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ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mk 1, 7-11) 
Chrzest Jezusa 
 
 Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest 
w Jordanie. 
 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołę-
bicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem  
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».  

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

ŚWIĘTO  
CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
 Kościół katolicki obchodzi dziś 
w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Koń-
czy ono okres Bożego Narodzenia, 
choć w polskiej tradycji jeszcze  
do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie roz-
biera się szopki.  
 Święto Chrztu Pańskiego ob-
chodzone jest w pierwszą niedzielę 
przypadającą po uroczystości Objawie-
nia Pańskiego. Najstarszej tradycji tego 
święta należy szukać w liturgii Kościoła 
wschodniego, ponieważ pomimo wy-
raźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej od-
dzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na 
dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. 
Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu 
Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na niedzielę przypa-
dającą po 6 stycznia. 
 Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokład-
nie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczysto-
ścią Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad 
brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam 
nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu,  
by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. Najszczegółowiej to wydarzenie zrela-
cjonował św. Mateusz, choć opis chrztu Jezusa zostawili wszyscy trzej synoptycy. 
 W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla  
dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec.  
Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty.  
Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodo-
banie”. 



CO WNOSI W ŻYCIE CZŁOWIEKA CHRZEST? 
 
 Sakrament chrztu nazywany jest ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypeł-
niany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza "zanurzyć", "pogrążyć" w wodzie. Określa się go także 
"obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym". Takie obmycie nazywane jest 
oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni przez 
samego Boga. Sakrament ten uważany jest przez chrześcijan za najpiękniejszy i najwspanialszy 
dar, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, 
pieczęcią i wszystkim, co może być łączone z najcenniejszym darem. Uzasadnieniem tego  
przekonania jest przede wszystkim świadomość tego, że jest on udzielany tym, którzy nic nie 
przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech 
zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się 
namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz 
wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem  
panowania Boga. 
 Chrzest jest pierwszym z sakramentów nazywanych sakramentami wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. Za jego pośrednictwem dokonuje się jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzal-
ne przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem. Procesowi temu towarzyszy 
konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka.  
Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - królestwa 
Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza  
w nową jakość swojego życia. Charakteryzuje ją otrzymany dar żywotnej siły, której źródłem  
i dawcą jest Chrystus. Sakrament ten może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony. 

—————————————————— 
Odkryj na nowo skarb, który posiadasz już od dawna! Chodzi o Chrzest 
Święty i całe dobro, jakie z niego wypływa. Książka „Zanurzeni w chrzest 
święty” to nieoceniona pomoc i wsparcie duchowe dla wszystkich przygo-
towujących się do tego sakramentu. Polecamy ją zarówno rodzicom, 
duszpasterzom, jak i osobom świeckim. Gwarantujemy, że po przeczyta-
niu na nowo odkryjesz moc własnego chrztu. 
 
„Odkrycie na nowo znaczenia sakramentu chrztu świętego ukazuje pozy-
tywne relacje między Bogiem a człowiekiem kształtujące się przez całe 
życie, gdy ten zostaje zanurzony w wodzie i Duchu Świętym. Przygoto-
wanie do chrztu świętego i potem realizacja zobowiązań, które zostały 

przyjęte w trakcie tego sakramentu, sprawiają, że pogłębia się bliskość z Bogiem, który już nie 
jest traktowany jako ktoś, komu zależy na wymierzeniu kary, ale jest nieustannie blisko swojego 
dziecka, któremu obiecał opiekę. Pozytywne wychowanie moralne dziecka - poprzez ukazywa-
nie mu swojej relacji z Bogiem, troski o Słowo Boże i życie sakramentalne - staje się dla wielu 
rodzin nowym początkiem, od którego rozpoczyna się przygoda z Bogiem". 

——————————————————————————————————————— 
OPOWIADANIE: Rozprężenie  
 
Stary, szacowny mnich miał zwyczaj bawić się ze swoją oswojoną kuropatwą. Pewnego dnia 
przyszedł do niego myśliwy i zdziwił się, że tak uduchowiony człowiek może w taki sposób spę-
dzać czas. Mógłby przecież w tym czasie uczynić wiele dobrego i pożytecznego, pomyślał o nim. 
Spytał zatem:  
- Po co trawisz swój czas na zabawie? Po co kierujesz swoją uwagę na jakieś tam bezużyteczne 
zwierzę?  
Mnich spojrzał na niego zdziwiony.  
- Czemu łuk w twojej dłoni nie jest napięty?  
- Nie wolno tego czynić - odrzekł myśliwy - Łuk straciłby swoją sprężystość, gdyby był zawsze 
napięty. Gdybym chciał później wypuścić strzałę, nie miałby na to wystarczającej siły.  
Mnich odpowiedział:  
- Młody człowieku, tak jak ty dajesz swojemu łukowi chwile luzu, nie napinając go przez cały 
czas, tak musisz również sam siebie wciąż na nowo rozluźniać i odprężać. Dotyczy to każdego 
człowieka, mnie samego również. Jeśli nie będę się odprężał i po prostu bawił, wtedy nie starczy 
mi energii w czasie dużego napięcia, wtedy zabraknie mi jej do czynienia tego, co konieczne  
i wymagające wykorzystania wszystkich moich sił. 



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 - Miejsco-
wość/Ulica 
 
Pn. 11.01.2021- 18.00 - Kalisz Pomorski -  
Jaworze, Prostynia, Pruszcz, Pniewy, Krężno, 
Siekierce, Smugi 
 
Wt. 12.01.2021- 18.00 - Kalisz Pomorski -
Wolności 
 
Śr. 13.01.2021- 18.00  - Kalisz Pomorski - 
Gdańska, Mickiewicza, Piaskowa, Podgórna, 
Jaśminowa , Akacjowa, Św. Wojciecha, Rybac-
ka 
 
Czw. 14.01.2021 - 18.00 - Kalisz Pomorski - 
Leśna, Mroczkiewicza Sosnowa, Świerkowa, 
Wojska Polskiego, Modrzewiowa 
 
Pt. 15.01.2021  - 18.00 - Kalisz Pomorski -  
Błonie Kaszubskie, Bydgoska, Chrobrego,  
Krzywoustego. 
 
Sb. 16.01.2021- 18.00 - Kalisz Pomorski -
Kilińskiego, Tartaczna, Szczecińska. 
 
==================================== 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

10.01.2021 
 

1. Dzisiejsze święto kończy okres Narodzenia 
Pańskiego.  Tradycyjnie przedłużamy śpiewanie 
kolęd do 2 lutego, do święta Ofiarowania Pań-
skiego. 

2. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieu-

stającej Pomocy. 

3. W czwartek od godz. 17.00 adoracja  
Najświętszego Sakramentu. 

4. Zachęcamy do modlitwy i zamawiania intencji 
mszalnych w różnych potrzebach naszego ży-
cia, o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imie-
nin, urodzin,  rocznic, jubileuszy i za bliskich 
zmarłych. 
5. Ofiary składane w przyszłą niedzielę  na tacę 
będą przeznaczone na ubezpieczenie naszych 
kościołów.  

 
Za każdą ofiarę, wszelką pomoc, życzliwość  
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg  
zapłać!  
Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubila-
tom, w rozpoczynającym się tygodniu niech 
Bóg obficie błogosławi. 
        ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 
———————————————————— 

NAUCZANIE PAPIESKIE  
O EUCHARYSTII  

 
 „Dlaczego nie mielibyśmy pochwalić 
tych, którzy przyjąwszy pokarm Eucharystyczny, 
po oficjalnym zakończeniu zebrania wiernych,  
w serdecznej zażyłości z Boskim Zbawicielem 
jakiś czas spędzają, nie tylko aby z Nim najczu-
lej rozmawiać, lecz również aby Mu złożyć dzię-
ki, oddać chwałę należną a przede wszystkim, 
by o pomoc prosić, by każdy oddalił z duszy 
swojej wszystko, co umniejsza skuteczność 
Sakramentu, aby wszyscy zrobili wszystko  
ze swej strony, by wspierać najbardziej bezpo-
średnio działanie Jezusa Chrystusa?”  
    Pius XII 

———————————————————— 



   

INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

NIEDZIELA 10.01.2021 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8.00 
† Bolesław PŁACHTA, † Teresa KOR-
PA, † Alicja LEBIEDZKA 

12.00 †  Albin STANIECKI 

18.00 † Czesław Dębski (1 r. śm.) 

PONIEDZIAŁEK 11.01.2021 

18.00 
†† Albina, Monika, Krzysztof, Jan  
BEJNAROWICZ 

WTOREK 12.01.2021 

18.00 
† Marianna BADOWSKA, † Ignacy 
KRAWCZYK 

ŚRODA 13.01.2021 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  14.01.2021 

18.00 INTENCJA KOLĘDOWA 

PIĄTEK  15.01.2021 

18.00 INTENCJA KOLĘDOWA 

SOBOTA  16.01.2021  

18.00 INTENCJA KOLĘDOWA 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

17.01.2021 

8.00 † Helena JANIAK (1 r. śm.) 

12.00 
†† Kazimiera, Kazimierz  BŁASZCZAK,  
†† Władysława, Antoni Litwin - intencja 
prawnuczka, wnuczków i dzieci 

18.00 †† Salomea, Władysław BIEŃKOWSCY 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

NIEDZIELA 10.01.2021 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

SOBOTA 16:30   

POŹRZADŁO 

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15   

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

9:15   

POMIERZYN † Jadwiga SZCZUR (4 r. śm.) 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Walentyna MACIESZYN  
(3 r. śm.) 

10:30 

GIŻYNO 

†  Aleksandra, Edward 
GETLER 

14:00 

SUCHOWO 

Rocznica ślubu Małgorzaty  
i Pawła 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

17.01.2021 

Sobota 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 

DĘBSKO † Ryszard LITWIN (6 r. śm.) 

9:15 

POMIERZYN † Józef GARBACZ (28 r. śm.) 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ O łaskę zdrowia dla Krzysztofa 

10:30 

GIŻYNO 

† Józef LESZCZYŃSKI  
(1 r. śm.) 

14:00 
SUCHOWO 

†† Bronisława, Henryk KWIAT-
KOWSCY w rocznice śmierci 

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 


