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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mt 15, 21-28) 
Wiara niewiasty kananejskiej  
 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy  
z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 
ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. 

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». 
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu 

Izraela». 
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». 
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczenię-

tom». 
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają  

ze stołu ich panów». 
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się 

stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. 
 

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

 
100 LAT TEMU ZGINĄŁ  

KS. IGNACY SKORUPKA –  
SYMBOL BITWY WARSZAWSKIEJ 

 
100 lat temu, 14 sierpnia 1920 r., w walkach 
pod Ossowem zginął ks. Ignacy Skorupka, 
kapelan Wojska Polskiego. Jego śmierć 
stała się symbolem bohaterstwa i poświę-
cenia za ojczyznę. 
Ignacy Skorupka urodził się 31 lipca 1893 r.  
w Warszawie. Pochodził z rodziny mieszczań-
skiej. Jego przodkowie brali udział w Powsta-
niu Styczniowym. Od młodości był przewidy-
wany do stanu duchownego. Do seminarium 

wstąpił w 1909 r., pięć lat później otrzymał święcenia kapłańskie. 
Ignacy Skorupka kształcił się w Akademii Duchownej w Piotrogrodzie (jednak nie ukończył nau-
ki), potem pełnił posługę duszpasterską w różnych częściach Rosji. Po powrocie na ziemie  
polskie został wikarym w Łodzi. Udzielał się społecznie, pomagał sierotom, krzewił oświatę.  
W 1919 r. przybył ponownie do Warszawy. Ks. Ignacy Skorupka był kapelanem 236. ochotnicze-
go pułku piechoty (Legii Akademickiej), złożonego głównie z gimnazjalistów i studentów. Pełnił 
też m.in. funkcje notariusza warszawskiej kurii metropolitalnej oraz kapelana Ogniska Rodziny 
Maryi na Pradze. Na wiadomość o zagrożeniu Warszawy ze strony bolszewików wstąpił ochotni-
czo do wojska. Uzyskał poparcie, choć nie od razu, ze strony ks. kard. Aleksandra Kakowskiego.  
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Wraz ze swym oddziałem stacjonował na warszawskiej Pradze. Późnym wieczorem 13 sierpnia 
wyruszył z koszar na front – przez Ząbki i Rembertów przedostał się do Ossowa pod Wołomi-
nem. 14 sierpnia, w czasie jednego z kontrataków na pozycje wroga, duchowny włączył się  
do boju. 
Według relacji świadków młody kapelan zagrzewał do walki współtowarzyszy. 
„W bitwie pod Ossowem młodociany żołnierz nie wytrzymał ataku i zaczął się cofać. Cofa-
li się oficerowie i dowódca pułku. Wtedy ks. Ignacy Skorupka zebrał koło siebie kilkuna-
stu chłopców i z nimi poszedł naprzód. Widząc cofającego się dowódcę pułku, krzyknął 
do niego: <<Panie pułkowniku, naprzód!>>. <<A ksiądz?>>, zapytał pułkownik. <<Panie 
pułkowniku, za mną!>>. <<Chłopcy za mną!>>. Poszli naprzód. Wielu poległo; padł rażony 
granatem i ks. Skorupka” – pisał ks. kard. Aleksander Kakowski, który – jak podkreślił –  
po bitwie zbierał relacje u rannych. 
W rzeczywistości kapelan zginął od postrzału w głowę. Przed pójściem do boju nałożył na szyję 
stułę. W zależności od tego, jak podają przebieg sytuacji przekazy historyczne i relacje, mógł 
mieć na sobie także komżę lub żołnierski płaszcz. Wiele wspomnień wskazuje, że dzierżył  
w ręce krzyż. Tak też utrwalił jego ostatnie chwile dwukrotnie Jerzy Kossak, autor obrazów: 
„Śmierć ks. Ignacego Skorupki” oraz „Cud nad Wisłą”. W obu przedstawieniach duchowny jest 
centralną postacią w walce. 
Pierwsze o śmierci księdza poinformowało w swym meldunku dowództwo Frontu Północnego: 
„W 236. pułku piechoty ochotniczej”. 
 

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

Opowiadanie: O ŹRÓDLE RADOŚCI  
 
Z dala od wielkomiejskiego gwaru, wśród ośnieżonych górskich szczytów, znajdowała się mała 
chata. Mieszkał w niej stary góral, który dawno temu opuścił swoje rodzinne miasto, gdyż bardzo 
pragnął zaznać spokoju. 
Czasami trafiali do niego zbłąkani turyści. Zawsze mogli liczyć na życzliwość gospodarza, który 
częstował ich ciepłą strawą i zapewniał wszystkim miejsce do spania. Jeśli tylko goście mieli 
chęć na rozmowę, opowiadał im taką oto historię. 
W czasach, kiedy na świecie nie było jeszcze samochodów, a ludzie przeważnie podróżowali 
konno, żył pewien człowiek, znany z tego, że zawsze chodził smutny. Wielu próbowało go roz-
weselić. Przybywali w tym celu nawet z najdalszych stron świata, ale nikomu ta sztuka się nie 
udała. Wreszcie człowiek ów, zirytowany, że tylu ludzi przyjeżdża jedynie po to,  
by wywołać uśmiech na jego twarzy, opuścił miasto i ruszył w góry, do chaty, w której mieszkał 
sędziwy starzec. Słynął on z porad, których udzielał stroskanym wędrowcom. Dlatego też nasz 
bohater postanowił poprosić mędrca o pomoc. 
Kiedy dotarł na miejsce, nieśmiało zapukał do drzwi i wszedł do środka. Przy oknie na drewnia-
nym stołku siedział starzec z siwą brodą i wpatrywał się w horyzont. 
- Potrzebuję twojej rady - rzucił od progu przybysz. 
Zmieszał się, gdyż gospodarz przez dłuższą chwilę milczał. Na koniec odezwał się cichym,  

pełnym spokoju głosem: 
- Jakiej pomocy potrzebujesz? Wielu przychodzi 
do mnie, licząc na to, że dam im receptę  
na życie, że moje słowa rozwiążą wszystkie  
problemy, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. 
- Jestem smutnym człowiekiem - rzekł wędro-
wiec. - Nic mnie nie cieszy. Ludzie przybywają 
nawet z dalekich stron, by mnie rozweselić, ale 
im się to nie udaje. Nigdy w życiu nie byłem rado-
sny. Chciałbym zaznać tego uczucia. 
Starzec poprosił swego gościa, by usiadł, a sam 
pogrążył się w zadumie. Po krótkim czasie  
 
 

 



rzekł: 
- Widzisz, wydaje mi się, że problem tkwi  
w Tobie. 
- Jak to? Nie rozumiem... 
- Nie oczekuj, że to ludzie sprawią ci radość, 
bowiem największe szczęście płynie z dawania 
radości innym. 
Wędrowiec wstał z krzesła, podziękował za radę 
i ruszył w drogę powrotną. Teraz już wiedział,  
co ma robić, by być radosnym człowiekiem. 
 

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

W TYM TYGODNIU: 
 

PODZIĘKOWANIA DLA PROBOSZCZA  
KS. KAZIMIERZA SERAFINA 

Składamy Księdzu Kazimierzowi najserdeczniej-
sze podziękowania za 4-letnią pracę duszpaster-
ską w naszej parafii. Dziękujemy za Jego świa-
dectwo żywej, głębokiej wiary i za przybliżanie 
nam Słowa Bożego. Dziękujemy za każdą odpra-
wioną mszę świętą, mądre i pouczające kazania, 
posługę spowiedzi, wszystkie udzielone sakra-
menty i wizyty duszpasterskie w naszych  
domach. Dziękujemy Księdzu za liczne gesty 
życzliwości, poświęcony czas i troskę.  
Życzymy Księdzu dużo zdrowia, wielu Łask  
Bożych i życzliwych ludzi oraz odwagi, by stale 
przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, 
by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone. 
Bóg zapłać za Księdza obecność wśród nas!  
Za każdy rok, dzień, 
godzinę, minutę, 
chwilę. Pozostaną 
one w Naszej  
pamięci na zawsze. 
Zapewniamy o mo-
dlitewnej pamięci  
i nigdy nieprzemija-
jącej wdzięczności. 
 

 

Bóg zapłać za wszystko! 

               Parafianie  

 
 

NOWY PROBOSZCZ W NASZEJ PARAFII 
Z dniem 17 sierpnia ks. Kazimierz Serafin prze-
kazuje Parafię ks. Tomaszowi Jaskółce  - nowe-
mu proboszczowi. Życzymy Mu wiele łask i bło-
gosławieństwa Bożego oraz darów Ducha Świę-
tego dla zadań Mu powierzonych. 

 
 
 
 
 

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. 
 

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 

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

KĄCIK HUMORU 
 

Bóg i słodycze  
Pewna mama, kiedy stwierdziła, że z kredensu 
„wyparowują” różne słodycze, postanowiła  
nauczyć swoje dziecko podstaw moralności.  
- Kiedy podkradałeś torcik, czy wiedziałeś,  
że Bóg był wtedy razem z tobą, choć Go nie 
widziałeś?  
- Oczywiście – odpowiedziało dziecko z zapałem. 
Przysmaki jednak nadal znikały. Mama zapytała 
znowu:  
- Czy wiedziałeś, że Bóg w tym momencie  
widział cię?  
- No pewnie.  
- I jak sądzisz, co by ci powiedział, widząc,  
że podkradasz słodycze?  
- On by mi powiedział: „Jesteśmy tutaj tylko Ty  
i Ja, weź sobie dwa ciasteczka!”.  

 I 



   INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

16.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno - błagalna z okazji 
urodzin Marii 

20.08.2020 

CZWARTEK 

16:00 

BIAŁY ZDRÓJ 

INTENCJA WOLNA 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

23.08.2020 

10:00 

BIAŁY ZDRÓJ † Mirosław MARAS 

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

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  

PONIEDZIAŁEK 17.08.2020 

18.00 
† Arkadiusz TRYZNO (w 15 r. śm.) i 
†† z rodzin ROJEK i SZYNAL 

WTOREK 18.08.2020 

18.00 † Bożena CAR (int. uczest. pogrzebu) 

ŚRODA  19.08.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  20.08.2020 

18.00 
† Andrzej JASKULSKI (w 5 r. śm.) i 
Leokadia FILIPCZUK 

PIĄTEK  21.08.2020 

18.00 † Ewa CHEŁSTOWSKA 

SOBOTA  22.08.2020 

18.00 †† Mieczysław i Anna KURYŁOWSCY  

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

23.08.2020 

08.00 
† Janina (w 1 r. śm.) i Józef (w 34 r. 
śm.) KILIJAŃSCY 

12.00 Za Parafian 

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 


