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1. W  dzisiejszą  niedzielę  rozpoczynają się  Parafialne  Rekolekcje
Wielkopostne. W  tym roku  poprowadzi  je  ks.  Dionizy  Mróz  SDB (salezjanin),
rekolekcjonista,  pracuje  w  Tolkmicku.  Zapraszam  do  udziału  w  rekolekcjach
wszystkich Parafian.
   Msze św. z nauką rekolekcyjną: poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00. 
   W  poniedziałek  i  środę  po  Mszach  św.  będzie  jeszcze  nauka  stanowa  –  w
poniedziałek dla kobiet, w środę dla mężczyzn. 
   Spowiedź św. we wtorek od godz. 16.30 do 18.00. 

2. W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach:
     - w piątki na Drogę Krzyżową: dzieci i dorosłych – o 1715 .
     - w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – o 1500.
Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.

3. Kalendarz Liturgiczny Kościoła:
- sobota, 04.03. – Święto Św. Kazimierza, królewicza.

4. W  środę,  1 marca,  zapraszam  na  spotkanie  formacyjne  i  modlitwę
różańcową wszystkich członków  Żywego Różańca ze wszystkich Róż – na godz.
17.15.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w I
piątek od godz. 17.30.

6. Zapraszam w piątek na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po
wieczornej Mszy św.

7. W I-szą  sobotę miesiąca  (04.03.2023  r.)  zapraszam na  Różaniec  przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem – o godz. 17.00. i zachęcam do przyjęcia
Komunii św. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi na Mszy św.

8. Spotkanie Bractwa Radowania Dusz od Potępienia Wiecznego – w przyszły
poniedziałek, 6 stycznia.

9. Przy  wyjściu  z  kościoła  można  nabyć  najnowszy  numer  „Gościa
Niedzielnego”  i nasz Parafialny Biuletyn. Zapraszam do lektury.

10. Wszystkim  Parafianom  i  Gościom  życzę  pogodnej  niedzieli,  obfitego
Błogosławieństwa na kolejny tydzień.

MSZE  ŚWIĘTE:   
 niedziele  i   święta:   

 9:00 i 11:00;   
Wtorek, czwartek:  8:00;

poniedziałek, środa,
piątek i sobota:  18:00.

ADORACJA  Najświętszego
Sakramentu: 
W każdy  piątek po Mszy św.
wieczornej  –  przez  godzinę.
KORONKA  DO  MIŁO-
SIERDZIA  BOŻEGO: 
każdy piątek przed Mszą św.

SPOWIEDŹ  ŚWIĘ-
TA: 15  minut  przed
każdą Mszą świętą
KANCELARIA
PARAFIALNA:  po
każdej Mszy św.
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Święty Kazimierz
Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei

spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza
Niemiec,  Albrechta II.  Pod jej  opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia.  W

1467  r.  król  powołał  na  pierwszego  wychowawcę  i
nauczyciela  swoich  synów  księdza  Jana  Długosza,
kanonika  krakowskiego,  który  aż  do  XIX  w.  był
najwybitniejszym  historykiem  Polski.  "Był
młodzieńcem  szlachetnym,  rzadkich  zdolności  i
godnego  pamięci  rozumu"  -  zapisał  Długosz  o
Kazimierzu.  W 1475  r.  do  grona  nauczycieli  synów
królewskich  dołączył  znany  humanista,  Kallimach
(Filip  Buonacorsi).  Król  bowiem  chciał,  by  jego
synowie  otrzymali  wszechstronne  wykształcenie.
Ochmistrz  królewski  zaprawiał  ich  również  w sztuce
wojennej.
W  1471  r.  brat  Kazimierza,  Władysław,  został
koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie

na Węgrzech wybuchł  bunt  przeciwko tamtejszemu królowi  Marcinowi  Korwinowi.  Na tron
zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał  na tę propozycję.  Kazimierz wyruszył
razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie
wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu
wiele do myślenia.
     Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz
przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli
do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik
rządził  w  Koronie.  Obowiązki  państwowe  umiał  pogodzić  z  bogatym  życiem  duchowym.
Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. Na
wieść  o  pogorszeniu  się  zdrowia  Kazimierza,  król  przybył  do  Grodna.  Właśnie  tam,
"opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu
poleciwszy  wypuścił  4  dnia  marca  R.P.  1484,  lat  mając  26"  -  napisał  ks.  Piotr  Skarga.
Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, która od tej pory
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stała się miejscem pielgrzymek. W 1518 r. król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza,
wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Leon X na początku 1520
r. wysłał w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył
ku czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w
1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi
płockiemu,  Erazmowi  Ciołkowi.  Ten  jednak  zmarł  jeszcze  we  Włoszech  i  wszystkie  jego
dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania, uwieńczone nową bullą
wydaną przez Klemensa VIII 7 listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X,
którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum.
  Kiedy  w  1602  r.  z  okazji  kanonizacji  otwarto  grób  Kazimierza,  jego  ciało  znaleziono
nienaruszone mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się
tekst hymnu ku czci Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia każdego sław Maryję), którego autorstwo
przypisuje się św. Bernardowi (+ 1153). Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz złożył ślub
dozgonnej  czystości.  Miał  też  odrzucić  proponowane mu zaszczytne  małżeństwo z  córką
cesarza niemieckiego, Fryderyka III.
   Uroczystości  kanonizacyjne  odbyły  się  w  1604  r.  w  katedrze  wileńskiej.  W  1636  r.
przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta
III i Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry wileńskiej do kościoła świętych Piotra
i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze.
    Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest także głównym
patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza
sprzedaje  się  obwarzanki,  pierniki  i  palmy;  niegdyś  sprzedawano  także  lecznicze  zioła
(odpustowy jarmark zwany Kaziukami). W 1948 r. w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod
wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius XII  ogłosił  św. Kazimierza głównym
patronem młodzieży litewskiej. W 1960 r. Kawalerowie Maltańscy obrali św. Kazimierza za
swojego głównego patrona; otrzymali wówczas część relikwii Świętego.
     W ikonografii atrybutem Świętego jest mitra książęca. Przedstawiany także ze zwojem w
dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu Omni die dic Mariæ - ku czci Matki Bożej, do
której św. Kazimierz miał wielkie nabożeństwo. Często przedstawia się go w stroju książęcym
z lilią w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry - dla podkreślenia jego gorącego
nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu.

BLG

 Księża Salezjanie
   Towarzystwo  Salezjańskie  (Towarzystwo  św.  Franciszka  Salezego;  nazwa  łacińska:
Societas Sancti Francisci Salesii; skrót zakonny SDB) – zostało założone w 1859 przez ks.
Jana Bosko (1815–1888), znanego też jako Don Bosco, w celu kontynuowania jego pracy z
młodzieżą i dziećmi. Ks. Jan Bosko swoje życie poświęcił młodzieży i dzieciom, organizując
dla nich oratoria (miejsca nauki, zabawy, modlitwy i pracy), a także szkoły dające zawód i
szanse dalszej nauki. Założył Towarzystwo św. Franciszka Salezego.
     W 1876 ta nowa wspólnota zakonna liczyła już 330 członków. W 1887 (tzn. na rok przed
śmiercią  ks.  Bosko)  zgromadzenie  liczyło  1049  salezjanów.  Salezjanie  w  dalszym  ciągu
pracują  z  młodzieżą  w szkołach,  oratoriach,  świetlicach,  domach poprawczych,  prowadzą
parafie i wyjeżdżają na misje.

     W 1887 r. śluby zakonne w zgromadzeniu salezjanów we Włoszech złożył na ręce św.
Jana Bosko ks.  Bronisław Markiewicz z diecezji  przemyskiej.  W 1892 r.  wrócił  do Polski,
zostając  proboszczem  w  Miejscu  Piastowym,  gdzie  założył  instytut  wychowawczy  dla
chłopców,  podlegający  inspektorii  (prowincji)  sycylijskiej.  Odszedł  jednak  od  salezjanów,
zakładając dwa odrębne zgromadzenia, księży michalitów i sióstr michalitek. 
    Kolejni  salezjanie  przybyli  do  Polski  w  1898.  Pierwszą  ich  placówką  był  zakład  w
Oświęcimiu. Zgromadzenie w Polsce rozwijało się bardzo prężnie, bo już w 1933 nastąpił
podział  na  2  prowincje  zakonne  (warszawską  i  krakowską),  a  liczba  współbraci-Polaków
osiągnęła 571. Po II wojnie światowej, która pozbawiła życia lub rozproszyła po świecie ok.
300 salezjanów polskich, zgromadzenie rozwija się bardzo dynamicznie i w roku 1979 liczba
współbraci wynosi 938. W tymże roku następuje kolejny podział – liczba prowincji zwiększa
się do 4 (z  siedzibami  w Warszawie,  Pile,  Wrocławiu  i  Krakowie).  W 1998 – na stulecie
przybycia salezjanów do Polski – jest ich około 1200.
    Po okresie komunizmu, gdy jedyną możliwością pracy była praca w parafiach, pojawiają się
nowe pola i perspektywy pracy. Zakonnicy wrócili do pracy wychowawczej wśród młodzieży.
Powstały liczne ośrodki kształcenia i wychowania, takie jak szkoły różnego rodzaju i stopnia,
bursy, internaty, ośrodki wychowawcze. W grudniu 1997, na 185 szkół katolickich w Polsce,
31 prowadzili salezjanie.
     Obecnie w Polsce znajdują się dwa salezjańskie wyższe seminaria duchowne: w Krakowie
i w Lądzie nad Wartą. Do roku 2008 klerycy kształcili się też w WSD w Łodzi.

DMS

 INTENCJE MSZALNE  26.02.2023 – 05.03.2023
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26.02.2023

9:00 † Gertruda Trendel.

11:00 †† Wojciech, Renata, Piotr i Marek.

Poniedziałek
27.02.2023

18:00 †† Balbina, Ignacy i Józef.
†† Elżbieta w 1. rocz. śmierci i Adam.

Wtorek
28.02.2023

18:00 † Gertruda Budzisz w 1. rocz. śmierci.
†† Sławomir Golla w  miesiąc po pogrzebie.

Środa
01.03.2023

18:00 O  Boże  błogosławieństwo  i  potrzebne  łaski  dla
Hanny i Gabriela.
†† Ambroży, Zofia i Marian. 

Czwartek
02.03.2023

8:00 O  potrzebne  łaski  i  Boże  błogosławieństwo  dla
Dariusza i Ewy oraz ich dzieci.

Piątek
03.03.2023

18:00 † Ojciec chrzestny Bolesław.

Sobota
04.03.2023

18:00 †† Rodzice i bracia z obojga stron.
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05.03.2023

9:00 †† Marek, Kazimierz i Jerzy.
11:00 † Witold Tutkowski w 9. rocz. śmierci.


