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Ewangelia (Mk 1, 40-45)
Uzdrowienie trędowatego
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go:
«Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę,
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został
oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
——————————————————————————————————————
14 lutego
ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I METODEGO
Świętych Cyryla i Metodego, apostołów
Słowian i patronów Europy Kościół uroczyście
wspomina 14 lutego. Urodzeni w Tesalonikach
(po słowiańsku Sołuń) święci bracia stali się
pierwszymi misjonarzami narodów słowiańskich,
przetłumaczyli na język słowiański księgi liturgiczne. Do tego celu opracowali pismo nazwane później cyrylicą. Tym samym położyli fundamenty
pod literaturę i kulturę słowiańską.
Św. Cyryl (chrzcielne imię Konstanty) urodził się
w 826 r. w rodzinie wyższego urzędnika cesarskiego. Po studiach w Konstantynopolu został
bibliotekarzem przy świątyni Hagia Sophia.
Wkrótce jednak porzucił życie dworskie i usunął
się do klasztoru. Pod wpływem nalegań zgodził
się prowadzić wykłady z filozofii w szkole cesarskiej i tam, dzięki wybitnej mądrości, otrzymał
przydomek "Filozofa". Wkrótce i tę posadę porzucił, udał się na górę Olimp, gdzie dołączył do swojego starszego brata, Metodego. Na zlecenie
cesarza obaj prowadzili misje w Bułgarii i na Morawach. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte
i księgi liturgiczne na język starosłowiański. Stworzył alfabet pisma staro-cerkiewnosłowiańskiego (głagolica). Odważnie stosowana przez Braci Sołuńskich zasada inkulturacji
budziła często wrogość duchowieństwa zachodniego. Święci byli nawet prześladowani i oskarżani o herezję. Na wezwanie papieża Cyryl udał się wraz z Metodym do Rzymu, gdzie przeczuwając bliską śmierć wstąpił do greckiego klasztoru i tam dopiero przybierał imię Cyryl.
Zmarł 14 lutego 869 r.

Św. Metody - na chrzcie prawdopodobnie otrzymał imię Michał. Urodził się ok. 815 r.
W młodości był archontem, czyli zarządcą jednej z prowincji cesarstwa. W 840 r. porzucił urząd
i wstąpił do klasztoru na górze Olimp, gdzie wkrótce został przełożonym. Następnie razem
ze swoim bratem uczestniczył z misjach słowiańskich. Po śmierci Cyryla papież Hadrian II udzielił Metodemu święceń biskupich i ustanowił go arcybiskupem Panonii (Węgry) i Moraw. Jako
biskup kontynuował ewangelizację Słowian. Z powodu wprowadzania obrządku słowiańskiego
był jednak atakowany, a nawet więziony przez abp. Salzburga. Po interwencji papieża i kolejnej
wizycie w Rzymie udał się do Konstantynopola, gdzie zdał sprawę ze swojej działalności patriarsze Focjuszowi. Zmarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r.
Bracia Cyryl i Metody w ikonografii przedstawiani są prawie zawsze w szatach biskupich albo
jako biskup i mnich, czasem Metody ma w ręku obraz Sądu Ostatecznego, a Cyryl ukazany jest
w długim płaszczu filozofa. Ich atrybuty tą księgi i zwój pisma z alfabetem słowiańskim. Bracia
św. Cyryl i św. Metody od 1980 r. są patronami Europy, wszystkich narodów słowiańskich i Śląska Opolskiego. Wstawiennictwu świętych wierni powierzają się w czasie burzy. Imię Cyryl pochodzi od greckiego słowa "kyrios" (pan, bóg, władca). U Słowian wschodnich imię to przyjęło
postać Kirył. Imię Metody pochodzi od greckiego słowa "methodus" (sposób postępowania).
——————————————————————————————————————————
W związku z tym, iż w tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, to niniejszy artykuł pragniemy poświęcić dla dnia, który tak naprawdę początkuje ten czas. W Środę Popielcową (w tym
roku przypada na dzień 17 luty) rozpoczynamy okres czterdziestodniowego przygotowania do największych chrześcijańskich
uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki
Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki
Czwartek. W Środę Popielcową kapłan
podczas liturgii Mszy Świętej posypuje
głowy wiernych popiołem wypowiadając słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W kościele popiół jest znakiem oczyszczenia,
odrodzenia i zmartwychwstania, jako że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i odrodził go
w Chrystusie do nowego życia. Posypywanie głowy popiołem to również zachęta do nawrócenia
w Chrystusie, by otrzymać nowe życie łaski. Środa Popielcowa początkuje czas pokuty, zbliżania się cierpień i śmierci naszego Zbawiciela. Dlatego Kościół przypomina nam w tym dniu
o śmierci, ponieważ myśl o naszej ostatniej chwili, która kiedyś na pewno nadejdzie (choć nie
wiadomo kiedy), szczególnie może obudzić w nas stosowne na czas postu uczucia skruchy.
Jako symbol śmierci, wzywa nas poświęcony popiół, abyśmy szczerą pokutą i spowiedzią zgładzili swoje grzechy i osiągnęli darowanie kary za występki. I ten szczegół, że popiół, którego
używa się w Środę Popielcową, pochodzi z gałązek palmowych, poświęconych w Niedzielę
Palmową ubiegłego roku – Niedzielę Męki Pańskiej.
Okres Wielkiego Postu jest w Kościele czasem pokuty i nawrócenia, a to skutkuje bardzo konkretnymi wskazaniami. W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa
Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki
w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy
powyżej 14 roku życia do końca życia a prawem o poście - osoby pełnoletnie od 18 do rozpoczęcia 60 roku życia. Ale post nie powinien polegać tylko na ograniczeniu jedzenia... Możemy
przecież podjąć post w innych intencjach. Może to być okazja na głębsze spotkanie z Bogiem.
Bywają np. spotkania z ludźmi, oczekiwanie na ważną dla nas osobę i wtedy robimy porządki,
przyrządzamy coś pysznego do jedzenia, pieczemy ciasto, staramy się dobrze wyglądać itp., ale
nie pozostawiamy na boku innych obowiązków. Spotkanie z Bogiem w osobie kapłana w sakramencie pokuty i pojednania skłania do większej refleksji nad sobą. Każdy z nas przed przystąpieniem do spowiedzi przeżywa niepokój, taki rodzaj obawy, która gdzieś skłania nas do odwlekania chwili spowiedzi. „A może jeszcze nie teraz…”. Post to taki rodzaj „ćwiczenia” silnej woli,
wyznaczenia sobie drogi, która prowadzi ku Bogu. Liturgia jest dość wyciszona, a dominującym
kolorem jest fiolet. Podczas Mszy świętej nie odmawia się uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu” oraz radosnej aklamacji „Alleluja”. Na ołtarzu nie wystawia się kwiatów,

Aby wprowadzić nastrój smutku i pokuty. Śpiewy tego okresu nawołują do pokuty i nawrócenia poprzez nabożeństwa Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żalów. Od strony liturgicznej w tym
okresie Kościół, przypomina słowa Jezusa, proponując trzy drogi przybliżania się do Boga:
post, modlitwę i jałmużnę.
Co skłania człowieka do zachowywania postu?
Pomimo zmieniających się form praktykowania
postu, motywacja pozostaje wciąż ta sama.
Człowiek, który pości, chce powiedzieć Bogu,
że całkowicie zdaje się na Niego, że poddaje się
Jego woli. Postawa człowieka poszczącego jest
postawą pokory i ufności. Chrześcijanin pragnie
poprzez post pokutować i zadość czynić za
swoje grzechy oraz zjednoczyć się z cierpiącym
Zbawicielem. Jednak odwieczną słabością człowieka jest sprowadzanie postu wyłącznie do
wyrzeczeń zewnętrznych, do czynów, które nie
dosięgają głębi ludzkiego serca. Tymczasem
istota postu polega na takim wyrzeczeniu, któremu towarzyszy wewnętrzne nawrócenie i duchowa przemiana. Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość - miłość Boga, znajdująca swój zewnętrzny wyraz w miłości bliźniego.
Aby jałmużna była rzeczywiście owocna, musi
być prawdziwym darem serca, bezinteresownym i szczerym. Jałmużna nie może być zwykłym oddaniem komuś tego, co nam zbywa i co
jest nam już niepotrzebne. Ona musi być dzieleniem się z drugim człowiekiem bogactwem swego serca. Obowiązek dawania jałmużny dotyczy
wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych, którzy
sami niewiele posiadają. Pojęcia jałmużny nie
można bowiem zawężać tylko do dzielenia się
dobrami materialnymi. To także dobra duchowe
– to ja. Przy dawaniu jałmużny nie jest bowiem
ważne tylko to, ile damy drugiemu człowiekowi
w wymiarze czysto materialnym. Powinniśmy
dać to wszystko, na co nas stać, ale jest sprawą
istotną, żeby nasz dar był darem płynącym z
głębi serca, był darem miłości. Poprzez modlitwę człowiek oddaje cześć Bogu, pragnie Jego
bliskości, zaprasza Go do swego życia, a tym
samym odrzuca to, co go od Boga oddala,
a więc grzech. Człowiek, który ugina swoje kolana przed Bogiem wyznaje tym samym swoją
słabość i ufnie prosi o pomoc, świadomy
że jego wewnętrzna przemiana zależy tylko
od jego dobrej woli i od pomocy Bożej, o którą
prosi w modlitwie. Jeśli ktoś prosi Boga
o pomoc, to znaczy, że ma nadzieję na jej
uzyskanie, a tym samym doświadcza już dobroci Boga i uczy się z Nim rozmawiać.
Podczas okresu Wielkiego Postu starajmy
się naśladować Chrystusa, by zrozumieć
sens życia, a miłość zatriumfuje w jego
Zmartwychwstaniu.
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1. Dzisiaj rozpoczynamy 54 Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Trzeźwością
pokonywać kryzys”.
2. We wtorek, w 16 dzień miesiąca o godz.
18.00 Msza św. w intencji Ojczyzny.
3. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
4. Środa Popielcowa. Msze św. z posypaniem głów popiołem:
- Kalisz Pomorski: godz. 12.00 i 18.00,
- Poźrzadło i Suchowo: godz. 10.00,
- Dębsko i Pomierzyn: godz. 16.00,
- Giżyno i Biały Zdrój: godz. 17.00.
Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na Wyższe Seminarium Duchowne
w Koszalinie.
5. Post ścisły w Popielec polega na wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych
i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia.
Post ścisły obowiązuje wszystkich pomiędzy
18 a 60 rokiem życia. Wszystkich od 14 roku
życia obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
6. Droga Krzyżowa w Kaliszu Pomorskim
w piątek o godz. 16.30 z udziałem dzieci,
o godz. 17.30 parafialna.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.30.
7. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 17.00
do 17.15 adoracja z udziałem dzieci. Serdecznie zapraszamy.
8. Caritas informuje, że wydawanie żywności
w ramach Programu Pomoc Żywnościowa odbywa się w budynku plebanii przy ulicy Krzywoustego 6. Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego.
W kolejce może uczestniczyć max. 5 osób.
Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa
i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Wydawanie
żywności
wtorek
i czwartek od godz. 10.00 do 12.00. We wtorek,
16 lutego, osoby o nazwiskach od litery L do O,
w czwartek, 18 lutego, osoby o nazwiskach od
litery P do S, we wtorek, 23 lutego, osoby
o nazwiskach od litery T do Ż.
10. Za każdą ofiarę, za ofiary wpłacane na konto parafialne, za wszelką pomoc, życzliwość
i dar modlitwy składamy serdeczne 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
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8.00

† Gertruda WESOŁOWSKA

12.00

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Zosi z okazji 8 urodzin

18.00

† Bartek KRUK (zginął śmiercią tragiczną)

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE
9:15
DĘBSKO

†† Helena, Stanisław, TUZIAK,
† Jan SITKIEWICZ

18.00

†† Kazimierz, Marianna, Mikołaj, Zofia,
LISIECCY

18.00

†† Jan, Regina KRUPIEŃKO,
†† z rodziny KUZIOR

18.00

W INTENCJI OJCZYZNY

WTOREK 16.02.2021

ŚRODA POPIELCOWA
17.02.2021
12.00
18.00

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 18.02.2021
18.00

O zdrowie dla Marii i Mieczysława WOJCIECHOWSKICH

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Maria ANTOSZKÓW (1 r.
śm.), †† Stanisław, Maria, Marian

10:15
GIŻYNO

† Anna BRODNICKA (od koleżanki Jadzi)

18.00
18.00

18.00

Biały Zdrój
16:30
18. 02. 2021r.

† Elżbieta (14) WIKTOROWICZ, † Andrzej (13) WIKTOROWICZ, †† z rodz.
WIKTOROWICZ
† Wacław JAŚKIEWICZ, †† rodziców:
Józef, Rozalia HORBIK, † siostra Jadwiga HORBIK
† Cecylia MAKSYM
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.02.2021

8.00

† Marianna CHAŁUPNIK

12.00

† Jan PRZYGIĘDA

18.00

† Władysława(2), † Jan (21) DANIELAK,
† Halina (10) ŚMIŁEK

† Stanisława RZESZUTO
(miesiąc po śmierci)
Dziękczynno
za małżonków

-

błagalna

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.02.2021
SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

Dziękczynno - błagalna z okazji
84 urodzin Stanisławy

9:15
POMIERZYN

†† Karolina, Marcin GLIWIŃSCY, †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

Dziękczynna w intencji Karoliny
w 18 urodziny, za Annę
i Krzysztofa w 50 urodziny oraz
za dzieci i wnuki

10:15
GIŻYNO

†† Stanisława, Kazimierz, Jan
DOMAŃSCY

† Irena DROZD (3r. śm.)

SOBOTA 20.02.2021
18.00

11:30
SUCHOWO

† Ewa CHEŁSTOWSKA
PIĄTEK 19.02.2021

†† Wiesława, Zbigniew

9:15
POMIERZYN

PONIEDZIAŁEK 15.02.2021

18.00

INTENCJA WOLNA

11:30
SUCHOWO

† Stanisława RZESZUTO
(int. od Anny Lelek)
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