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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Łk 2, 22-40) 
Dziecię rosło, napełniając się mądrością  
 
 Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynie-
śli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli rów-
nież złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pańskiego. 
 A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i po-
bożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Świę-
ty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc  
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu  
w pokoju, według Twojego słowa. 
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela». 
 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił 
Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie
– aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 
 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo pode-
szła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła 
już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w po-
stach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła 
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. 
 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta – Nazaretu. 
 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spo-
czywała na Nim.  

——————————————————————–—— 
 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 
 

 W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół 
katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny. Święto to za-
częto obchodzić w różnych krajach począwszy od XVIII 
wieku, a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast decyzją 
papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Ko-
ściele. Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listo-
pada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra 
VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii 
wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na 
prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 
1890 r. wydał dekret aprobujący “kult czci zwrócony 
ku Rodzinie Świętej“. Teksty liturgiczne na święto  

https://ekai.pl/?s=%C5%9Awi%C4%99ta+Rodzina


Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem są również przepiękne hymny  
kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sce-
ny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki 
członków rodziny. 
W Liście Episkopatu Polski do wiernych z dnia 23 października 1968 roku czytamy: “Dziś ma 
miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, 
ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia 
Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo sło-
wo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda 
też rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej 
zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”. 
 
—————————————————————————————————————————— 

 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ  

RODZICIELKI MARYI 
 

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy 
dzień od Narodzenia Jezusa. Według pra-
wa żydowskiego każdy chłopiec miał być 
tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego 
Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście 
na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uro-
czystość Maryi jako Matki Bożej, przez 
którą spełniły się obietnice dane całej ludz-
kości, związane z tajemnicą Odkupienia. 
Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi 
czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. 
Dziękujemy Jej także za to, że swą macie-
rzyńską opieką otacza cały Lud Boży. 

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka 
Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza  
z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspo-
mnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już  
w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła 
wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w 
Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Refor-
ma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości naka-
zanych i przeniosła na 1 stycznia.  
Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić Jej Boskie 
macierzyństwo, które w dzisiejszej uroczystości czcimy. Kiedy Nestoriusz, patriarcha Konstan-
tynopola, odważył się odróżniać w Jezusie Chrystusie dwie natury i dwie osoby, wtedy Maryję 
zaczął nazywać Matką Chrystusa-Człowieka i odmówił Jej przywileju Boskiego macierzyństwa. 
Jednak biskupi zebrani na soborze w Efezie (431) stanowczo odrzucili i potępili naukę Nestoriu-
sza, wykazując, że Jezus miał tylko jedną osobę, której własnością były dwie natury: Boska  
i ludzka. Dlatego Maryja była Matką Osoby Jezusa Chrystusa w Jego ludzkiej naturze - była 
więc Matką Bożą. Prawda ta została ogłoszona jako dogmat. Zebrani na tym soborze biskupi 
Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale 
należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą (greckie Theotokos). Maryja nie zrodziła 
Bóstwa, nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała 
Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką - ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej Osobie Pana Jezu-
sa. Jest więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według natury Bożej i odwiecznie 
Pan Jezus jest Synem Bożym. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stwo-
rzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów. Prawdę o Boskim macierzyństwie Maryi 
potwierdzono na soborach w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu (553 i 680), w konstytucji 
Pawła IV przeciwko arianom (socynianom) w roku 1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV 
(1743) oraz w encyklice Piusa XI Lux veritatis w 1931 roku. Kościół właściwie przez cały rok 
wysławia ten wielki przywilej Maryi. W codziennej Komplecie w antyfonie końcowej spotykamy  
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słowa: "Witaj, Matko Zbawiciela!", "Witaj, Królo-
wo nieba, Pani aniołów!", "Witaj korzeniu i bra-
mo święta, z której Światło zeszło na ziemię!", 
"Królowo nieba, wesel się, alleluja, albowiem, 
którego zasłużyłaś nosić, zmartwychwstał, jak 
przepowiedział, alleluja!", "Witaj, Królowo... a 
Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, 
po tym wygnaniu nam okaż".  

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

27.12.2020 
 

1. Dzisiejsze święto skłania nas do refleksji nad 
rodziną, nad jej powołaniem i godnością. Pod-
czas każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich.  
 
2. W czwartek ostatni dzień roku 2020, w związ-
ku z godziną policyjną adoracja Najświętszego 
Sakramentu od godz. 16.00, nabożeństwo 
dziękczynno – błagalne, o godz. 16.30 Msza 
święta o godz. 17.00.  
 
3. W piątek Nowy Rok – Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki. Msze św. tak jak w każdą 
niedzielę. 
 
4. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 stycznia  
o godz. 17.30 nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca NMP  i zmiana tajemnic Żywego Różań-
ca. W styczniu modlimy się o Boże błogosła-
wieństwo dla naszych rodzin w Nowym Roku. 
 
5. Odwiedziny osób chorych i starszych z Ko-
munią Świętą:  
ks. Wikariusz w sobotę, 2 stycznia od godz. 
9.00,  
ks. Proboszcz w piątek, 8 stycznia od godz. 
9.00. 
 
6. Z przykrością informujemy, że w tym roku 
wizyty duszpasterskiej, tradycyjnej kolędy nie 
będzie. Zamiast tradycyjnych odwiedzin w do-
mach zapraszamy Was do naszego kościoła  
o godz. 18.00 na Mszę świętą sprawowaną  

w Waszej intencji. Kolędę w tej formie rozpocz-
niemy od poniedziałku 4 stycznia. Prosimy aby-
ście przynieśli ze sobą naczynia na wodę świę-
coną, którą po powrocie do domów pobłogosła-
wicie miejsca Waszego zamieszkania. Plan 
kolędy w ogłoszeniach duszpasterskich i na 
stronie internetowej parafii. 
 
7. Za świąteczne życzenia, życzliwość i dar 
modlitwy, za każdą ofiarę i wszelką pomoc  
składamy serdeczne Bóg zapłać!  
Parafianom i Gościom życzymy pięknego i bło-
gosławionego okresu Narodzenia Pańskiego.  
 
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Kaliszu Pomorskim        
        ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 
 

W Nowym Roku życzymy wszelkiej 
pomyślności: zdrowia, szczęścia, wie-
lu sukcesów i spełnienia wszystkich 
szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg 
Wam w tym 2021 roku błogosławi  
i udziela swej mocy. 
 
=================================== 

NAUCZANIE PAPIESKIE  
O EUCHARYSTII 

 
 „Pełna skuteczność Ofiary, 
którą wierni składają Ojcu 
Niebieskiemu we Mszy św., 
wymaga jeszcze jednego 
elementu: mianowicie ko-
niecznym jest, by wierni 
samych siebie składali  

w ofierze. To poświęcenie się zresztą nie ogra-
nicza się do Ofiary liturgicznej. Książe Aposto-
łów pragnie, abyśmy przez to samo, że jako 
kamienie żywe jesteśmy zbudowani na Chrystu-
sie, mogli jako „kapłaństwo święte złożyć ofiary 
duchowne przyjemne Bogu przez Jezusa Chry-
stusa”. A Paweł Apostoł tymi słowy zachęca 
chrześcijan wszystkich czasów: „Proszę was 
tedy… abyście wydawali ciała wasze na ofiarę 
żyjącą, świętą, przyjemną Bogu, na rozumną 
służbę waszą”  
                 Pius XII 
————————————————————— 

UŚMIECH TYGODNIA  
 
Stary zgorzkniały wdowiec objaśnia dzieciom 
stworzenie Ewy:  
- Pan Bóg, przed wzięciem jednego żebra Ada-
mowi, dał mu środek nasenny i powiedział:  
„Śpij spokojnie, synu, bo ostatni raz możesz to 
uczynić”  

 



   INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

 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.) 

PONIEDZIAŁEK 28.12.2020 

18.00 † Janina NOWOTCZYŃSKA (2r. śm.) 

WTOREK 29.12.2020 

18.00 †† Feliks, Marianna WRÓBEL 

18.00 † Albin STANIECKI 

ŚRODA 30.12.2020 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00 
W 24 urodziny Huberta Jankowskiego o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

CZWARTEK  31.12.2020  

18.00 Dziękczynna za miniony rok 

18.00 †† z rodziny SZUPILUK 

PIĄTEK  01.01.2021 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  

8.00 INTENCJA WOLNA 

12.00 ZA PARAFIAN 

18.00 † Mieczysław ZABOROWSKI 

SOBOTA  02.01.2021 

18.00 INTENCJA WOLNA 

18.00 INTENCJA WOLNA 

DRUGA NIEDZIELA  

PO NARODZENIU PAŃSKIM  

03.01.2021 

8.00 INTENCJA WOLNA 

12.00 INTENCJA WOLNA 

18.00 † Mikołaj, Stefania KUŹNIAK (13r. śm.) 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

NIEDZIELA 27.12.2020 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

11:30 

POŹRZADŁO 

WIELKIE 
†† OLSZACCY 

9:15   

DĘBSKO † Czesław KIESZ 

9:15   

POMIERZYN 

†† Barbara, Henryka, Krzysztof 
z rodz. SZABŁOWSKICH 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Stanisława, Ignacy, Henryk 
MARAS 

10:30 

GIŻYNO 

†† Bronisław, Anna  
RZESZUTO 

14:00 

SUCHOWO 

Z okazji urodzin Jakuba o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo 

CZWARTEK 31.12.2020 

16:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Stanisława, Stanisław 
WAWRZYNIAK 

PIĄTEK 01.01.2021 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  

9:15   

DĘBSKO † z rodziny BOGACZ 

9:15   

POMIERZYN INTENCJA WOLNA 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ †† Barbara, Henryk PAŚ 

10:30 

GIŻYNO 

† Daniel ŚMIESZEK i zmarli  
z rodziny 

11.30 

Poźrzadło  Wielkie INTENCJA WOLNA 

14:00 

SUCHOWO † Teresa PADEWSKA 

DRUGA NIEDZIELA  

PO NARODZENIU PAŃSKIM  

03.01.2021 

SOBOTA 16:30 

POŹRZADŁO 

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 

DĘBSKO 

†† Janina, Wacław, Czesław 
GRYGORCEWICZ, †† Stani-
sława, Stanisław MRUK 

9:15 

POMIERZYN 

† Stanisław BARTCZAK  
i zmarli z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ ZAREZERWOWANA 

10:30 

GIŻYNO † Józef LESZCZYŃSKI 

14:00 

SUCHOWO † Zofia 


