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Ewangelia (Mk 1, 21-28)
Jezus naucza jak ten, który ma władzę
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty
zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś
nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
—————————————————————————————————————
ŚWIĘTY JAN BOSKO
Kapłan, ojciec i nauczyciel młodzieży
16 sierpnia 1815 r. – 31 stycznia 1888 r.
Urodził się w Turynie (Włochy) w rodzinie wieśniaczej.
Od samego dzieciństwa czuł, że Pan go wzywa, by poświęcił
swoje życie dla dobra ubogiej młodzieży. Kiedy został księdzem
rozpoczął gromadzić wokół siebie setki młodych ludzi, którym
pomagał przybliżyć się do Boga poprzez przyjaźń i serdeczność. Pragnąć rozszerzyć swoje dzieło szukał współpracowników. Założył Zgromadzenie Salezjańskie, Instytut Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych i Współpracowników Salezjańskich
(świeccy żyjący według ducha i charyzmatu salezjańskiego).
Założył wiele kolegiów, szkół i przytułków dla ubogiej młodzieży
zarówno we Włoszech jak i za granicą. Całe swoje życie zawierzył Opatrzności, całkowicie oddal się Bogu, choć doświadczał wiele trudności i problemów. Wprowadzając w życie swój System Prewencyjny (lepiej młodego człowieka wychowywać, zanim uczyni cos złego, niż czekać,
kiedy zbłądzi i potem karać) został patronem katolickich wychowawców i nauczycieli. Jego duch
jest żywy i dzisiaj, a stworzony przez niego system wychowawczy jest drogą do świętości.
To, że wielu członków Rodziny salezjańskiej osiągnęło chwałę ołtarzy jest autentycznym i uznanym przez Kościół pomnikiem.
***
Młodego jeszcze ks. Bosko wstrząsnęła liczba młodych ludzi, którzy trafili do więzień. Wracając
z jednej z takich wizyt, powiedział: „Ci młodzieńcy, kiedy wyjdą na wolność, muszą znaleźć przyjaciela, który się o nich zatroszczy, będzie się nimi opiekować, uczyć i przyprowadzi do kościoła
w dni świąteczne. Wtedy oni nie wrócą do więzienia..”
„Moi drodzy, kocham was wszystkich całym sercem i wystarczy, że jesteście młodzi,
abym was bardzo kochał. Mogę was zapewnić, że znajdziecie książki napisane przez ludzi
bardziej cnotliwych i bardziej urobionych duchowo ode mnie, ale trudno wam będzie
znaleźć kogoś, kto by was bardziej ode mnie kochał i kto by bardziej pragnął waszego
prawdziwego szczęścia.” (Ks. Bosko)

Jednym
z najstarszych
świąt w Kościele jest obchodzone 2 lutego święto
Ofiarowania Pańskiego.
Kiedy sięgamy do Pisma
Świętego, to napotykamy
scenę ewangeliczną według św. Łukasza (por. 2,
22-32)
przedstawiającą
ofiarowanie
Jezusa
w świątyni. O tym wydarzeniu przypomina nam
nie tylko liturgia Święta
Pańskiego,
ale
także
czwarta tajemnica pierwszej części różańca.
W liturgii Wschodu
uroczystość ta nosi nazwę
Hypapante, to znaczy święto spotkania. Hypapante, głęboko zakorzenione w tradycji starotestamentalnej, łączyło się z wdzięcznością za ocalenie pierworodnych synów Izraela w Egipcie. Prawo Mojżeszowe wymagało, by w 40. dniu po narodzinach potomka prawowity ojciec wykupił go,
składając 5 “świętych" szekli w świątyni. Spotykamy również inną nazwę tego święta: Candelora - święto światła. Jeśli połączymy nazwy Hypapante i Candelora, otrzymamy piękny symbol
spotkania połączonego ze światłem. W tradycji polskiej jest to święto Matki Boskiej Gromniczej.
Czym jest Ofiarowanie Pańskie?
Maryja ofiaruje Syna Bożego Bogu, z woli Boga, wypełniając tym samym prawo starotestamentalne. Ofiarując swojego Syna, pragnie Ona ofiarować każdego z nas, ponieważ jesteśmy Jej dziedzictwem. Maryja wskazuje nam tego, który powiedział o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia
(J 8, 12). To światło - Jej Syn Jezus - poprowadzi nas do nieba. Maleńki Chrystus przyniesiony
do świątyni spotyka się z ludem Bożym w osobach Symeona i Anny, którzy oczekiwali swojego
Zbawiciela, a prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego rozpoznali Go w Chrystusie
i wyznali w Niego wiarę. To spotkanie miało znaczenie uniwersalne: było spotkaniem ludzkości
i Pana w Jego - Boga świątyni. Wspomina o tym prorok Malachiasz (por. 3, 1-4). Maryja była
patronką tego wydarzenia. Nową świątynią dzisiaj jest Kościół, w którym możemy spotkać Jezusa i - jak Symeon - przyjąć Go do serca. Napełnić się słowem Pana, które jest “pochodnią dla
stóp naszych" i światłem na naszej ścieżce, nasycić Jego Ciałem - mocą i pożywieniem naszym.
Gromniczny znak
Od X wieku rozpowszechnił się obrzęd święcenia świec, tzw. gromnic, których płomień
symbolizuje Jezusa - Światłość świata. Przyniesiona do domu z liturgii światła świeca ma przypominać nam o niełatwym zadaniu stojącym przed każdym z nas: być światłem świata, które nie
powinno być chowane pod korcem, lecz świecić nieustannie rozpalane płomieniem Chrystusa.
Nasze życie można przyrównać do zapalonej świecy, która z czasem traci blask i moc swoją,
a której - nikły sam z siebie - płomień podtrzymuje Jezus. Taka symboliczna świeca została zapalona dla każdego już na Chrzcie św., kiedy to zostaliśmy włączeni w mistyczne Ciało Chrystusa, w Kościół święty. Jej światło ma towarzyszyć ważniejszym wydarzeniom w życiu każdego
chrześcijanina, a zwłaszcza rozjaśniać agonię tych, którzy w ciągu roku opuszczają nasz świat,
kierując się w stronę domu Ojca.
Jezus, dany nam jako światło na oświecenie pogan (Łk 2, 32) przyszedł, aby “rzucić
ogień na ziemię" (por. Łk 12, 49). Nie chodzi tu jedynie o ogień materialny, który niszczy, ale
o ogień miłości Ducha Świętego. Życie Zbawiciela było nieustannym płomieniem tego ognia,
a więc ogniem miłości: miłujmy się wzajemnie (por. 1 J 4, 7-10). I taki ogień rozpalmy w naszych
sercach, by zanieść go do naszych rodzin i w miejsca pełne popiołu i zgliszcz ludzkich serc.
Płońmy ogniem Chrystusa. Prośmy o ewangeliczną oliwę, aby jej nie zabrakło, zwłaszcza wtedy,
kiedy przygasa - gdy zło i grzech zwyciężają w nas - lub wypala się świeca naszego życia.
Nieśmy światło przebaczenia i pokoju, światło ciepła, zanurzone w świetle płomienia miłości
ognia - światła niegasnącego.

NAUCZANIE PAPIESKIE
O EUCHARYSTII
„W szczególny sposób należy pochwalić zwyczaj, według którego wiele
nabożeństw zakorzenionych
wśród ludu chrześcijańskiego
kończy się obrzędem błogosławieństwa eucharystycznego. Dzieje się bowiem bardzo właściwie i nie bez obfitych owoców, gdy kapłan wśród pochylonych głów tłumów chrześcijańskich wznosi do nieba Chleb
Anielski, krzyż Nim według przepisu zakreśla i
błaga Ojca Niebieskiego, aby łaskawie zwrócił
oczy na Syna Swego, z miłości dla nas na krzyżu wiszącego, który chciał zostać przez Niego
naszym Zbawcą i bratem, aby raczył wylać nadprzyrodzone łaski na tych, których odkupiła
Krew Baranka bez zmazy”
Pius XII
====================================
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adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz.
17.00 do 17.15 adoracja z udziałem dzieci.
Serdecznie zapraszamy.
5. Pierwszy piątek miesiąca spowiedź św.
od godz.17.00. Odwiedziny osób chorych i starszych z Komunią Świętą – ks. Proboszcz
w piątek od godz. 9.00, ks. Przemysław w sobotę od godz. 9.00.
6. W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agaty,
na Mszy
świętej błogosławieństwo chleba
i wody.

7. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30
nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
i zmiana tajemnic Żywego Różańca. W lutym
modlimy się o ustanie pandemii i za ludzi chorych i starszych.
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego życia,
o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin,
urodzin, różnych rocznic, jubileuszy i za bliskich
zmarłych.

1. We wtorek, 2 lutego – święto Ofiarowania 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Pańskiego,
Matki
Bożej
Gromnicznej, Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedziela zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowa- nego i Gazetki Parafialnej.
nego.
10. Za każdą ofiarę, za ofiary wpłacane na konMsze Święte z poświęceniem gromnic:
to parafialne, za wszelką pomoc, życzliwość
- Kalisz Pomorski godz. 12.00 i 18.00,
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać!
- Dębsko i Poźrzadło godz. 9.00,
- Pomierzyn godz. 10.00,
11. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia
- Giżyno i Suchowo godz. 11.00,
składamy
najserdeczniejsze
życzenia
- Biały Zdrój godz. 16.00.
i zapewniamy o modlitewnej pamięci. Parafianom i Gościom życzymy pięknych i błogoOfiary składane na tacę będą przeznaczone sławionych dni w nowym tygodniu.
na zakony kontemplacyjne. Na Mszy św.
o godz. 18.00 poświęcenie świec dzieci przygoks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
towujących się do I Komunii Świętej.
ks. Przemysław Gracek - wikariusz
2. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieustającej Pomocy, po Mszy Świętej o godz. 18.00
– modlitwa za chorych na gardło i błogosławieństwo gardła z okazji wspomnienia św. Błażeja.
3. Msza św. i katecheza dla rodziców dzieci
przygotowujących się do Komunii Świętej,
w środę o godz. 18.00. Po katechezie demontaż
dekoracji świątecznych i sprzątanie kościoła,
prosimy zabrać ze sobą sprzęt do sprzątania.
4. Pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.00.

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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8.00

INTENCJA WOLNA

12.00

Urodzinowo imieninowa

18.00

† Feliks BORKOWSKI - od uczestników
pogrzebu

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE
9:15
DĘBSKO

9:15
POMIERZYN

PONIEDZIAŁEK 01.02.2021

18.00

†† Zygmunt, Maciej, Apolonia, Józef,
Ryszard, Stanisław CHEŁSTOWSCY,
†† z rodziny
WTOREK 02.02.2021

12.00

† Stanisława DZWONEK—KOTOWICZ
18r. śmierci

18.00

† Krystyna WOLSKA (2r. Śm.)
† Jan MAŚLAK

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:15
GIŻYNO

11:30
SUCHOWO

18.00
18.00

† Michał MAGAC (15r. śm.),
†† z rodziny MAGAC
CZWARTEK 04.02.2021

18.00

18.00

Mieczysław

† Maria BRATEUS, † Jan ANTOSZKÓW, † Janina PAPROTA
†† Maria, Irena
† Teresa USAK

SAŁATA,

O
powołania
kapłańskie,
za nasze seminarium duchowne, za kapłanów i za Szymona.

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

† Jan SROKA,
† Katarzyna LITWIN

9:15
POMIERZYN

† Maria, Bożena, Wiktor
DANIEC

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Józef ARENT (6r. śm.)

10:15
GIŻYNO

† Bronisław RZESZUTO
(6r. śm.)

† Marek JADWIŻYC (2r. śm.)
SOBOTA 06.02.2021

18.00

††
Marianna,
KOWALSCY

SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

INTENCJA WOLNA
PIĄTEK 05.02.2021

† Jan (8), †† z rodz. MISIURÓW

V NIEDZIELA ZWYKŁA
07.02.2021

ŚRODA 03.02.2021
W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

INTENCJA WOLNA

† Henryk TOCZKO (25r. śm.)
V NIEDZIELA ZWYKŁA
07.02.2021

8.00

† Tadeusz (16r. Śm.), †† Antonina, Kazimierz DROŻDŻYK, †† z rodz. DROŻDŻYK i KWAŚNIEWSKICH

12.00

† Albin STANIECKI

18.00

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

11:30
SUCHOWO

† Julian Czerniawski
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