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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Kim jest diabeł?
To upadły anioł, nazywany też szatanem, który zbuntował się przeciw Bogu (zob. Ap 12, 7-9). Jest istotą duchową, 
świadomą i wolną, stworzeniem Bożym. Posiadając wolną sprzeciwił się porządkowi ustalonemu przez Boga i odrzucił 
Jego Królestwo. Z Pisma Świętego wynika, że zbuntowanych aniołów jest więcej (zob. Ap 12, 9). Diabeł nie może być 
silniejszy od Boga, jego działanie ograniczone jest przez Bożą wszechmoc. Samo dopuszczenie go do działania i kusze-
nia człowieka jest tajemnicą. 
Czy diabeł może się nawrócić?
Jako upadły anioł musiał mieć pełnię poznania, doskonale znał Boga, Jego miłość i zasady panujące w niebie. Jeżeli 
podjął decyzję, by świadomie i dobrowolnie zbuntować się – zamiast miłości czynić radykalne zło, to zapewne wiedział 
co robi i nie ma ochoty się nawracać. Nie ma dla niego skruchy po upadku, tak jak dla człowieka po śmierci.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez dia-
bła. 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 chle-
bem”. 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 wysta-
wiał 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 po-
kłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Wtedy opuścił Go diabeł, 
a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Mt 4, 1-11

„Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono…” – pisze Zbigniew 
Herbert, nawiązując do czasów socjalizmu.
Diabeł kusi Jezusa w sposób inteligentny, używając argumentów 
dotyczących chleba, władzy oraz bogactwa.
„Chciałbym wystąpić z tezą, że każdy ma takiego Diabła, na jakie-
go zasługuje” – mówi o. Andrzej Kłoczowski.



Trwają prace na piętrze kościoła: w korytarzach prowadzących do toalety, aneksu kuchennego, 
sali młodzieżowej, na chór, sali Caritas, sali konferencyjnej i sali chóru, a także do pomieszczenia 
balkonowego z lewej strony prezbiterium. Obrabiane są ściany i podwieszane sufity, zmieniane 
jest oświetlenie korytarzy na energooszczędne ledy, wymieniana jest stara instalacja elektryczna 
wraz tablicami rozdzielczymi sprzed 35 lat i bezpiecznikami, montowane są nowe grzejniki, trwa 
wymiana instalacji CO. W najbliższym czasie trzeba zakupić 6 par drzwi: na chór, do pomieszczenia 
gospodarczego, przejścia przed salą chóru i plebanią, sali Caritas i pomieszczenia balkonowego 
nad prezbiterium. W przyszłą niedzielę – 12 marca składka specjalna będzie na powyższe prace.

Prace remontowe na piętrze kościoła



 1. Jutro – 6 marca, tak jak w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca, zapraszamy kobiety, 
nie tylko z naszej parafii, na wspólną modli- 
twę matek w intencji dzieci, wnuków, chrze-
śniaków. Modlitwa odbędzie się o wieczor-
nej Mszy o godz. 18.30. W dzisiejszym świe- 
cie dzieci potrzebują modlitwy, dlatego za-
chęcamy aby przyjść i ofiarować ten czas 
Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

 2. W czwartek – 9 marca ks. Adam zaprasza 
na katechezę dla dorosłych z cyklu „Sakra-
menty Święte” pt. „Najświętszy Sakrament 
Ołtarza”. Katecheza odbędzie się po Mszy 
wieczornej, w sali konferencyjnej.

 3. W piątek – 10 marca o godz. 17.30 zaprasza-
my na Drogę Krzyżową. Co tydzień podczas 
tego nabożeństwa członkowie Szkolnego 
Koła Misyjnego będą zbierać datki na ado-
pcję serca dziecka z Afryki. Adopcja ta po- 
lega na rocznym finansowaniu potrzeb wy- 
branego dziecka oraz korespondencji. Ka-
żdy, kto pobożnie odprawi to nabożeństwo 
może uzyskać odpust zupełny, spełniając 
przy tym zwykłe warunki odpustu.

 4. W niedzielę – 12 marca o godz. 17.15 Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygło-
si Ksiądz Diakon. Podczas nabożeństwa bę- 

dzie zebrana tradycyjna składka na przygo-
towanie Grobu Pańskiego.

 5. Do nabycia są nowe albumy, a także Mise-
rikordyna, czyli lek duchowy, który zawiera 
różaniec, obrazek z Jezusem Miłosiernym 
oraz ulotkę informacyjną.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę mieszkańcom ulic: Biała, Hubala, Podle-
sie, Spółdzielcza i Łęcka. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców ulic: Daszyńskiego, 
Drobnika i Ofiar Oświęcimia.

 7. W przyszłą niedzielę – 12 marca składka na 
prowadzone pracy remontowe na piętrze 
kościoła. Do puszek będziemy składać tra-
dycyjne ofiary na dzieci Afryki – w ramach 
Dzieła „Ad Gentes”, czyli Do narodów.

Ogłoszenia duszpasterskie
5 – 12 marca



NIEDZIELA – 5 marca
  7.00 † Stefan Kustra w 7 r. śmierci
  8.30 † Ludwik Odrzywolski w 30 r. śm.
10.00 † Stanisław i Krystyna Klimeczek  

z rodzicami
11.30 † Halina Luranc w r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Tadeusz Wajdzik w 3 r. śmierci  

z synem Henrykiem
PONIEDZIAŁEK – 6 marca
  6.30 † Stefania Duda
  6.30 † Maria Faruga
18.00 † Zofia Mikołajczyk
WTOREK – 7 marca
  6.30 † Stefania Duda
  6.30 † Józef Kowalski
  6.30 † Tadeusz Baca
18.00  O Boże błogosławieństwo i po- 

trzebne łaski dla Zygmunta, 
Agnieszki oraz Szymona

ŚRODA – 8 marca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

sprzątających z ulic Kopernika, 
Wyspiańskiego, Piłsudskiego

  6.30 † Tadeusz Baca
  6.30 † Aniela Baran
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o Boże błogosławieństwo dla mie- 

szkańców i sprzątających z ul. Po- 
piełuszki, Wojska Polskiego, Kuso-
cińskiego, Grunwaldzkiej, Wyszyń-
skiego, za †† wypominanych w ro- 
cznych wypominkach, † Helena 

i Czesław, † Jadwiga Mrozowska, 
† Stefan Gąsiorek w 25 r. śmierci, 
† teściowie i rodzice, † Marian Jo- 
chymek, † Jerzy Golik, † Jan Ko-
zak, † Jan i Elżbieta Kowalczyk, 
†  Wiesław Welber, † Mieczysław 
Bartula w 1 r. śm., † Stefania Du- 
da, † Maria Faruga, † Leszek Wa-
leryn, † Józef Korczak, † Michalina 
Adamczyk, † Anna Milaniak, † Ste- 
fania Kozieł 

CZWARTEK – 9 marca
  6.30 † Stefania Duda
  6.30 † Edward Wolas w 2 r. śm.
  6.30 † Tadeusz Baca
18.00 † Maria Krzak w 2 r. śm.
PIĄTEK – 10 marca
  6.30 † Kazimierz Szeleźnik w 8 r. śm.
18.00 † Zofia Zontek
SOBOTA – 11 marca
6.30 † Józef Kowalski
6.30 † Tadeusz Baca
6.30 † Zdzisław Cygoń
18.00 † Jan i Wanda Ziółkowscy
NIEDZIELA – 12 marca
7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami  

i teściami
10.00 † Józef Śliwiński w 14 r. śmierci  

z rodzicami, teściami i ojczymem
11.30  Roczki: Zuzanna Kasperczyk, 

Emilia Kufta, Zuzanna Nowak
18.00 † Józef z rodzicami w r. śmierci
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Intencje mszalne
5 – 12 marca


