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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 3, 14-21) 
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony  
  
Jezus powiedział do Nikodema: 
 «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat  
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy  
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwie-
rzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 
 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej  
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle 
czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały  
ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że 
jego uczynki zostały dokonane w Bogu».  

———————————————— 
 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 
LAETARE (RÓŻOWA NIEDZIELA) 

 
 Pośród wszystkich niedziel Wiel-
kiego Postu na specjalne wyróżnienie 
zasługuje czwarta. Od różowego koloru 
szat liturgicznych nazywa się ją 
„Różową niedzielą”. Niektórzy historycy 
próbują tłumaczyć radosny charakter 
tejże niedzieli tak zwanym rytem 
„otwarcia uszu”, który celebrowany był 
w środę poprzedzającą tę niedzielę. 
Obrzęd ten, nazywany także „Effeta”, 
stanowił etap przygotowujący do przyję-
cia sakramentu chrztu. Celebrans doty-
kał dużym palcem prawego i lewego 
ucha oraz zamkniętych ust kandydatów 
do chrztu i mówił: „Effeta, to znaczy: 
Otwórz się”. Obrzęd symbolicznie wyra-
żał konieczność łaski Chrystusa do 

przyjęcia słowa Bożego i głoszenia go innym. 
Natomiast o zwyczaju używania w tym dniu szat liturgicznych koloru różowego wspomina się  
po raz pierwszy w XVI wieku. Prawdopodobnie miało to związek z błogosławieniem przez papie-
ża w tym dniu złotej róży. Błogosławieństwo to nie ma żadnego związku z przygotowaniem  
do chrztu. Od X wieku w Rzymie, bardzo uroczyście świętowano zwycięstwo wiosny nad zimą  
i z tej okazji przynoszono do świątyni kwiaty. Od XI wieku papież zamiast naturalnych kwiatów 
błogosławił zwykle bardzo cenną sztuczną różę, która potem była ofiarowywana znanym i wybit-
nym osobistościom z ówczesnego świata. 



Charakter czwartej niedzieli Wielkiego Postu najlepiej oddaje antyfona na wejście:  
„Raduj się Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie.  

Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,  
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy” (por. Iz 66, 10-11).  

Źródłem naszej pociechy jest oczywiście Chrystus. Liturgia słowa ukazuje Go jako tego, który 
uzdrawia ze wszelkich chorób, jako jedynego Zbawiciela. Chrystus jest Światłem, które oświeca 
ludzkie drogi, ale przede wszystkich wyprowadza człowieka z ciemności grzechu. Mamy tu wy-
raźne odniesienie do chrztu i do obmycia, które uzdrawia i sprawia, że człowiek staje się kimś 
innym, że zaczyna żyć innym życiem. W pierwszych wiekach chrzest często nazywano 
„Photismos”, czyli Oświecenie, a ochrzczonych Oświeconymi. W ten sposób, jak mówi prefacja 
tej niedzieli, chrzest jest sakramentem powtórnego narodzenia, uwolnienia z niewoli grzechu  
i w końcu wyniesieniem do godności dzieci Bożych. 
Radujemy się w tę niedzielę wraz z przygotowującymi się do przyjęcia chrztu, gdyż Chrystus 
uzdalnia nas do poznania Boga jako miłości. Tak umiłował świat i każdego człowieka,  
że posłał swojego jedynego Syna, aby przez Niego dokonać dzieła Zbawienia. Jest więc Ojcem 
pełnym miłości i miłosierdzia. Trzeba jednak łaski Chrystusa, aby doświadczyć tej ojcowskiej 
miłości. Należy zatem dziękować, że Pan dotknął moich oczu i dzięki temu przejrzałem i uwie-
rzyłem Bogu (por. Antyfona na Komunię). 

——————————————————————————————————————- 
PIERWSZY POWIERNIK  

TAJEMNICY PASCHALNEJ 
 

 W dniu 19 marca wraz z całym Kościołem przeży-
wamy Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświęt-
szej Maryi Panny. Wspominamy wielkiego Świętego, które-
go Bóg, wypełniając swój odwieczny plan odnowy i usyno-
wienia człowieka oraz chwalebnej przemiany wszechświata 
skażonego przez grzech, postawił w najważniejszym, 
szczytowym punkcie realizacji tego planu i obdarzył wyjąt-
kowym zadaniem. Wybrał go na przybranego Ojca swojego 
Syna, który w pełni czasu (Ga 4, 4) "dla nas i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przy-
jął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem". Bóg ze-
chciał bowiem, by Jego Jednorodzony Syn przyszedł na 
świat w ludzkiej rodzinie i był do nas podobnym we wszyst-
kim, z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4,15). To właśnie Wcie-
lony Syn Boży, Jezus Chrystus, jest Wykonawcą dzieła 
zamierzonego przez Boga Ojca (por. J 4, 34), a Jego miste-
rium wcielenia i odkupienia jest owym "szczytowym punk-

tem" całej histo-rii zbawienia. Samą zaś istotę tego dzieła stanowi Chrystusowa Pascha - przej-
ście ze śmierci do życia (hebr. pesah, aram. pascha przechodzenie), zbawienne dla całego 
świata. 
 Liturgia Uroczystości świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ukazuje 
więc świętego Józefa w bardzo ścisłym związku z misterium Chrystusa, a zwłaszcza z tym 
"sercem" Jego dzieła, jakim jest Pascha. Zarazem jednak ukazuje go na tle szerokiej panoramy 
historii, bo chociaż jako wydarzenie historyczne Pascha dokonała się tylko raz, to jednak jako 
misterium ogarnia całą rzeczywistość. Ona jest kluczem do właściwego rozumienia całej Biblii, 
zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, wielkiej historii świata i małej historii każdego czło-
wieka - i to żyjącego w każdym czasie, zarówno przed wcieleniem Syna Bożego, jak i w czasie 
Jego ziemskiego życia i po Jego wniebowstąpieniu. Chrystus bowiem jest jedynym Zbawicielem 
świata, jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (por. 1 Tm 2,5), jedyną drogę i prawdę,  
i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego (por. J 14, 6). Wszystko 
więc, co dokonało się i wciąż dokonuje w dziejach zbawienia, jest opromienione Chrystusową 
Paschą, na nią wskazuje i z różnych stron ku niej prowadzi. Dlatego również refleksja nad  
życiem i misją świętego Józefa, a także cześć oddawana mu w Kościele - podobnie zresztą jak 
kult wszystkich innych Świętych - ma na celu odkrywanie i zgłębianie tego właśnie misterium. 
 Święty Józef zajmuje szczególne miejsce wśród rzeszy Świętych, których Kościół wska-
zuje nam jako "zwierciadła" Chrystusowej Paschy. Ma on bowiem z woli Bożej największy po 
Maryi udział w paschalnym misterium Jezusa Chrystusa. Wprawdzie - jak pisze Jan Paweł II -  



"droga własna Józefa - zanim Maryja stanie  
u stóp krzyża na Golgocie (...). Jednakże droga 
wiary Józefa podąża w tym samym kierun-
ku, pozostaje w całości określona tą samą  
tajemnicą, której Józef - wraz z Maryją - stał się 
pierwszym powiernikiem. Wcielenie i Odkupie-
nie stanowią organiczną i nierozerwalną jed-
ność, w której plan objawienia urzeczywistnia 
się przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą 
powiązane". A zatem święty Józef w wyjątkowy 
sposób wskazuje i przybliża nam Chrystusa 
Paschalnego. Gdy więc oddajemy cześć temu 
Świętemu, uwielbiamy samego Pana, umęczo-
nego i zmartwychwstałego, obecnego  
we wszystkich swoich dziełach i w swoich Świę-
tych. 
=================================== 
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1. Gorzkie Żale dzisiaj  o godz. 17.30. 
 
2. W poniedziałek, 15 marca, dwudziesta piąta 
rocznica śmierci ks. bpa Czesława Domina pa-
miętajmy w naszych modlitwach o zmarłym 
biskupie Czesławie. 
 
3. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieu-
stającej Pomocy. 
 
4. W czwartek od godz. 17.00  adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Od godz. 17.00 do 
17.15 adoracja z udziałem  dzieci.  
 
5. W czwartek, 18 marca obchodzimy imieniny 
ks. bpa Edwarda Dajczaka. W naszych modli-
twach pamiętajmy o Pasterzu naszej Diecezji. 
 
6. Droga Krzyżowa w piątek: Kalisz Pomorski  
godz. 16.30  z udziałem dzieci, o 17.30 parafial-
na. Dębsko i Suchowo godz. 15.00, Poźrzadło 
godz. 16.00, Pomierzyn godz. 16.45, Biały Zdrój 
i Giżyno godz. 17.00. 
 
7. W piątek 19 marca Uroczystość św. Józefa 
Oblubieńca NMP, z racji uroczystości w tym 
dniu nie obowiązuje post. Od środy, 10 marca 
do piątku przed wieczorną Mszą św. trwa no-
wenna do św. Józefa. 
 
8. W przyszłą   niedzielę, 21 marca   rozpocz-
niemy  rekolekcje wielkopostne, które poprowa-
dzi ks. Kazimierz Dullak, prof. Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Prosimy o modlitwę w intencji 
rekolekcji.  
 
9. Caritas zwraca się z uprzejmą prośbą  
o udział w akcji  POMAGAM BLIŹNIEMU –             

1% podatku podaruj najuboższym.  Jak co roku 
istnieje możliwość odpisania 1% z rozliczenia 
dochodów za 2020 r. 
 
10. W okresie Wielkiego Postu po każdej Mszy 
św. w zakrystii będzie możliwość włączenia się 
do akcji wsparcia sierocińca Home of Peace w 
Jerozolimie oraz mieszkańców Betlejem – po-
przez nabycie różańców z drewna oliwnego 
poświęconych w Bazylice Narodzenia Pańskie-
go w Betlejem, w cenie 6 zł za sztukę. 
 
11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszal-
nych w różnych potrzebach naszego życia.              
 
12. Zachęcamy do czytania  prasy katolickiej. 
Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielne-
go i Gazetki Parafialnej oraz Gościa Extra, po-
święconego w całości św. Józefowi.  
 
13. Dziękujemy za każdą ofiarę, za ofiary wpła-
cane na konto parafialne, za dzisiejsze ofiary 
złożone na tacę przeznaczone na budowę no-
wych kościołów w naszej diecezji,  za wszelką 
pomoc, życzliwość i dar modlitwy. 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 
=================================== 

ZAPOWIEDZI  
PRZEDŚLUBNE 

 
1. Dariusz Przyłoga, stanu 
wolnego, zam. Kalisz 
Pomorski 
    Renata Mróz, stanu 
wolnego, zam. Kalisz 
Pomorski – zap. II 
 
2. Mariusz Purul, stanu 
wolnego, zam. Bolewice 
    Magdalena Gonerska, 
stanu wolnego, zam. Ka-
lisz Pom. – zap. II 

—————————————————————- 
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8.00 

†† Zdzisław, Genowefa, Bogusław,  
Maria KUJAWSCY, † Grzegorz MAT-
CZAK 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne 
łaski, dar macierzyństwa dla Anny 

12.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne 
łaski, dar macierzyństwa dla Anny 

18.00 INTENCJA WOLNA 

PONIEDZIAŁEK 15.03.2021 

18.00 † Józefa (ona) †† z rodziny 

WTOREK 16.03.2021 

18.00 W intencji Ojczyzny 

ŚRODA 17.03.2021 

18.00 
W 10 r. ślubu o potrzebne łaski, opiekę 
Matki Bożej dla Agnieszki i Krzysztofa 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

CZWARTEK  18.03.2021 

18.00 † Ewa CHEŁSTOWSKA 

18.00 † Anna KOTYK ( od uczest. pogrzebu) 

PIĄTEK  19.03.2021 

18.00 † Józef SZTOBRYŃ 

18.00 † Józef  LEWICKI, Józef 

18.00 † Józef BUDNIK, † z rodz. BUDNIK 

SOBOTA  20.03.2021  

18.00 † Anna ROMANIUK (30 r. śm.) 

18.00 
† Władysław MAGAC, †† rodziców: 
Katarzyna, Stanisław MAGAC 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

21.03.2021 

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

12.00 

1) † Piotr  HOŁUBICKI (1 r. śm) 
2) O łaskę zdrowia dla Aureli ( int. 

rodziców, dziadków i całej rodzi-
ny) 

18.00 † Oliwier KORYTKOWSKI (2 r. śm.) 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 
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SOBOTA 16:30   

POŹRZADŁO 

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15   

DĘBSKO 

† Janina PERCHEL - od 
uczestników pogrzebu 

9:15   

POMIERZYN 

† Anna GARBACZ (3 r. śm.) 
†† z rodziny 

10:30 

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

10:15 

GIŻYNO 

1) †† Zofia, Feliks GÓRNIK 
2) †† Irena, Antoni LESZ-
CZYŃSCY 

11:30 

SUCHOWO † Stanisław RACHUBA 

Biały Zdrój 

16:30 

18.03.2021 r. 
O zdrowie dla Teresy 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

21.03.2021 

SOBOTA 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 

Z okazji urodzin Adama i Mag-
daleny 

9:15 

DĘBSKO †† Zygmunt, Józefa GMEREK 

9:15 

POMIERZYN 

† Józef GARBIEC, † Maria,  
†† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Józef ARENT (6 r. śm.) 

10:15 

GIŻYNO 

† Janusz HACZKOWSKI — int. 
uczest. pogrzebu 

11:30 

SUCHOWO 

†† Helena, Józef RAJTAROW-
SCY 
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