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Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 15, 1-8) 
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity  
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go  
uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści 
dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę 
trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa 
w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 
 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 

ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie 
trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają  
i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,  

to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna  
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 
—————————————————————————————————————————— 

 
3 MAJA  

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
 
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi  
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń  
z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwe-
dami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - 
powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także 
do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość 
została ustanowiona na prośbę biskupów polskich 
po odzyskaniu niepodległości po I wojnie świato-
wej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. 
W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce 
papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej  
w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi 
uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu  
w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświad-
czali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej 
kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przy-
kładem może być "Bogurodzica", najstarsza  

polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. W czasie najazdu 
szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki  
Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się 
szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako  
Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie  



sprawiedliwość społeczną. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii  
do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony 
Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. 
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 
1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi  
na Królową Polski. Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej  
w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królo-
wej Polski dla diecezji lwowskiej. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się 
do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowa-
no dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań 
króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedyk-
ta XV. W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas 
w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. 
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Epi-
skopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności 
miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości 
milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu 
polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. 
—————————————————————————————————————————— 

ŚWIĘTY STANISŁAW 
biskup i męczennik  

główny patron Polski  
 

 Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdo-
podobnie około 1030 r. Podawane imiona rodziców: 
Wielisław i Małgorzata lub Bogna nie są pewne. Stani-
sław miał pochodzić z rodu Turzynów, mieszkających 
we wsi Raba i Szczepanów koło Bochni w ziemi kra-
kowskiej. Wioska Szczepanów miała być własnością 
jego rodziny. Swoje pierwsze studia Stanisław odbył 
zapewne w domu rodzinnym, potem być może w Tyńcu  
w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone,  
że dalsze studia odbywał zgodnie z ówczesnym zwy-
czajem za granicą. Wskazuje się najczęściej na słynną 
wówczas szkołę katedralną w Leodium (Liege w Belgii) 
lub Paryż. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 
1060. Biskup krakowski, Lambert Suła, mianował Stani-
sława kanonikiem katedry. Na zlecenie biskupa Stani-
sław założył, jak się przypuszcza, Rocznik krakow-
ski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w której notował 
ważniejsze wydarzenia z życia diecezji. Po śmierci 
Lamberta (1070) Stanisław został wybrany jego następ-

cą. Wybór ten zatwierdził papież Aleksander II. Konsekracja odbyła się jednak dopiero w roku 
1072. Dwa lata przerwy wskazywałyby, że mogło chodzić w tym wypadku o jakieś przetargi, 
których okoliczności bliżej nie znamy. O samej działalności duszpasterskiej Stanisława wiemy 
niewiele. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy. Pewnym jest, że w swojej 
rodzinnej wiosce wystawił drewniany kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał 
do XVIII wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin na prawym brzegu Wisły. Jest bardzo praw-
dopodobne, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś ze spadkobiercami jej zmarłego 
właściciela. Opowieść o wskrzeszeniu Piotra jest legendą. 
Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stron-
nicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam.  
11 kwietnia 1079 roku Bolesław udał się na Skałkę i w czasie Mszy świętej zarąbał biskupa ude-
rzeniem w głowę. Potem kazał poćwiartować jego ciało. Ówczesnym zwyczajem bowiem ciało 
skazańca niszczono. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele św. Michała na Skałce. Fakt ten 
jest dowodem czci, jakiej wtedy męczennik zażywał. Czaszka Stanisława posiada wszystkie 
zęby. To by świadczyło, że biskup zginął w pełni sił męskich. Mógł mieć ok. 40 lat. Na czaszce 
widać ślady 7 uderzeń ostrego żelaza, co potwierdza rodzaj śmierci, przekazany przez tradycję. 
Największe cięcie ma 45 mm długości i ok. 6 mm głębokości. Stanisław został uderzony z tyłu  



czaszki. Na wiadomość o dokonanym w tak 
ohydny sposób mordzie na biskupie, przy ołta-
rzu, w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary, 
cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczo-
ny przez wszystkich, musiał udać się na banicję. 
Bolesław Śmiały usiłował jeszcze szukać dla 
siebie poparcia na Węgrzech u św. Władysława. 
Ten mu jednak odmówił. Zmarł tamże zapewne 
w 1081 roku. Istnieje podanie, że dwa ostatnie 
lata król spędził na ostrej pokucie w klasztorze 
benedyktyńskim w Osjaku, gdzie też miał być 
pochowany. W 1088 roku dokonano przeniesie-
nia relikwii św. Stanisława do katedry krakow-
skiej. Kadłubek przytacza legendę, że ciała 
strzegły orły, wspomina też o cudownym  
zrośnięciu się porąbanych części ciała. 
—————————————–——— 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

02.05.2021 
 

1. Piąta Niedziela Wielkanocy, zarazem 2 maja 
Dzień Flagi Narodowej i Dzień Modlitw w Inten-
cji Polskiej Emigracji. Podczas nabożeństwa 
majowego będziemy się modlić za Emigrantów 
oraz o duchowy i materialny ład i rozwój  
w naszej Ojczyźnie.   
 
2. Poniedziałek, 3 maja Uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski i głównej pa-
tronki naszej Ojczyzny i naszej Parafii. To rów-
nież 230. rocznica uchwalenia Konstytucji  
3 maja.  
Msze Święte:  
- Kalisz Pomorski godz. 8.00, 12.00 odpustowa, 
18.00,  
- Pomierzyn i Dębsko godz. 9.15,  
- Giżyno godz. 10.15 odpustowa, 
- Biały Zdrój godz. 10.30, Suchowo godz. 11.30. 
Podczas Eucharystii o godz. 12.00 będziemy 
modlić się w intencji naszej Parafii i Ojczyzny. 
 
3. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 
17.30. 
 
4. Wtorek, 4 maja wspomnienie św. Floriana – 
patrona strażaków. Msza św. o godz. 18.00 
zostanie odprawiona w intencji strażaków i ich 
rodzin. Serdecznie zapraszamy.  
 
5. Czwartek, 6 maja – święto świętych Aposto-
łów Filipa i Jakuba. 
 
6. Sobota, 8 maja uroczystość św. Stanisława 
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, 
Msza św. odpustowa w Poźrzadle Wielkim  

o godz. 16.30. 
 
7. W środę  o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie  
dla rodziców dzieci przygotowujących się do  
Komunii Świętej.  
 
8. W czwartek od godz. 17.00 adoracja  
Najświętszego Sakramentu. Od 17.00 do 17.15 
adoracja z udziałem dzieci. 
 
9. Spowiedź święta z racji pierwszego piątku 
miesiąca  w czwartek i piątek  od godz. 17.00.   
 
10. Odwiedziny osób chorych z Komunią Świę-
tą, ks. Proboszcz w pierwszy piątek miesiąca      
7 maja.  
11. 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. 
 
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 
Jest nowy numer  Gościa Niedzielnego i Gazet-
ki Parafialnej. 
 
13. Przypominamy, że w kościele, mamy obo-
wiązek zakrywania ust i nosa, cały czas jest 
zalecane udzielanie Komunii św. na rękę,   
zachowujemy bezpieczny dystans. 
 
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 błogosła-
wionych dni w nowym tygodniu. 
                   
                   ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 

—————————————————— 

1. Mateusz Chilkiewicz, kawaler, zamieszkały 
Goleniów 
     Magdalena Broś, panna, zamieszkała Kalisz 
Pomorski – zapowiedź II 
 
2. Zygmunt Mendel, kawaler, zamieszkały Ka-
lisz Pomorski 
     Anita Światowa, panna, zamieszkała Kalisz 
Pomorski – zapowiedź II 



INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

02.05.2021 

8.00 † Wiesław KUCZKOWSKI 

12.00 
†† Jan, Władysława ŻMIJEWSCY,  
† Cezary ŁUCZAK 

18.00 
†† Łucja, Michał CZYŻEWSCY,  
† Wojciech GULCZYŃSKI 

PONIEDZIAŁEK  
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  

PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 
03.05.2021 

8.00 † Mariola (8 r. śm.) 

12.00 W intencji parafian 

18.00 † Błażej SEKLECKI (2 r. śm.) 

WTOREK 04.05.2021 

18.00 
W intencji Strażaków z okazji patrona 
św. Floriana 

18.00 
† Janusz BONIECKI (4 r. śm.), † Helena 
BONIECKA 

ŚRODA 05.05.2021 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00  † Benedykt KŁOSOWSKI 

CZWARTEK  06.05.2021 

18.00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski dla rodziny. 

18.00 INTENCJA WOLNA 

PIĄTEK  07.05.2021 

18.00 
†† Daniel, Stanisława, Stanisław TA-
FLIŃSCY, †† z rodz. SZWAJKOW-

18.00 INTENCJA WOLNA 

SOBOTA  08.05.2021  

18.00 
† Krystyna (25), † Władysław (15)  DU-
KAŁA 

18.00 
†† Janina, Stanisław, Antoni, Tadeusz, z 
rodz. LESZCZYNOWICZ, †† z rodz. 
LESZCZYNOWICZ 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

09.05.2021 

8.00 W 60 rocznicę urodzin Ewa CISZEWICZ 

12.00 
††  Krystyna, Jerzy OZYRA, †† Maria, 
Konstanty OKUPSKI 

18.00 †† Czesława, Stanisław DRYJA 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

02.05.2021 

SOBOTA 16:30 
   POŹRZADŁO 

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15   

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

9:15   
POMIERZYN † Henryk CZAPLIŃSKI 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ  

10:15 

GIŻYNO 

Dziekczynna w 3 r. ślubu 
Aleksandry i Jarosława 

11:30 

SUCHOWO † Stanisława RZESZUT 

Biały Zdrój 

16:30 

06.05.2021 r. 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  

09.05.2021 

SOBOTA 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 
DĘBSKO 

† Janusz TRZECIŃSKI ( 5 r. 
śm.) 

9:15 

POMIERZYN 

† Franciszek SZCZUR,  
†† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ  

10:15 

GIŻYNO †† z rodz. BARSZCZ 

11:30 

SUCHOWO † Stanisława RZESZUT 
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