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z Proboszczem

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez
szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś
Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł
Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.
Mk 1, 40-45

Platon pisał, że powóz duszy ciągną w przeciwnych kierunkach biały rumak cnót i czarny rumak
namiętności.
Znamienne, że z jednej strony Jezus był kuszony przez szatana, a z drugiej cały czas usługiwali
Mu aniołowie.
„Szatan jest jak tkacz: im więcej przędzy dostanie, tym bardziej nas omota” – przestrzegała
św. Teodora.
Skąd wziął się szatan?
Szatan – nazywany Diabłem lub
Złym – to upadły anioł, który
zbuntował się przeciw Bogu (zob.
Ap 12, 7-9). Jest istotą duchową,
świadomą i wolną, stworzeniem
Bożym. Posiadając wolną wolę
sprzeciwił się porządkowi ustalonemu przez Boga i odrzucił Jego
Królestwo. Zbuntowanych aniołów jest więcej (zob. Ap 12, 9).
Szatan nie może być silniejszy od
Boga, jego działanie ograniczone
jest przez Bożą wszechmoc.

Na czym polega podstęp?
Najczęściej przedstawia on
zło jako dobro. Jak zauważył Leszek Kołakowski,
w naszych dobrych oraz
bezinteresownych działaniach jest zawsze taka
szczelina, w którą szatan
potrafi się wcisnąć. Dlatego prosimy Boga o właściwe rozeznanie, byśmy
nie ulegli jego fortelom.

Czy szatan może się nawrócić?
Szatan [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
(KKK 393).
ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego Wielki Post
zaczyna się w środę?
W drugim wieku post trwał
tylko dwa dni, w trzecim
– tydzień, w czwartym
rozpoczynał się już sześć
tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu
niedziel, w których nie
poszczono, bo są pamiątką Zmartwychwstania Jezusa, post liczył tylko 36
dni. Dodano więc cztery
brakujące dni: od środy do
soboty, by uzyskać 40 dni,
na wzór Jezusa poszczącego na pustyni.

obowiązuje od ukończenia
18. roku życia do rozpoczęcia 60. Od Środy Popielcowej przez cały okres Wielkiego Postu nie uczestniczymy
w zabawach.

Kazania pasyjne

Nazwa ta pochodzi od łac.
passio, co oznacza „cierpienie” i „mękę”. Wygłaszane
podczas Gorzkich Żalów –
nabożeństwa wielkopostnego odprawianego w niedzielę po południu. Ich tematem
jest rozważanie wydarzeń
związanych z męką i śmiercią Jezusa. Celem – ułatwienie wiernym spojrzenia na swoje życie
Dlaczego kolor fioletowy?
w aspekcie Paschy Jezusa, a także zachęta do
Kolorem liturgii Wielkiego Postu jest fiolet, przyjęcia i niesienia codziennego krzyża.
który powstaje z przemieszania błękitu i czerwieni. Błękit symbolizuje świat duchowy, nad- Geneza Drogi Krzyżowej
przyrodzony; czerwień – ziemski i zmysłowy.
Fiolet jest więc obrazem człowieka przywiąza- Nabożeństwo upamiętniające przejście Jezusa z krzyżem ulicami Jerozolimy – z panego do materii, ale tęskniącego za niebem.
łacu Piłata na Golgotę. Odprawiane symboliczną trasą w kościołach lub w plenerze,
Znaczenie posypania popiołem
w czasie którego rozważa się zdarzenia
Nie jest sakramentem, nie posiada żadnej z męki Jezusa streszczone w 14 stacjach.
cudownej mocy. To jedynie znak wyrażający Tylko 9 z nich ma swoje odniesienie bezpogotowość do nawrócenia i pokuty; ma zain- średnio do Ewangelii, pozostałych 5 [trzy
spirować do wewnętrznej przemiany. Sło- upadki Jezusa, spotkanie z Matką, otarcie
wa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz!” twarzy przez Weronikę] wywnioskowano na
(Rdz 3, 19) przypominają, że ziemskie życie nie podstawie przebiegu męki, Tradycji i legend.
trwa wiecznie. Popiół to symbol przemijania, W Jerozolimie Droga Krzyżowa odprawiana
pokuty i gotowości do pojednania z Bogiem jest od IV wieku. Jej trasa, jak i ilość stacji
i bliźnimi.
zmieniała się wielokrotnie. Ostatecznie ustalono ją w XIII wieku. Obecnie odprawiana
jest w każdy piątek po południu. Uczestniczą
Wstrzemięźliwość a post
w niej pielgrzymi z całego świata. Jeszcze
W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięź- w późnym średniowieczu stacji było tylko 9.
liwość od pokarmów mięsnych. Do jej prze- Dopiero w XVIII wieku nabożeństwo to, obejstrzegania zobowiązani są wszyscy, którzy mujące już 14 stacji, rozprzestrzeniło się po
ukończyli 14. rok życia aż do śmierci. W tym całym świecie. Czasem dodaje się 15. stację,
dniu zachowujemy również post – spożywamy która upamiętnia Zmartwychwstanie.
tylko trzy posiłki, w tym jeden do syta. Post

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22 lutego – 1 marca 2015
1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres
Wielkiego Postu, który jest nie tylko czasem pokuty i nawrócenia, ale przede
wszystkim odnowy i łaski. To
czas, w którym
powinniśmy zastanowić się nad
swoim życiem,
by zmienić je na lepsze. Skorzystać z sakramentu pokuty, uczestniczyć w rekolekcjach, nabożeństwach Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żalów.
2. Nadal można nabyć książkę Księdza Proboszcza
pt. „Wielkopostna
kroplówka”, która zawiera teksty
i kazania mające
przybliżyć okres
Wielkiego Postu
i pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. Dostępne są
także pozostałe książki jego autorstwa.
Dochód w całości przeznaczony jest na
prace remontowe w parafii.
3. Dzisiaj o godz. 17.00
zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Podczas tego
nabożeństwa będzie zebrana składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.
4. W piątek – 20 lutego zapraszamy
na Drogę Krzyżową o 17.30. Przy-

pominamy, że każdy, kto pobożnie odprawia Drogę Krzyżową może uzyskać odpust
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła
i złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr
13 z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu troskę o kościół
powierzamy mieszkańcom ulic Grottgera
i Tysiąclecia.
6. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

7. Stowarzyszenie „Pomoc Kościołom w Potrzebie”, które
pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen,
prześladowań oraz kataklizmów organizuje
akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Nasza parafia
również weźmie udział w tej akcji. Prosimy,
aby w piątek – 27 lutego, w godz. od 6.00
do 14.00, złożyć zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny na placu przed kościołem –
naprzeciw wejścia od strony zakrystii.
8. W przyszłą niedzielę,
o godz. 12.30 Msza
chrzcielna. Konferencja dla rodziców oraz
chrzestnych w sobotę
o godz. 17.30.

INTENCJE MSZALNE
22 lutego – 1 marca 2015
NIEDZIELA – 22 lutego
7.00 † Maria i Rudolf Wrzeszcz w r. śm.
8.30 † Jan Szałaśny
10.00 † Józef Śliwiński w 12 r. śm.
z rodzicami i teściami
11.30 Dziękczynna o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla Marii
i Emila w 50 rocznicę ślubu
18.00 Wotywna o świętym Janie Pawle II
PONIEDZIAŁEK – 23 lutego
6.30 † Katarzyna Gębala
18.00 † Edward Barszcz w 12 r. śm.

NIEDZIELA – 1 marca
7.00 Za Annę z okazji 70 r. ur.,
z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze
8.30 † Krystyna i Stanisław Klimeczek
10.00 † Janina Dźwigaj w 3 r. śm.
10.00 Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosławieństwo
dla Bożeny z okazji 87 r. ur.
11.30 † Ludwik Odrzywolski z rodzicami
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Ludwik i Maria Chromik z rodzicami

WTOREK – 24 lutego
6.30 † Eugenia Pękala w 20 r. śm.
18:00 † Helena Jasiewicz w 2 r. śm.		
ŚRODA – 25 lutego
6.30 † Wacław Bober w 30 r. śm. z rodzicami
18.00 Wotywna do NMP Bolesnej:
† Wiesław Kozłowski w 11 r. śm.
CZWARTEK – 26 lutego
6.30 † Irena Chrapek
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
ks. Mirosława Wądrzyka z okazji im.
PIĄTEK – 27 lutego
6.30 † Zofia Skowron w 13 r. śm.
18.00 † Antonina Blarowska w 10 r. śm.
SOBOTA – 28 lutego
6.30 † Eugenia Piskorska
6.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Katarzyny w 18 r. ur.
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Bronisławy Biela w 93 r. ur.

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek – od 8.00 do 9.00
Wtorek
– od 8.00 do 9.00
Środa		
– od 16.00 do 18.00
Czwartek
– od 17.00 do 18.00
Piątek		
– od 8.00 do 9.00
Sobota
– od 8.00 do 9.00
Kancelaria jest nieczynna w tzw. święta zniesione oraz w czwartki przed pierwszym piątkiem miesiąca (ze względu na spowiedź).
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