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Ewangelia (Mk 1, 12-15)
Jezus był kuszony przez Szatana,
aniołowie zaś Mu usługiwali
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści
dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!»

———————————————————————————————————

Rozpoczął się Wielki Post i w tym
okresie powinniśmy podjąć wszelkie kroki
„duchowe” by oczyścić duszę i godnie przystąpić do spowiedzi i sakramentu pokuty,
zrobić prawdziwy rachunek sumienia. I taki
rachunek sumienia nie ma nic wspólnego
z tymi rachunkami, jakie przychodzą i przyprawiają nas o zawrót głowy. Czym zatem
jest rachunek sumienia? Jak dobrze go przeprowadzić przygotowując się do spowiedzi?
Najważniejsze jest to, aby nie robić go byle
jak, „po łepkach”. Czasem mam wrażenie, że
niektórzy siedząc przy konfesjonale zdążą
jedynie poprzewracać kartki w książeczce,
ale nie robią rachunku sumienia. To zaś sprawia chyba, że spowiedź jest byle jaka, chaotyczna, nie taka jakiej oczekiwaliśmy. Najlepiej przygotować się więc przez rachunek
sumienia do tego sakramentu wcześniej,
w domu lub też przyjść do kościoła wcześniej
i zrobić go w świątyni. Trzeba dać sobie czas.
Warto jednak na jego początku nie tyle zagłębić się w grzech, co najpierw patrząc na ten czas
od ostatniej spowiedzi, zobaczyć co z pomocą łaski Bożej udało nam się pozytywnego zrobić.
Takie patrzenie pozwoli nam właściwie zobaczyć nasze grzechy, a jednocześnie nabrać postawy wdzięczności wobec Boga za Jego dobro. Dalej następuje przypomnienie sobie własnych
grzechów. Można zrobić to na wiele sposobów. Każdy musi w tym względzie wypracować sam
osobistą metodę. Jednak i ta może okazać się mało niebezpieczna. A dlaczego? Po pewnym
czasie człowiek przyzwyczaja się do pewnych schematów i może nie widzieć pewnych problemów. Dlatego bardzo ważne jest, aby co jakiś czas zmieniać formułę tego rachunku sumienia.
Wtedy łatwiej będziemy mogli zobaczyć zło w swoim życiu i nad tymi grzechami łatwiej będzie
nam pracować. Wtedy też nie będzie wypowiadanych słów: "właściwie to ja nie mam się z czego
spowiadać, bo nie mam grzechów". Czasami, kiedy robimy rachunek sumienia przed samym
przystąpieniem do Sakramentu Pokuty i Pojednania, okazuje się, że mamy trudności w przypomnieniu sobie grzechów i to niekoniecznie ze względu na problemy z pamięcią z powodu wieku.
Zdarza się to zwłaszcza przy dłuższej nieobecności przy konfesjonale. Dobrze jest codzienne

robić rachunek sumienia w czasie modlitwy, najlepiej wieczorem kiedy robimy podsumowanie
całego dnia. Takie przypomnienie zapewne sprawi, że nie będzie kłopotów ze zrobieniem rachunku sumienia przed spowiedzią, gdyż wystarczy przypomnieć sobie zebrane już wcześniej
niedoskonałości i grzechy. Zakończeniem robienia rachunku sumienia powinna być modlitwa.
Najpierw dziękczynienia Bogu za Jego dobro i za to, co z pomocą Jego łaski udało się zrobić.
Później przeproszenia za grzechy i słabości, które obraziły Boga czy były brakiem odpowiedzi
miłością na Jego miłość oraz za to, co wywołało krzywdę w życiu moich bliźnich. Nierozsądny
jest ten, kto nie widzi swoich grzechów. Dziś wielu uważa, że nie mają się z czego spowiadać.
Czyżby byli święci? Raczej nie. Chciałoby się powiedzieć, że częściej głupi i ślepi niż święci.
Aby przygotować się do spowiedzi, warto sięgnąć po dobry rachunek sumienia, który nam pokaże nie tylko co „mi się wydaje”, ale prawdę. Dobry rachunek sumienia to skarb. Jedni całe życie
sięgają po rachunek sumienia dla dzieci i w wieku 50 lat jeszcze się spowiadają, że nie słuchali
rodziców. Inni uważają, że sami wiedzą, co jest złe i za jedyny swój grzech uważają przeklinanie. W rachunku sumienia nie chodzi o to, żeby wymyślać sobie dodatkowe grzechy, ale żeby
stanąć przed lustrem i powiedzieć uczciwie: „Taka/taki jestem. Przepraszam Cię Boże. Potrzebuję Twojej pomocy”. Jeśli z takimi słowami przyjdziemy do Niego, możemy być pewni:
On zadziała w naszym życiu.
—————————————————————————————————————————DROGA KRZYŻOWA i GORZKIE ŻALE - dzieje nabożeństw
Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium
Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte
nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę
w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca
w Jerozolimie. Według apokryfu z V wieku "De transitu Mariae" sama Maryja nawiedzała miejsca
związane z męką i śmiercią Chrystusa. Dopiero w XI - XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na Zachodzie kult ten kształtował się
od czasów średniowiecza. Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla umęczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów.
W 1931r. Pius XI udzielił chorym i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem. Według Pawła
VI do istoty nabożeństwa należy rozważanie męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach,
co daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za jej odprawienie.
Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. W samym zaś
nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu,
będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza. Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków.
W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas
pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś
z wydarzeń Drogi Krzyżowej
jest
zaproszeniem,
by
współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość
do
współudziału
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym
człowiekiem gotowym do
nawrócenia się i pokuty.
W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się
ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to
znaczy czy bierzemy swój
krzyż i Go naśladujemy.

Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło
z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku. Polega również na rozważaniu męki Pańskiej.
Gorzkie Żale wiążą się z Bractwem św. Rocha z
roku 1698 przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Duże zasługi w propagowaniu nabożeństw
mają misjonarze św. Wincentego a Paulo dzięki
misjom ludowym i kierowaniu znaczną częścią
seminariów duchownych (do poł. XIX wieku).
Gorzkie Żale niezwykle szybko rozpowszechniły
się po całej Polsce i wszędzie tam, gdzie biły
polskie serca. Składają się one z trzech części,
które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. Następnie
jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona "Któryś
za nas cierpiał rany" jest śpiewem kończącym
Gorzkie Żale.
Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc
w przygotowaniu nabożeństw o charakterze
pokutnym. Zazwyczaj jednak w łączności z tym
nabożeństwem głosi się kazania o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne.
Jest to drugie niezwykle ważne nabożeństwo
Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad
istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym
postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.
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1. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30.
2. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

3. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego
Postu:
- Kalisz Pomorski godz. 16.30 z udziałem dzieci,
o 17.30 parafialna,
- Dębsko i Suchowo godz. 15.00,
- Biały Zdrój godz. 16.00, Pomierzyn i Giżyno
godz. 17.00.
4. W czwartek od godz. 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu. Od godz. 17.00 do
17.15 adoracja z udziałem dzieci. Serdecznie
zapraszamy.
5. W kruchcie kościoła są wyłożone skarbonki
Caritas na jałmużnę wielkopostną, z których
ofiary będą przeznaczone na pomoc seniorom,
osobom chorym i niepełnosprawnym.
6. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. zbiórka
ofiar do puszki na Krajowy Fundusz Misyjny.
7. 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.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
9. Caritas informuje, że wydawanie żywności
w ramach Programu Pomoc Żywnościowa odbywa się w budynku plebanii przy ulicy Krzywoustego. 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. Wtorek,
23 lutego, osoby o nazwiskach od litery T do Ż.
10. Dziękujemy za każdą ofiarę, za ofiary wpłacane na konto parafialne, za ofiary na Wyższe
Seminarium Duchowne w Koszalinie złożone na
tacę w środę popielcową 1420 zł, 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

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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8.00

† Marianna CHAŁUPNIK

12.00

† Jan PRZYGIĘDA

18.00

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

18.00

† Zbigniew SZCZUPAK
PONIEDZIAŁEK 22.02.2021

18.00

18.00

† Janina, Józef STANIECCY

18.00

† Jadwiga RYGLEWICZ (od uczestników pogrzebu)
ŚRODA 24.02.2021

18.00

† Marianna, Józef i za ich zmarłe córki

18.00

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 25.02.2021
18.00

† Wiktor 25 r. śmierci, † Czesław

18.00

O zdrowie dla Aureli
PIĄTEK 26.02.2021

18.00

Dziękczynno - błagalna z okazji
84 urodzin Stanisławy

9:15
POMIERZYN

†† Karolina, Marcin GLIWIŃSCY, †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:15
GIŻYNO

11:30
SUCHOWO

Biały Zdrój
16:30
25.02.2021 r.

SOBOTA 27.02.2021
18.00

W dniu 11 urodzin Stanisława.

18.00

† Janusz SZCZEPANIAK (1 r. śm.)

Dziękczynna w intencji Karoliny
w 18 urodziny, za Annę
i Krzysztofa w 50 urodziny oraz
za dzieci i wnuki
†† Stanisława, Kazimierz, Jan
DOMAŃSCY
† Stanisława RZESZUT
(int. od Anny Lelek)
† Stanisława WAWRZYNIAK
(1 r. śm.)
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SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

Wiele łask z okazji 90 r. urodzin Kazimiery o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

9:15
POMIERZYN

† Zygmunt FORNAL (1 r. śm.)
† †Teodora, Tadeusz FORNAL

† Marianna CHAŁUPNIK od uczestników pogrzebu
† Natalia KOWALSKA

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

† ks. Leon DYGA (imieninowa)
WTOREK 23.02.2021

18.00

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:15
GIŻYNO

11:30
SUCHOWO

†† Stanisława, Ignacy MARAS
†† Władysława, Feliks POTYRA
Z okazji urodzin Julii
i Małgorzaty
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8.00

† Marianna TOMASZEWSKA (1 r. śm.)

12.00

Urodzinowo imieninowa

18.00

† Renata JANKOWSKA (18 r. śm.)
† Karolina, Władysław WÓJCIK
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