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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia  (Mt 22, 1-14) 

Przypowieść o zaproszonych na ucztę 

 Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał 
więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 
 Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym:  
Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi  
do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. 
 Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabój-
ców, a miasto ich spalić. 
 Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zapro-
szeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, 
których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napo-
tkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 
 
 Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieu-
branego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając 
stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce  
i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».  

 

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

 

WARTOŚCIOWE ELEMENTY MODLITWY  
RÓŻAŃCOWEJ 

 
 Jan Paweł II zachęcał nas do częstego od-
mawiania modlitwy różańcowej ze względu na wiel-
kie korzyści przynoszone zarówno modlącemu się,  
jak i innym ludziom. 
1. Skupienie całej uwagi na Jezusie Chrystusie - 
Modlitwa maryjna skoncentrowana na Jezusie  
Ogromna wartość Różańca polega między innymi 
na tym, że – chociaż jest modlitwą maryjną – to 
jednak całą uwagę modlącego się skupia on na 
Jezusie Chrystusie. Medytowanie tajemnic różań-
cowych uczy patrzenia oczyma i sercem Maryi na 
naszego Zbawiciela. "Powtarzając w «Zdrowaś 
Maryjo» słowa anioła Gabriela i św. Elżbiety, czuje-
my się pobudzani, by szukać wciąż na nowo  
 
 



u Maryi, w Jej ramionach i w Jej Sercu, «błogosławionego owocu Jej żywota» (por. Łk 1, 
42).  
2. Poznawanie tajemnicy miłości Chrystusa  
"Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontem-
plowania oblicza Chrystusa." Celem rozważania tajemnic życia Chrystusa jest poznanie 
Jego miłości, uwierzenie w nią i danie odpowiedzi przez swoją szczerą miłość. Dzięki medy-
tacjom różańcowym można "poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę"  
i zostać napełnionym "całą Pełnią Bożą".  
— Maryja Przewodniczką w poznawaniu Jezusa Chrystusa W modlitwie różańcowej 
Maryja staje się Przewodniczką, uczącą nas swojego spojrzenia na Jezusa. Różaniec to 
"droga Maryi. Jest to droga przykładu Dziewicy z Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i słu-
chania." Matka Najświętsza może uczyć nas głębokiego spojrzenia na tajemnice Jezusa, 
gdyż była z nimi związana: "tajemnice Chrystusa są również, w jakimś sensie, tajemnicami 
Maryi, nawet wówczas, gdy nie jest z nimi bezpośrednio związana, przez sam fakt, że żyje 
Ona Nim i dla Niego."  
— Maryja pomaga nam poznać Tego, który jest pełnią Objawienia Matka Najświętsza 
dobrze wie, że naszym Zbawicielem, Odkupicielem i Nauczycielem nie jest Ona, lecz Jej 
Syn. Wie, że w Nim otrzymaliśmy pełnię Objawienia, dlatego każdego wierzącego, który do 
Niej przychodzi, kieruje ku Jezusowi. Chce, abyśmy jak najlepiej poznali Go, umiłowali  
i dzięki temu osiągnęli zbawienie. Maryja pragnie, byśmy nie tyle poznali samą naukę Jezu-
sa, ile – jak powie Jan Paweł II – "nauczyli się" Go. "Chrystus jest Nauczycielem w całym 
tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nau-
czenie się tego, co głosił, ale o 'nauczenie się Jego samego'. Jakaż nauczycielka byłaby  
w tym bieglejsza niż Maryja?"  
— Współdziałanie Maryi z Duchem Świętym pomagającym nam poznać Chrystusa 
Prowadzenie nas do Chrystusa przez Maryję, ukazywanie nam Go przez Nią stanowi z Jej 
strony współdziałanie z Duchem Świętym, który swoim światłem wewnętrznym prowadzi nas 
do prawdy. "Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który 
prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie (por. J 14, 26; 15, 26; 16, 13), wśród istot stwo-
rzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas 
w głęboką znajomość Jego misterium." (RVM 14)  
— Maryjna szkoła, w której poznaje się Chrystusa Szkoła to miejsce, gdzie – pod prze-
wodnictwem nauczycieli – na różnych przedmiotach zdobywa się wiedzę. Mówiąc o modli-
twie różańcowej, Jan Paweł porównuje ją do szkoły, w której główna Nauczycielka, Maryja, 
"uczy nas" Jezusa. "Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w 'szkole'  
Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie. 
Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją Ta, która uzy-
skuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej 
„pielgrzymki wiary”, w której jest niezrównaną Mistrzynią.  
3. Różaniec nie odwraca nas od Pisma Świętego  
Rozważania różańcowe przypominają nam zbawcze wydarzenia, które zostały opisane  
w Ewangeliach. Różaniec nie odwraca więc uwagi od Pisma Świętego, lecz, przeciwnie, 
zachęca do ciągłego rozważania jego treści, stale przypomina Ewangelię, czyli Dobrą Nowi-
nę o dobroci Boga i o naszym zbawieniu. Dzięki rozważaniom różańcowym lepiej wnikamy 
w tajemnicę Bożej miłości, przybliżoną nam przez Ewangelię. Rozważane tajemnice Różań-
ca świętego nie zastępują Ewangelii ani nawet nie odwołują się do wszystkiego, co ona za-
wiera. Ograniczają się do zasadniczych "linii życia Chrystusa", jednak "od nich łatwo można 
przejść do pozostałych treści Ewangelii, przede wszystkim wówczas, kiedy różaniec odma-
wia się w szczególnych chwilach przedłużonego skupienia." Różaniec pomaga wypełnić 
jedną z podstawowych misji Kościoła, którą jest rozbudzanie wiary przez głoszenie słowa 
Bożego. Koncentrując uwagę na Chrystusie i na głównych wydarzeniach z Jego życia,  
opisanych w Ewangeliach, rozważanie różańcowe umacnia wiarę modlącego się, a tym  
samym przygotowuje go do ewangelizacji. 



ŚW. JAN PAWEŁ II 
 

Wybrane cytaty: 

„Musicie być mocni mocą miłości, która 
jest potężniejsza niż śmierć … 
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa 
jest, łaskawa jest …” 
 
„Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. 
Tylko załóż wygodne buty, bo masz do 
przejścia całe życie” 
 
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wów-
czas gdy kocha się zawsze w radości  
i smutku bez względu na dobry czy zły los” 
 
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby 
inni od Was nie wymagali” 
 
„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro nie-
pewne… Tylko dziś jest Twoje” 
 
„Wstań, nie skupiaj się na swoich słabo-
ściach i wątpliwościach, żyj wyprostowa-
ny!” 

 

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj  XX Dzień Papieski pod hasłem  

„TOTUS TUUS”. Po Mszy  św.  zbiórka ofiar  

na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,  

o godz. 15.00 w kościele modlitwa Koronka do 

Bożego Miłosierdzia i montaż słowno-

muzyczny z okazji i 42 rocznicy Wyboru Karola 

Wojtyły na Papieża oraz rozstrzygnięcie Para-

fialnego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II 

patronem rodziny”. Serdecznie zapraszamy. 

2. Nabożeństwa różańcowe codziennie  

 

 

 

o godz. 17.30,  wyjątek, wtorek 13 październi-

ka o godz. 20.00 podczas nabożeństwa fatim-

skiego z procesją światła. Serdecznie zapra-

szamy młodzież i dorosłych. Nabożeństwa 

różańcowe w poszczególne dni poprowadzą:  

poniedziałek I Róża, wtorek II Róża,  środa  

III Róża,  czwartek IV Róża,  piątek Caritas. 

3. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od po-

niedziałku do piątku  o godz. 17.00. 

4. W środę 14 października  Dzień Edukacji 

Narodowej. Zapraszamy na nabożeństwo  

różańcowe i Mszę świętą o godz.18.00  

w intencji Nauczycieli.  

5. W piątek, 16 października nabożeństwo 

różańcowe i  Msza św. w intencji Ojczyzny. 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień 

Misyjny, ofiary składane na tacę będą przezna-

czone na Papieskie Dzieła Misyjne. 

7. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościoło-

wi w Potrzebie zaprasza do udziału w modli-

tewnej kampanii  MILION DZIECI MODLI SIĘ 

NA RÓŻAŃCU dla jedności i pokoju, w  nie-

dzielę 18 października w domach i parafiach,  

w poniedziałek 19 października w szkołach  

i przedszkolach.  

8. W przyszłą niedzielę na nabożeństwo  

różańcowe o godz. 17.30 zapraszamy szcze-

gólnie dzieci wraz z rodzicami.  

9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszal-

nych w różnych potrzebach naszego życia,  

o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin, 

urodzin, jubileuszy i za bliskich zmarłych. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,  

Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej. 

11. Przypominamy, że w kościele, mamy obo-

wiązek zakrywania ust i nosa, zalecane jest 

udzielanie Komunii św. na rękę.  

 

Za każdą ofiarę,  wszelką pomoc, życzli-
wość i dar modlitwy składamy serdeczne 
Bóg zapłać! Solenizantom i Jubilatom skła-
damy najserdeczniejsze życzenia i zapew-
niamy o modlitewnej pamięci. Parafianom  
i Gościom życzymy pięknych i błogosławio-
nych dni w nowym tygodniu. 
        ks. Tomasz Jaskółka — proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek — wikariusz 

 
 



   INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

11.10.2020 

08.00 † Ewa, Kazimierz KRANC (5 r. śmierci) 

12.00 † Albin STANIECKI 

18.00 † Stanisław  ROSA 

PONIEDZIAŁEK 12.10.2020 

18.00 † Jadwiga SKOCZYLAS, † z rodziny 

WTOREK 13.10.2020 

18.00 
† Łukasz MARKOWSKI—int. uczestni-
ków pogrzebu 

ŚRODA  14.10.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  i w intencji 
Nauczycieli 

18.00 
† Natalia KOWALSKA—SAMOTYJA int. 
uczestników pogrzebu 

CZWARTEK  15.10.2020 

18.00 Intencja wolna 

PIĄTEK  16.10.2020 

18.00 W intencji Ojczyzny 

18.00 INTENCJA WOLNA 

SOBOTA  17.10.2020 

18.00 
†Agata WISNIEWSKA (6r. śm), †† z 
rodziny SZUPILSK  i STOJAK 

18.00 
† Teresa JASIŃSKA (24r. śm),† Ry-
szard JASIŃSKI (33r,. śm) 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

18.10.2020 

08.00 
†Antonina (28r.śm) Kazimierz (42r. śm) 
DROŻDŻYK, † z rodziny DROŻDŻYK i 
KWAŚNIEWSKICH 

12.00 † Tomasz KULIGOWSKI 

18.00 † Jadwiga OLEKSIUK 

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 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

11.10.2020 

SOBOTA  

10.10.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

† z rodz. MACIUKÓW i 
OLSZACKICH 

09:15 

DĘBSKO 

†† Apolonia (2 r. śmierci), 
Józef (14 r. śmierci),  
†† z rodziny CHEŁSTOW-
SKICH  

09:15 

POMIERZYN 

† Bronisław † Krzysztof 
GRABIEC, †† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Norbert GULCZYŃSKI 

10:30 

GIŻYNO 

† Władysław LODZIŃSKI 
(1 r. śmierci) 

14:00 

SUCHOWO 

†† Maria, Franciszek, 
Stanisław, †† z rodziny 
OLEKSIUK 

 

BIAŁY ZDRÓJ 

CZWARTEK      16.30 

15.10.2020 

 

O opiekę Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy  dla 
Krzysztofa. 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

18.10.2020 

SOBOTA  

17.10.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

† Józef MĘKARSKI (3r. 
śm), † Lucyna, † 
dziadkowie z obojga stron 

09:15 

DĘBSKO 

Dziękczynna za uzdrowie-
nie wuja i cioci. 

09:15 

POMIERZYN † Helena WAWRZYSZKO 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

Dziękczynno błagalna dla 
Danuty i Józefa z okazji 
rocznicy ślubu 

10:30 

GIŻYNO 

† Aniela, † Konstanty 
MŁYNARCZYK † z rodzi-
ny 

14:00 

SUCHOWO † Maria GIZA (10r. śm) 


