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1. Niedziela Wielkiego Postu – Rok C

Niedzielne espresso

N r 6 4  ( 3 8 5 )

z Proboszczem

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni
przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe
dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli
jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.
Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek »”. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili
wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić,
komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie
Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się
stąd w dół. Jest bowiem napisane: «Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli»,
i «na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»”. Lecz Jezus
mu odparł: „Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”.
Łk 4, 1-12

Leszek Kołakowski uważał, że diabeł odwołuje się do naszej miłości: do człowieka, narodu,
ojczyzny, ludzkości, idei, prawdy, Boga, sprawiedliwości czy wiary.

Mimo, iż szatan usiłował podejść Jezusa z różnych stron, przedstawiając atrakcyjne propozy-

cje, za każdym razem spotykał się nie tylko z odmową, ale i ripostą.

Leonardo Sciascia twierdzi, iż diabeł tak zmęczył się tym kuszeniem, że odtąd wszystkie sprawy pozostawił ludziom, którzy potrafią załatwić je lepiej od niego.

Kim jest diabeł?

Szatan, nazywany też 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. Z Pisma Świętego wynika,
że zbuntowanych aniołów jest więcej (zob. Ap 12, 9). Szatan nie może być silniejszy od Boga, jego
działanie ograniczone jest przez Bożą wszechmoc. Samo dopuszczenie szatana do działania i kuszenia człowieka jest tajemnicą. Jak przestrzega o. Jan Andrzej Kłoczowski, diabeł jest przede wszystkim inteligencją po stokroć przekraczającą człowieka, także w sensie duchowym i ontologicznym.
Im bardziej uduchowione są ludzkie stworzenia, tym bardziej narażone na diabelskie pokusy.
ks. Eugeniusz Burzyk

Książka na Wielki Post w dwóch okładkach
Skąd tytuł tej książki?
Kroplówka to zabieg medyczny, w którym pacjentowi podaje się drogą dożylną płyny zawierające różne substancje, na przykład leki
lub składniki odżywcze. Głównym celem kroplówki jest uzupełnienie niedoborów w organizmie i odżywienie pacjenta. Współczesny człowiek, podobnie jak fizycznie chory pacjent, potrzebuje „leków” i „składników odżywczych”
w znaczeniu duchowym.

Czasem Księdza książka jest reklamowana w innej okładce, czy są to dwie
różne książki?
Właściwą okładką jest ta w kolorze fioletowym.
Ta druga, to była pierwsza propozycja wydawnictwa, z której potem wspólnie się wycofaliśmy,
bo wydawała się groteskowa, może nawet trochę dowcipna jak na poważny okres Wielkiego
Postu. Właściwie szkoda, bo kondycja duchowa
niektórych wiernych rzeczywiście przypomina
stan ludzi na szpitalnym OIOM-ie.

Co jeszcze zawiera „Wielkopostna
kroplówka”?

Omawiam w niej czas od Środy Popielcowej do
Poniedziałku Wielkanocnego. Wyjaśniam, dlaczego Wielki Post zaczyna się w środę, a nie na
przykład w niedzielę, jakie jest znaczenie posypania popiołem. Dokładnie opisuję przebieg każdego dnia Triduum Paschalnego, od Wielkiego
Jakie leki proponuje Ksiądz w swojej
Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Są
książce?
też kazania na każdy dzień Wielkiego Tygodnia
Podstawowym lekiem w ramach mojej wielkoi Wielkanoc. Treść „Wielkopostnej kroplówki”,
postnej kroplówki jest spowiedź. Dokładnie omazarówno proponowane w niej „leki” jak i „składwiam pięć warunków spowiedzi, jak dobrze przeniki odżywcze”, jest aktualna przez cały rok.
prowadzić rachunek sumienia, kiedy sumienie
błądzi, kiedy popełniamy grzech lekki, a kiedy
Z ks. Eugeniuszem Burzykiem
ciężki.

A jakie są składniki „odżywcze” „Wielkopostnej kroplówki”?
Do składników „odżywczych” należą kazania i komentarze do stacji drogi krzyżowej. Z tego rozdziału można dowiedzieć się jak wyglądał krzyż,
który niósł Jezus, jak drastycznie przebiegało
konanie na krzyżu, jak wyglądało biczowanie
czy cierniowa korona. Drugim „składnikiem odżywczym” są kazania pasyjne, napisane na podstawie siedmiu ostatnich słów wypowiedzianych
przez Jezusa na krzyżu. W tej części można dowiedzieć się, jakie szanse na zbawienie mają ludzie nawracający się w ostatnich sekundach życia, na czym polega grzech przeciwko Duchowi
Świętemu, o której godzinie umarł Jezus i o wielu innych okolicznościach męki i śmierci Jezusa.

rozmawiał Robert Karp
z Katolickiej Agencji Informacyjnej

„Wielkopostna kroplówka” dostępna jest
w naszym kościele za dowolną ofiarą.

Ogłoszenia duszpasterskie
14 – 21 lutego 2016

1. Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi
Ksiądz Diakon. Podczas tego nabożeństwa
zostanie zebrana tradycyjna składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.

2. W piątek – 19 lutego o godz. 17.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Natomiast po Mszy
wieczornej, z racji trzeciego piątku miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

3. Polecamy nasz tygodnik „Mater Dolorosa”,
„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”,
„Niedzielę” i „Źródło”.
4. Zachęcamy do nabycia książki „Wielkopostna kroplówka”, zawierającą teksty i kazania mające pomóc w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu. Wszystkie książki i albumy można nabyć za dowolną ofiarą, która będzie
przeznaczona na prace remontowe.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę
mieszkańcom ul. Wodnej. W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: Akacjowej,
Lisica i Wałowej.
6. Dziękujemy za złożone ofiary.
̶̶ Zakupiliśmy 350m2 płytek podłogowych i 20
dużych lamp ledowych do sali chóru, do sali
AA oraz na korytarz nad kościołem.
̶̶ W salkach i na korytarzach nad kościołem
zainstalowaliśmy nowe wydajne grzejniki:
250 żeberek i ok. 150 m miedzianych rurek.
̶̶ Zakupiliśmy 35 krzeseł do sali AA, którą od
dzisiaj będziemy nazywać salą konferencyjną. W tej sali, oprócz cotygodniowych spotkań grupy AA, mają swoje spotkania wszystkie grupy formacyjne dorosłych, działające
w naszej parafii. Tam również odbywają
się katechezy przedchrzcielne i przedmałżeńskie, a także wiele parafialnych spotkań
duszpasterskich i katechetycznych.
7. W przyszłym tygodniu składka specjalna uzupełniająca. Natomiast do puszek składamy
ofiary na dzieci Afryki.

Statystyka – styczeń 2016
Chrzty:

Zapowiedzi:

Zmarli:
† Bogdan Kunc-Jasiński, lat 48
† Tadeusz Stanek, lat 72
† Andrzej Żmuda, lat 58
† Michalina Mucha, lat 53
† Zenona Cebrat, lat 67
† Urszula Wiełowicz, lat 65
† Genowefa Adamczyk, lat 89
† Jan Chojna, lat 75

Intencje mszalne
14 – 21 lutego 2016

NIEDZIELA – 14 lutego
7.00 † Kazimierz Farat w 10 r. śm.
8.30		 O błogosławieństwo Boże dla
Krzysztofa z okazji urodzin
10.00 † Helena Pastuszka w 1 r. śm.
10.00 † Irena Orzechowska w 10 r. śm.
10.00		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Św. w decyzjach dla Katarzyny w 30 rocznicę urodzin
11.30		 Roczki: Bartłomiej Brzóska, Oskar Brzeczkowski, Anastazja Katańska, Wiktoria Grądzka, Tola Andrzejczak, Teodor Poprawa, Weronika Jurecka,
18.00 † Małgorzata Rączka w 3 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 15 lutego
6.30 † Bogdan Kunc-Jasiński
6.30 † Tadeusz Stanek
18.00 † Anna Wawro w r. śm.

WTOREK – 16 lutego
6.30 † Jadwiga (4 r. śm.) i Feliks (14 r. śm.)
Michalak z rodzicami
18.00 † Józef i Elżbieta Błotko z synem
Wiesławem

ŚRODA – 17 lutego
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Bogdan Kunc-Jasiński
Tadeusz Stanek
Msza wotywna do MB Bolesnej:
w intencji sprzątających z ul. Turystycznej, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Angeliki w 15 r.
urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny Wyrwont 98 r.

urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Joanny Maciejczyk
w 86 rocznicę urodzin, † Marian
Pałka, † Dariusz Mateja, † Jerzy Rodak, † Anna Posselmann, † Czesław Grzywa w 1 r. śm., † Tomasz
Antoszczyk w 2 r. śm., † Jan Chojna, † Zenona Cebrat

CZWARTEK – 18 lutego
6.30 † Helena Stańco w 14 r. śm. z córką
Genowefą
18.00 † Dariusz Mateja

PIĄTEK – 19 lutego
6.30 † Anna Posselmann
6.30 † Tadeusz Stanek
18.00 † Krystyna i Władysław Brzeźniak

SOBOTA – 20 lutego
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

Anna Posselmann
Tadeusz Stanek
Andrzej Żmuda
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mieczysławy i Kazimierza
w 50 rocznicę ślubu

NIEDZIELA – 21 lutego
7.00 † Antoni Czopek z żoną Stefanią
w 20 r. śm.
8.30 † Stanisława Ślusarczyk w 4 r. śm.
10.00 † Jan Szałaśny
11.30 † Tadeusz Jarguz w 35 r. śm.
18.00		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii i Kazimierza w 30 rocznicę ślubu
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