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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 10, 11-18) 
Jezus jest dobrym pasterzem  
 
Jezus powiedział: 
 «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najem-
nik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadcho-
dzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, 
dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 
 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu  
mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 
 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. 

Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc 
je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 

 IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego  
Pasterza - dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment 
Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem.  
 Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego 
ustanowił w 1964 r. papież  Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, 
zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań. 
 Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania. Trzeba  
modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Trzeba prosić, aby nie 
zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie za owce. Niemniej jednak nie 
zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonni-
kach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem - Dobrym Pasterzem. Oni - 
jak Jezus - oddają życie. Każdego dnia w zaciszu plebani lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, 
swoją samotność, walkę duchową za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają życie  
za owce.  
 

Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie  
Pewien pasterz miał sto owiec. Każdą znał bardzo dobrze i o każdą się troszczył. Codziennie  



prowadził swoje stado na pastwiska i do wodopoju, a owce znały głos pasterza i były mu  
posłuszne. Jednak pewnego razu jedna z owiec okazała się nieposłuszna. Oddaliła się od stada 
i tak pomyślała: " Nie będę więcej słuchać słów pasterza, chcę wyruszyć w świat - ale tu mam 
przyjaciół, którzy mnie kochają - wkrótce spotkam nowych - tu niczego mi nie brakuje - tam na 
pewno trawa rośnie bujniej - a co z pasterzem, będzie się martwił - od dziś nie chcę nikim się 
przejmować i nikogo słuchać!"  
 I wyruszyła w drogę. Mijała okryte zielenią pagórki, lasy pełne różnorodnych zwierząt  
i ptactwa, wspaniałe łąki i pola. Nie myślała już więcej o swoim stadzie, ani pasterzu. Tymcza-
sem pasterz, gdy spostrzegł brak jednej swej owcy, zostawił całe swe stado i poszedł szukać tej, 
która zginęła. Zbliżała się noc. Nieposłuszna owca posłyszała wycie wilków i aż zatrzęsła się  
ze strachu. Zapragnęła wrócić do swojego pasterza, z którym zawsze czuła się bezpiecznie. Ale 
w ciemności nie mogła znaleźć drogi do domu. Zaplątała się w ciernie, z których nie potrafiła się 
już wydostać. Becząc żałośnie prosiła o ratunek. W pewnym momencie pojawił się pasterz. 
Wziął ją radośnie w ramiona i ruszył w drogę do domu. Odnaleziona owca wiedziała już, że  
nigdy nie opuści swojego opiekuna. A Dobry Pasterz cieszył się swoją znalezioną owieczką  
bardziej niż 99 posłusznymi. Później Pasterz zaprosił swoich przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: - 
Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Radość pasterza ze znalezionej owcy 
jest taka, jak radość w niebie z nawróconego grzesznika. A dobrym pasterzem jest Pan Jezus. 
Ci, którzy znają Go i wierzą Mu, to Jego owce, które ochrania przed złem. 

————————————————————————————————————————- 
 

JAKA JEST HISTORIA  
NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO? 

 
Przejeżdżając w maju w porach popołudniowych obok 
kapliczek lub przydrożnych figur, często możemy zoba-
czyć grupę modlących się wiernych, którzy wyśpiewują 
Matce Bożej pieśni ku Jej czci i wychwalają ją różnymi 
tytułami i przymiotami. Taki widok wpisał się już na stałe 
w krajobraz polskich miast i wsi, a nabożeństwa majowe 
w cykl roku liturgicznego. 
Korzenie tego nabożeństwa sięgają początków V w., kiedy 
na Wschodzie zaczęto śpiewać pieśni ku czci Matki Bożej. 
Na zachodzie zaczęto gromadzić się pod figurami  
Najświętszej Matki na przełomie XIII/XIV wieku. 
Ojcem nabożeństw majowych w formie zbliżonej do tej, 
którą znamy dzisiaj, jest żyjący na przełomie XVII i XVIII 
wieku jezuita o. Ansolani. Gromadził wiernych w kaplicy 
królewskiej na koncertach poświęconych Bożej Rodziciel-
ce, a na końcu błogosławił zebranych Najświętszym  
Sakramentem. 
W 1859 roku papież Pius IX zatwierdził obecnie istniejącą 
formę nabożeństwa, która składa się z Litanii Loretańskiej, 

nauki kapłana i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Litania Loretańska sięga swoich 
początków XII wieku. Modlitwę poszczególnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny za-
częto propagować szczególnie w Loreto, miasteczku we Włoszech. Z czasem papież zakazał 
samowolnego dodawania wezwań i tak powstała jedna litania. Zmian lub dodawanie tytułów 
Matki Bożej dokonywano wraz z ważnymi wydarzeniami historycznymi świata 
(np. po zwycięstwie pod Lepanto papież Pius V dodał inwokację „Wspomożenie wiernych”),  
Kościoła (w trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI wpisał w litanię wezwanie „Matko 
Kościoła”), a także zatwierdzeniami dogmatów (np. „Królowo wniebowzięta” po ogłoszeniu  
dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny). Ponadto w 1908 roku Episkopat Polski 
dostał zgodę na włączenie w litanię loretańską wezwania „Królowo Korony Polski”, po drugiej 
wojnie światowej „Królowo Polski”. 
 
Oddajmy się pod opiekę Matki Najświętszej w tym szczególnie poświęconym Jej  
miesiącu. Modląc się litanią, wzywamy Jej imienia i prosimy, aby ta modliła się 
za nami do Boga. Prosimy ją, aby ona uczyła nas ufności i wiary, a także „abyśmy 
stali się godnymi obietnic Chrystusowych”. 



ŚWIĘTO ŚW. MARKA 
EWANGELISTY 
25 KWIETNIA 

 
Mk 16,15-20 
Tym zaś, którzy uwie-
rzą, te znaki towarzy-
szyć będą: w imię 
moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; 
węże brać będą do 
rąk, i jeśliby co zatrute-

go wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych 
ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po roz-
mowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba 
i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi 
i potwierdził naukę znakami, które jej towarzy-
szyły. 
 
Św. Marek pojawił się w Ewangelii, gdy po 
aresztowaniu Jezusa z lękiem uciekł 
z Ogrójca w obawie przed aresztowaniem. 
Wspomnienie tego faktu stało się podstawą jego 
nawrócenia. Nie mógł się chwalić swoją wierno-
ścią, osiągnięciami, dzielnością. Nauczył 
się zważaćna Jezusowe przebaczenie i natchni
enia Ducha Przenajświętszego. Dlatego stał się 
ewangelistą, autorem zapewne najstarszej 
i najkrótszej Ewangelii. Towarzyszył św. Pawło-
wi i św. Barnabie w podróżach apostolskich. Był 
bliskim współpracownikiem Piotra, którego 
wspomnienia i nauki zapisał. Założył gminę 
chrześcijańską w Aleksandrii. Poniósł śmierć ok. 
74 r. n.e. 
Jest patronem prawników, notariuszy 
i więźniów. Atrybutem, symbolem św. Marka 
stał się uskrzydlony lew. Lwu bowiem przypisy-
wano niegdyś właściwość nie zamykania nigdy 
oczu, odwagę, siłę, mądrość. Lew jest też sym-
bolem godności królewskiej Chrystusa i właśnie 
Ewangelia św. Marka podkreśla tę godność. 

————————————–——— 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
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1. Czwarta Niedziela Wielkanocy jest Niedzielą 

Dobrego Pasterza i rozpoczyna Kwartalne Dni 

Modlitw o powołania do służby w Kościele.  

Gościmy w parafii  księdza diakona z Wyższego 

Seminarium Duchownego w Koszalinie.  

Po Mszy św. zbiórka ofiar  na Wyższe Semina-

rium Duchowne.  

2. W środę o 17.45 Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. 
 
3. W czwartek od godz. 17.00 adoracja  
Najświętszego Sakramentu. Od 17.00 do 17.15 
adoracja z udziałem dzieci. 

 
4. W sobotę rozpoczynamy miesiąc maj. Nabo-
żeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. 
Zmiana tajemnic Żywego Różańca w sobotę   
po Mszy św. W maju modlimy się w intencji 
dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. 

 
5. Odwiedziny osób chorych z Komunią Świętą 
ks. Wikariusz w pierwszą sobotę miesiąca  
1 maja, ks. Proboszcz w pierwszy piątek miesią-
ca 7 maja.  
 
6. Zachęcamy do zamawiania intencji mszal-
nych w różnych potrzebach naszego życia,             
o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin, 
urodzin, rocznic, jubileuszy i za bliskich zmar-
łych. 

 
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest 
nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki 
Parafialnej. 

 
8. Przypominamy, że w kościele, mamy obowią-
zek zakrywania ust i nosa, cały czas jest zaleca-
ne udzielanie Komunii św. na rękę,  zachowuje-
my bezpieczny dystans. 

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

 
Parafianom i Gościom życzymy pięknych  
i błogosławionych dni w nowym tygodniu. 
        ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 

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

 1) Michał Reszeter, kawaler, zamieszkały  
Połczyn Zdrój 
     Aleksandra Pokorska, panna, zamieszkała 
Połczyn Zdrój – zapowiedź II 

 
2)  Łukasz Butyniec, kawaler, zamieszkały Ka-
lisz Pomorski 
   Jowita Hurka, panna, zamieszkała Kalisz  
Pomorski – zapowiedź I 



INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 
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8.00 

†† Józef, Stanisława, Anna, Walerian, 
Jan z rodz. BOREJSZO, † Jan MAKIE-
WICZ, ks. MAKIEWICZ, † Tadeusz 
ZIÓŁKOWSKI 

12.00 URODZINOWO — IMIENINOWA 

18.00 
† Jan MARCYNIUK (6 r. śm.), †† z rodz. 
MARCYNIUK i KULBACKICH 

PONIEDZIAŁEK 26.04.2021 

18.00 † Roman DANILUK 

WTOREK 27.04.2021 

18.00 † Aleksandra TYLEK (1 r. śm.) 

18.00 INTENCJA WOLNA 

ŚRODA 28.04.2021 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

CZWARTEK  29.04.2021 

18.00 Dziekczynna za otrzymane łaski 

18.00 INTENCJA WOLNA 

PIĄTEK  30.04.2021 

18.00 
† Stanisław JEDYNOWICZ - od uczest. 
pogrzebu 

18.00 
† Czesław STANISŁAWEK - od uczest. 
pogrzebu 

SOBOTA  01.05.2021  

18.00 † Bożena ZARĘBSKA (1 r. śm.) 

18.00 
† Jadwiga CHARYTONIAK ( 13 r. śm) 
† Krystyna BETKA (13 r. śm.) 
† Henryk BETKA ( 43 r. śm.) 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

02.05.2021 

8.00 † Wiesław KUCZKOWSKI 

12.00 
†† Jan, Władysława ŻMIJEWSCY 
† Cezary ŁUCZAK 

18.00 
†† Łucja, Michał CZYŻEWSCY 
† Wojciech GULCZYŃSKI 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 
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SOBOTA 16:30 
   POŹRZADŁO 

WIELKIE 
† Maria GRACEK 

9:15   

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

9:15   

POMIERZYN † Beata STEFAN 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Lech PIASEK (4 r. śm.) 

10:15 

GIŻYNO 

†† Franciszek, Janina PRZY-
BYLSCY 

11:30 

SUCHOWO † Stanisława RZESZUT 

Biały Zdrój 

16:30 

29.04.2021 r. 
INTENCJA WOLNA 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA  

02.05.2021 

SOBOTA 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 

DĘBSKO 

†† Michalina, Adam BARTO-
SIAK, †† Władysława, Włady-
sław MACIEJAK 

9:15 

POMIERZYN † Henryk CZAPLIŃSKI 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Stanisława WAWRZYNIAK 

10:15 

GIŻYNO INTENCJA WOLNA 

11:30 

SUCHOWO † Stanisława RZESZUT 
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