
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 06.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Agatę Nosek zam. dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSP w Nowinach  
        2) + Bolesława Kowalskiego z int. syna  
1630 1) + Władysława i Mariannę Wierzbickich 
        2) + Jana Bedlę od sąsiadów  
Wtorek 07.03 Św. Perpetuy i Felicyty męczennic (wsp. dowolne)  
1600 1) + Mariannę, Franciszka i całą rodzinę Zegadłów 
        2) + Kazimierę Znój   
1630 1) + Zdzisława Kutę od syna Mariusza z żoną i dziećmi 
        2) + Mirosława Węgrzyna zam. pracownicy firmy Carefour z Morawicy   
Środa 08.03 Dzień Powszedni   
1600 O zdrowie dla Michała Woźniaka  
1800 o Boże błogosławieństwo dla Kobiet 
Czwartek 09.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę, Jana i Augustyna Cielątków  
        2) + Stanisława Kutę zam. koledzy z BGT. Bretten 
1630 1) + Annę, Henryka, Baryckich, Władysławę, Mariana Tulów  
        2) + Jana Bedlę od sąsiadów 
Piątek 10.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę, Władysława Domagałów, Mariana Bentkowskiego, Genowefę Pietrz-
czyk zam. rodzina Bentkowskich 
        2) + Irenę, Władysława Golów zam. wnuczka z rodz.    
1800 + Irenę Gola zam. od pielgrzymi 
       + Zdzisława Kutę z int. Wandy i Janusza Kurtków  
Sobota 11.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Agatę Nosek zam. dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSP w Nowinach  
        2) + Józefa Wawrzyckiego (20 r. śm.)  
1630 1) W 60 r. ur. Zdzisława o Boże bł. i potrzebne łaski zam. żona   
        2) + Stefana Węgrzyna zam. bratanek Zdzisław z rodziną 
Niedziela  12.03 II Niedziela Wielkiego Postu  
800 + Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Genowefę, Władysława Łatoś, Danutę, Krzysztofa 
Dudzik i zm. z rodz. Zawadzkich  
1000  Msza Święta za parafię  
1200 Chrzty  
1600 + Józefę, Władysława Więcek, Cecylię, Henryka Kmiecik, Annę Giemza i Stanisława 
Wójcika  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Rdz 2, 7-9; 3, 1-7   /    Rz 5, 12.17-19            Ewangelia:   Mt 4, 1-11  
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł 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, ale każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie 
narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bo-
wiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest 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, szata-
nie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 
Kazanie espresso… 
„>> 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, którzy przedstawiali go jako pełzającego gada z niewieścim biustem. 
Ewangelista nie opisuje wyglądu diabła kuszącego Jezusa. Zapewne gdyby miał się wcielić 
w ludzką postać, przybrałby wygląd człowieka przyjemnego i sympatycznego, na co może 
wskazywać jego spokojna argumentacja. Diabeł kusi podstępem, oszukując człowieka. 
Tadeusz Żychiewicz przestrzegał jednak, że diabeł nigdy nie jest równie groźny, jak wów-
czas gdy prezentuje się niepoważnie: >>Wtedy nikt go na serio nie bierze i może działać ci-
chutko, skrycie i swobodnie, a czasem z małego ziarnka wyrasta wielkie drzewo<<.” 

 /ks. E. Burzyk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Stefana Węgrzy-
na z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 08.03 -  Dzień Kobiet 



A w parafii… 
▪ Tydzień temu gościliśmy w naszej parafii ks. Jana Jagiełkę, który przybliżał nam na czym 
będą polegały Misje Święte w parafii. Bardzo prosimy o zaplanowanie sobie czasu od 12 do 
19 marca na ćwiczenia rekolekcyjne. Otwórzmy się na łaskę Bożą. Zaczynamy za tydzień. 
▪ W sobotę 25 lutego 28-osobowa grupa naszych parafian z księdzem proboszczem na cze-
le wybrała się do kina na seans filmu „Zerwany kłos” opowiadający historię jednej z naszych 
patronek – bł. Karoliny Kózkówny. 
▪ W środę zapraszamy na Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy i mszę w int. Kobiet. 
▪ Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki po mszy św. o 16.00 
dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Droga Krzyżowa w niedzielę po 
sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. 
▪ Informujemy, że 9 kwietnia 2017 r. odbędzie się w naszej parafii X Konkurs Palm Wielka-
nocnych organizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Tym razem zapra-
szamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe palmy, a każdy 
uczestnik konkursu dostanie upominek. 

W poszukiwaniu… 
Na początku pontyfikatu papieża Franciszka rozeszła się plotka, że na dostojne ubranie, 
którego nie chciał założyć odpowiedział, że karnawał już się skończył. I może faktycznie dą-
ży do tego by „wyniosły” karnawał został zakończony, ale po latach moim zdaniem bardziej 
pasuje stwierdzenie, że rozpoczął wielką „fiestę” Chrześcijaństwa na świecie. Wielu zaczęło 
komentować: jedni mówią jak wspaniale, nie mieszka w apartamentach, a drudzy chwilecz-
kę przecież mieszka w hotelu, który do niego należy, więc cóż to za ubóstwo. Jedni mówią 
nie przystoi by papież mówił dobry wieczór, a drudzy przypominają przecież Jezus przy-
szedł zbawić wszystkich więc papież jako głowa Kościoła ma prawo witać wszystkich. Spo-
tyka się z braćmi protestantami na modlitwie w rocznicę podziału chrześcijan - mówią nie 
przystoi, by papież modlił się ze schizmatykami. W ostatnim czasie wsparł finansowo kupno 
kościoła w Rzymie przez bractwo Świętego Piusa X (oficjalnie skłóconego i oddalonego od 
Rzymskich katolików) założę się, że tylko kwestią czasu jest jak zarzucą mu, że wspomaga 
tych, od których dostaje cięte słowa krytyki i którzy dawno już wyparli się łączności z Rzy-
mem. Ale czy w tym sporze, co wypada a co nie wypada robić papieżowi, nie pomijamy tego 
co mówi? Czy słuchania nie zamieniliśmy na krytykowanie? Wiele może się nie podobać w 
postawie papieża Franciszka, ale czy ktoś z czystym sumieniem może powiedzieć, że jakie-
kolwiek jego zachowanie, którekolwiek słowo jest niezgodne z tym, co robił i mówił Chry-
stus? Czy to nie Jezus bronił nierządnic? Czy to nie Jezus kazał miłować, nieprzyjaciół? Czy 
to nie Jezus kazał pomagać każdemu, nie pytając kim jest? Czy to nie Jezus jadał z celni-
kami i bogaczami? Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czas skruchy i nawrócenia więc 
może przez najbliższe dni zapoznajmy się ze słowami i czynami papieża. Może ten starszy 
człowiek z dalekiej Argentyny ma jednak coś mądrego i ważnego do przekazania. I nie za-
pomnijmy tego, co tyle razy powtarza papież Franciszek i co robili też poprzedni papieże 
czyli "pregate per me" - módlcie się za mnie.                                                                     /KK/ 
Znalezione… 
„Żyjemy w cywilizacji zamkniętych drzwi i zamkniętych serc. Bronimy się przed innymi. Pa-
nuje strach przed przyjmowaniem – i nie mówię tylko o migrantach, co jest światowym pro-
blemem politycznym, ale o codziennym przyjmowaniu innych. Boli mnie, gdy widzę za-
mknięte drzwi w kościołach. Niektóre powody są uzasadnione, ale kościół z zamkniętymi 
drzwiami znaczy, że ta wspólnota chrześcijańska ma zamknięte serce. Jeśli nie przyjmuje-
my potrzebujących, to nie jesteśmy chrześcijanami i nie zostaniemy przyjęci do Królestwa 
Niebieskiego (…) w kościołach nie pozwala się zostać ojcem chrzestnym ludziom bez ślubu 
kościelnego. A potem przyprowadzają innego, który jest przemytnikiem dzieci i wyzyskiwa-
czem, i słyszy się: „a, ten to dobry katolik”. Odwróciliśmy wartości. Brakuje już słów...” 
                                                   /Wypowiedź papieża Franciszka w Villa Nazareth w Rzymie/  

Boży człowiek… - św. Fridolin (6 marca) 
Wedle legendy na ziemie germańskie przybył za Chlo-
dwiga z Irlandii lub Szkocji. W Poitiers został mnichem, 
potem opatem. Powędrował następnie w Wogezy,  
a stamtąd do Bazylei, Konstancji i Chur. Za aprobatą 
Chlodwiga II założył w Säckingen, w Badenii, klasztor 
żeński. Tam zmarł 6 marca 538 r. Ale analiza porów-
nawcza opowiadania, na piśmie ujętego w X stuleciu, 
wykazuje przekonywająco, że irlandzkie pochodzenie 
Frydolina jest literackim toposem; że rzekoma pomoc 
udzielona mu przez Chlodwiga oraz odnowienie grobu 
św. Hilarego w Poitiers nie odpowiadają żadnym histo-
rycznym danym; że itinerarium Frydolina jest sztuczną 
konstrukcją hagiografa. To raczej pewne, że że pocho-
wano go w Säckingen. Wedle tradycji był twórcą funda-
cji, ale ta miała miejsce dopiero w VII stuleciu. Modlitwa. 
 Wszechmogący, wieczny Boże i Ojcze niebieski! spraw 
łaskawie, abym za przyczyną św. Fridolina umiał gardzić 
skarbami ziemskimi, gromadzić sobie skarby niebieskie, 
w które zaopatrzeni moglibyśmy się dostać do wiecznej 
Twojej chwały.  

Tu es Petrus... 
205. Grzegorz XII (30.XI.1406-4.VII.1415) Angelo Correra z Wenecji, został wybrany wbrew 
prośbom Benedykta XIII, aby nie wybierać nowego papieża co pozwoliłoby zakończyć schi-
zmę. Po wyborze oświadczył, że jest gotowy ustąpić, jeśli Benedykt uczyni to samo i powia-
domi o tym wszystkich władców świeckich. Jednak planowane spotkanie obu papieży nie 
doszło do skutku, co stało się przeszkodą w drodze do zjednoczenia. Kardynałowie z obu 
obozów uzgodnili w czerwcu 1408 zwołanie soboru powszechnego, który miał się zebrać  
w lutym 1409. Obu papieży ponownie wezwano do stawienia się przed zgromadzeniem so-
borowym i 5 czerwca 1409 zdetronizowano jako notorycznych schizmatyków i heretyków. 
26 czerwca 1409 wybrano nowego papieża Aleksandra V. Ponieważ obaj papieże nie za-
mierzali ustąpić, było więc w tym czasie aż trzech papieży. Dopiero na Soborze w Konstan-
cji, 4 lipca 1418, Grzegorz zrezygnował z urzędu papieskiego. Zmarł 18 października 1417. 

Zamyśl się… 
„Nie sztuka pięknie 
mówić, trzeba pięknie 
postępować”  

/J.R.R Tolkien/ 

Uśmiech 
- Chciałem zamówić dla 
żony tort urodzinowy. - Ile 
świeczek?  - 26 - jak zwy-
kle. 

Intencja różańcowa na marzec 
Intencja ewangelizacyjna: Aby prze-
śladowani chrześcijanie doświadczyli 
wsparcia całego Kościoła przez modli-
twę i w postaci pomocy materialnej. 

Coś dla ducha… 
„Poczucie winy nie jest wstydem”  

„Jest różnica między poczuciem winy, przenoszonym przez Ducha Świętego, a zwątpieniem 
przynoszonym przez Szatana lub stworzonym przez ciebie samego. Przekonanie o winie 
zawsze prowadzi cię do skruchy i sprawia, że chcesz być ze Mną. Odnawiasz w ten sposób 
relację ze Mną. Zwątpienie mówi ci: >>Jesteś niedobry. Nie możesz być blisko Boga<<. 
Kompleksy nie prowadzą do skruchy, ale do moralnej nieuczciwości i niskiego poczucia 
własnej wartości. One oddalają ode Mnie i prowadzą do jeszcze większego zwątpienia. Dla 
tych, którzy są w Moim Synu, Jezusie Chrystusie, zawsze jest nadzieja i droga wyjścia  
z błędnego koła winy. Kiedy grzeszysz, usłysz, jak Mój Duch Święty wzywa cię do prawdzi-
wej skruchy. Żałuj szczerze. Zaakceptuj przebaczenie Jezusa i pozwól Mu prowadzić się 
dalej. Zawsze Wybaczający, Bóg.”                                                                 /Andy Cloninger/ 

 


