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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Parafia Rzymskokatolicka w Kaliszu Pomorskim 

Ewangelia (J 12, 20-33) 
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze,  
przynosi plon obfity  

 
 Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też 
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, 
i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział  
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 
 A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwa-
łą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, 
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi 
plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym 
świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, 
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 
 Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie  
od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię 
Twoje!» 
 Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum 
to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to 
rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.  
Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzuco-
ny precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich  
do siebie». 
 To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

——————————————————————————————————————— 
 V niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas bar-
dzo subtelnie w wymiar pasyjny tego okresu. Już od po-
niedziałku podczas Mszy Świętych będziemy się modlić 
prefacją o męce Pańskiej. Natomiast w kolekcie 
(modlitwie przed czytaniami) V niedzieli kierujemy  
do Pana takie słowa: „Udziel nam łaski abyśmy gorliwie 
naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne 
życie za zabawienie świata”. 
Wielki Post jest naśladowaniem miłości Chrystusa, gdyż 
wyraża on w naszych postanowieniach miłość do Boga, 
którego chcemy uczcić przez wielkopostne praktyki  
oraz miłosierdzie wobec człowieka, gdyż jak mówił  
św. Augustyn, „Wstrzemięźliwość wasza niech będzie 
pokarmem dla biednych”. Czas Wielkiego Postu jest  
promocją człowieczeństwa, dyspozycyjnością wobec 
bliźniego. 
W V niedzielę Wielkiego Postu zwraca naszą uwagę fakt,  
iż nie widzimy krzyża – jest zasłonięty. Jednak Chrystus 
nas widzi, nawet jeśli jesteśmy w ciemnościach podob-
nych do ciemności grobu Łazarza, którego wskrzesza 
Chrystus w Ewangelii. W liturgii utrwalił się zwyczaj 
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zasłaniania krzyży w V niedzielę Wielkiego Postu. Już w XI w. w wielu kościołach zasłaniano 
całe ołtarze wielką zasłoną na czas przygotowania do świąt paschalnych. Zasłona była symbo-
lem żalu i pokuty, którym człowiek powinien się oddać, aby mu wolno było znowu popatrzeć  
na Boski majestat po okresie oczyszczenia. Natomiast w XIII w. pojawił się zwyczaj zasłaniania 
krzyży na czas rozważania męki Pańskiej. Ponieważ w średniowieczu krzyże były wysadzane 
złotem i perłami, a Chrystus był ukazywany jako Zwycięski Zmartwychwstały Pan, przysłaniano 
je ze względu na swego rodzaju post dla oczu. 
Dziś zasłaniamy krzyż by zatęsknić za widokiem ukrzyżowanego Pana. By w jakimś stopniu 
zdystansować się do widoku krzyża, aby na nowo na niego spojrzeć w Wielki Piątek, gdy zosta-
nie odsłonięty na naszych oczach w obrzędzie adoracji krzyża. Dlatego już dziś, mając przed 
naszymi oczami zasłonięty krzyż, zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, który chce się nam na 
nowo ukazać i w dzisiejszej liturgii i w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Tak jak Chrystus Pan 
pozwolił na nowo spojrzeć na świat wskrzeszonemu Łazarzowi, również my dzięki życiu, którego 
nam udziela Bóg w Świętej Liturgii, inaczej spójrzmy na otaczającą nas rzeczywistość. 

————————————————————————————————————————— 
 
 W czasie czterdziestu dni 
Wielkiego Postu warto zaplanować 
czas rekolekcji, czas zastanowie-
nia się nad sobą i nad swoim ży-
ciem. Zatrzymać się na chwilę, 
wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga 
i spotkać się sam na sam ze sobą. 
Trzeba wyjść na pustynię, bo tam 
jest cisza, spokój i milczenie. Wte-
dy można usłyszeć siebie. A może 
właśnie tegoroczne nauki rekolek-
cyjne będą dla mnie swoistą pu-
stynią, powrotem do źródeł?  
Rekolekcje wielkopostne to taki 
szczególny i wyjątkowy czas  
w roku liturgicznym Kościoła. Jest 

to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się 
lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem du-
chowych ćwczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy 
zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepełno-
sprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół naucza i przygarnia wszystkie owieczki roz-
proszone na całym świecie. 
Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To prawda,  
nie będzie nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku godzinach nauk rekolekcyjnych. 
W ciągu kilku chwil nie da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu. To jest praca na całe 
życie. Ale warto od czegoś zacząć, warto w tych rekolekcyjnych dniach postawić sobie odważne 
pytania:  Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i moc-
niej Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym sercem? Muszę 
sobie także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja się jeszcze modlę? Czy potrafię rozmawiać  
z Bogiem? W czasie rekolekcji wielkopostnych warto także przeczytać coś, co pomoże inaczej 
myśleć, zobaczyć bliźniego i z nim się pojednać.  Same zaś rekolekcje mają dodać sił, odwagi, 
otuchy i nadziei, aby pójść pod krzyż i zobaczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć odwagę podnieść 
oczy, zapłakać i zapytać: „Panie, czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? Czy przygarniesz mnie 
ponownie do swego serca?”.  Odpowiedź usłyszysz na pewno… Zobaczysz ją w oczach  
i rozpiętych ramionach Chrystusa, w przebitym sercu Jezusa. Sam dojdziesz do wniosku:  
„To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”, moje słabości, namiętności, moja niewierność, 
moja zdrada i oddalenie… Wtedy, gdy poprawnie odczytasz odpowiedź płynącą z krzyża, podej-
miesz skruchę, wolę poprawy i wyspowiadasz się. A potem wrócisz do krzyża i ucałujesz przez 
łzy przebite stopy Chrystusa. I to będą twoje prawdziwe rekolekcje. Zobaczysz, że inny jest 
świat, inna rzeczywistość, inni będą ludzie, a ty przeżyjesz prawdziwe nawrócenie. Podczas 
rekolekcji wielkopostnych trzeba „załatwić” wiele spraw nie tylko z Bogiem, ale i ze współmałżon-
kiem, z rodzicami, z dziećmi i bliźnimi. Rekolekcje są po to, aby wyprostować to wszystko,  
inaczej zmarnujemy dni, które zostały nam dane na uleczenie duszy. 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=219&w=Dlatego&s=1008
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=218&w=ma%C5%82%C5%BConkowie&s=1008
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=217&w=zaufa%C4%87&s=1008
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=222&w=serca&s=1008
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=218&w=wr%C3%B3cisz&s=1008


ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 
 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obcho-
dzona jest w Kościele powszechnym tradycyjnie 
dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodze-
niem – w dniu 25 marca. Przypomina o tym 
wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się 
nowa era w dziejach ludzkości – Archanioł  
Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazare-
tu, 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. 
Od 1998 r. w Kościele w Polsce tego dnia ob-
chodzimy również Dzień Świętości Życia. 
Święto Zwiastowania obchodzono w Kościele 
wschodnim 25 marca już w VI wieku. W Koście-
le zachodnim wprowadzono je w VIII wieku. 
Powszechnie posługujemy się dwiema modli-
twami, które upamiętniają moment Zwiastowa-
nia. Są to “Zdrowaś Maryjo” i “Anioł Pański”. 
Fakt, że uroczystość ta przypada często w trak-
cie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajem-
nica Wcielenia jest nierozerwalnie związana  
z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa. 
 
=================================== 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
V NIEDZIELA POSTU 

21.03.2021 
 

1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielki Post 
nabiera charakteru pasyjnego. W kościołach 
zasłaniamy  krzyże. Rozpoczynamy  rekolekcje 
wielkopostne. Serdecznie witamy księdza  

Kazimierza Dullaka, profesora Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Ofiary składane na tacę  
we wtorek i środę będą wyrazem naszej 
wdzięczności za trud głoszenia rekolekcji. Bóg 
zapłać! Plan rekolekcji na tablicy ogłoszeń  
i na stronie internetowej  parafii. 
 
2. Gorzkie Żale dzisiaj  o godz. 17.30. 
 
3. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieu-
stającej Pomocy. 
 
4. W czwartek od godz. 17.00  adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Od godz. 17.00  
do 17.15 adoracja z udziałem  dzieci.  
 
5. Droga Krzyżowa w piątek: Kalisz Pomorski  
godz. 16.30  z udziałem dzieci, o 17.30 parafial-
na. Dębsko i Suchowo godz. 15.00, Poźrzadło 
godz. 16.00, Pomierzyn godz. 16.45, Biały Zdrój 
i Giżyno godz. 17.00. 
 
6. Za tydzień Niedziela Palmowa. Na wszystkich 
Mszach Świętych poświęcenie palm, przy wyj-
ściu z kościoła zbiórka ofiar  na kwiaty do Boże-
go Grobu. 
 
7. Parafialna Caritas w kruchcie kościoła rozpro-
wadza  wielkanocne paschaliki czyli wielkanoc-
ne świece, których światło symbolizuje Chrystu-
sa Zmartwychwstałego.  
 
8. Caritas zwraca się z uprzejmą prośbą  
o udział w akcji 1% podatku przekaż na dzieło  
„Wierzymy że warto pomagać”. Jak co roku 
istnieje możliwość odpisania 1% z rozliczenia 
dochodów za 2020 r. W kruchcie wyłożone  
są foldery z informacjami o dziełach Caritas. 
 
9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszal-
nych w różnych potrzebach naszego życia.             
 
10. Zachęcamy do czytania  prasy katolickiej. 
Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielne-
go i Gazetki Parafialnej.  
 
11. Dziękujemy za każdą ofiarę, za ofiary wpła-
cane na konto parafialne, za wszelką pomoc, 
życzliwość i dar modlitwy. 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 

 

https://brewiarz.pl/iii_20/2503/index.php3


INTENCJE MSZALNE  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

21.03.2021 

8.00 
†† Bolesława PŁACHTA, Teresa KOR-
PA, Alicja LEBIEDZKA 

12.00 

1) † Piotr  HOŁUBICKI (1 r. śm) 
2) O łaskę zdrowia dla Aureli ( int. 

rodziców, dziadków i całej rodzi-
ny) 

18.00 † Oliwier KORYTKOWSKI (2 r. śm.) 

PONIEDZIAŁEK 22.03.2021 

12.00 
† Benedykt KŁOSOWSKI - z okazji imie-
nin 

18.00 
† Ryszarda (ona ) ZAŁOGA - od uczest-
ników pogrzebu 

WTOREK 23.03.2021 

12.00 † Jan RAKUŚ (1 r. śm.) 

18.00 
†  Przemysław BARTKOWSKI - od 
uczestników pogrzebu 

ŚRODA 24.03.2021 

12.00 † Józef TRUNK  

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00  
† Teresa STANISŁAWEK - od szwagra 
Tadeusza z rodziną 

CZWARTEK  25.03.2021 

18.00 
† Teresa STANISŁAWEK - od uczestni-
ków pogrzebu 

18.00 Intencja wolna 

PIĄTEK  26.03.2021 

18.00 † Irena KUCZKOWSKA 

18.00 
† Władysław SUCHOJAD - 1 r. śm., int. 
dzieci Malwiny i Radosława Młodzieniec 

SOBOTA  27.03.2021  

18.00 
Dziękczynna za opiekę Matki Bożej  
w 70 r. urodzin, oraz za dzieci i wnuki. 

18.00 † Marianna WITCZAK - 6 r. śm. 

NIEDZIELA PALMOWA 

28.03.2021 

8.00 
† Lech KMIECIK, † Walerian SZCZĘ-
SNY, † Bartosz DOMINIAK 

12.00 Urodzinowo imieninowa 

18.00 
†  Jan GĄSIOROWSKI (23 r. śm.),  
† Stanisława PIŁAT 

INTENCJE MSZALNE 
W KOŚCIOŁACH  FILIALNYCH 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

21.03.2021 

 
SOBOTA 16:30   

POŹRZADŁO 

WIELKIE 

Z okazji urodzin Adama i Mag-
daleny 

9:15   

DĘBSKO †† Zygmunt, Józefa GMEREK 

9:15   

POMIERZYN 

† Józef GARBIEC, † Maria,  
†† z rodziny 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Józef ARENT (6 r. śm.) 

10:15 

GIŻYNO 

† Janusz HACZKOWSKI — int. 
uczest. pogrzebu 

11:30 

SUCHOWO 

†† Helena, Józef RAJTAROW-
SCY 

Poniedziałek 

22.03.2021 g. 16.00 
Rekolekcje Suchowo 

Intencja wolna 

Wtorek  

23. 03. 2021 g.16.00 

Rekolekcje  
Biały Zdrój 

Intencja wolna 

Środa  

24. 03. 2021 g. 16.00 

Rekolekcje  

Dębsko 

Intencja wolna 

Biały Zdrój 

16:30 

25.03.2021 r. 

Dziękczynna za łaskę zdrowia, 
oraz za Halinę i Krzysztofa  

NIEDZIELA PALMOWA 

28.03.2021 

SOBOTA 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 

DĘBSKO 

† Teresa, i za zmarłe siostry 
Różańcowe z Dębska 

9:15 

POMIERZYN 

† Zbigniew TERFENKO 
† Józef BORAL 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† z rodziny NOWAKOW-
SKICH i SKOCZYLASÓW 

10:15 

GIŻYNO 

Dziękczynna w 1 urodziny  
Tymona 

11:30 

SUCHOWO † Jan PAWLICZEK 
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