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 Czyt.: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51; Rz 5, 12-19; 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 4, 1-11 

 Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez 
diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł  
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.  
Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje  
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.  
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku 
świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół,  
jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach 
nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.  
Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo 
wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich  
przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz  
i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie!  
Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał  
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł,  
a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.  

6 MARZEC– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Marianna Archutowska- m-c po śmierci 

7:00 + Bronisława i Bolesław  

Toporowiczowie, Eugeniusz, Jerzy, Stanisław 

Tomaszewscy 

17:30 WYPOMINKI 

18:00 + Za zmarłych z wypominek 

 

7 MARZEC - WTOREK 

6:30 O Zdrowie, roztropność ,  opiekę Bożą  

i dary Ducha Świętego dla Tadeusza 

7:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę M. 

Najśw. i zdrowie dla Kazimierza i jego rodziny 

18:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże  

i opiekę M. Najśw. dla Kazimierza z okazji 

imienin i urodzin oraz dla żony Teresa i synów 

Andrzeja i Jarosława 

 

8 MARZEC - ŚRODA  

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 + Jarosław, Jadwiga, Stanisława  

i Kazimierz 

17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

9 MARZEC – CZWARTEK  

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 + Irena, Mieczysław, Andrzej Romejko 

18:00 + Stefan Bochenek; Stanisław, Stefan, 

Irena z rodziny Bochenek 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MARZEC - PIĄTEK 

6:30 + Jadwiga Jarmuszewicz- 14 rocz. śmierci 

i za zmarłych z rodziny Ostapczuk  

i Jarmuszewicz 

7:00 W dniu 60-tych urodzin Heleny o Boże 

błogosławieństwo, opiekę M. Najśw.i zdrowie 

na dalsze lata dla Jubilatki i jej rodziny 

10:00 DROGA KRZYŻOWA i Msza Św./ 

+ Józef Bidiuch- 1 rocz. śmierci oraz Jerzy, 

Anastazja, Jarosław, Maria 

16:30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 

17:30 DROGA KRZYŻOWA DLA  

MŁODZIEŻY 

18:00 + Jadwiga, Władysław i Jarosław 

11 MARZEC – SOBOTA 

6:30 + Władysław Sieniakowski 

7:00 + Jolanta Nietupska- 8 rocz. śmierci,  

Zofia i Józef 

18:00 + Mariusz Bułak- 35 rocz. śmierci 

12 MARZEC – II NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

7:00 + Zofia -10 rocz. śmierci, Bronisław- 46 

rocz. śmierci; Anna i Jan Podosowik, Maria 

Dawidowicz, Albin i Leszek Jurkiewicz 

8:30 + Kazimierz Pięknik i za rodziców  

z obojga stron 

10:00 + Tekla, Roman, Czesław Borkowscy  

i dziadkowie z obojga stron 

11:30 + Stanisław Lech- 11 rocz. śmierci  

i Leokadia Lech- 3 rocz. śmierci 

13:00 CHRZTY + Jakub i Janina Bryskiewicz 

i za rodziców z obojga stron i córkę Janinę  

Kaszuba 

17:30 GORZKIE  ŻALE 

18:00 + Jan Petrych, Anna i Tomasz 

 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  



1. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Irena Pietirn. Módlmy się  
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie… 

2. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie 
trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.  
Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: Rozpoczynający 
się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy  
i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju 
w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], 
by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój  
i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących. Starajmy się, 
aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas,  
a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy 
obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie. 

3. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę 
osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach 
wielkopostnych. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: osoby 
starsze na godz. 10:00, uczniów szkół podstawowych na 16:30, a młodzież  
i pracujących na 17:30. W niedzielę zapraszamy o godz. 17:30 na Gorzkie Żale. 
Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach 
na Wielki Post. 

4. Dzisiaj, po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, obędzie się w kościele  
spotkanie modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Żywego Różańca. 

5. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca, modlimy się za zmarłych od godz. 17:30.  

6. Ks. Abp skierował do naszej parafii diakona Rafała Kocińskiego na praktykę 
duszpasterską w okresie Wielkiego Postu. Serdecznie witamy ks. diakona  
i zapraszamy do współpracy. 

7. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość,  
pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej  
utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, 
o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak  
kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy 
ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony  
i matki. 

 

                                           CZAS WYCISZENIA  

„Panu, Bogu swemu, służyć będziesz” (Ewangelia). 

Hunzowie żyją w Himalajach w izolacji od świata.  

Cechuje ich czerstwe zdrowie, odporność i wytrwałość  

na trudy fizyczne. Mają niewiele ziemi. Cukru nie  

używają w ogóle, soli bardzo mało, a mięso jadają  

rzadko. Ich pożywienie to placki z grubo mielonego  

ziarna, owoce i jarzyny oraz mała ilość mleka.  

Są narodem wyjątkowo szczęśliwym. Przy swojej  

ciężkiej pracy, ubóstwie i oszczędności są niezwykle  

pogodni, uprzejmi i gościnni, dzielą się z przybyszem 

wszystkim, co posiadają. Nie mają policji ani  

więzień. Wykazują wielką kulturę współżycia,  

szlachetność i delikatność uczuć. Rozpoczął się Wielki Post, który jest okazją  

do intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę  

nawrócenia i dar pokoju dla wszystkich ludzi. Obyśmy ten czas poświęcili  

modlitwie i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących.  

Kuszenie Jezusa opisane w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że Syn Boży odrzuca 

to, co proponuje Mu Szatan. Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas.  

Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą 

Jezusa na pustyni. Święty Bernard z Clairvaux radzi: „Nie znajdą Boga ci, którzy 

Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy”. Dziękujemy Ci, 

Jezu, za to, że zawsze jesteś z nami, że nie porzucasz nas, gdy upadamy.  

Pomóż nam trwać w obecności Ojca Niebieskiego i oprzeć się na Jego mocy,  

gdy przyjdą pokusy. Obyśmy, żyjąc szlachetnie, podobnie jak wspomniany  

himalajski lud, byli szczęśliwi, mając blisko Ciebie. 
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