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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mk 13, 33-37) 
Czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy pan domu przyjdzie 
 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 
podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył 
swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przy-
kazał, żeby czuwał. 
 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pół-
nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał 
was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»  
 

—————————————————————————————————————— 
    
 Dzisiejszą niedzielą rozpoczy-
namy Adwent – czas radosnego przy-
gotowania na spotkanie z przychodzą-
cym Panem. Jednocześnie rozpoczy-
namy Nowy Rok Kościelny, na progu 
którego życzymy wszystkim błogosła-
wionych owoców waszej nauki, pracy  
i modlitwy. 
 Słowo „adwent” pochodzi od 
łac. advenio – przychodzić (gr. epifa-
neia, parusia – przyjście, objawienie). 
Sens okresu Adwentu jest nierozłącz-
nie związany z uroczystością Naro-
dzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość 
pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. 

Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym 
kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do 
narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, 
zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego. Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do 
Bożego Narodzenia – adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym 
sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, 
zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego). 
Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez asce-
zę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech. 
W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfi-
katu św. pap. Grzegorza Wielkiego – już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza acetycznym 
przygotowaniem do Bożego Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do 
ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej: 
„on przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje odwieczne postanowienie,  
a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwa-
ły, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy” 
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 Adwent, jako okres radosnego 
i pobożnego przygotowania do dnia 
narodzin Pana, obchodzi się do dziś 
prawie w niezmienionej formie. Nie 
jest to już jednak okres pokutny (jak 
kiedyś). Warto jednak powziąć sto-
sowne postanowienia, wzmacniające 
naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: „uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł 
na was znienacka; jak potrzask” (Łk 21, 34).  
 
ADWENTOWE SYMBOLE I ZWYCZAJE 
Wieniec adwentowy  
wykonany w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, 
symbolizujące 4 niedziele adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną świecę. Elementy wieńca 
symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. Znaczenie poszczegól-
nych elementów jest następująca: zielone gałązki – życie, nadzieja; świece – światło, nadcho-
dzącą Światłość, czyli Jezusa Chrystusa; forma wieńca: krąg – powracający cykl życia.  
Świeca roratnia  
świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot – duszę, a płomień – światło 
Ducha Świętego płonące w duszy człowieka. Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą za-
palamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom 
Chrystusa – Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza 
lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o 
niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: 
„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch 
Pański…” (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch 
Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa.  
Roraty   
w Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od 
pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…). Rosa z 
nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, 
tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed 
świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus – Świa-
tłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, 
by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów. 
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwe-
go. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że  
w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza pod-
chodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku 
ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je 
mówili: „Gotów jestem na sąd Boży”. W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie 
na przyjście Pana. 

————————————————————————————————————————— 
 W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 
ŚW. ANDRZEJ, APOSTOŁ 

 
 Św. Andrzej apostoł był bratem św. Piotra. Pochodził 
z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim), mieszkał jednak 
w Kafarnaum, razem ze swoim bratem. Tak jak Piotr był rybakiem. 
Właśnie nad jeziorem, podczas pracy, został powołany 
przez Jezusa – i to jako pierwszy z dwunastu Apostołów. Św. Łu-
kasz podaje w ewangelii, że powołaniu temu towarzyszył również 
cudowny połów ryb, którym Jezus chciał umocnić wiarę pierwszych 
powołanych. Można również powiedzieć, że Andrzej to pierwszy 
świadek Chrystusa, ponieważ zaraz po spotkaniu z Jezusem opo-
wiedział o Nim swojemu bratu, Szymonowi. Ów Szymon – czyli 
św. Piotr – został później pierwszym papieżem Kościoła. Podobną 



rolę odegrał Andrzej później, gdy niektórzy Gre-
cy chcieli spotkać Jezusa, o czym powiedzieli 
innemu z Apostołów – Filipowi. Z tą prośbą Filip 
udał się najpierw do Andrzeja, jakby przeczuwa-
jąc, że ze względu na bliższą relację z Mistrzem 
to on powinien pośredniczyć w przyprowadzaniu 
do Niego ludzi. 
Wiele źródeł podaje, jakoby po Zesłaniu Ducha 
Świętego Andrzej miał nauczać i dokonać wielu 
cudów w miejscach, do których dotarł: w Poncie 
i Bitynii (dzisiaj zachodnia Turcja) oraz w Tracji 
(Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju) i Grecji. 
Tam też, w Patras, poniósł śmierć męczeńską. 
Przyjmując krzyż miał powiedzieć “O święty, 
najdroższy, upragniony krzyżu, zabierz mnie 
stąd i oddaj Panu i Mistrzowi memu, aby mnie 
tak przyjąć raczył, jak mnie przez ciebie zbawił”. 
Andrzej został ukrzyżowany głową w dół, 
na krzyżu w kształcie litery X. Stąd krzyż ten 
do dziś nazywany jest krzyżem św. Andrzeja. 
Na całym świecie tego znaku używa się jako 
ostrzeżenia przed znakami kolejowymi, 
ale występuje tez na flagach państw –
np. Szkocji, Irlandii, Jamajki. 

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

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
I NIEDZIELA ADWENTU 

 
1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna 
nowy rok liturgiczny pod hasłem „Zgromadzeni 
na świętej wieczerzy”. W adwencie porządek 
Mszy św. od poniedziałku do piątku o 6.30  
i 18.00, w sobotę o 18.00. 
 
2. Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 
6.30. Zapraszamy z lampionami.  
 
3. W środę o godz. 18.00 Msza św. i katecheza 
dla Rodziców dzieci przygotowujących się do 
pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.         
 
4, W czwartek od godz. 17.00 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu.  
 
5. Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od godz.  
6.00 i godz. 17.00. Odwiedziny osób chorych  
z Komunią świętą: 
  ks. Proboszcz w piątek  od godz. 9.00,   
  ks. Wikariusz w sobotę od godz. 9.00.  
 
6. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny i  zmiana tajemnic Żywe-
go Różańca. W grudniu  modlimy się o błogo-
sławione owoce rekolekcji adwentowych i chrze-
ścijańskie przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. 
 

7. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolek-
cje adwentowe, które poprowadzi ks. Andrzej 
Zaniewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. 
 
8. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. zbiórka 
ofiar do puszki na rzecz Funduszu Pomocy 
Kościołowi  na Wschodzie.  
 
9. W kruchcie kościoła parafialnego bądź ko-
ściołów filialnych możemy zaopatrzyć się w: 
Poświęcony opłatek – dobrowolna ofiara; świe-
ce Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom - mała 
po 8 zł, duża po 20 zł; kalendarz parafialny  
po 10 zł - jest to cegiełka na formację i potrzeby 
ministrantów. 
 
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,  
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej. 
 
11. Zachęcamy do modlitwy i zamawiania inten-
cji mszalnych w różnych potrzebach naszego 
życia, o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji 
imienin, urodzin,  rocznic, jubileuszy i za bliskich 
zmarłych. 
 
12. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust 
i nosa, dezynfekcji rąk,  o zachowaniu dystansu 
między sobą,  zalecane jest udzielanie Komunii 
św. na rękę.  
 
Za każdą ofiarę,  wszelką pomoc, życzliwość  
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg za-
płać! Solenizantom i Jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy  
o modlitewnej pamięci. Parafianom i Go-
ściom życzymy pięknych i błogosławionych 
dni w nowym tygodniu. 
        ks. Tomasz Jaskółka — proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek — wikariusz 

——————————————————–—— 

                W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI   
DO  WIECZNOŚCI:  

 
† Zofia GĄSIOROWSKA 
† Zdzisław KOPCZYŃSKI 

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie… 
 



   INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

I NIEDZIELA ADWENTU 

29.11.2020 

08.00 †† Katarzyna, Józef, Zdzisław KOPA 

12.00 † Czesław LASEK (6 greg.) 

18.00 
† Józef MARCYNIUK (10 r. śm.),  
†† z rodz. MARCYNIUK i KULBACKICH 

PONIEDZIAŁEK 30.11.2020 

6.30 † Czesław LASEK (7 greg.) 

18.00 † Eugeniusz SOBCZAK 

WTOREK 01.12.2020 

6.30 † Czesław LASEK (8 greg.) 

18.00 †† Halina, Stefan WALERCZAK 

ŚRODA  02.12.2020 

6.30 † Czesław LASEK (9 greg.) 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań  
do MB Nieustającej Pomocy  

18.00 † Bohdan Wojnarowski 

CZWARTEK  03.12.2020 

6.30 † Czesław LASEK (10 greg.) 

18.00 † Maria ZAJĄC (2 r. śm.) i †† z rodziny 

18.00 
† Zofia GĄSIOROWSKA (int. uczest. 
pogrzebu) 

PIĄTEK  04.12.2020 

6.30 † Czesław LASEK (11 greg.) 

18.00 
† Julian TOMASZEWSKI (int. uczest. 
pogrzebu) 

SOBOTA  05.12.2020 

18.00 Żywy Różaniec 

18.00 
††  Jan, Bronisław WRÓBLEWSCY,  
† Jan ZESKE 
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06.12.2020 

08.00 
†† Aleksandra, Stanisław BRATKOW-
SCY 

12.00 
O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Agaty i Magdaleny z okazji 
urodzin 

12.00 
W intencji Pszczelarzy zmarłych  
i żywych 

18.00 †† Maria, Leszek LEPSZY 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

I NIEDZIELA ADWENTU 

29.11.2020 

SOBOTA  

28.11.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

† Czesław LASEK  
(5 gregorianka) 

09:15 

DĘBSKO 

† Irena LESZCZYŃSKA 
(int. uczest. pogrzebu) 

09:15 

POMIERZYN † Krystyna KRAWCZYK 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Józef KOWALSKI 

10:30 

GIŻYNO 

† Andrzej BELKIEWICZ  
(int. Agnieszki i Zdzisława 
Belkiewicz) 

14:00 

SUCHOWO 

†† Józef, Helena MOŃ,  
†† z rodziny MOŃ 

 

BIAŁY ZDRÓJ 

CZWARTEK      16.30 

03.12.2020 

 

†† Maria i Adam  
WODNICCY  

II NIEDZIELA ADWENTU 

06.12.2020 

SOBOTA  

05.1.2020 

16:30    

POŹRZADŁO 

† Czesław LASEK  
(12 gregorianka) 

09:15 

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

09:15 

POMIERZYN 

† Bartłomiej SZCZUR  
i †† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Maria BRATEUS,  
† Janina PAPROTA 
† Jan ANTOSZKÓW 

10:30 

GIŻYNO 

† Andrzej BELKIEWICZ 
(int. Agnieszki i Zdzisława 
Belkiewicz) 

14:00 

SUCHOWO 

† Czesław LASEK  
(13 greg.) 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
PW. MATKI BOŻEJ 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 


