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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia  (Mt 18, 15-20) 
Upomnienie braterskie  
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego 
albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli 
i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech  
ci będzie jak poganin i celnik. 
 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są 
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».  
 

—————————————————————————————————— 
 

NARODZINY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY — MATKI BOŻEJ 

8 września  
 

 Kult Maryi Panny pod tytułem Na-
rodzenia rozpoczął się już w V w. w Jero-
zolimie i łączył się z uroczystością dedy-
kacji, czyli poświęcenia bazyliki w miejscu 
Jej narodzenia. Dwie wielkie stolice pań-
stwowe Bizancjum i Rzym zaczęły obcho-
dzić święto Narodzenia Maryi Panny  
w VII w. Potem zaczęło się ono rozsze-
rzać w Kościele jako jedno z ważniej-
szych świąt Maryjnych, bo zapowiadało 

narodzenie Jezusa Chrystusa. Ten związek między narodzeniem Maryi i narodzeniem Jezu-
sa bezpośrednio wyjaśniają czytania biblijne. Szczególnie proroctwo Micheasza (Mi 5, 1-4a)  
oraz Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23). 
 Tradycja przekazuje, że rodzicami Najświętszej Maryi Panny byli św. Anna i św. Joa-
chim. Byli oni pobożnymi Żydami, którzy mimo sędziwego wieku nie mieli potomstwa.  
W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim 
gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim 
bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze 
wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu,  
by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się Matką Boga. Nie znamy miejsca urodzenia  
 



Maryi ani też daty jej przyjścia na ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyjścia przyjęty 
pierwszy rok naszej ery jako datę narodzenia Chrystusa, to należy się zgodzić, że Maryja 
przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. 
 W objawieniach Marii z Agredy spisanych w dziele "Mistyczne Miasto  
Boże" napisano, że Maryja urodziła się 8 września. Jako kilkuletnie dziecko Maryja została 
przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest  
obchodzone w Kościele wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 21 listo-
pada. Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto 
powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał 
zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi 
I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie  
wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzo-
no się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali senatu 
rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami  
do Bazyliki Matki Bożej Większej. Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu 
obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozsze-
rzało się w Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicz-
nościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów. 
 W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej 
Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, brano się 
do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża  
Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z 
kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie 
dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wte-
dy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki. 
 We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. We Wło-
szech są nawet sanktuaria - a więc miejsca, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy 
Maryi-Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą między innymi: Madonna Bambina w Forno 
Canavese, Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej - najwspanialszej świątyni wznie-
sionej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna Bambina w kaplicy 
domu generalnego Sióstr Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego 
zgromadzenia. Czwarte sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Morcatelle - znajduje się 
tam obraz namalowany przez św. Weronikę Julianę (+ 1727). 
 Maryja choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę 
i nie była do niczego zdeterminowana. Wspomniane święto przypomina nam, że tak jak każ-
dy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała 
swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia 
odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia". 
 

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

OPOWIADANIE: Na wzór Maryi 
 
 Pewnej nocy miałem cudowny sen. Zobaczyłem  
długą drogę, która z ziemi pięła się ku górze, by zginąć  
pośród chmur, kierując się ku niebu. Nie była to jednak  
droga wygodna. Co więcej pełna była przeszkód, usiana 
zardzewiałymi gwoźdźmi, ostrymi i tnącymi kamieniami, 
kawałkami szkła. Ludzie wędrowali tą drogą boso. Gwoździe 
wbijały się w ciało, wielu miało zakrwawione stopy. Mimo 
tego nie rezygnowali, chcieli dojść do nieba. Każdy krok 
wywoływał cierpienie. Wędrówka była powolna i trudna. 
 Potem w moim śnie ujrzałem Jezusa, który szedł  
 

http://sanctus.com.pl/szczegoly/78/mistyczne_miasto_boze_czyli_zywot_matki_boskiej
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naprzód. On również szedł boso. Szedł wolno, 
ale zdecydowanie. Ani razu nie zranił sobie 
stopy. Jezus szedł i szedł. Wreszcie dotarł do 
nieba i tam usiadł na wielkim, złocistym tronie. 
Spoglądał w dół, obserwując tych, którzy usiło-
wali wejść. Spojrzeniem i gestami zachęcał 
ich. Zaraz po Nim szła również Maryja, Jego 
Matka. Maryja szła jeszcze szybciej niż Jezus. 
Wiecie dlaczego? Stawiała swe stopy na śla-
dach pozostawionych przez Jezusa. Szybko 
dotarła więc do Syna, który posadził Ją  
na wielkim fotelu, po swej prawej stronie. 
 Maryja również zaczęła dodawać  
otuchy tym, którzy wspinali się i zachęcała ich, 
by szli po śladach, zostawionych przez Jezu-
sa, tak jak sama to zrobiła. Ludzie rozsądni tak 
właśnie postępowali i szybko posuwali się  
ku niebu. Inni skarżyli się na rany, często  
zatrzymywali się, czasami rezygnowali zupeł-
nie i upadali na brzegu drogi, zwyciężeni przez 
smutek. 

 
Pewnego poranka profesor kardiolog zaprowa-
dził studentów do prosektorium. Oglądali tam 
różne części ludzkiego ciała. Gdy stanęli przed 
nienormalnie dużym sercem, profesor zapytał 
studentów czy wiedzą, do kogo należało i jaka 
choroba wywołała śmierć tej osoby. 
"Ja wiem" - powiedział odważnie jeden stu-
dent. "To było serce jakiejś matki". 

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

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
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DIECEZJALNE SPOTKANIA  

W SKRZATUSZU 
W sobotę (19.09.) odbędą się Diecezjalne 
Spotkania Młodych w Skrzatuszu — wyjazd  
o godz. 14.30, natomiast w niedzielę (20.09.) 
Diecezjalna Pielgrzymka do Skrzatusza — 
wyjazd o godz. 8.00. Zapisy w zakrystii. Koszt 
20 zł. 

 
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY  
W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieu-
stającej Pomocy. 
 

 
 
 
 
 

ADORACJA  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
W sobotę (12.09.) o godz. 10.30 odbędzie się 
spotkanie młodzieży przygotowującej się  
do sakramentu Bierzmowania z klas I szkoły 
średniej. 

 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

W następną niedzielę (13.09.) o godz. 20.00 
nabożeństwo fatimskie. 

 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA  

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed 
Mszą świętą. 

 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Kancelaria parafialna  czynna w sobotę  
od godz. 10.00 do godz. 12.00. W nagłych 
potrzebach po wieczornej Mszy św. 

 
PRASA KATOLICKA 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, jest 
nowy numer Gościa Niedzielnego. 
 

KORONAWIRUS 
Przypominamy, że w kościele, mamy  
obowiązek zakrywania ust i nosa, cały czas 
jest zalecane udzielanie Komunii  
św. na rękę,  zachowujemy bezpieczny  
dystans. 

∞∞∞∞∞ 
 
Solenizantom i Jubilatom składamy najser-
deczniejsze życzenia i zapewniamy o modli-
tewnej pamięci. Parafianom i Gościom życzy-
my pięknych i błogosławionych dni  w nowym 
tygodniu. 
     Proboszcz – ks. Tomasz Jaskółka 
 Wikariusz — ks. Przemysław Gracek 
 

——————————————————— 
     

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI  
DO  WIECZNOŚCI:  
 
† Anna STANKIEWICZ 
† Elżbieta JANUSZKO 
† Tadeusz KANAREK 
 

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie… 
       



   INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 
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06.09.2020 

08.00 
†† Bronisława, Piotr, Tadeusz, Danuta 
ROJEK 

12.00 
Dziękczynno—błagalna w intencji Ewy  
z okazji 70 urodzin 

18.00 †† Elwira KANIUKA 

PONIEDZIAŁEK 07.09.2020 

18.00 
†† z rodziny ZIÓŁKOWSKICH i KUR-
LÓW 

WTOREK 08.09.2020 

18.00 † Albin STANIECKI 

18.00 
† Jan LIPKA — intencja uczestników 
pogrzebu 

ŚRODA  09.09.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

18.00 
† Jadwiga MIRY — intencja uczestni-
ków pogrzebu 

CZWARTEK  10.09.2020 

18.00 
† Stanisław MARKOWSKI — intencja 
uczestników pogrzebu 

PIĄTEK  11.09.2020 

18.00 
† Krzysztof GARLIKOWSKI — intencja 
uczestników pogrzebu 

SOBOTA  12.09.2020 

18.00 † Jan KASIELSKI (1 r. śm.) 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

13.09.2020 

08.00 
†† Andrzej (26 r. śm.), Anna, Jadwiga, 
Marian BOGUCCY 

12.00 † Krzysztof DREWNIACKI (3r. śm.) 

18.00 † Robert 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
P.W. M. B. KRÓLOWEJ POLSKI  

ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski  
tel. 94 361 63 64 

www.parafia.kaliszpom.pl 
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com 

Facebook: Parafia Kalisz Pomorski 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 
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06.09.2020 

SOBOTA  

05.09.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

09:15 

POMIERZYN 

†† Franciszek, Andrzej,   
Stefan LISAJ,  Elżbieta 
WILCZYŃSKA 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ †† z rodziny NANASZKO 

10:30 

GIŻYNO 

†† Aniela, Wojciech  
GĄSIOROWSCY 

14:00 

SUCHOWO INTENCJA WOLNA 

BIAŁY ZDRÓJ 

CZWARTEK      16.30 

10.09.2020 

 

† Anna STANKIEWICZ—
intencja uczestników po-
grzebu. 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

13.09.2020 

SOBOTA  

12.09.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO 

†† Michalina, Adam   
BARTOSIAK; †† Katarzy-
na, Władysław MACIEJAK 

09:15 

POMIERZYN 

† Wacław GARDZIŃSKI  
†† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno—błagalna 
dla Natalii z okazji urodzin 

10:30 

GIŻYNO 

† Józef LESZCZYŃSKI 
(int. chrzestnych Kazimie-
rza i Ani) 

14:00 

SUCHOWO INTENCJA WOLNA 


