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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (Mk 1, 29-39) 
Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy 
 
 Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona  
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.  
On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 
 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich cho-
rych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozma-
itymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom  
mówić, ponieważ Go znały. 
 Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go  
znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wysze-
dłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.  
 
———————————————————————————————————————— 

 
PRZEDPOŚCIE 

ZAPUSTY CZYLI KARNAWAŁ  
 

 Karnawał to okres od święta 
Trzech Króli do wtorku „diabelskiego”, 
czyli „kusego” przed Środą Popielco-
wą, poprzedzający Wielki Post. We-
dług Zygmunta Glogera, polskiego 
etnografa, słowo „karnawał” pochodzi 
od włoskiego carne vale, czyli „mięso, 
żegnaj”. Stąd powstała polska nazwa 
karnawału: „mięsopust” lub „zapusty”, 
które „są od wieków porą wszelkiego 

rodzaju zabaw, widowisk, maszkar, uczt i pustoty. Gody (czyli Boże Narodzenie) i Nowy Rok 
dały powody do wesołości religijnej, a łakomy żołądek ludzki w przewidywaniu długiego postu 
wymyślił tłuste uczty i huczne pohulanki”. 
 Początki karnawałowych zabaw, połączonych z przebieraniem się, sięgają w Europie 
Zachodniej czasów średniowiecza, skąd przywędrowały do Polski i zaowocowały powstaniem 
przebogatej obrzędowości, wyrosłej na gruncie narodowych i ludowych zwyczajów. W miastach 
urządzano w najpiękniejszych salach, np. ratuszowych, bale karnawałowe, które często były 
balami maskowymi, natomiast w prywatnych mieszczańskich domach - potańcówki. Członkowie 
Bractwa św. Jerzego - związku kupieckiego w Gdańsku - organizowali w tym czasie rycerskie 
turnieje ku uciesze najzacniejszych rodów, jak również spragnionego rozrywki pospólstwa. 
Szczególnie huczne były zapusty w dworach szlacheckich i magnackich. W XVII w. śpiewano, 
że na zapusty „[…] nie chcą państwo kapusty; wolą sarny, jelenie i żubrowe pieczenie”. Faktycz-
nie od jadła i napitków uginały się stoły. Urządzano kuligi z pochodniami, odwiedzano się wza-
jemnie wśród sąsiadów. Tańce trwały przez całe noce do białego rana, czego echa przetrwały  
w znanej do dziś piosence „Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta”.  



Oprócz mazura w modzie były wówczas: polonez, młynek, hajduk, taniec świeczkowy, niemiecki 
cenar i francuski galard. 
 W czasie karnawału popularne były korowody przebierańców. W wesołym pochodzie nie 
brakowało - w zależności od regionu kraju - konia, kozy, bociana, kominiarza, diabła, śmierci, 
doktora, baby i dziada, którym towarzyszyli muzykanci „uzbrojeni” w tak oryginalne instrumenty 
ludowe, jak: mazanki, dudy, liry korbowe. Orszak otwierał książę Zapust, czyli słomiana kukła. 
Na wsiach małopolskich i lubelskich grupy przebierańców - „dziady zapustowe” z muzyką i śpie-
wem odwiedzały domy dziewcząt i młodych mężczyzn, których wyśmiewano za pozostawanie w 
stanie bezżennym, a nawet żartobliwie „karano”. 
Jednym z najważniejszych świąt kościelnych w czasie zapustów jest święto Ofiarowania Pań-
skiego, zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Chrystus ofiarowany w świątyni staje się we-
dług słów ewangelisty Jana „światłem prawdziwym, które oświeca każdego człowieka przycho-
dzącego na ten świat”. Z upływem wieków w Polsce uroczystość nabrała charakteru wybitnie 
maryjnego, bowiem w Matce Bożej widzimy Tę, która sprowadziła Światło - Jezusa na ziemię, 
która broni nas przed złem, zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Modlimy się słowami: „Matko 
Boża Gromniczna, ochraniaj nas”. Symbolika światła szczególnie wymowna była w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa odbywały się nocami. Bez Chrystusa - „Światła 
świata” żylibyśmy w najgłębszych ciemnościach niewiedzy i śmierci. W tajemnicy Wcielenia Bo-
ga, który stał się człowiekim, zawarte jest także wielkie posłannictwo Maryi i Jej siła. 
Święto Ofiarowania Pańskiego należy do najdawniejszych w Kościele; pierwsze wzmianki na ten 
temat znajdujemy już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań chrześcijan. Procesje  
z zapalonymi świecami znane były w czasach papieża św. Galezjusza (V w.), natomiast szeroko 
upowszechniły się w wieku X. Wierzymy, że świece poświęcone w dniu Ofiarowania Pańskiego 
chronią od chorób, szczególnie gardła, a domostwa przed uderzeniami piorunów (gromów)  
i pożarami. Stąd pochodzi nazwa tej świecy - gromnica. Gromnica stanowi symbol życia człowie-
ka, gdyż towarzyszy mu od dnia narodzin aż do śmierci. 
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania 
choinek i żłóbków. Jest to jakby przedłużenie Bożego Narodzenia. Ta tradycja ma swoje uzasad-
nienie, gdyż 2 lutego Pan Jezus jeszcze jako Dziecię ofiarowany jest w świątyni. 
Ostatni kolędnicy wyruszali tego dnia zwyczajowo z turoniem lub kozą, odwiedzając domostwa  
i odgrywając wesołe scenki z życia wsi lub o tematyce religijnej, co dawało asumpt do otrzyma-
nia datków pieniężnych lub poczęstunku. 
 W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i jedzeniu nie było 
umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami - racuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem na-
dziewanym słoniną i smażonym na smalcu. Stąd pochodzi tradycja tłustego czwartku, który roz-
poczynał tłusty tydzień, wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów pozostał tylko 
tłusty czwartek, w którym królują na naszych stołach pączki i faworki, czyli chrust. Ostatnim 
dniom karnawału nadano odrębne nazwy: mięsopustny (tłusty) czwartek, smalcowa (zapustna) 
niedziela, ostatkowy (błękitny) poniedziałek i ostatni (zapustny) wtorek. Podczas ostatnich trzech 
dni zapustów, zarówno kobiety, jak i mężczyźni przebierali się w stroje różnych postaci, zwierząt 
lub maszkar, a napotkanym osobom wręczali zielone bukiety z gałązek drzew leśnych. 
We wtorek zapustny, dzień przed Popielcem, młodzież z całej wsi zbierała się w gospodzie,  
by wesoło zakończyć mięsopust. W litewskiej tradycji ludowej w trakcie zabawy przybywały dwie 
postacie: Konopiasty i Słoninowy. Symbolizowały okres postu i czas jedzenia mięsa. Dwaj prze-
ciwnicy staczali z sobą walkę, którą z założenia wygrywał Konopiasty, a to oznaczało zakaz  
spożywania posiłków mięsnych. Punktualnie o północy rozsypywano na podłodze popiół - i tak  
rozpoczynał się Wielki Post.  

————————————————————————————————————————— 
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

 
 11 lutego we wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes każdego roku obchodzimy 
Światowy Dzień Chorego ustanowiony 
przez Jana Pawła II w 1992 r. Cele obcho-
dów Światowego Dnia Chorego: 
- uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konse-
kwencji – wielu katolickich instytucji działa-
jących na rzecz służby zdrowia oraz spo-
łeczności świeckiej na konieczność  



zapewnienia jak najlepszej opieki chorym; 
- pomaganie chorym w dostrzeżeniu wartości 
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede 
wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; 
- włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia 
diecezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin  
zakonnych; popieranie coraz bardziej owocnej 
służby wolontariatu; 
- przypominanie o potrzebie duchowej i moral-
nej formacji pracowników służby zdrowia; 
- ukazywanie znaczenia opieki duchowej nad 
chorymi ze strony kapłanów diecezjalnych  
i zakonnych, jak również tych wszystkich, którzy 
żyją i pracują obok cierpiących. 

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

NAUCZANIE PAPIESKIE  
O EUCHARYSTII  

 
„Gdy Kościół rozkazuje nam wielbić Chrystusa 
ukrytego pod eucharystycznymi zasłonami  
i prosić go o dary nadprzyrodzone i doczesne, 
których ustawicznie potrzebujemy, objawia  
żywą wiarę, z jaką wyznaje, że jego Boski Oblu-
bieniec jest obecny pod tymi zasłonami, oświad-
cza mu swą ochotną służbę i korzysta  
z serdecznej z Nim zażyłości”  
     Pius XII  

———————————————— 
 

UŚMIECH TYGODNIA  
 

Aaron przychodzi do zegarmistrza:  
- Przed dwoma tygodniami naprawiłeś mi zega-
rek i obiecałeś, że będzie chodził do końca mo-
jego życia. Teraz znowu się zepsuł.  
- No, przed dwoma tygodniami to ty źle wyglą-
dałeś…  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
V NIEDZIELA ZWYKŁA 

07.02.2021 
 

1. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieu-
stającej Pomocy. 
 
2. W czwartek, 11 lutego  – wspomnienie Naj-
świętszej Marii Panny z Lourdes i XXIX Świato-
wy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji osób 
chorych i starszych z udzielaniem sakramentu 
namaszczenia chorych  o godz. 12.00.  

 
3. W czwartek od godz. 17.00. adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Od godz. 17.00  
do 17.15 adoracja z udziałem dzieci.  
Serdecznie zapraszamy. 
4. Zachęcamy do zamawiania intencji mszal-

nych w różnych potrzebach naszego życia,             

o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin, 

urodzin, różnych rocznic, jubileuszy i za bliskich 

zmarłych. 

 
5. Zachęcamy do czytania  prasy katolickiej. 
Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielne-
go i Gazetki Parafialnej.   

 
6. Za każdą ofiarę, za ofiary wpłacane na konto 
parafialne, za wszelką pomoc, życzliwość i dar 
modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 
Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia 
składamy najserdeczniejsze życzenia  
i zapewniamy o modlitewnej pamięci.  
Parafianom i Gościom życzymy pięknych  
i błogosławionych dni w nowym tygodniu. 
        ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 



 INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

V NIEDZIELA ZWYKŁA  

07.02.2021 

8.00 
† Tadeusz (16r. Śm.), †† Antonina, Ka-
zimierz DROŻDŻYK, †† z rodz. DROŻ-
DŻYK i  KWAŚNIEWSKICH 

12.00 † Albin STANIECKI 

18.00 
† Halina MARCYNIUK (16r. Śm.), † Jan 
KULBACKI (32r. Śm.) †† z rodz. MAR-
CYNIUK i KUBACKICH 

PONIEDZIAŁEK 08.02.2021 

18.00 
† Anna DOMAŃSKA — int. uczestników 
pogrzebu 

WTOREK 09.02.2021 

18.00 
† Antoni OLEKSIUK - od uczestników 
pogrzebu 

18.00 † Julia (1r.), † Czesław (2r.) FURMAN 

ŚRODA 10.02.2021 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00 
† Agata KLOSKA (z okazji imienin),  
†† z rodziny 

CZWARTEK  11.02.2021 

12.00 W intencji chorych 

18.00 † Arkadiusz ZALEWSKI 

18.00 † Irena, Henryk GAGAT 

PIĄTEK  12.02.2021 

18.00 
† Tomasz KOBYLIŃSKI - od uczestni-
ków pogrzebu 

SOBOTA  13.02.2021  

18.00 
O łaskę zdrowia dla Benedykta z okazji 
70 urodzin 

18.00 

Dziękczynno - błagalna za opiekę Matki 
Bożej na drodze powrotu do zdrowia,  
z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne 
łaski 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

14.02.2021 

8.00 † Gertruda WESOŁOWSKA 

12.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla Zosi z okazji 8 urodzin 

18.00 
† Bartek KRUK (zginął śmiercią tragicz-
ną) 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

V NIEDZIELA ZWYKŁA  

07.02.2021 

 
SOBOTA 16:30   

POŹRZADŁO 

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15   

DĘBSKO 

† Jan SROKA, 
† Katarzyna LITWIN 

9:15   

POMIERZYN 

† Maria, Bożena, Wiktor  
DONIEC 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Józef ARENT (6r. śm.) 

10:15 

GIŻYNO 

† Bronisław RZESZUTO  
(6r. śm.) 

11:30 

SUCHOWO † Julian Czerniawski 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

14.02.2021 

SOBOTA 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 

DĘBSKO †† Wiesława, Zbigniew 

9:15 

POMIERZYN INTENCJA WOLNA 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

† Maria ANTOSZKÓW (1 r. 
śm.), †† Stanisław, Maria, Ma-
rian 

10:15 

GIŻYNO 

† Anna BRODNICKA (od kole-
żanki Jadzi) 

11:30 

SUCHOWO 

† Stanisława RZESZUTO 
(miesiąc po śmierci) 

 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
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www.parafia.kaliszpom.pl 
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