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Ewangelia (Mk 9, 2-10)
Pielgrzymując na ziemi
uczestniczymy w życiu wiecznym
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na
górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe,
tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem,
którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli
przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie,
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
—————————————————————————————————————
ŚWIĘTY KAZIMIERZ, KRÓLEWICZ
Jeden jest tylko święty o tym imieniu – Kazimierz z dynastii Jagiellonów (1458 – 1484), drugi
z kolei spośród sześciu synów króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki - „Matki Królów”. Królewicz fizycznie był podobny do ojca i dziada Władysława: niewysoki, o ciemnych włosach i oczach. Posiadając niewątpliwie przyjemną powierzchowność, był też
najbardziej obiecującym z męskich potomków monarchy. Jan Długosz, dziejopis i zrazem preceptor królewicza, tak pisał: „Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich
zdolności
i godnego pamięci rozumu”. Toteż król Kazimierz przeznaczył go na tron węgierski, lecz osadzenie młodego
Jagiellończyka na tronie w Budzie nie powiodło się.
Historyk niemiecki Jakub Caro sugerował nawet, iż ta
niefortunna wyprawa całkowicie zniechęciła Kazimierza do życia świeckiego, co nie wydaje się do końca
prawdą, ponieważ król upatrzył syna na swego następcę i wciągał powoli do współrządów. Plany te pokrzyżowała jednak choroba: Kazimierz – według kronikarza
i medyka Macieja z Miechowa (Miechowity) – cierpiał
na gruźlicę i zmarł w Grodnie 4 marca 1484 r. w opinii
świętości. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w zbudowanej w tymże roku kaplicy NP Marii.
Niebawem wśród ludu wileńskiego zaczął się szerzyć kult Kazimierza, popierany przez możnych
litewskich po odsieczy Połocka w 1518 r. Starania o kanonizację podjęto w tymże roku, lecz

pechowe zaginięcie stosownej bulli papieża Leona X (1521) odroczyło ją o przeszło 80 lat.
Uroczystości kanonizacyjne odbyły się ostatecznie w Wilnie w 1604 r. Wcześniej (1602) otwarto
grób królewicza i stwierdzono, że pomimo wielkiego zawilgocenia grobowca (cegły całkowicie
przemokły) ciało zmarłego okazało się nienaruszone.
Św. Kazimierz stał się głównym patronem Litwy i młodzieży litewskiej. Przedstawiano go
zazwyczaj w stroju książęcym (płaszczu i mitrze na głowie), z lilią w ręce, i tak widnieje w najstarszej zachowanej podobiźnie graficznej – drzeworycie na karcie tytułowej dziełka Zachariasza
Ferreriego, wydrukowanego prawdopodobnie w Krakowie w 1521 r. Późniejsze wizerunki –
malarskie i graficzne – powielają ten schemat. Do najbardziej znanych portretów malarskich
należy piękny, XVII – wieczny obraz olejny w kościele reformatów w Krakowie, tradycyjnie uważany za dar Zygmunta III. Z grafiki warto wymienić miedzioryt, wykonany w 1749 r. przez sztycharza i malarza wileńskiego, Franciszka Wacława Balcewicza, dekoracyjny i przeładowany
symboliką. Przedstawia św. Kazimierza z lilią i krucyfiksem w rękach ; klęczący na obłoku anioł
podaje mu na poduszce insygnia władzy. U stóp królewicza leży Kupidyn z łukiem, oparty
o ziemski glob i depczący berło i koronę. W tle rysują się budowle Wilna z zamkiem i Górą
Trzykrzyską.
—————————————————————————————————————————

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2021
Czas Wielkiego Postu jest po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości
Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle.
Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się
z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym
centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego
dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także
poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.
W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią,
gardzą” (Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym,
który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować
uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania
pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).
W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne
światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest,
aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.
Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie
jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6).
Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg
wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas]
uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).
—————————————————————————————————————————
OPOWIADANIE: Jałmużna
Bardzo dawno temu, w Anglii, pewna drobna kobiecina, opatulona
potarganymi łaszkami przebiegała uliczki małej miejscowości, pukając do wszystkich drzwi i prosząc o jałmużnę. Nie miała jednak
wielkiego szczęścia. Niektórzy obrzucali ją wyzwiskami, inni szczuli
psami, aby ją jak najszybciej odpędzić. Inni wciskali jej do fartuszka
na odczepne kawałki spleśniałego chleba i zgniłych kartofli. Jedynie dwoje starców, którzy mieszkali w malutkiej chatce na obrzeżach wioski, wpuściło biedaczkę do swojego domu i ugościło.
- Przycupnij sobie i ogrzej się - powiedział do niej starzec, podczas
gdy żona przygotowywała jej miseczkę ciepłego mleka i kroiła wielką pajdę chleba. Potem, kiedy jadła, obdarowali ją miłymi słowami
i pocieszeniem. Następnego dnia w tej samej miejscowości wydarzyła się nieprawdopodobna
historia. Królewski posłaniec odwiedzał wszystkie domy i zapraszał rodziny na królewski zamek.
To nagłe i nieoczekiwane zaproszenie spowodowało we wsi wielkie zamieszanie. Po południu

wszystkie rodziny wystrojone w świąteczne stroje stawiły się na zamku. Każdemu z nich miejsce zostało wskazane w wielkiej jadalni. Kiedy
już wszyscy zasiedli, służba rozpoczęła podawanie dań. Po chwili z ust wszystkich biesiadników dały się słyszeć pomruki niezadowolenia i
ukrywanej wściekłości. Wszystko z powodu
tego, że usłużni kamerdynerzy serwowali
gościom ziemniaczane łupiny, kamienie i kawałki spleśniałego chleba. Jedynie na talerzach
dwojga staruszków siedzących w kącie nakładano z wielką uprzejmością wykwintne i smaczne
potrawy. W pewnym momencie wbiegła na salę
ubrana w żebracze łachmany kobieta:
- Dzisiaj - powiedziała kobieta - pragnę was
poczęstować wszystkim tym, czym wy obdarowaliście mnie wczoraj
Potem zdjęła z siebie żebracze łachmany, pod
którymi lśnił złoty strój, wytłaczany szlachetnymi
kamieniami. Była to Królowa.
===================================

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA POSTU
28.02.2021

9. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30
nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
i zmiana tajemnic Żywego Różańca. W marcu
modlimy się o owocne przeżycie Wielkiego
Postu.
10. Spotkanie formacyjne dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania z klas I szkoły średniej w przyszłą niedzielę, 7 marca po Mszy
o godz.12.00.
11. W okresie Wielkiego Postu po każdej Mszy
św. w zakrystii będzie możliwość włączenia się
do akcji wsparcia sierocińca Home of Peace
w Jerozolimie oraz mieszkańców Betlejem –
poprzez nabycie różańców z drewna oliwnego
poświęconych w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem, w cenie 6 zł za sztukę.
12. W kruchcie kościoła są wyłożone skarbonki
Caritas na jałmużnę wielkopostną, z których
ofiary będą przeznaczone na pomoc seniorom,
osobom chorym i niepełnosprawnym.
13. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego życia.

1. Druga Niedziela Wielkiego Postu to dzień
modlitwy i solidarności z misjonarzami. 14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Po Mszach św. zbiórka ofiar na Krajowy Fun- Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki Parafialnej.
dusz Misyjny.
15. Dziękujemy za każdą ofiarę, za ofiary wpłacane na konto parafialne, za wszelką pomoc,
3. W poniedziałek 1 marca o godz. 11.00 Msza życzliwość i dar modlitwy składamy serdeczne
św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Bóg zapłać!
„Żołnierzy Wyklętych”.
Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia
najserdeczniejsze
życzenia
4. W środę o godz. 17.45 nowenna do MB Nieu- składamy
i
zapewniamy
o
modlitewnej
pamięci.
stającej Pomocy.
Parafianom i Gościom życzymy pięknych
5. Msza św. i katecheza dla rodziców dzieci i błogosławionych dni w nowym tygodniu.
2. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.30.

przygotowujących się do Komunii Świętej,
w środę o godz. 18.00.

6. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 17.00 do
17.15 adoracja z udziałem dzieci.
7. 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. Wikariusz w sobotę
od godz. 9.00.
8. Droga Krzyżowa w piątek: Kalisz Pomorski
godz. 16.30 z udziałem dzieci, o 17.30 parafialna. Dębsko i Suchowo godz. 15.00, Poźrzadło
godz. 16.00, Pomierzyn godz. 16.45, Biały Zdrój
i Giżyno godz. 17.00.

ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz
===================================
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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

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE
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

PONIEDZIAŁEK 01.03.2021

18.00
18.00

Dziękczynna z okazji 88 r. urodzin Matce Bożej za otrzymane łaski i wstawiennictwo, prosząc o dalsze dla Olesławy
† Jan, Genowefa CHEŁSTOWSCY,
† Bogumił WŁODARCZYK

10:30
BIAŁY ZDRÓJ
10:15
GIŻYNO

WTOREK 02.03.2021
18.00

O łaskę zdrowia dla Aureli

18.00

† Romuald RULEWICZ (imieninowa)
ŚRODA 03.03.2021

18.00

† Albin STANIECKI (imieninowa)

18.00

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 04.03.2021
18.00

INTENCJA WOLNA

18.00

INTENCJA WOLNA
PIĄTEK 05.03.2021

18.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błog.,
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej z
okazji imienin i 90 r. urodzin Kazimiery
LESZCZYŃSKIEJ i dla całej rodziny.

18.00

INTENCJA WOLNA
SOBOTA 06.03.2021

18.00

Dziękczynno - błagalna za Róże św.
Elżbiety o łaske zdrowia i opiekę Matki
Bożej

18.00

† Władysław (1r. śm.), †† Józef, Władysław, Edward MACIEJEWSCY
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8.00

† Kazimierz, Ewa KRANC

12.00

†† Marianna, Czesław WALIGÓRA,
†† z rodziny

18.00

W 23 urodziny Szymona

INTENCJA WOLNA

11:30
SUCHOWO

Biały Zdrój
16:30
04.03.2021 r.

†† Stanisława, Ignacy MARAS
†† Władysława, Feliks POTYRA
Z okazji urodzin Julii i Małgorzaty
†† Maria, Mieczysław, Tadeusz
KARTOSZ
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SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

9:15
DĘBSKO

9:15
POMIERZYN

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:15
GIŻYNO

11:30
SUCHOWO

INTENCJA WOLNA
† Ewa (15 r. śm.), †† z rodziny
STRAUB
† Kazimiera KOBELCZUK,
†† Barbara, Henryk KOBELCZYK
† Helena LAŚKO (chrzestna),
†
Zenon
TOKARCZUK
(chrzestny)
†† Henryk, Władysław, Adrian
JANECZEK
Dziękczynno - błagalna za
Tadeusza
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