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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia  (Mt 22, 15-21) 
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga 
 
 Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 
 Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu 
powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz 
nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» 
 Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, 
obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 
 On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wów-
czas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to,  
co należy do Boga».  
 

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

ŚW. ŁUKASZ, Ewangelista 
18 października 

 
 Świętego Łukasza – autora Ewangelii  
i Dziejów Apostolskich – odróżnia od pozosta-
łych Ewangelistów przede wszystkim to, że nie 
znał osobiście Pana Jezusa, a swą Ewangelię 
spisał na podstawie przekazu Jego uczniów, 
szczególnie zaś Apostoła Narodów Pawła, któ-
remu towarzyszył w podróżach misyjnych. Pod 
różnymi względami „umiłowany lekarz” (tak na-
zywa go Paweł) jest postacią ciekawą i wyróż-
niającą się. 
 Pochodził on – wedle przekazu Tradycji 
– z Antiochii, która była w czasach rzymskich 
stolicą Syrii, a więc niedaleko Tarsu, z którego 
wywodził się Szaweł, zwany Pawłem. Wiarę 
Chrystusową Łukasz przyjął zapewne jeszcze 
przed poznaniem Pawła. Z zawodu był leka-
rzem, o czym oprócz świadectwa Pawłowego 
świadczy użycie specjalistycznych terminów 
medycznych występujących w dziełach Hipokra-
tesa. Mógł pochwalić się gruntownym wykształ-
ceniem również w innych dziedzinach. Był biegły 
w literaturze i posługiwał się dopracowanym 
literacko językiem greckim. Przypisuje mu się  
 



nawet posiadanie kunsztu malarskiego i namalowanie kilku wizerunków Bogurodzicy – w tym 
naszej Jasnogórskiej. Nie potwierdziły tego wprawdzie badania, co nie zmienia faktu, iż Łukasz 
Ewangelista pozostaje patronem malarzy.  
Pawła poznał około roku 50 i stał się jego najwierniejszym uczniem, a od roku 58 towarzyszył 
mu w wyprawach misyjnych. Jako jedyny pozostał przy Apostole Narodów podczas jego aresz-
towania w Jerozolimie. Miał wtedy czas, by zbliżyć się z tamtejszą gminą, zaczerpnąć dokład-
nych informacji o życiu Zbawiciela i uporządkować chronologię wydarzeń. 
 Wiele opowieści usłyszał zapewne z ust samej Bożej Rodzicielki, co by tłumaczyło fakt, 
iż jedynie w jego Ewangelii znajduje się dokładny opis Zwiastowania Anielskiego i wydarzeń, 
które po nim nastąpiły, a także faktów z dzieciństwa Pana Jezusa. Być może również od Niej 
usłyszał wspaniały hymn Magnificat, który Niepokalana ułożyła pod natchnieniem podczas wizy-
ty u swej ciotki Elżbiety. On też bywa nazywany „piewcą łaskawości Chrystusa” (Dante), ponie-
waż zawarł w swej Ewangelii niewspomniane u pozostałych synoptyków ani u Jana, a świadczą-
ce o dobroci Pana (o miłosiernym Samarytaninie, o zagubionej owcy czy o niewieście, która 
zgubiła drachmę). Możliwe, iż zwrócił uwagę na te wątki, dzięki temu, że sam jako lekarz był 
wyczulony na ludzką niedolę. Po męczeńskiej śmierci Pawła w 67 roku nie mamy pewnych infor-
macji o działalności Łukasza. Mówiło się, że głosił Chrystusa w Achai, Galii czy Macedonii, ale 
najbardziej prawdopodobny jest przekaz, iż pod koniec życia przebywał w Beocji, gdzie zmarł  
w wieku osiemdziesięciu czterech lat. Pochowany miał zostać w Tebach, skąd relikwie Ewange-
listy powędrowały do Konstantynopola w IV wieku i spoczęły w wystawionej przez Konstantyna 
bazylice Apostołów. Później miały zostać przewiezione do Padwy, gdzie do dziś wierni oddają 
tym domniemanym relikwiom cześć. 
 

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

"Oto ja, poślij mnie"  
 
 Misyjność Kościoła jest jego pod-
stawową działalnością i posłannictwem.  
W encyklice Redemptoris missio Ojciec 
Święty Jan Paweł II pisze o stałej aktualno-
ści posłania misyjnego, dostrzeganej m.in. 
przez Sobór Watykański II (Dekret o dzia-
łalności misyjnej Kościoła Ad gentes),  
a także papieża Pawła VI (adhortacja apo-
stolska Evangelii nuntiandi). Misyjność, 
czyli posłanniczość Kościoła, związana jest 

bowiem z misją trynitarną - Bogiem Ojcem posyłającym Syna, Synem posyłającym Apostołów  
i Duchem Świętym działającym w Kościele. Kościół jest misyjny w swojej teologii, eklezjologii, 
jest także misyjny w swojej geografii. W swojej działalności ma dobre dni, ale również krzyże. 
Dość często chrześcijanie oddają życie za wiarę. Misyjność objawia się także przez przelaną 
krew męczenników. Misyjność Kościoła widać w pracy charytatywnej na rzecz ludzi biednych. 
Kościół ma niemałe zasługi w likwidacji analfabetyzmu w Afryce. Działalność misyjna Kościoła 
obejmuje wiele segmentów życia ludzkiego: wychowanie, podnoszenie poziomu kultury, pomoc 
gospodarczą itp. Tak więc Kościół przynosi ludziom nie tylko Ewangelię, ale także różne bardzo 
konkretne i materialne dobrodziejstwa. Z misjonarzami duchownymi pracują również misjonarze 
świeccy: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, inżynierowie. To wszystko dzieje się w ramach dzia-
łalności misyjnej Kościoła. Musimy wszakże pamiętać, że praca ta wymaga niejednokrotnie he-
roizmu. Wymaga przede wszystkim ogromnej wiary i przekonania o słuszności podejmowanego 
wysiłku, ale także zwyczajnych sił fizycznych, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Wy-
maga również współdziałania z innymi osobami, patrzącymi i myślącymi podobnie, które na in-
nym gruncie będą wspierać misjonarzy, organizując dla ich pracy pomoc materialną, czy dając 
zaplecze modlitewne. Możemy więc wszyscy mieć radość z uczestniczenia w działaniu misyj-
nym Kościoła. Jest ono możliwe dla każdego katolika, chrześcijanina. Św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus, zamknięta w klasztorze karmelitańskim, jest dzisiaj patronką misji i misjonarzy. Była 
 



Zawsze duchem z misjonarzami, była świadkiem 
modlitewnym dla ich działania. My także możemy 
włączać się w prace misyjne proponowane przez 
Kościół. Wszyscy bowiem jako wyznawcy Chry-
stusa otrzymaliśmy ten sam misyjny mandat: „iść 
na cały świat”, „nawracać wszystkie narody” (por. 
Mt 28, 18-20) - „aż po krańce ziemi” (por. Dz 1, 
8). A Pan będzie nam zawsze towarzyszył (por. 
Mt 28, 20).Miejmy zawsze świadomość, że 
uczestniczymy w tym wielkim Bożym działaniu, 
że Chrystus powołuje nas jako swoich najbliż-
szych współpracowników.  

 

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny, a ofia-
ry składane na tacę są przeznaczone na Papie-
skie Dzieła Misyjne. 
 
2. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie zaprasza do udziału w modlitewnej 
kampanii  MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓ-
ŻAŃCU dla jedności i pokoju, i o ustanie pande-
mii koronawirusa. Zachęcamy i prosimy o modli-
twę na różańcu dzieci razem z rodzicami - dzisiaj 
w domu lub kościele o 17.30, jutro razem z nau-
czycielami w szkole i przedszkolu.  
 
3. Wstańcie, Chodźmy! Z okazji 100 rocznicy 
urodzin i 42 rocznicy wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową w imieniu Klubu 
Olimpijczyka zapraszamy dzisiaj o godz. 15.00 
na stadion miejski na Spacer Papieski po ścieżce 
edukacyjnej im. Polskich Olimpijczyków. 
 
4. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 
17.30.  Serdecznie zapraszamy. Nabożeństwa  
w poszczególne dni poprowadzą:  poniedziałek   
I Róża, wtorek II Róża,  środa III Róża,  czwartek 
IV Róża,  piątek Caritas. Nabożeństwo różańco-
we dla dzieci od poniedziałku do piątku  o godz. 
17.00. 
 
5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych 
oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych. W najbliższych dniach otrzymamy  kopertę 
z kartką na wypominki. Za zmarłych z naszych 
rodzin będziemy modlić się przez cały  listopad. 
Wypominki składamy na tacę i w zakrystii. 
 
6. Zapałka nie ogrzeje – pomóż ogrzać się ubo-
gim. CARITAS Parafialna oraz Wolontariusze  
 
 
 

w przyszłą niedziele 25 października przed  
kościołem oraz w Uroczystość Wszystkich Świę-
tych na cmentarzu prowadzić będą kwestę na 
zakup opału dla najbardziej potrzebujących. Jako 
podziękowanie otrzymamy  opakowanie zapałek. 
Bóg zapłać!. 
 
7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych 
w różnych potrzebach naszego życia, o rozwią-
zanie trudnych spraw, z okazji imienin, urodzin, 
jubileuszy i za bliskich zmarłych. 
 
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,  
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej. 
 
9. Przypominamy, że w kościele, mamy obowią-
zek zakrywania ust i nosa, zalecane jest udziela-
nie 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 

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

Najpiękniejsza rzecz taty 
 

Tata pyta pięcioletniego Aleksandra: 
- Co ci się najbardziej podoba u tatusia?  
Aleksander po chwili zastanowienia, odpowiada: 
- Mama. 

* * * * * * 
- Kiedy ci się wydaje, że twoja rodzina jest do-
bra? - zapytano pewną dziewczynkę. 
- Kiedy mamusia i tatuś całują się - odpowiedzia-
ła. 
Rodzice wcale nie muszą się chować w szafie, 
kiedy chcą się pocałować. Za każdym razem, 
kiedy się całują, na dzieci spływa fala cieplej  
i radosnej nadziei. Wiedzą bowiem dobrze, że 
wzajemna miłość i jedność rodziców jest jedną 
pewną skałą, na której mogą budować swoje 
życie. 

———————————————————- 
W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI   

DO  WIECZNOŚCI:  
 
† Józef TRUNK 

 
Wieczny odpoczynek racz MU 

dać Panie… 
 



  eWA† INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

18.10.2020 

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

12.00 † Tomasz KULIGOWSKI 

12.00 
Dziękczynna w 40 r. ślubu  Danuty  
i Alfreda  KADŁUBOWSKICH 

18.00 † Jadwiga OLEKSIUK 

PONIEDZIAŁEK 19.10.2020 

18.00 † Ewa CHEŁSTOWSKA 

WTOREK 20.10.2020 

18.00 † Józef TRUNK 

ŚRODA  21.10.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

18.00 
Dziękczynno — błagalna w 40 r. ślubu 
Ewy i  Andrzeja 

CZWARTEK  22.10.2020 

18.00 † Bronisław DŁUGI (1r. Śmierci) 

PIĄTEK  23.10.2020 

18.00 INTENCJA  WOLNA 

SOBOTA  24.10.2020 

18.00 
† Franciszek KOWALCZYK, †† rodzi-
ców i teściów 

18.00 
†† Antoni, Maria, Wacław NIEDŹWIEDŹ 
†† Antoni, Maria, Stanisław MAGAC 
† Z RODZINY 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

25.10.2020 

08.00 
†† Jadwiga (46 r. śm), Anna, Marian, 
Andrzej  BOGUCCY 

12.00 
W 40 rocznicę sakramentu małżeństwa 
Haliny i Stanisława 

18.00 
† Ireneusz MARCINIAK (3r. śm) i 
†† z rodziny KRAWIEC i LEŚNICZEK 

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 

XXVIII 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 wujka 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 i †† z ro-
dziny 

14:00 

SUCHOWO † Maria GIZA (10 r. śm) 

 

BIAŁY ZDRÓJ 

CZWARTEK      16.30 

22.10.2020 

 

INTENCJA WOLNA 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

25.10.2020 

SOBOTA  

24.10.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

INTENCJA ZAJĘTA 

09:15 

DĘBSKO 

Dziękczynna w 4 urodziny 
wnuka Michała o opiekę 
Anioła Stróża 

09:15 

POMIERZYN 

†† Wojciech, Józefa GAŁ-
KOWSCY, † Adam GLI-
WIŃSKI 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Józefa, Stanisław      
KOWALCZYK 

10:30 

GIŻYNO 

† Maria, Irena, Barbara, 
Tadeusz, †† z rodziny 
JANICKICH 

14:00 

SUCHOWO † Barbara RUŚKIEWICZ 


