
Skąd wziął się szatan?
Szatan, nazywany też Diabłem lub Złym, to upadły anioł, który 
zbuntował się przeciw Bogu (zob. Ap 12, 7-9). Jest istotą ducho-
wą, 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 dopusz-
czenie szatana do działania i kuszenia człowieka jest tajemnicą.
Skąd się biorą pokusy?
Pokusa to bodziec pobudzający do popełnienia grzechu. Główne 
przyczyny pokus to: szatan, ludzie, którzy swoim postępowaniem 
zachęcają do grzechu [na przykład patologiczna rodzina, przestę- 
pcze środowisko, nieodpowiednie towarzystwo], a także wady, na-
łogi i skłonności.
Czy pokusa jest grzechem?
Pokusa nie tylko nie jest grzechem, ale – jeśli od razu jest zwalczana 
– staje się okazją do duchowego umocnienia, a tym samym do wzro-
stu w świętości. Walka z pokusami umacnia człowieka wewnętrznie. 
Skuteczną obroną przed pokusą jest modlitwa.

Czy święci doświadczali pokus?
Świętość nie polega na braku pokus, bo wtedy nie byłaby zasługą człowieka, a tym samym życie świętego nie mo-
głoby być przykładem dla innych. Święci – dzięki ćwiczeniom duchowym i modlitwie – stają się coraz doskonalsi 
w zwalczaniu pokus. Szatan, który nienawidzi dobra atakuje ich bardziej niż innych ludzi. Kusił nawet samego Jezusa.

Niedzielne espresso           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, 12-15

Popełniamy dwa błędy dotyczące działania szatana.

Pierwszy wynika z przesady, drugi z lekceważenia.

Wierzymy w niego nazbyt gorliwie – albo za słabo.
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Zabawa karnawałowa parafialnej scholi
W sobotę – 10 lutego w sali konferencyjnej odbyła się zabawa karnawałowa parafialnej Scholi 
Dziecięco-Młodzieżowej. W programie były tańce, gry, zabawy i poczęstunek. Cotygodniowe próby 
scholi odbywają się piątek o godz. 17.00 i w niedzielę o 10.30 – w salce na piętrze kościoła. Szczegóły 
na naszej stronie internetowej pod adresem: www.materdolorosa.pl/schola-dziecieco-mlodziezowa.



  1. Przy wyjściu z kościoła składamy dzisiaj ofiary 
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia 
objęła opieką. Dziękujemy parafialnej Oazie Ro-
dzin za zbieranie ofiar na ten cel.

 2. O godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z ka-
zaniem pasyjnym. Podczas nabożeństwa będzie 
zebrana tradycyjna składka na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.

 3. W piątek – 23 lutego o godz. 17.30 zapraszamy 
na Drogę Krzyżową.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom Bloków POM – 
24, 36, 40 , 42 oraz 30 przy ul. Mickiewicza. W tym 
tygodniu, w piątek po wieczornej Mszy, prosimy 
mieszkańców Starych Bloków nr 1, 2 i 3.

 5. Dziękujemy za złożone ofiary na prace remon- 
towe podczas dzisiejszej  składki uzupełniającej. 
W przyszłą niedzielę w ramach ogólnopolskiej 
akcji modlitwą i ofiarą do puszek będziemy wspie- 
rać dzieci Afryki i działalność misyjną.

 6. W czasie Wielkiego Postu obok  obrazu Jezusa Mi- 
łosiernego, z lewej strony ołtarza, składamy ofia-
ry na jałmużnę wielkopostną, która w całości jest 
przeznaczona na działalność parafialnej grupy Ca- 
ritas, m.in. na obiady szkolne dla dzieci z potrze-
bujących rodzin.

 7. Po Mszy Świętej zapraszamy do naszej parafialnej 
kawiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę 
oraz ciasto.

Ogłoszenia duszpasterskie

Salezjanie z grupą młodzieży  
na naszej Mszy o uzdrowienie

Kapłani i klerycy salezjańscy, wraz grupą mło- 
dzieży, uczestniczącą w oświęcimskim Orato-
rium św. Jana Bosko w warsztatach ewangeliza-
cyjnych – pod hasłem „Napełnij mnie Duchem 
Świętym”, poprowadzili modlitwę uwielbienia 
podczas Mszy o uzdrowienie duszy i ciała. Każ- 
dy uczestnik został indywidualnie pobłogosławio- 
ny Najświętszym Sakramentem. Na zakończe-
nie wierni wraz z kapłanami trzymając się za rę- 
ce odśpiewali „Apel Jasnogórski”. Oprawę muzy- 
czną przygotował Piotr Mirecki z zespołem „Fa-
usystem”, który jest współorganizatorem war- 
sztatów. Po nabożeństwie w parafialnej kawiarni 
serwowano ostatkowe ciasto. Na kolejną Mszę 
o uzdrowienie zapraszamy 13 marca.
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NIEDZIELA – 18 lutego
  7.00 † Helena Stańco z dwoma synami 

i córką Genowefą
  8.30 † Jan Cebularz w 15 r. śmierci
10.00 † Jan Szałaśny
11.30 † Tadeusz Jarguz w 37 r. śmierci
18.00 † Władysław Żak w 3 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 19 lutego
  6.30 † Franciszek Gembala
18.00 † Franciszek Hatala

WTOREK – 20 lutego
  6.30 † Małgorzata Rączka w 5 r. śmierci
18.00 † Małgorzata Wójcik

ŚRODA – 21 lutego
  6.30 † Alicja Ligus w 1 rocznicę śmierci
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla Józefa i Józefy Śliwa 
oraz całej rodziny, o Boże błogosławień- 
stwo dla mieszkańców i sprzątających 
z ulic: Łęcka, Biała, Spółdzielcza, Po- 
dlesie, † Bronisława Witkowska, † Jan 
Wadoń, † Edward Barszcz, † Jadwiga 

Smekla, † Józef Gocal, † Stefania Ko-
zieł w 1 rocznicę śmierci z mężem Ka- 
zimierzem, † Kazimierz Kulka, † Kazi-
miera Gałuszka

CZWARTEK – 22 lutego
  6.30 † Franciszek Gembala
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II

PIĄTEK – 23 lutego
  6.30 † Franciszek Gembala
18.00 † Józef Papla w 3 rocznicę śmierci

SOBOTA – 24 lutego
  6.30 † Anna Michewicz w 3 r.śmierci
18.00 † Tadeusz i Cecylia Baca
NIEDZIELA – 25 lutego
  7.00 † Joanna i Mieczysław Śliwka
  8.30 † Janina Dzwigaj w 6 rocznicę śmierci
10.00  O Boże błogosławieństwo, zdrowie 

dla Iwony i Adama z okazji 35 
rocznicy ślubu

11.30 † Władysław i Krystyna Brzeźniak
11.30 † Helena i Ludwik Pastuszka
18.00 † Stefania i Jan Wójcik

Msza wotywna o Świętym Janie Pawle II
22 lutego 2018 – godz. 18.00

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i opiekę JP II dla Magdaleny, Dziękczynna za dar nowego życia z prośbą 
o dalsze łaski.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Anna Mila-
niak w 1 r. śmierci, Janina Kwaśniak, Kazimierz Grzywa, Janusz Kudzia, Eugenia Jarnot, Bronisław 
Topa, Zygmunt Gąska w 15 rocznicę śmierci, Stefania Duda z rodzicami, Jadwiga Smekla, Kazimierz 
Kulka, Ks. Franciszek Janczy, Franciszek Hatala, Maria Zduńczyk, Maria Sporek, Edmund Madej, 
Józef Krupa, Maria Dziubek, Paweł Andreas, Bronisława Witkowska, Jan Wadoń, Leonard Sojka, 
Emilia Dominiec, Józef Gocal, Franciszek Gembala, Wiktor Maszerowski, Jadwiga Smekla, Barbara 
Kozioł, Janina Śliwińska, Dobrosław Mastalerz, Mieczysław Korczyk, Stanisław Bednarz, Kazimierz 
Kulka, Adam Jakubowski, Marian Gołuch, Helena Finster.


