
Czy szatan naprawdę istnieje?
Zdarza się, że nawet osoby religijne nie wierzą w szatana czy jego wpływ 
na świadomość człowieka. Szatan, nazywany też Diabłem lub Złym, to 
upadły anioł, który zbuntował się przeciw Bogu (Ap 12, 7-9). Jest istotą 
duchową, świadomą i wolną, stworzeniem Bożym. Posiadając wolną wolę 
sprzeciwił się porządkowi ustalonemu przez Boga i odrzucił Jego Króle-
stwo. Z Pisma Świętego wynika, że zbuntowanych aniołów jest więcej (Ap 
12, 9). Szatan nie może być silniejszy od Boga, jego działanie ograniczone 
jest przez Bożą wszechmoc.

ks. Eugeniusz Burzyk

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 dia-
beł: „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 podda-
ne i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi po-
kłon, 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 bę-
dziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. Gdy diabeł dokończył 
całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Łk 4, 1-13

,

M a t e r
D o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )10  marca 2019 Nr 224 (545)

Leszek Kołakowski uważał, że diabeł odwołuje się do naszej miłości: 
do człowieka, narodu, ojczyzny, ludzkości, idei, prawdy, Boga, spra-
wiedliwości czy wiary.
Mimo iż szatan usiłował podejść Jezusa z różnych stron, przedsta-
wiając atrakcyjne propozycje, 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 za-
łatwić je lepiej od niego.
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NIEDZIELA – 10 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Tadeusz Wajdzik w 4 r. śmierci
10.00 † Emila Bidzińska w 3 r. śmierci
11.30  Roczki
18.00 † Anna i Józef Kanik
PONIEDZIAŁEK – 11 marca
  6.30 † Wacław Sajewicz
  6.30 † Maria Gomularz
18.00 † Stanisława Szczerbowska
18.00 † Adam i Stanisław Śliwa
WTOREK – 12 marca
  6.30 † Józef
  6.30 † Maria Gomularz
18.00 † Józefa Paszyńska
ŚRODA –  13 marca
  6.30  † Michał i Helena Stańco z rodzicami  

i teściami
  6.30 † Maria Gomularz
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Bolesnej: 

o błogosławieństwo Boże dla Krystyny 
z okazji rocznicy urodzin i imienin, o 
szczęśliwe rozwiązanie dla Anny; † Ma- 
ria Blarowska; † Damian Grządziel; † Zo- 
fia Adamowicz; † Aniela Szymla; † Jan 
Łukowicz; † Julia Bassara; † Władysław 
Grzywa; † Wacław Sajewicz; † Janina 
Kurowska w 2 r. śm. z siostrą Katarzyną; 
† Mieczysław Bartula w 3 r. śm.; † Anna 
i Leon Mendyk z synem; † Helena i Cze- 
sław Jasiewicz; † Janina Żelazna; † Ste-
fania Pochopień; † Ryszard Drewniak 
w 5 r. śm.; † Sławomir Wójcik; † Michał 
Fajfer z rodzicami i siostrą.

CZWARTEK – 14 marca
  6.30 † Maria Gomularz
  6.30 † Maria Blarowska
18.00 † Zofia Soja
18.00 † Józef Baran w 10 r. śmierci
PIĄTEK – 15 marca
  6.30 † Zofia Soja
18.00  Dziękczynno-błagalna z prośbą o bło- 

gosłąwieństwo Boże w rodzinie Soszka
18.00 † Władysław Kania

SOBOTA – 16 marca
  6.30 † Mieczysław Krauzowicz
  6.30 † Władysław Kania
  6.30 † Teresa Jędrzejek w 10 r. śmierci
18.00 † Aniela Pikania

NIEDZIELA – 17 marca
  7.00 † Mieczysław Krauzowicz
  8.30 † Bogumiła Witczak
10.00 † Kazimierz Koźbiał w 21 r. śmierci
11.30 † Wanda i Jan Ziółkowscy z rodzicami
18.00 † Józef Kocoń

Intencje mszalne

1. Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale 
z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. Dawid Sur- 
miak. Podczas nabożeństwa będzie zebrana trady-
cyjna składka na przygotowanie Grobu Pańskiego. 

2. W czwartek – 14 marca, po Mszy wieczornej, kate-
cheza dla dorosłych w sali konferencyjnej.

3. W piątek – 15 marca, o godz. 17.30, zapraszamy na 
Drogę Krzyżową. W tym dniu modlimy się również do 
Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.

4. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa Miło- 
siernego, z lewej strony ołtarza, składamy ofiary na 
jałmużnę wielkopostną, która w całości jest przezna- 
czona na działalność parafialnej grupy Caritas, m.in. 
na obiady szkolne dla dzieci z potrzebujących rodzin.

5. W przyszłą niedzielę – 17 marca składka specjalna 
uzupełniają na wymianę dachu na naszym kościele, 
który w części jest już położony. Do puszek będzie- 
my składać ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, któ-
rą nasza parafia objęła opieką.

6. Trwają prace remontowe w kaplicy w podziemiach 
kościoła. Dziękujemy p. Zdzisławowi Sordylowi z Dan- 
kowic za bezpłatne odnowienie figury Matki Bożej, 
dzwonków i gongu.

7. Przy stolikach z prasą za dowolną ofiarą można na-
być ostatnie egzemplarze „Zdrapki Wielkopostnej”, 
która pomoże nam w dobrym przeżyciu Wielkiego 
Postu i przygotuje do Świąt Wielkanocnych.

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mieszkań- 
com Starych Bloków nr 19, 24 i 32. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców bloków nr 33 i 34.

Ogłoszenia parafialne


