
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26.02.2023 – 05.03.2023 

Niedziela – 26.02.23, I Niedziela Wielkiego Postu, kolekta na cele parafialne 
 Po mszach zbiórka na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za ++ rodz. Krystynę i Andrzeja Bartosik ze wspom. + babci Zofii,  

 Krystyny, dziadka Kazimierza, cioci Danuty i wujka Marcina.   
10.30 – Suma: Za + męża Bernarda Smykała w 3 r. śmierci, jego rodziców  
  Erwina i Gertrudę Maczek i ++ dziadków.   
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

Poniedziałek – 27.02.23, 
  6.30 – Za + matkę Helenę Filusz, ojca Antoniego, brata Rudolfa. 

Wtorek – 28.02.23 
  6.30 – Do B. Op. i Aniołów Bożych z okazji urodzin w pewnej intencji. 
17.00 – Różaniec za + Stefana Gruchot 

Środa – 01.03.23,  
14.00 – Pogrzeb + Stefana Gruchot, l. 66 (Rybarze – RFN) 
17.00 – Droga krzyżowa dla dzieci 

 Msza św.: Za + Marię Studniorz w kol. r. śmierci.  
 Katecheza dla dzieci I – komunijnych.  

Czwartek – 02.03.23 – I czwartek miesiąca 
  6.30 – Za + Eryka Barteczko w 30 dzień po śmierci. 
17.00 – Godzina święta i okazja do spowiedzi św. 
17.30 – Msza św. za kapłanów i siostry zakonne z naszej Parafii oraz o nowe  
   powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  

Piątek – 03.03.23, I Piątek miesiąca 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + szwagra Pawła Tworek w I r. śmierci ze wspom. jego + żony. 
  8.00 – Odwiedziny chorych 
16.30 – Okazja do spowiedzi św. 
17.00 – Droga krzyżowa z wypominkami. 
18.00 – Msza św. za ++ Ernę i Wilhelma Kałuża. 
18.30 – Katecheza dla kl. VIII SP (przyg. do bierzm.) 

Sobota – 04.03.23, św. Kazimierza  
  7.00 – Za + Małgorzatę Bobek w I r. śmierci. 

 

Niedziela – 05.03.23, Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne 
 Po mszach: zbiorka na dzieło misyjne „Ad gentes” 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Annę i Edmunda Sadzik, Anastazję i Wiktora Kral. 
10.30 – Suma: Za + Agnieszkę Kulanek, Anastazję i Romana Gabryś, ++  
  rodziców i dziadków.   
15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu 
Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce 
nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i 
powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty.  
2. Na początku Wielkiego Postu wzbudźmy w sobie pragnienie owocnego i 
dobrego przeżycia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy 
wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie 
podjąć. W ten sposób można się włączyć w modlitwę Kościoła o ducha pokuty.  
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Zapraszamy dziś o godz. 15.00 
na pierwsze Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Natomiast Droga krzyżowa w 
środę o 17.00 dla dzieci a w piątki na godz. 17.00 dla wszystkich. 
4. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej 
wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. 
Codziennie przed Mszą św. możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.  
5. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na Godzinę święta i mszę za i o 
nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej Parafii. 
6. Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w niedzielę 26 marca i 
potrwają do środy 29 marca włącznie. 
7. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień 
modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli 
materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. 
8. Od przyszłej niedzieli ranne msze święte znów będą o godz. 7.30. 
9. W ubiegłą niedzielę na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji 
ofiarowano 2198 zł. Serdeczne Bóg zapłać! 
10. Zapraszamy na Pielgrzymkę autokarową do Włoch. Nowy, szczegółowy 
plan, wraz z terminem i kosztami, do zabrania ze stoliku z prasą.  

SENTENCJA TYGODNIA  
Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do 
przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą 
krzyżową. papież Franciszek 



UŚMIECH TYGODNIA 
Mały Jasiu trzymający worek z zabawkami puka do drzwi sąsiadki. 
- Co się stało Jasiu? Po co Ci ten worek? – pyta zdziwiona sąsiadka 
- Chciałbym u Pani przechować swoje zabawki – mówi Jasiu. 
- Dlaczego? 
- Mama wróciła dzisiaj ze szpitala z moim małym bratem. Kto to wie, co to za 
człowiek. 

KATECHEZY O DOMU BOŻYM DLA NAS 
Poczynając od sprawiedliwego Abla, Bóg gromadzi wszystkich, którzy się Go boją i 
postępują sprawiedliwie (por. Dz 10,35). Początkową formę tego Bożego gromadzenia 
rodzaju ludzkiego przyjęło się określać mianem „Kościoła przed prawem” (Ecclesia 
ante legem), czyli zanim jeszcze Bóg objawił swoją wolę, swoje prawo. 
Urzeczywistnia się w epoce kosmicznego objawiania się Boga w rodowych i 
plemiennych wspólnotach praludzkości. To jest etap, kiedy człowiek jeszcze błądząc, 
oddawał pokłon Bogu, spoglądając w stronę słońca czy w stronę innych elementów 
świata stworzonego, które podziwiał, bądź przed którymi truchlał. Pośrednie 
przygotowanie docelowego zgromadzenia zapoczątkowuje powołanie Abrahama i 
wyprowadzony zeń lud. Abrahamowi Bóg zwiastuje swoją wolę i ten moment w 
dziejach rodzaju ludzkiego oznacza pierwszą fazę „Kościoła pod prawem” (Ecclesia 
sub lege). Bóg objawia człowiekowi swoje prawo, swoją wolę i z tych, którzy Jego 
wolę i prawo przyjmują, kształtuje lud. Jego drugą fazą jest przygotowanie 
bezpośrednie, od momentu zawarcia przymierza na Synaju. Chodzi o Naród Wybrany 
ukształtowany przez Boga na pustyni i dalej „rzeźbiony”, kreowany przez Boga w 
Ziemi Obiecanej. Kolejno zawierane przymierza, mocą których Bóg zobowiązuje się 
do opieki nad ludem, a lud upatruje tylko w Bogu gwaranta swojego istnienia, 
utrwalają więź z Bogiem, poczucie bycia szczególną Jego własnością, świadomość 
bycia ludem Bożym. Tak ukształtował Bóg lud Starego Przymierza, można 
powiedzieć niejako prototyp Kościoła, który był w Bożym zamyśle.   
                                                                                                              bp Andrzej Czaja 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Żaden człowiek nie jest wolny od pokus, nawet Jezus Chrystus. W pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu, Jezus wychodzi na pustynię, gdzie zostaje kuszony przez diabła. 
Potrójne kuszenie Jezusa na pustyni ostrzega nas przed pokusami, a jednocześnie 
pokazuje, jak bardzo niebezpieczne jest uleganie złu. 
Człowiek każdego wieku, czasu, nieustannie narażony jest na pokusy. Pokusa jest to 
zachęta do zła, która pochodzi od wewnątrz albo z zewnątrz. Św. Augustyn wyróżnia 
tu trzy etapy: podsunięcie pokusy, upodobanie i dozwolenie. Dochodzi do tego, gdy z 
pełną świadomością wybieramy zło. Istnieją pokusy natrętne, wciąż wracające, pokusy 
gwałtowne i ukryte. W przypadku pokusy ukrytej człowiek nie zauważa, że jest 
kuszony. Istnieją też pokusy zwodnicze, gdy zło jest nam podsuwane w charakterze 
dobra. Źródła ich należy upatrywać w istniejącej w nas pożądliwości ciała, w działaniu 
szatana oraz w naszych relacjach ze światem, z ludźmi. 
Nasze życie wypełnione jest różnymi „atrakcjami”, z których chętnie korzystamy dla 
własnych przyjemności. Oferują one zadowolenie, satysfakcję i szczęście, zastępując 
szarą, smutną rzeczywistość. Współczesne przynęty pojawiają się zawsze w 
odpowiednim czasie. Subtelnie wykorzystują nasze dobre chęci i głębokie pragnienia. 
Dyskretnie odsuwają od Boga. Przez to zazwyczaj mamy skłonności do złego 
postępowania i nieuczciwości. Coraz trudniej dokonać nam właściwego wyboru. W 
pośpiechu popełniamy wiele błędów. 
Kuszenie jest sposobem wyboru i wolności oraz decyzji ludzkiej woli. Jak to 
Chrystusowe na pustyni, może się przydarzyć każdemu. Musi zatem być czas na słowo 
przepraszam wobec Boga i człowieka. Takim znakiem i zbawczym wydarzeniem, 
które może odmienić oblicze naszej szarej codzienności jest Wielki Post. W tym czasie 
powinniśmy wybrać się razem z Jezusem na pustynię naszego serca, aby usunąć 
niepotrzebny chwast, jakim jest zło ukryte pomiędzy niedostrzegalnym dobrem. Oby 
każdemu z nas udało się wygrać ze złem, gdy będzie czaić się w naszym kierunku pod 
pozorem prawdy, piękna czy dobra. 
Kuszenie Chrystusa, o którym pisze ewangelista Mateusz, przypomina kuszenie 
pierwszych ludzi, w rezultacie którego odrzucili oni wolę Boga. Jezus, nowy Adam, 
okazuje się jednak całkowicie posłuszny Ojcu. W swoich odpowiedziach na pokusy 
Jezus odwołuje się do tekstów biblijnych związanych z pobytem Izraela na pustyni. 
Diabeł ukazał Jezusowi łatwy sposób odegrania roli Mesjasza, przeciwny jednak 
Bożemu zamysłowi. Chrystus odrzucił drogę proponowaną przez szatana. To 
wezwanie dla każdego z nas, aby w chwilach trudnych uciekać się do Jezusa i szukać 
oparcia w słowie Bożym. 


