
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

Ów kapłan ma świadomość, że nigdy nie może dać się nabrać szatanowi i 

próbować walczyć z nim o własnych siłach. A skoro jego Pan i Mistrz Jezus 

Chrystus tego nie czynił, to co dopiero on, zwykły człowiek? „Nie samym 

chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. 

Kuszenie Syna Bożego na pustyni jest dla nas ważną lekcją. Po pierwsze, 

pokazuje, iż walka duchowa odbywa się w naszym życiu każdego dnia i my 

stajemy się jej uczestnikami. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej szatan 

usiłuje nad od Niego oddalić. Po drugie, nie wystarczy tylko znajomość Słowa. 

Ważna jest znajomość, doświadczenie Boga zaufanie Jego obietnicom. 

Działanie szatana może iść nawet w kierunku tego, by wykorzystywać Pismo 

Święte i wzbudzać w nas wątpliwości w odniesieniu do obietnic i zamiarów 

Boga. Postępowanie Jezusa przypomina, że polegał On na słowie i kroczył 

Bożą drogą. Jezus jest bowiem zapowiadanym i oczekiwanym Mesjaszem, 

Chrystusem i Synem Bożym. Przyszedł na ziemię, aby położyć kres 

panowaniu szatana nad światem. Burzy jego królestwo kłamstwa, zła, pychy 

i ogłasza królestwo Boże. W czasie kuszenia broń Jezusa stanowiło słowo 

Boże. W słowie Bożym jest przecież zawarta wola Boża. Jezus uświadamia 

nam dzisiaj, że do rozwoju królestwa Bożego w nas i wokół nas konieczna 

jest wiara, czyli odwrócenie się od złą, zerwanie z grzechem i całkowite, pełne 

zaufania zwrócenie się ku Bogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Moc słowa w walce z pokusami 

Na początku Wielkiego Postu Bóg po raz kolejny wyprowadza nas na 

pustynię i zaprasza do słuchania swojego słowa. Powód? Droga życia ucznia 

Chrystusa prowadzi bowiem do spotkania ze słowem Bożym: czytanie go, 

zapamiętywanie, rozważanie, kontemplacji objawionych w nim Bożych dzieł 

i codziennego zaufania zawartej w mim Mądrości. To w słowie Bożym 

chrześcijanin szuka łaski, by wędrować przez pustynię doczesności do krainy 

życia wiecznego. Zanim Jezus wystąpi publicznie, po chrzcie z rąk Jana 

Chrzciciela, Duch Święty prowadzi Go na pustynię, aby w ciszy i na modlitwie 

przygotował się do wypełnienia swojej misji. Po czterdziestodniowym poście 

szatan rzuca Jezusowi wyzwanie do walki. Ewangelista Marek ukazuje 

Jezusa jako Tego, który zwycięża szatana i jest nowym Adamem w nowym 

raju: „żył wśród zwierząt” i „aniołowie usługiwali mu”. Jako „nowy Adam” 

Jezus żyje w harmonii ze zwierzętami, w zgodzie z aniołami a z Bogiem w 

posłuszeństwie i miłości. Boski Mistrz pokazał nam swoim postępowaniem, 

jak wygląda jedyna i rozsądna strategia walki z diabelską pokusą. Nie mogę 

koncentrować swojego myślenia wokół faktu, że diabeł mnie atakuje i ja 

muszę stawić mu czoła. Już samo wejście w dialog z pokusą to nasza 

przegrana. To prosta droga do klęski poddania się pokusie i do popadnięcia 

w stany lękowe. Jedyna strategia walki duchowej z pokusą to oparcie się na 

Bożej mocy, na Jego zbawczym słowie. Pewien kapłan wyznał, że walczy z 

diabłem i jego pokusami słowami: „Jezu, ufam Tobie”. Czasem szuka też 

potężnego wstawiennictwa Matki Bożej i mówi do Niej „Mamo, Tobie się 

powierzam w opiekę”.  
 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę 

Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 – dla 

dzieci, a o godz. 17.30 – dla dorosłych.  

2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 

17.30 na nabożeństwo gorzkich żali połączone z kazaniem 

pasyjnym. 

3. W najbliższą niedzielę, 28 lutego, o godz. 11.00 

zapraszamy na Msze św. rodziców wraz z dziećmi, które 

przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Podczas Mszy 

św. dzieciom zostaną poświęcone różańce. Natomiast po 

Mszy św. zapraszamy na spotkanie organizacyjne. 

4. Za tydzień także w niedzielę po każdej Mszy św. naszymi 

ofiarami składanymi do puszek będziemy mogli wesprzeć 

nasz parafialny Caritas, który niesie pomoc najuboższym 

mieszkańcom naszej parafii. 

5. Informujemy także, że od dnia 01 marca, w każdy 

poniedziałek i wtorek, w siedzibie Caritasu rozpoczną się 

zapisy na paczki z okazji świąt wielkanocnych dla osób 

samotnych i najuboższych. 

6. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do 

składania swoich intencji. 

7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych zarówno za 

zmarłych jak również z prośbą o boże błogosławieństwo dla 

żyjących. 

 

 

 

22.02. – Poniedziałek – Święto Katedry św. Piotra Apostoła 

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (22) 

7.00 † Józef Powroźnik 30 dzień po pogrzebie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Alicji 

18.00 
Msza św. dziekczynno-błagalna w podziękowaniu za wszelkie otrzymane łaski z 
prośbą o szczęśliwą operację, zdrowie i opiekę Bożą na każdy dzień dla zięcia 
Józefa 

18.00 † Stefania Rudnik 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† Stanisław Małkowski -intencja od rodziny Dołężki i Miłosz z Grabowa 
Szlacheckiego 

23.02. – Wtorek - św. Polikarp, biskup i męczennik, wspomnienie 

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (23) 

7.00 † Lech Robaczewski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Stefan Zbrowski 15 rocznica śmierci 

18.00 
Msza św. przebłagalna o dar jedności w Duchu Bożym między pasterzami 

Kościoła a ludem wiernym w łasce kroczenia ku życiu wiecznemu. 

24.02. – Środa  

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (24) 

18.00 
† Bogumiła(f) Sancewicz, rodzice: Krystyna i Janusz, dziadkowie: Bronisława(f) i 

Henryk Archutowscy 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

25.02. – Czwartek 

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (25) 

7.00 † Edmund Tarasewicz 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Zbigniew Rybarczyk 1 rocznica śmierci 

18.00 † Stanisław Małkowski – intencja od rodziny Gajaszek, Haliny i Krzysztofa 

26.02. – Piątek 

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (26) 

18.00 † Elżbieta Gromadecka 5 rocznica śmierci, Kazimiera i Stanisław Marszałek 

18.00 † Teofil Kopyciński 

27.02. – Sobota  

7.00 † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (27) 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii z okazji 11-tej 

rocznicy urodzin 

18.00 † Walter Mańkowski 4 rocznica śmierci 

18.00 † Zdzisław Warmiński 12 rocznica śmierci 

18.00 † Janina i Józef Trepkowscy, Helena, Wacław i Aleksandra(f) Stasiewicz 

28.02. – II Niedziela Wielkiego Postu 

7.30  † Mieczysław Horyd – Msza św. gregoriańska (28) 

7.30 
† Maria 40 rocznica śmierci, konstanty i Zygmunt, mąż Henryk oraz teściowie i 

dziadkowie, Sabina 

9.30 † Stanisław Pydyniak 

9.30 † Henryka(f), Henryk Masny, Alicja i Henryk Huzarscy i dziadkowie z obojga stron 

11.00 † Henryk Szczpociński i zmarli rodzice 

11.00 † Anna i Bartłomiej Pawluch 

12.30 † Teresa i Adam Dubik – intencja od synów z rodzinami 

12.30 † Zbigniew Wolanin 

18.00 W intencji parafian 


