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Ewangelia (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do
niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc
odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie
jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli:
«Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.
I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył
mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo
nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może
czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział:
«To prorok».
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?»
I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty
wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym
w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.
——————————————————————————————————————
RÓŻOWA NIEDZIELA
Pośród wszystkich niedziel Wielkiego
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 przyjęcia sakramentu chrztu. Celebrans dotykał dużym palcem
prawego i lewego ucha oraz zamkniętych ust kandydatów do chrztu i mówił: „Effeta, to znaczy:
Otwórz się”. Obrzęd symbolicznie wyrażał 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 papieża
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 wybitnym
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 wyraźne 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 uwierzyłem
Bogu (por. Antyfona na Komunię).
————————————————————————————————————————ZWIASTOWANIE PAŃSKIE — DZIEŃ
ŚWIĘTOŚCI ŻCIA
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
przypada 25 marca i decyzją Episkopatu
Polski ustanowiono ten dzień - Dniem Świętości Życia. Uroczystość przypomina nam
o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości.
Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na
Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej
Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy
sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie
Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość
ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu
uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.
W obronie życia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia.
W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie,
że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej
z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: " Człowiekiem
jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia
się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze
nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze
w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne
w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek
już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje
swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim
dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone,
a powołanie już zapisane w księdze żywota" (EV 61).

Opowiadanie: Wielki Post

SKARBONKI WIELKOPOSTNE
W kruchcie kościoła wyłożone są zwyczajem lat
Na wesele, które odbyło się w małym miasteczku ubiegłych skarbonki wielkopostne, jako jałmużna.
przybyło mnóstwo gości. Ksiądz proboszcz przyWIELKI POST
witał młodą parę w drzwiach świątyni, jak nakazuje tradycja, po czym wprowadził młodych do Przypominamy, że obowiązuje post ścisły. Przez
kościoła. Para była wyjątkowa, panna młoda była cały okres Wielkiego Postu obowiązuje zakaz
bowiem córką burmistrza, stąd ksiądz proboszcz udziału w zabawach i dyskotekach. Pamiętajmy,
przygotował
odpowiednie
kazanie. że najważniejszym zadaniem w świętym czasie
Po zakończeniu ceremonii ślubnej wszyscy go- Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi
ście ustawili się w kolejce, aby złożyć życzenia o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego
młodej parze. Była wśród nich także babcia pan- życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
ny młodej. Kiedy nadeszła jej kolej na składanie Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłożyczeń, wręczyła swojej wnuczce niecodzienny sierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede
prezent: lustro, krzyż i miotłę.
wszystkim w naszym sercu. Wielki Post jest czaZdziwiona dziewczyna zapytała:
sem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła
- Babciu, po co mi to?
i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia
Babcia uśmiechnęła się, po czym rzekła:
miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie
- Miotła jest po to, abyś zamiatała przed swoimi codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na
drzwiami serca, a wtedy będziesz żyła ze lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki
wszystkimi w zgodzie. Lustro – ma ci służyć do i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowietego, abyś obserwowała w nim zmiany swojego nie się nad własnym życiem, postępowaniem.
życia, a wtedy zachowasz pokój i szczęście.
A jeśli będziesz miała życiowe problemy i cierpieZWIASTOWANIE PAŃSKIE
nia, to spójrz na Krzyż i pamiętaj, że do nieba W środę, 25 marca przypada Uroczystość
trzeba iść taką drogą jak Chrystus.
Zwiastowania Pańskiego.
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Zapraszamy chętne osoby do sprzątania Kościoła w piątek o godz. 19:00.
KANCELARIA PARAFIALNA
Sprawy kancelaryjne załatwiamy najpierw telefonicznie pod nr tel.: 606 422 865, a osobiście
dopiero po umówieniu terminu.

Mija kolejny tydzień Wielkiego Postu. Co zrobiłeś w tym czasie? Czy zrobiłeś coś w ogóle
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
by zmienić swoje postępowanie i życie? Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą
Nie zmarnuj tego czasu, który Ci jeszcze świętą.
został.
===================================
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU: W sobotę po mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
STAN ZAGROŻENIA
MSZE ŚW. W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
W dniu dzisiejszym, tj. 22 marca br. Msze św. 1. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia
w kościołach filialnych naszej parafii są ODWO- epidemicznego prosimy o roztropność w podejmowaniu decyzji o upuszczaniu swoich domów.
ŁANE.
Zachowajcie zasady higieny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii zostały Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone
odwołane. Zapraszamy wiernych do wspólnego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,
przeżycia diecezjalnych „Rekolekcji na trudne a wszystkim solenizantom i jubilatom życzyczasy”. Są one transmitowane na stronie Do- my wiele łask Bożych.
brych Mediów – dobremedia.org (także YouTube
oraz Facebook) z koszalińskiej Katedry, codzien- Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Kaliszu Pomorskim
nie o godz. 20:30

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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08.00

† Zdzisław KUJAWSKI, † Genowefa,
† Bogusław i † Grzegorz MATCZAK

12.00

Za Parafian

18.00

† Zygmunt (int. chrześniaka Krzysztofa
z rodziną)
PONIEDZIAŁEK 23.03.2020

18.00

† Julia Furman (int. uczest. pogrzebu)

SOBOTA
21.03.2020
16:30
POŹRZADŁO

09:15
DĘBSKO

MSZA ŚW. ODWOŁANA

09:15
POMIERZYN

MSZA ŚW. ODWOŁANA

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

MSZA ŚW. ODWOŁANA

10:30
GIŻYNO

MSZA ŚW. ODWOŁANA

14:00
SUCHOWO

MSZA ŚW. ODWOŁANA

WTOREK 24.03.2020
18.00

†† Marek i Bogdan JADWIŻYC

18.00

†† Antoni i Maria KULIK i †† z rodzin
KULIK i PRYZMA
ŚRODA 25.03.2020

18.00

W intencji czcicieli
Nieustającej Pomocy

Matki

Bożej

18.00

† Bolesława PŁACHTA, † Teresa KORPA i † Alicja LEBIECKA
CZWARTEK 26.03.2020

18.00

† Halina WEREŃSKA

18.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

26.03.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29.03.2020
SOBOTA
28.03.2020
16:30
POŹRZADŁO
09:15
DĘBSKO

09:15
POMIERZYN

PIĄTEK 27.03.2020
18.00

† Władysława (w 3 r. śm.) i † Dariusz
(w 2 r.śm.) RUTKOWSCY i †† z rodziny
SOBOTA 28.03.2020

18.00

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:30
GIŻYNO

† Władysław DĄBROWSKI (w 10 r.śm.),
†† Aniela i Wawrzyniec
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29.03.2020

08.00

†† Anna (w 15 r. śm.), Jadwiga, Anna
i Andrzej BOGUCCY

12.00

Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę
ślubu Kazimiery i Józefa

18.00

† Marianna CHMIELEWSKA
uczest. pogrzebu)

(int.

14:00
SUCHOWO
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