieka? Czy w życiu chodzi, aby tylko było 
nam wygodnie? Czy o coś więcej? 
 Zaproś Jezusa do swojego życia. Przeżyjesz przygodę, której nigdy byś sobie nie zapla-
nował. Nie ma w tej wyprawie gwarancji, że wszystko będzie, jak w bajce, że nie zaczniesz  
tonąć w problemach. Masz jednak zapewnienie, że Jezus w każdym momencie wyciągnie rękę  
i chwyci Cię. Niektórzy pomyślą, że idąc z Bogiem trzeba coś stracić, może nawet wszystko 
poświęcić. To czysto ludzkie myślenie. Bóg zawsze zaoferuje więcej. On nie da się prześcignąć 
w obdarowywaniu. Dlatego: „Nie lękaj się!”. To zdanie pada 365 razy w Biblii. Tak jakby Pan Bóg 
chciał nam to mówić każdego dnia. 

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

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
 

 Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, obchodzone 15 sierpnia, to jedno z naj-
starszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. 
W polskiej tradycji znane jest jako święto Matki 
Bożej Zielnej. Dogmat o wniebowzięciu NMP 
ogłosił papież Pius XII w 1950 r. Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to naj-
większy odpust na Jasnej Górze. Na obchody  
co roku przybywają setki tys. uczestników pie-
szych pielgrzymek z całego kraju. Biorą w nich 
udział też pielgrzymi z zagranicy. 
 Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele 
bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród 
innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwa-
niem Matki Bożej Wniebowziętej. Powstało osiem 
zakonów pod tym wezwaniem. To przekonanie 
wiernych, że Maryja po śmierci została wraz  
z ciałem i duszą wzięta do nieba, potwierdził  
64 lata temu swoją decyzją papież Pius XII i ogło-
sił dogmat o wniebowzięciu NMP (dogmat - obja-
wiona, niepodważalna prawda wiary). 
Do ogłoszenia tego dogmatu miało dojść wcze-
śniej, w czasie trwania Soboru Watykańskiego I 
(1869-1870), ale jego obrady zostały przerwane  
z powodu wybuchu wojny prusko-francuskiej  
w 1870 r. 

 Święto ku czci Maryi wziętej do nieba obchodzone było już w pierwszych wiekach pod 
nazwą "zaśnięcia Maryi", potem zastąpiono je Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny.  
Ok. VI wieku w Konstantynopolu uroczystości ustalono na dzień 15 sierpnia; od następnego 
stulecia zaczęto je obchodzić i w Europie. Kościoły wschodnie, zachowujące kalendarz starego 
stylu (juliański) obchodzą święto 13 dni później, czyli 28 sierpnia. W Jerozolimie obchody święta 
odbywały się w kościele położonym w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się grób,  
z którego - jak głoszono - Maryja została wzięta do nieba. Święto Wniebowzięcia zalicza się  
do najstarszych na ziemiach polskich uroczystości maryjnych. Potwierdzeniem tego jest wybór 
Najświętszej Maryi Panny na patronkę metropolii gnieźnieńskiej w X w. (Królowa Polski).  
Największym dziełem polskiej sztuki rzeźbiarskiej jest zaś wykonany w XV w. przez Wita  
 
 

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=443&w=marazm&s=1009
http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=443&w=burze&s=1009
http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=443&w=m%C3%B3wi%C4%87&s=1009


Stwosza ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie 
- przedstawia scenę zaśnięcia, wniebowzięcia  
i ukoronowania Matki Bożej. 
W Kościele katolickim dni poprzedzające uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
są tradycyjnie okresem pielgrzymek do sanktua-
riów maryjnych, a u unitów i prawosławnych 
święto Zaśnięcia Maryi poprzedza 14-dniowy 
post. 15 sierpnia to dzień kulminacji licznych 
pielgrzymek pieszych, które spotykają się na 
Jasnej Górze w Częstochowie. Co roku bierze  
w nich udział ok. 250 tys. pątników z całej Polski. 
W tradycji ludowej święto 15 sierpnia jest dzięk-
czynieniem za zebrane plony. Tego dnia przyno-
si się do kościoła do poświęcenia bukiety złożo-
ne ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i ziół. 
Wokół święta powstało w kulturze polskiej wiele 
zwyczajów związanych z poświęconymi w ten 
dzień wiankami uplecionymi ze świeżych ziół, 
które miały zabezpieczać przed wieloma choro-
bami. 
Największe uroczystości w dniu święta, z udzia-
łem przedstawicieli parlamentu i Episkopatu Pol-
ski oraz licznych pielgrzymów, odbywają się  
na Jasnej Górze w Częstochowie. Czciciele Ma-
ryi w Polsce przypisują je szczególnemu wsta-
wiennictwu Matki Bożej. W tym dniu w latach 
1923-47 i ponownie od 1992 r. Wojsko Polskie 
obchodzi swoje święto. 
 

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

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. 

 
WNIEBOWZIĘCIE NMP 

Msze św. w sobotę 15 sierpnia w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP tak jak w każdą niedzielę. 
Ofiary przeznaczone są na katedrę. 

 
MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH 

W OKRESIE WAKACYJNYM  
Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy  
 
 
 
 

na msze św. do kościoła parafialnego w Kaliszu 
Pomorskim.  
 

NOWY PROBOSZCZ W NASZEJ PARAFII 
Z dniem 17 sierpnia ks. Kazimierz Serafin prze-
kazuje Parafię ks. Tomaszowi Jaskółce - nowe-
mu Proboszczowi, życząc mu wiele łask Bożych  
i opieki Matki Bożej Królowej Polski w tej parafii 
dla dobra wiernych. 
  

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. 
 

KORONAWIRUS 
W związku z pandemią prosimy, by przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa i higieny poprzez obmycie 
rąk i trzymanie maski na twarzy i nosie. 
 

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

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

09.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ † Stanisław WAWRZYNIAK 

13.08.2020 

CZWARTEK 

16:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Bronisława NAWSEROT (w 1 r. 
śm.)  

WNIEBOWZIĘCIE NMP 

SOBOTA 15.08.2020 

Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin 

Julii oraz dla dzieci i wnuków 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

16.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno - błagalna z okazji 
urodzin Marii 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

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  

PONIEDZIAŁEK 10.08.2020 

18.00 †† Piotr i Ryszard BŁĄDEK 

WTOREK 11.08.2020 

18.00 
Dziękczynno – błagalna w 1 rocznicę 
ślubu Michaliny i Michała oraz  
w 85 rocznicę urodzin Zofii  

ŚRODA  12.08.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

18.00 † Józef SZTOBRYŃ 

CZWARTEK  13.08.2020 

18.00 
† Walentyna DOBRZELEWSKA (int. 
uczest. pogrzebu)  

PIĄTEK  14.08.2020 

18.00 
† Zofia PIWNICKA w 1 r. śm.  (int. 
męża z rodziną) 

WNIEBOWZIĘCIE NMP 
SOBOTA  15.08.2020 

8.00 
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę 
ślubu Jadwigi i Ryszarda 

12.00 Za Parafian  

18.00 † Bogdan ZAWROT (w 8 r. śm.)  

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

16.08.2020 

08.00 
†† Jan, Anna, Janina i Jan z rodziny 
TWOREK 

12.00 † Antoni JASIŃSKI (w 8 r. śm.) 

18.00 † Piotr SAŁAHUB  

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 


