
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 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 chlebem”. 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 na-
rożniku 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 wystawiał 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 pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Wtedy opuścił Go dia-
beł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z Proboszczem

Kim jest diabeł?
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 dopuszcze-
nie szatana do działania i kuszenia człowieka jest tajemnicą.

ks. Eugeniusz Burzyk
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„Jak miałbym was uwodzić, gdybym był tym dziwacznym stworem 
pokrytym rybią łuską, wyposażonym w pazury i  skrzydełka” – 
mówi diabeł w opowiadaniu André Frossarda. Kpi z artystów, któ- 
rzy przedstawiali go jako pełzającego gada z niewieścim biustem.
Ewangelista nie opisuje wyglądu diabła kuszącego Jezusa. Zapew- 
ne gdyby miał się wcielić w ludzką postać przybrałby wygląd czło- 
wieka przyjemnego i sympatycznego, na co może wskazywać jego spo- 
kojna argumentacja. Diabeł kusi podstępem, oszukując człowieka. 
Tadeusz Żychiewicz przestrzegał jednak, że diabeł nigdy nie jest 
równie groźny jak wówczas, gdy prezentuje się niepoważnie: 
„Wtedy nikt go na serio nie bierze i może działać cichutko, skrycie 
i swobodnie, a czasem z małego ziarnka wyrasta wielkie drzewo”.

1.   N i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u 



W sobotę – 22 lutego, w ramach spotkania formacyjnego 
Oazy Dzieci Bożych, odbyła się zabawa karnawałowa. 
W trakcie imprezy, oprócz śpiewu, tańców i zabaw, dzie-
ci uczestniczyły w konkurencjach, które przygotowali 
dla nich animatorzy. Nowością była kolorowa chusta ani-
macyjna, ucząca współdziałania w grupie. Tradycyjnie 
dzieci miały przerwę w zabawach, aby wspólnie zjeść to, 
co m.in. przygotowali dla nich zaangażowani rodzice. 
Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym za organizację 
karnawału: animatorom, opiekunowi Oazy – ks. Pawłowi 
Wawakowi oraz rodzicom.

Zabawa karnawałowa Oazy Dzieci Bożych



 1. Dzisiaj, o godz. 14.00, zapraszany dzieci spe-
cjalnej troski, ich rodziców i opiekunów, na 
Mszę w dolnej kaplicy.

 2. O godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym, które wygłosi diakon Jakub Michalik. 
Podczas nabożeństwa zostanie zebrana tra-
dycyjna składka na przygotowanie Grobu 
Pańskiego.

 3. W poniedziałek – 2 marca zapraszamy kobie-
ty i wszystkich parafian na „Modlitwę Matek” 
w intencji dzieci, wnuków oraz chrześniaków. 
Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. wieczor-
ną, po której odbędzie się modlitwa przed Naj- 
świętszym Sakramentem.

 4. W środę – 4 marca, o 18.30, po Mszy wie-
czornej, zapraszamy do dolnej kaplicy na „Ja- 
wiszowickie Rozmowy Poświęcone” na spot- 
kanie z księdzem biskupem Piotrem Grege-
rem nt.: „Wielki post – czy tylko pokuta i na-
wrócenie?”.

 5. W czwartek – 5 marca, po Mszy wieczornej, 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 

pielgrzymów do Gruzji. Proszę przynieść osta- 
tnią część wpłaty.

 6. W piątek – 6 marca o godz. 17.30 Droga Krzy- 
żowa. Po wieczornej Mszy św. w sali konfe-
rencyjnej odbędzie się spotkanie Rodziny 
Radia Maryja i Czcicieli NSPJ.

 7. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca spo-
wiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od godz. 
9.00 odwiedziny chorych parafian. 

 8. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezu-
sa Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, skła- 
damy do puszki ofiary na jałmużnę wielko-
postną, w całości przeznaczoną na działal-
ność parafialnej grupy Caritas.

 9. Przy stolikach z prasą jest jeszcze do nabycia 
„Zdrapka Wielkopostna”, która pomoże nam 
w duchowym przeżyciu Wielkiego Postu i przy- 
gotowaniu się do Świąt Wielkanocnych.

 10. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościo-
ła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starych Blo-
ków numer 42 i 43. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloków numer 44, 45 i 46.

Ogłoszenia parafialne



NIEDZIELA – 1 marca
  7.00 † Anna i Józef Kanik oraz † Jan Formas 
  8.30 † Jan Cebularz w 17 r. śmierci
10.00 † Krystyna i Stanisław Klimeczek  

z rodzicami
11.30 † Kazimierz Farat w 14 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Konstancja Gocal
PONIEDZIAŁEK – 2 marca
  6.30 † Aniela Odrowąż 
  6.30 † Maciej Kalisz
18.00 † Leokadia i Stanisław Bednarczyk
18.00 † Maria Nycz
18.00 † Konstancja Gocal
WTOREK – 3 marca
  6.30 † Stanisław Jastrząb
18.00 † Ludwik Odrzywolski  

z bratem Zygmuntem
ŚRODA – 4 marca
  6.30  W intencji rodziców: Anety i Krzyszto-

fa z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
dary Ducha Świętego i siły

  6.30 † Emil Urbanek w 30 r. śmierci
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Kazi- 
mierz Ziółkowski; † Bonifacy Kruk  
w 3 r. śmierci; † Justyn Paleczny; † Zbi-
gniew Pyrek; † Adam Pędziwiatr; † Jan  
Jarmundowicz; † Maria Krauzowicz; † Ma- 
ciej Kalisz; † Władysław Lachendro; 
† Tomasz Czul; † Andrzej Łyczko; † Krzy- 
sztof Małysiak; † Jadwiga Gomularz;  
† Zofia Kubik; † Irena Kraus; † Wiesła-
wa Rodak. 

CZWARTEK – 5 marca
  6.30  W intencji misji i misjonarzy
  6.30 † Stanisław Jastrząb
18.00   Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Andrzej Łyczko

PIĄTEK – 6 marca
  6.30 † Maciej Kalisz
18.00   O owocne przeżycie Wielkiego Postu 

i dobre przygotowanie się do Świąt 
Wielkanocnych (NSPJ)

18.00 † Stanisław Bieroński w 1 r. śmierci
18.00 † Jan Jarmundowicz
SOBOTA – 7 marca
  6.30 † Halina Luranc w 8 r. śmierci
  6.30 † Aniela Odrowąż
  6.30 † Władysław Lachendro
18.00 † Jan Kusiński z rodzicami i bratem 

Ludwikiem
NIEDZIELA – 8 marca
  7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Anny z okazji 75 r. urodzin

  8.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 
bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
św. Józefa z okazji 60 r. urodzin

10.00 † Tadeusz Wajdzik w 5 r. śmierci
11.30  Roczki
18.00 † Zygmunt i Emilia Jodłowscy  

z zięciem Piotrem Jakubowskim
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