
1/2021                                                                            03.01.2021            
DRUGA NIEDZIELA  

PO NARODZENIU PAŃSKIM               

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 1, 1-18) 
Słowo stało się ciałem 
 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przy-
chodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przy-
szło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy  
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powie-
działem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie». 

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa  
Chrystusa. 
 Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,  
o Nim pouczył.  
 

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

OBJAWIENIE PAŃSKIE 
 
 6 stycznia Kościół obchodzi 
Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze 
święto chrześcijańskie. W II w. w ten 
dzień wspominano Chrzest Pański,  
w IV w. w Tracji i Egipcie świętowano 
Epifanię, czyli wydarzenia z życia  
Jezusa, takie jak narodzenie, chrzest  
w Jordanie, pokłon Mędrców, cud  
w Kanie. W V w. Objawienie Pańskie 
stało się świętem ogólnokościelnym.  
 W Polsce 6 stycznia zwany jest 
świętem Trzech Króli. Ewangelia nie  



nazywa jednak przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami, oraz nie podaje ich 
liczby. Można się tylko domyślać, że było ich trzech, skoro przynieśli trzy dary. Królami mogła 
nazwać ich tradycja pod wpływem Psalmu 72, który znajduje się w tekstach liturgicznych tej uro-
czystości: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę”. Imiona 
Kacper, Melchior i Baltazar nadano Mędrcom dopiero w IX w. Legenda głosi, że po powrocie do 
swoich krajów królowie zrzekli się tronów, aby głosić wiarę w Chrystusa, a dożywszy sędziwego 
wieku, doczekali chwili, kiedy po Wniebowstąpieniu Pańskim Tomasz Apostoł udzielił im sakra-
mentów, a nawet sakry biskupiej.  Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezusowi, mają swoje 
znaczenie. Złoto oznacza, że Jezus Chrystus jest Królem całego świata, kadzidło mówi o Chry-
stusie Kapłanie, zaś mirra, balsam, którym namaszczano zmarłych, wskazuje na ludzką naturę 
Jezusa i w konsekwencji zapowiada Jego śmierć. Od końca średniowiecza na pamiątkę tych 
darów święcono pierścionki jako złoto, żywicę jako kadzidło oraz ziarnka jałowca jako mirrę,  
a także dodatkowo wodę na pamiątkę chrztu Jezusa oraz kredę. Dziś święcimy kadzidło i kredę. 
Po powrocie z kościoła święconą kredą piszemy inicjały imion trzech królów, oddzielając je krzy-
żykami (K+M+B) wraz z cyframi bieżącego roku. Można także napisać C+M+B (Christus Manso-
ni Benedicat), co oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Litery na drzwiach świad-
czą o tym, że w domu mieszka chrześcijańska rodzina.  
 Nazwa „Objawienie Pańskie” tłu-
maczy sens tej uroczystości. Jezus Chry-
stus objawia się światu, to znaczy, że 
przyszedł na ziemię nie tylko dla wybra-
nego przez Boga narodu, ale dla wszyst-
kich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą 
żyć. Taki wydźwięk mają także teksty 
liturgiczne. Szczególnie List do Efezjan 
podkreśla współuczestnictwo wszystkich 
ludzi w łaskach ofiarowanych przez Chry-
stusa. Jak widać święto to obchodzone 
na początku roku kalendarzowego jest 
pełne nadziei. Nie dość, że zarysowuje 
przed nami uniwersalność zbawienia, ale także otwiera nasze umysły na perspektywę eschato-
logiczną i pragnie ucieszyć znękane biedą tego świata serca wizją Królestwa Niebieskiego, 
gdzie Królem i jedynym Światłem jest Jezus Chrystus. Zbyt często zapominamy o Nowej Ziemi, 
którą przygotowuje nam Bóg, a zatrzymujemy się na tym świecie, tak jakby poza śmiercią już nic  
nie istniało. Pójdźmy i my złożyć dary Jezusowi: złoto naszego życia, kadzidło naszych modlitw  
i mirrę naszego cierpienia. Pójdźmy tam, gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na ołtarzach  
naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla rodzin. Wyznajmy wiarę, znacząc litery  
na drzwiach naszych domów i zadbajmy, żeby to była kreda poświęcona i przyniesiona  
z Kościoła, a nie pożyczona od sąsiada. 
—————————————————————————————————————————— 

 

OPOWIADANIE: O tym najbardziej godnym 
 
Trzech młodych Afrykanów wprowadzono do chaty rady. Wódz siedział w głębi, otaczali go sta-
rzy wojownicy. Chłopcy podeszli bliżej. 
- Przed sześcioma dniami - rzekł wódz, a mówił powoli - zostawiono was w lesie, abyście dowie-
dli waszych zdolności, po to, byśmy mogli osądzić, czy jesteście godni uznania za wojowników. 
Powróciliście zdrowi i cali, pomimo tysięcznych niebezpieczeństw. Ale to nie wystarczy.  
Co uczyniliście, aby zasłużyć na miano wojowników? 
Przy uważnym milczeniu ludzi z plemienia chłopcy opowiedzieli o swoich wyczynach. Jeden 
zabił lamparta, drugi walczył z pytonem. Nie odezwał się tylko trzeci chłopiec. 
- A ty, Mamadu, co uczyniłeś? - zapytał wódz. 
- Podebrałem garniec miodu od dzikich pszczół - odrzekł cicho Mamadu. 
Pozostali dwaj chłopcy uśmiechnęli się. Cóż to znaczy wykraść trochę miodu pszczołom?  
Potrzeba na to było cierpliwości, nawet odwagi, ale nie była to próba godna wojownika tego ple-
mienia. 
- Dlaczego podebrałeś miód, a nie upolowałeś jakiegoś dzikiego zwierza? - spytał wódz. 
- Wiesz przecież - odrzekł Mamadu - że moi rodzice są starzy i chorzy; musiałem o nich pomy-
śleć i dlatego zaniosłem im miód. 



Wódz wstał. Wyciągnął włócznię do Mamadu  
i powiedział: 
- Weź ją, ponieważ jesteś najgodniejszy  
ze wszystkich. Człowiek powinien być przede 
wszystkim człowiekiem, a dopiero potem myśli-
wym. A jest tylko jeden sposób, aby się dowie-
dzieć, czy tak jest: kiedy nad wszystko przedkła-
da się miłość i szacunek dla rodziców. 
=================================== 

KOLĘDA 2021 

Zwykle to kapłani odwiedzali domy Parafian.  
W tym roku zapraszamy naszych Parafian, aby 
to oni odwiedzili Dom Boży – kościół.  
Od 4 stycznia  zapraszamy mieszkańców po-
szczególnych miejscowości i ulic na Mszę św. 
sprawowaną w ich intencji. Będziemy się wspól-
nie modlili o Boże błogosławieństwo, wszelkie 
łaski na nowy rok i opiekę naszej Patronki Matki 
Bożej Królowej Polski. Prosimy abyście przynie-
śli ze sobą naczynia na wodę święconą, którą 
po powrocie do domów pobłogosławicie miejsca 
Waszego zamieszkania. 

HARMONOGRAM MSZY ŚWIĘTYCH   
I SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH  
NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

 
Dzień/Data — Godzina - Kościół - Miejscowość 
So. 02.01.2021 — 16.30 — Poźrzadło Wielkie 
— Poźrzadło Wielkie, Poźrzadło Kol.   
 
Pn. 04.01.2021 — 16.00—Biały Zdrój—Bralin 
Pn. 04.01.2021 - 17.30-  Biały Zdrój - Biały Zdrój 
 
Wt. 05.01.2021 — 17.30 — Giżyno — Giżyno, 
Wierzchucin, Tarnice 
 
Czw. 07.01.2021 — 16.00 - Pomierzyn —
Pomierzyn, Kol. Pomierzyn, Ślizno 
Czw. 07.01.2021 — 16.00 — Dębsko —
Dębsko,  Łowno 
 
Pt. 08.01.2021 - 16.00 — Suchowo — Suchowo, 
Jasnopole, Borowo 
 
Sb. 09.01.2021 — 18.00 — Kalisz Pomorski —

Cybowo, Cybowo Osiedle   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
DRUGA NIEDZIELA  

PO NARODZENIU PAŃSKIM 

03.01.2021 
 

1. Żywy Różaniec w  styczniu modli się o Boże 
błogosławieństwo dla naszych rodzin w Nowym 
Roku. 
2. W środę, 6 stycznia Uroczystość Objawienia 
Pańskiego - Trzech Króli. Msze św. tak jak  
w każdą niedzielę. W  czasie każdej Mszy Świę-
tej błogosławimy kadzidło i kredę. Ofiary składa-
ne na tacę będą przeznaczone na potrzeby 
misji. W Kościołach Wschodnich tego dnia jest 
obchodzona wigilia Bożego Narodzenia. 
 
3. Odwiedziny osób chorych i starszych  
z Komunią Świętą, ks. Proboszcz w piątek,  
8 stycznia od godz. 9.00. 
 
4. Zachęcamy do modlitwy i zamawiania  
intencji mszalnych w różnych potrzebach nasze-
go życia, o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji 
imienin, urodzin,  rocznic, jubileuszy i za bliskich 
zmarłych. 
 
5. 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.  
        ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 

================================== 
NAUCZANIE PAPIESKIE  

O EUCHARYSTII 
 

 „Chrystus pojednał z Ojcem cały rodzaj ludzki 
przez swą śmierć krzyżową i chciał, aby do Je-
go krzyża wszyscy się zbliżali doprowadzeni 
przez Sakramenty a zwłaszcza przez Ofiarę 
Eucharystii, aby uzyskać zbawienne owoce 
przezeń na krzyżu zrodzone. Dzięki temu czyn-
nemu uczestnictwu jednostek, członki z każdym 
dniem coraz bardziej upodabniają się do Tego, 
który jest ich Boską Głową – a zbawienie, które 
od Głowy pochodzi, napełnia członki, tak  
że i my będziemy mogli powtórzyć słowa  
św. Pawła: „Jestem z Chrystusem przybity  
do krzyża: żyję już nie ja, ale żyje we mnie 
Chrystus”  
     Pius XII 

———————————————————— 
UŚMIECH TYGODNIA  

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem:  
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies.  
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot 
zwraca się do psa.  
- Ciebie!!!  



   INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

DRUGA NIEDZIELA  

PO NARODZENIU PAŃSKIM 

03.01.2021 

08.00 † Zofia NOWROT 

12.00 INTENCJA WOLNA 

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

PONIEDZIAŁEK 04.01.2021 

18.00 
† Kazimierz PILUK — od uczestników 
pogrzebu 

WTOREK 05.01.2021 

18.00 
†  Arkadiusz ZALEWSKI — od uczest. 
pogrzebu 

ŚRODA 06.01.2021 
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

8.00 †  Halina, Antoni CENTKOWSCY 

12.00 
Dziękczynno — błagalna w 31r .ślubu 
Anny i Ryszarda i 24 urodziny Kacpra 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  07.01.2021 

18.00 
†  Ryszard  PAWŁOWSKI — od uczest-
ników pogrzebu 

18.00 
†  Zdzisław KANAREK — od uczestni-
ków pogrzebu 

PIĄTEK  08.01.2021 

18.00 †  Albin STANIECKI 

18.00 W 85 urodziny Marianny 

SOBOTA  09.01.2021  

18.00 INTENCJA WOLNA 

18.00 INTENCJA WOLNA 

NIEDZIELA 10.01.2021 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8.00 INTENCJA WOLNA 

12.00 †  Albin STANIECKI 

18.00 † Czesław Dębski (1r. śm.) 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

DRUGA NIEDZIELA  

PO NARODZENIU PAŃSKIM 

03.01.2021 
SOBOTA 16:30   

POŹRZADŁO 

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

09:15   

DĘBSKO 

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

09:15   

POMIERZYN 

† Stanisław BARTCZAK  
i zmarli z rodziny 

10:30 

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

10:30 

GIŻYNO † Józef LESZCZYŃSKI 

14:00 

SUCHOWO † Zofia 

ŚRODA 06.01.2021 
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 05.01 16.30 INTENCJA WOLNA 

9:15 

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

9:15 

POMIERZYN INTENCJA WOLNA 

10:30 
BIAŁY ZDRÓJ †  Barbara, Henryk PAŚ 

10:30  

GIŻYNO 

†  Irena HACZKOWSKA—int. 
rodziny Kropidłowskich 

14:00 

SUCHOWO †  Teresa PADEWSKA 

NIEDZIELA 10.01.2021 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

Sobota 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

09:15 

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

09:15 

POMIERZYN † Jadwiga SZCZUR (4r. śm.) 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Walentyna MACIESZYN (3r. 
śm.) 

10:30 

GIŻYNO 

†  Aleksandra, Edward 
GETLER 

14:00 

SUCHOWO 

Rocznica ślubu Małgorzaty  
i Pawła 


