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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Łk 1, 26-38) 
Maryja pocznie i porodzi Syna  
 
 Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 
 Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważa-
ła, co by miało znaczyć to pozdrowienie. 
 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zosta-
nie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 
 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 
 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem  
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już  
w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic  
niemożliwego». 
 Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według  
słowa twego». 
 Wtedy odszedł od Niej anioł. 

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



BOŻE NARODZENIE W LITURGI I TRADYCJI 
 
 Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, 
aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego 
potomków: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Nie przestając być Bogiem,  
Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszech-
mocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem 
śmierci. Jako człowiek jest jej poddany. Przez unię osobową (hipostatyczną) Syn Boży połączył 
w sobie dwie natury: Boską i ludzką, tak że zachowały one swoją odrębność w swojej Osobie 
Bożej. W swojej naturze Bożej Syn Boży, Słowo odwieczne, nie miał nigdy początku, jest wiecz-
ny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z dziewiczego ciała Maryi, rozpoczął istnienie  
w pierwszym roku naszej ery i otrzymał imię Jezus. Na soborze w Chalcedonie w 451 roku,  
występując przeciwko Eutychesowi, jeszcze dokładniej określono, na czym polega tajemnica 
wcielenia i narodzenia Syna Bożego: "Wyznajemy wszyscy jednozgodnie, że jeden i ten sam 
jest Jezus Chrystus, pełen i doskonały również w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy 
człowiek - z ciałem i duszą rozumną. Współistotny z Ojcem według Bóstwa i współistotny  
z nami, ludźmi, według człowieczeństwa... Przed wiekami zrodzony z Ojca według natury Bożej, 
w ostatnich zaś czasach zrodzony jako człowiek dla naszego zbawienia przez Maryję Dziewicę, 
Bożą Rodzicielkę...". 
 
Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się bardzo wiele zwyczajów: 
 
Żłóbek. Podanie głosi, że żłóbek Pana Jezusa został już w wieku V przeniesiony z Betlejem do 
Rzymu i umieszczony w bazylice Matki Bożej Większej. Na tę pamiątkę co roku pasterkę odpra-
wiano w Rzymie w tymże kościele przy żłóbku Chrystusa. Najpierw we Włoszech w uroczystość 
Bożego Narodzenia zaczęto wystawiać żłóbki na tle grot, dołączając do figur Świętej Rodziny 
aniołów i pasterzy. Jednak do rozpowszechnienia zwyczaju budowania żłóbków i szopek najbar-
dziej przyczynił się św. Franciszek i jego synowie duchowi. Najsłynniejsze są szopki toskańskie, 
sycylijskie i neapolitańskie. W Polsce głośne są szopki krakowskie, prawdziwe arcydzieła sztuki 
ludowej. Co roku urządza się ich wystawę na Rynku Głównym w Krakowie przy pomniku Adama 
Mickiewicza. 
Jasełka. Od żłóbków łatwo było przejść w średniowieczu do przedstawień teatralnych: początko-
wo odprawianych po kościołach w formie bardzo prostej jako ilustracja tekstów ewangelicznych, 
aż po bogato rozbudowane sceny teatralne. Misteria te cieszyły się zawsze wielkim powodze-
niem. W wieku XVIII rozpowszechnił się na dworach zwyczaj urządzania jasełek kukiełkowych. 
Kolędy. Ten obyczaj wywodzi się od rzymskich kolęd styczniowych, związanych ze świętem 
odradzającego się słońca. W swej pierwotnej szacie było to życzenie pomyślności w domu  
i w gospodarstwie. Nie ma narodu katolickiego, który by nie miał własnych kolęd. Gdyby je ze-
brać wszystkie w całości, powstałoby kilka pokaźnych tomów o bardzo bogatej treści i melodii. 
Polska należy do krajów, posiadających w swoim dorobku kulturalnym i folklorystycznym ponad 
500 kolęd, co stanowi swoisty rekord. 
Choinka. Zwyczaj to dawny, pochodzący jeszcze z czasów pogańskich, a rozpowszechniony 
zwłaszcza wśród ludów germańskich. W dniach przesilenia: zimy i nocy, kiedy to dnie stawały 
się coraz dłuższe, zawieszano u sufitu mieszkań gałązki: jemioły, jodły, świerku czy sosny jako 
symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie 
ten zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak, jako typ i figurę Jezusa Chrystusa. On był dla rodzaju 
ludzkiego prawdziwym rajskim drzewem żywota. Na drzewie krzyża dokonał On naszego zba-
wienia. Na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus tak często siebie nazywał światłem. 
Zawieszamy na drzewku łakocie i ozdoby, aby w ten sposób przypomnieć dobrodziejstwa odku-
pienia. Zwyczaj ten rozpowszechnił się dzisiaj niemal na całym świecie. W święta Bożego Naro-
dzenia wystawia się choinki w kościołach i w domach, na placach i w oknach wystawowych. 
Życzenia i podarki. W wielu krajach jest to tak powszechny zwyczaj, że na jednego mieszkańca 
przypada przeciętnie kilkanaście kart świątecznych z życzeniami. Posyła się je nawet najbliż-
szym sąsiadom. Łącznie w całym świecie liczba kart świątecznych dochodzi do miliardów.  
Nie mniej powszechny jest zwyczaj obdarowywania się w święta Bożego Narodzenia prezenta-
mi. Zwyczaj to bardzo dawny, sięgający czasów starożytnych, który łączono z nowym rokiem. 
Jest to piękny symbol zbratania i miłości. Największy powód do radości mają w święta Bożego 
Narodzenia dzieci. Chrystus bowiem zjawił się w postaci dziecka. Dlatego przede wszystkim 
dzieci czekają na podarki i prezenty gwiazdkowe. 



Wigilia. Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, 
stała się powszechną tradycją w wieku XX. Stół 
zaścielał biały obrus, przypominający ołtarz  
i pieluszki Pana, pod nim układano siano - dla 
przypomnienia sianka, na którym spoczywało 
Boże Dziecię. Jeśli ktoś z rodziny w tym roku 
przeniósł się do wieczności, zostawiano i dla 
niego pełne nakrycie. Wierzono bowiem, że  
w tajemnicy świętych obcowania dusze naszych 
bliskich w tak uroczystej chwili przeżywają ra-
dość Bożego Narodzenia wraz z nami. Dawano 
również osobną zastawę dla gościa, który  
w wieczór wigilijny mógł się przypadkowo zja-
wić. Tego bowiem wieczoru nie mógł nikt być 
samotny czy głodny. Zwyczajem było również, 
że cały dzień obowiązywał post ścisły. W czasie 
wigilii dawano tylko potrawy postne, w liczbie 
nieparzystej, ale tak różnorodne, by były 
wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać  
w ciągu roku. Pan domu lub najstarszy rozpo-
czynał wieczerzę modlitwą. Potem czytano opis 
narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza 
(rozdz. 2). Następnie po krótkim przemówieniu 
każdy z domowników brał opłatek do ręki  
i wspólnie składano sobie życzenia. Z tej okazji 
także przepraszano się wzajemnie i darowywa-
no sobie urazy. 
Opłatek jest symbolem Eucharystii, Chleba 
anielskiego, który w Pasterce wszyscy przyjmu-
ją. Tak więc Chrystus narodzony jednoczy 
wszystkich swoich wyznawców. Opłatek, być 
może, pochodzi od eulogiów pierwszych wie-
ków, czyli od chlebów błogosławionych w czasie 
Mszy świętej, jak to jest w zwyczaju jeszcze 
dzisiaj u prawosławnych. Po złożeniu sobie 
życzeń uczestnicy wigilii zabierają się do uczty, 
po której każdy udaje się do choinki, pod którą 
znajduje dla siebie prezent gwiazdkowy. Ucztę 
kończą kolędy, które śpiewa się do Pasterki.  
Dla podkreślenia, że zwierzęta były również 
obecne przy Bożym Narodzeniu i spełniały swo-
ją rolę, karmiło się je opłatkiem kolorowym dla 
odróżnienia od białego, którym dzielili się ludzie. 
Panowało również w Polsce przekonanie,  
że zwierzęta w tę błogosławioną noc raz w roku 
mają przywilej mówić do siebie ludzką mową. 
==================================== 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
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1. Msze św. roratnie w poniedziałek, wtorek  
i środę o godz. 6.30. Serdecznie zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych z lampionami i ser-
duszkami. 

2. Spowiedź św. w poniedziałek, wtorek i środę 
od godz. 6.00 do 6.30 i od 17.30. 

3. W środę o 17.45 nowenna do Matki Bożej 
Niestającej Pomocy. 

4. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Tra-
dycyjnie  zachowajmy  wstrzemięźliwość  od 
spożywania pokarmów mięsnych i alkoholu. 
Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia 
w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojed-
nania, odczytania fragmentu Ewangelii o naro-
dzinach Jezusa, wspólnej modlitwy i podzielenia 
się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. 
5. Pasterka: Kalisz Pomorski - godz. 20.00, 
22.00 i 24.00, Suchowo, Poźrzadło Wielkie – 
godz. 19.00, Pomierzyn – godz. 20.30, Dębsko 
– 21.30, Giżyno – 22.00, Biały Zdrój – 23.30. 
6. Ofiary składane na tacę w czasie Pasterki 
przeznaczone są na  Fundusz Ochrony Życia. 
7. Porządek Mszy św. w piątek Uroczystość 
Bożego Narodzenia, Kalisz Pomorski - godz. 
8.00, 12.00, 18.00, Biały Zdrój godz. 10.30.   
8. Porządek Mszy św. w sobotę, w drugi dzień  
Świąt – Święto św. Szczepana,  tak jak w każdą 
niedzielę. Taca przeznaczona będzie na KUL i 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. 
9. W przyszłą niedzielę 27 grudnia Święto Świę-
tej Rodziny. Podczas  Mszy św. o godz. 12.00 
odprawianej w intencji małżeństw  odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich.  
10. W poświęcony opłatek, świece Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom, parafialny kalendarz  
możemy zaopatrzyć się w zakrystii, w kruchcie 
kościoła możemy zaopatrzyć się w sianko na 
stół wigilijny. Dobrowolna ofiara przeznaczona 
jest na cele formacji ministrantów. Dziękujemy 
za wsparcie. 
11. Caritas Parafialna organizuje świąteczną 
zbiórkę żywności. W tym celu wystawione zo-
stały kosze w sklepach u Pana Leśko i w skle-
pie Lewiatan. 
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,  
Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej. 
13. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust 
i nosa, dezynfekcji rąk, o zachowaniu dystansu 
między sobą,  zalecane jest udzielanie Komunii 
św. na rękę. 
14. W poniedziałek o godz. 18.30 zapraszamy  
i prosimy chętne osoby  o pomoc w dekorowa-
niu kościoła, we wtorek o godz. 18.30 prosimy  
o posprzątanie kościoła rodziców dzieci przygo-
towujących się do I Komunii.  
 
Za każdą ofiarę,  wszelką pomoc, życzliwość  
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg  
zapłać! Solenizantom i Jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy  
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 

IV NIEDZIELA ADWENTU 

20.12.2020 

08.00 †† Ewa, Stanisław KRANC  

12.00 
†† Elżbieta, Stanisław, zmarli z rodziny 
WIKTOROWICZ  

18.00 
† Józef NACHOWIAK (8 r. śm.),  
†† Helena, Władysław NACHOWIAK 

PONIEDZIAŁEK 21.12.2020 

6.30 † Czesław LASEK (28 greg.)  

18.00 † Albin ŚLĘZAK (7 r. śm.) 

WTOREK 22.12.2020 

6.30 † Czesław LASEK (29 greg.)  

18.00 
† Władysław TWOREK (10r. śm.),  
† Ludmiła TWOREK 

18.00 † Ewa CHEŁSTOWSKA 

ŚRODA 23.12.2020 

6.30 † Czesław LASEK (30 greg.)  

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00 
† Bronisława LEWANDOWSKA (7r. śm.) 
† Czesław WEREŃSKI (8 r. śm) 

CZWARTEK  24.12.2020  
PASTERKA 

20.00 INTENCJA WOLNA 

22.00 ZA PARAFIAN 

24.00 INTENCJA WOLNA 

PIĄTEK  25.12.2020  
BOŻE NARODZENIE 

8.00 † Elwira i Bazyli KANIUKA 

12.00 ZA PARAFIAN 

18.00 
†† Józef Eleonora, Stanisław KLAPIŃ-
SCY; †† Józef, Genowefa PILCH 

SOBOTA  26.12.2020  
ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA 

8.00 † Józef SZTOBRYŃ (1 r. śm.) 

12.00 † Zygmunt KOZŁOWSKI (1 r. śm.) 

18.00 † Aleksandra NICIŃSKA (3 r. śm.) 

NIEDZIELA 27.12.2020 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

8.00 
† Marian BOGUCKI (22 r. śm.);  
†† Jadwiga, Anna, Andrzej BOGUCCY 

12.00 
W intencji rodzin, które w 2020 r. zawar-
ły sakramentalne  związki małżeńskie 

18.00 † Czesław KIESZ (40 r. śm.) 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

IV NIEDZIELA ADWENTU 

20.12.2020 
SOBOTA 19.12.2020 

16:30   POŹRZADŁO † Czesław LASEK (26 greg.)  

09:15   
DĘBSKO 

† Adam, Ewa, Jan i zmarli  
z rodziny STRAUB  

09:15   
POMIERZYN 

† Zbigniew TEREFENKO  
i zmarli z rodziny  

10:30 
BIAŁY ZDRÓJ 

†† Jadwiga, Stanisław  
KOWALCZYK  

10:30 
GIŻYNO 

† Andrzej BELKIEWICZ -  
od uczestników pogrzebu  

14:00 

SUCHOWO † Czesław LASEK (27 greg.)  

CZWARTEK 24.12.2020 PASTERKA 

19:00  POŹRZADŁO  INTENCJA WOLNA 

19:00  SUCHOWO ZAREZERWOWANA 

20:30  POMIERZYN † Józef SZTOBRYŃ (1 r. Śm.) 

21:30  DĘBSKO 

† Jadwiga WOJCIECHOWSKA 
(2 r. śm.), † Czesław (4 r. śm.) 
† Andrzej (6 r. śm) 

22:00  GIŻYNO 
† Janina, Franciszek PRZYBYL-

SCY 

23:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Zofia, Lucjan LEŚNIEWSCY 

PIĄTEK 25.12.2020 BOŻE NARODZENIE 

10:30 
BIAŁY ZDRÓJ 

1. W pewnej intencji 
2. †† Bolesław, Irena ŻABICCY 

 
SOBOTA 26.12.2020 ŚWIĘTO 

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA 

09:15   

DĘBSKO † Marta DĘBOWSKA (4r. śm) 

09:15   

POMIERZYN † Anna, Andrzej BANASIAK 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Zygmunt LEŚKO (1r. śm.) 

10:30 

GIŻYNO 

† Regina, Wacław FRĄCKIE-
WICZ 

14:00 

SUCHOWO 

Dziękczynno - błagalna z okazji 
urodzin i rocznicy ślubu 

NIEDZIELA 27.12.2020 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

09:15 

DĘBSKO † Czesław KIESZ 

09:15 

POMIERZYN 

†† Barbara, Henryka, Krzysztof 
z rodz. SZABŁOWSKICH 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Stanisława, Ignacy, Henryk 
MARAS 

10:30 

GIŻYNO 

†† Bronisław, Anna RZESZU-
TO 

11.30 

POŹRZADŁO  W. INTENCJA WOLNA 

14:00 
SUCHOWO 

Z okazji urodzin Jakuba o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo 


