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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia  (Mt 20, 1-16a) 
Przypowieść o robotnikach w winnicy 
 
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 
 «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 
rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara  
za dzień i posłał ich do winnicy. 
 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bez-
czynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 
wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo 
uczynił. 
 Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: 
„Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. 
Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. 
 A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj 
robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”.  
Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli 
pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. 
 Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzi-
nę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”.  
Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara 
umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak 
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».  
 

————————————————————————————————–— 
 

ŚW. MATEUSZ — APOSTOŁ I EWANGELISTA 
 
 21 września obchodzimy święto św. Mateu-
sza, jednego z dwunastu Apostołów, autora pierw-
szej Ewangelii. Imię Mateusz jest odtworzeniem 
imienia Matthaios z hebrajskiej formy matthai, po-
chodzącej od Mattanjahu albo martanja (por. Ezdr 
10, 33; 1 Krn 9, 15) i znaczy "dar Boga" . W Ewan-
gelii św. Marka Mateusz - celnik nosi też drugie 
semickie imię Lewi, syn Alfeusza (Mk 2, 14-17), 
podobnie w Ewangelii św. Łukasza ( Łk 5, 27 32). 
Imię Lewi było znane w Starym Testamencie, po-
nieważ tak nazywał się syn Jakuba i Lei (Rdz 29, 
34; 49, 5). Mateusz był celnikiem galilejskim pracu-
jącym w Kafarnaum. Do jego obowiązków  należało 

 
 



pobieranie cła i podatków za przejazd i przewóz towarów przez jezioro Genezaret. Jako 
celnik, był znienawidzony przez współziomków, ponieważ ściągał pieniądze od swych roda-
ków na rzecz okupantów - w ówczesnym czasie - Rzymian. Celnicy znani byli z tego,  
że nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska, Traktowano ich na równi  
z grzesznikami i poganami, a ten, kto z nimi przebywał, stawał się nieczysty i musiał poddać 
się obmyciom rytualnym. 
 Tymczasem został powołany przez Chrystusa z grona najmniej szanowanej warstwy 
ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, wprost od jego "warsztatu pracy" w Kafarnaum. 
Pewnego razu Pan Jezus, przechodząc nad jeziorem Genezaret, "zobaczył celnika imie-
niem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: ´Pójdź za Mną!´. On zostawił 
wszystko, wstał i poszedł za Nim" (Łk 5, 27-28). Mateusz nawrócony i uszczęśliwiony  
przygotował w swoim domu ucztę dla Mistrza i Jego uczniów. Zaprosił na nią również celni-
ków i współpracowników. "Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego 
uczniów: ´Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?´ Lecz Jezus im odpowiedział: 
´Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do na-
wrócenia sprawiedliwych lecz grzeszników´" ( Łk 5, 29-32, por. Mt 9, 9-13). 
 Według tradycji, po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz pozostał przez jakiś czas 
w Palestynie. Napisał Ewangelię, która jako jedyna księga Nowego Testamentu została na-
pisana po aramejsku, a nie w języku greckim. Napisał ją dla Żydów, aby poznali naukę 
Chrystusa. Starał się wykazać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem - Zbawicielem,  
na co wskazują proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Czas jej powstania nie jest pew-
ny. Mogło to mieć miejsce między 50 a 60 r. Nie wiadomo, kto i kiedy przetłumaczył Ewan-
gelię wg św. Mateusza na język grecki. Nie zachowały się ślady oryginału. 
Istnieje wiele często przeciwstawnych sobie wersji dalszych losów Ewangelisty - po Zmar-
twychwstaniu Pana Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego. Ojcowie Kościoła nie są zgodni  
co do tego, gdzie znajdowało się nowe miejsce pracy. Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię, 
Macedonię. Jednak najwięcej argumentów przemawia za Etiopią. 
 Nie wiadomo dokładnie, czy św. Mateusz zmarł śmiercią naturalną, czy też otrzymał 
koronę męczeństwa. Według historycznej tradycji chrześcijańskiej, poniósł śmierć męczeń-
ską w Etiopii. Okoliczności śmierci nie są znane. Jego relikwie od X w. znajdują się w Saler-
no w pobliżu Neapolu, we Włoszech. 
 Św. Mateusz jest patronem celników, poborców, komorników, księgowych, urzędni-
ków finansowych, bankowców. 

 
Niech słowa modlitwy z dnia naszego Patrona dodadzą nam wiary i siły do przemiany życia: 

 

 "Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza  
na apostoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on szli  

za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali"  
——————————————————————————————————— 

 
Opowiadanie: We wszystkie dni roku 
 
 Pewien młodzieniec spytał swego  
duchowego mistrza, ile i jak powinien się mo-
dlić, by stać się miłym Bogu. Mądry starzec 
uśmiechnął się i zaczął mu opowiadać  
historyjkę. 
- Pewnego przebogatego wieśniaka, w chwili 
śmierci, zapytali synowie, jakich to użył środ-
ków dla zgromadzenia tak wielkiej fortuny.  
Pragnąc, by synowie gorliwie pracowali,  
człowiek ten odpowiedział: 



"Jest taki jeden dzień w roku, kiedy, jeśli jeste-
śmy bardzo zajęci pracą, staniemy się bogaci. 
Próżno by jednak dochodzić, który to dzień. 
Nie bądźcie więc leniwi i zawzięcie pracujcie 
przez wszystkie dni w roku, w bojaźni, że ów 
błogosławiony dzień nadejdzie, a nie zastanie 
was przy pracy. Trudy i znoje całego roku  
poszłyby na marne..."  
 Tak jest i z modlitwą, mój chłopcze - 
ciągnął mistrz. - Bóg nawiedza cię, kiedy chce, 
a chwili Jego wizyty absolutnie nie da się prze-
widzieć. On jest niestrudzony w swej miłości 
do nas. A nasze dziękczynienie powinno być 
nieustające, nasza adoracja nieprzerwana, 
nasze "tak" - niezłomne. Przeżyć całe życie  
w modlitwie, to jak zanurzyć się w sercu Boga, 
nigdy już stamtąd nie wychodząc. 

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

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
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, od godz. 17.00 do godz. 
17.15 adoracja z udziałem dzieci. 

 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

Serdecznie zapraszamy chłopców chętnych  
na ministrantów, którzy chcieliby służyć przy 
ołtarzu, o zgłaszanie się z Rodzicem  
do ks. Przemysława. 

 
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. 
 

PARAFIALNY KONKURS PLASTYCZNY 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych — 
bez względu na wiek, do Parafialnego Konkur-
su Plastycznego pt. „Jan Paweł II patronem  
 
 
 

rodziny”. Technika dowolna, format prac  
na papierze A4. Termin składania prac do dnia  
30 września 2020 r. Prace należy składać  
w zakrystii kościoła lub u katechetów. Wyniki, 
nagrody i wystawa odbędą się w dniu 11 paź-
dziernika 2020 r. podczas montażu słowno — 
muzycznego z okazji XX Dnia papieskiego  
i 42 rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papie-
ża. 
 

PRASA KATOLICKA 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, jest 
nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki 
parafialnej. 

****** 
Przypominamy, że w kościele, mamy obowią-
zek zakrywania ust i nosa, cały czas jest zale-
cane udzielanie Komunii św. na rękę,  zacho-
wujemy 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 

 
—————————————————— 

NAUCZANIE PAPIESKIE  
O EUCHARYSTII  

„Dla ważnej przyczyny Kościół 
wymaga z naciskiem, aby ci, 
którzy na mocy powierzonego 
im urzędu odprawiają służbę 
ołtarza lub przyjęli zobowiąza-

nia życia zakonnego, w chwilach oznaczonych 
oddawali się pobożnej medytacji, dokładnemu 
badaniu i ganieniu samych siebie oraz innym 
ćwiczeniom duchownym. Oni bowiem są  
w szczególny sposób wyznaczeni do pełnienia 
funkcji liturgicznych, odprawiania Mszy św.  
i odmawiania chwalby Bożej”  
     Pius XII 

————————————————— 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI  
DO  WIECZNOŚCI:  
 
† Stanisław WALEROWICZ 
† Władysław NABEREŻNY 

 
Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie… 

       



   INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

20.09.2020 

08.00 INTENCJA WOLNA 

12.00 
Dziękczynno—błagalna w 20 urodziny 
Filipa 

18.00 
†† Zbigniew MACHULA (1r. śmierci),  
†† Wincenta, Jan RZECZKOWSCY, 
† Grzegorz KONWA 

PONIEDZIAŁEK 21.09.2020 

18.00 
Dziękczynno — błagalna w 50 urodziny 
Piotra 

WTOREK 22.09.2020 

18.00 
† Elżbieta JANUSZKO — intencja  
Sąsiadów  św. Wojciecha 12 

18.00 † Ewa CHEŁSTOWSKA 

ŚRODA  23.09.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

18.00 
†† Maria, Czesław LENART, †† Franci-
szek, Anna, Mikołaj  KOWALCZYK,  
†† Jadwiga, Edward KOLASIŃSCY 

CZWARTEK  24.09.2020 

18.00 
† Stanisław WALEROWICZ — int. 
uczest. pogrzebu 

18.00 † Jan MINKIEWICZ 

PIĄTEK  25.09.2020 

18.00 
† Zygmunt KACZMAREK — int. uczest. 
pogrzebu 

18.00 
† Urszula SŁAPCZYŃSKA — int. 
uczest. pogrzebu 

SOBOTA  26.09.2020 

18.00 †† Józefa, Marian, Bolesław 

18.00 † Stanisław LABUDA 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

27.09.2020 

08.00 † Bogusław LUDWICZAK i †† z rodziny 

12.00 
Dziękczynno — błagalna w 2 urodziny 
Kajetana o opiekę Anioła Stróża 

18.00 † Czesław LASEK 

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 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

20.09.2020 

SOBOTA  

19.09.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO 

† Ryszard LESZCZYŃSKI 
— 9 r. śmierci o Miłosier-
dzie Boże 

09:15 

POMIERZYN 

† Wiesław TOMASZEW-
SKI 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Zofia, Stanisław, Zbi-
gniew SAMEK 

10:30 

GIŻYNO 

†† Maria, Piotr PACHO-
LEC, †† z rodziny  
PACHOLEC 

14:00 

SUCHOWO 

Dziękczynno—błagalna  
z okazji  urodzin Hani 

BIAŁY ZDRÓJ 

CZWARTEK      16.30 

24.09.2020 

 

INTENCJA WOLNA 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

27.09.2020 

SOBOTA  

26.09.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO † Józef BARTOSIAK 

09:15 

POMIERZYN 

† Adam GLIWIŃSKI  
i †† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Józef KOWALSKI (3 r. 
śmierci) 

10:30 

GIŻYNO 

†† Aniela, Konstanty,  
Tadeusz, Janusz, Geno-
wefa, Jan, †† z rodziny 
ILCZYSZYN 

14:00 

SUCHOWO 

† Mieczysław  STASZEW-
SKI (10 r. śmierci) 


