
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek02.03Dzień Powszedni 
1600 + Helenę, Władysława Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików 
1630 +Władysławę, Stanisława Frankowicz- zam. Wierzbiccy 
Wtorek03.03 Dzień Powszedni 
16001) + Helenę, Mariannę, Henryka, Władysława Nowaków 
       2) + Marcina Króla zam. brat Krzysztof z r. 
16301) Władysławę Frankowicz- zam. Bogusia i Daniel Salwa 
       2) Leokadię Pyk- pielęgniarki kliniki urologii SCO 
Środa 04.03 Św. Kazimierza Królewicza 
1600 1) + Władysławę i Mieczysław Stępień i Marcina Sołtysa- z int. Haliny Sołtys z r. 
       2) + Jana Stachurę (r. śm.) 
Czwartek05.03Dzień Powszedni 
16001) + Marcina Króla zam. brat Dariusz z r. 
       2) + Władysława, Mariannę, Franciszkę Wierzbickich- zam. syn 
16301) + Władysławę Frankowicz- od siostry Adeli z r. 
       2) + Cecylia Tetelewska zam. Krzysztof z narzeczoną 
Piątek06.03 Dzień Powszedni   
16001) + Helenę Bentkowską zam. syn Tadeusz z żoną Krystyną 
       2) + Helenę (5 r. śm.), Stanisława, Henryka, Czesława Wiejasów, Zofię i Czesława 
Pobochów 
1800+ Teodozję, Wacława Zgórskich, Mariannę i Andrzeja Łukasik i zm. z r. Zgórskich i 
Łukasików 
Sobota07.03 Dzień Powszedni   
1600 +Anastazję, Stanisława Stachurów zam. córki 
1700 + Bożenę Tkacz- zam. syn Grzegorz z żoną   
Niedziela08.03 II Niedziela Wielkiego Postu 
800 za parafię 
1000+ Mariannę, Jana Cielątków, Józefa, Franciszka Kasperek 
1200Msza Święta 
1600+ Mieczysława Wandę Baran (r. śm.)  
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I Niedziela Wielkiego Postu 
1 marca 2020 r. Nr 14 (588) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 
                 Rz 5, 12-19 
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, po-
wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, ale każdym 
słowem, które pochodzi z ust Bożych”». Wte-
dy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, po-
stawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł 
Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się  
w dół, napisane jest bowiem: „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 napisa-
ne 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, je-
śli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bo-
wiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 

Kazanie espresso… 
„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat i przez jednego odbudowana została ła-
ska. Jakkolwiek apostoł w pierwszym rzędzie pisze o pierworodnym grzechu Praojców i od-
budowie łaski poprzez Paschalne Misterium Chrystusa, to te słowa mogą być odniesione do 
każdego. Każdy z nas jest bowiem odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za wspólnotę, 
której jest członkiem. Nasze niewłaściwe zachowanie skłania innych do podobnego postę-
powania. Nasz zły czyn jest nie tylko negatywnym przykładem, ale i działaniem, które in-
nych oswaja ze złem. Czyn dobry zaś zarówno pociąga jako przykład pozytywny, jak i po-
maga w odrzuceniu zła jako rzeczywistości nieakceptowanej społecznie. W ten sposób mo-
gę stać się człowiekiem, którego czyn prowadzi innych do grzechu albo pociąga do łaski. 
Niech cały czas towarzyszy nam świadomość odpowiedzialności za postawę duchową i mo-
ralną bliźnich.                                                                                                        o. J. Bocian/ 

„Pozwól się zbawiać zawsze na nowo” 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Fryderyka 
Woźniczko z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
×01.03.1565– założono miasto Rio de Janeiro 
×03.03.2011 – Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery  
 



A w parafii… 
▪ Spotkanie uczestników pielgrzymki do Włoch w następną niedzielę 8 marca po Mszy Świę-
tej o 8:00 na świetlicy przy fontannie.  
▪ Zbiórka ministrantów we wtorek 3 marca o godzinie 17:30 na sali gimnastycznej 
▪ Otrzymaliśmy skarbonki na wielki post są do zabrania na stoliku za ławkami.  
▪ Rozpoczęliśmy Wielki Post. Kościół szczególnie proponuje trzy formy przeżywania tego 
okresu: modlitwa, post, jałmużna. MODLITWA: Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeń-
stwach wielkopostnych: 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. POST: Zachęcamy do podjęcia na czas Wielkiego Postu po-
stanowień i wyrzeczeń, dla uświęcenia siebie, w ofierze za kogoś i dla ćwiczenia silnej woli. 
JAŁUŻNA. W naszym kościele będą rozprowadzane skarbonki wielkopostne, zachęcamy 
także do wspierania dzieł miłosierdzia. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

Czy wiesz, że…  
1) Wczoraj w Genewie w mieście Jana Kalwina w katedrze Św. Piotra po raz pierwszy od 
1535 r. odprawiono katolicką Msze Świętą. Sprawował ją biskup Genewy Lozanny i Frybur-
ga Charles Morerod. Katedra jest główną świątynią kościoła reformowanego w Genewie 
(należąca do rodziny kościołów protestanckich). Wszystkie znaki związane z katolicyzmem 
zostały zlikwidowane w katedrze po kazaniu z 8 sierpnia 1535 r. kiedy Guillaume Farel 
ogłosił zasady reformacji. Przez kolejne 23 lata kaznodzieją w katedrze był Jan Kalwin.  

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Nikt dziś nie mówi o tym, czy dzieci z Zespołem Downa mogą lub nie mogą żyć. Nikt dziś 
nie mówi, że starsi ludzie 'czekają' na eutanazję. Nigdzie się nie mówi o aborcji. Wszyscy są 
za życiem. Szukamy szczepionek, szukamy, jak się ratować. Począwszy od mediów, 
wszyscy wybierają dzisiaj życie. Ograniczamy swoją wolność: nie można wychodzić z miast, 
zawieszone są spotkania, na północy nie idzie się do pracy. I wszyscy na to pozwalają, by 
żyć. (V)Wielki Post jest po to, bym zobaczył, czy wybieram życie, czy wybieram śmierć. 
Bóg daje nam taką wolność, ale nie zawsze potrafimy z tej wolności korzystać. 
(V)Modlitwa, czyli stawianie się w centrum świata, bo tam gdzie Bóg i ja, tam jest centrum 
świata (...). Może takie małe postanowienie: kiedy będę przechodził w ciągu dnia koło 
jakiegokolwiek kościoła, wejdę na chwilę by być w centrum świata, bo tam jest największy 
skarb jaki mamy: Jezus Eucharystyczny. Jeśli przejdę koło pięciu kościołów, to uczynię 
przed nimi znak krzyża i wejdę. Modlitwa, to przeglądanie się w Bogu. Więc wejdę i go 
zapytam: Jezu, czy ja Ci się podobam? Czy to, co mówię i robię podoba się Tobie? Jezu, 
zajmij się mną, bo nie radzę sobie ze swą wolnością” /kard. Konrad Krajewski/  

Znalezione… 
„Czy jesteśmy jednak do końca świadomi jak niepojętym dobrem są wydarzenia paschalne? 
nawet jeśli tak jest, to nie zawsze dajemy temu wyraz swoją postawą, czego dowodem jest 
brak stałego postępu w wierze i osobistej świętości, ociąganie się z wdrażaniem  
w codzienne życie konkretnych postanowień duchowych, uporczywe trwanie w słabościach  
i grzechu, powątpiewanie w możliwość przemiany, czy wreszcie słaba wola w stawianiu 
sobie wymagań”. (V) Musimy zadbać o większą wierność codziennej modlitwie osobistej  
i wspólnotowej, o wypowiadanie jej z większą uwagą i skupieniem. Nazbyt często nasze 
modlitwy są niedbałe, wypowiadane przy okazji innych zajęć, a więc bez uwagi, tylko 
samymi ustami a nie sercem. Wraz z praktyką form pobożności, warto podjąć jakieś 
szczególne postanowienie, mające wykazać bezinteresowność, szlachetność serca  
i życzliwość w stosunku do innych.Mogą to być gesty dobroci, wyrzeczenia, posługi innym. 
Z tym związana jest też jałmużna. Wypływa ona z ewangelicznego obowiązku troski  
o bliźniego i z potrzeby dzielenia się posiadanymi dobrami.”              /Abp. Tadeusz Wojda/  

Boży człowiek… - św. Kunegunda (3 marca) 
Kunegunda urodziła się ok. 978 r. Była córką Zygfryda, hrabiego Luksemburga. W wieku ok. 
20 lat została poślubiona Henrykowi II, księciu Bawarii, który po śmierci Ottona III w 1002 r. 
został wybrany najpierw królem, a od 1014 r. - cesarzem Niemiec. Oboje żyli jako dziewicze 
małżeństwo. Św. Henryk otaczał ją taką czcią, że chciał, by z nim dostąpiła zaszczytu koro-
nacji na królową. Dokonał jej w Padeborn ówczesny arcybiskup Moguncji, św. Willigis.  
W roku 1014 Kunegunda udała się z mężem do Włoch, by w Rzymie z rąk papieża Bene-
dykta VIII otrzymać koronę cesarską. Choć cesarska para żyła w czystości, Kunegundy nie 
ominęło oskarżenie o cudzołóstwo. By się od niego uwolnić, poddała się "sądowi Bożemu" - 
przeszła po rozżarzonych lemieszach. Kunegunda fundowała liczne klasztory i opactwa, 
przyczyniła się do budowy katedry w Bamberdze. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowa-
nego przez siebie klasztoru benedyktynek w Kaufungen. Podczas uroczystości poświęcenia 
tego klasztoru, po liturgii Słowa, cesarzowa zdjęła cesarskie szaty, ostrzygła włosy i odziała 
się w zgrzebny habit. Swój majątek przeznaczyła na fundacje kościelne i dobroczynne. Zro-
biło to wielkie wrażenie na uczestnikach ceremonii. Opisuje to wydarzenie ks. Piotr Skarga 
w "Żywotach Świętych". Jako zakonnica służyła z oddaniem ludziom, zwłaszcza ubogim. 
Nie wyróżniała się niczym w ubóstwie i posłuszeństwie, nie wymawiała się od żadnych prac, 
nawet służebnych. Zmarła 3 marca 1033 r. Zgodnie z jej życzeniem została pochowana 
obok męża w katedrze bamberskiej. Natychmiast zaczęto oddawać jej publiczny kult. Inno-
centy III zatwierdził go w roku 1200.  

Intencja różańcowa na marzec 

Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach.Módlmy się, aby Kościół w Chinach za-
chował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. 

Zamyśl się… 
„Pewien brat powiedział do abba Anto-
niego: "Módl się za mnie". A starzec 
mu odrzekł: "Ani ja się nad tobą nie zli-
tuję, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobę-
dziesz się na gorliwą modlitwę". 

/Św. Antoni/  

Uśmiech 
Szef do zastępcy: - Trzeba zwolnić tego w okula-
rach.- Szefie, ale on jest jednym z naszych najlep-
szych ludzi, byt połowy firmy od niego zależy!- 
Obserwowałem go dzisiaj: cały dzień nic, tylko co 
chwilę zerkał na zegarek.- Przecież on na niego 
trzy lata zbierał i wczoraj kupił... 

Coś dla ducha… 
„Bądź pochwalona, mamusiu” 

Ewangelia mówi o pewnej kobiecie, która wyrwała się ze zdumionego tłumu. Jak wyglądała? 
– Nie wiem. Może miała chustkę czerwoną, szary płaszcz, błękitne sandały; może miała  
w koszyku czarny chleb z umączoną przylepką? Co mówiła? – Pochwaliła Matkę Pana Je-
zusa. Kto jeszcze pochwalił Matkę Pana Jezusa? – Anioł Gabriel. Dzieci pamiętają – przy-
szedł do Nazaretu i powiedział: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś 
Ty między niewiastami. Kto jeszcze pochwalił Matkę Najświętszą? -Święta Elżbieta wycią-
gnęła rękę do Matki Bożej, żeby Ją pozdrowić. Kto jeszcze pochwalił Matkę Bożą, żeby Ją 
pozdrowić. Kto jeszcze pochwalił Matkę Bożą? – Sam Pan Jezus, bo powiedział: „Błogosła-
wieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Pochwalił Ją, bo Ona wsłuchiwała 
się w każde słowo Ewangelii i każdego strzegła tak, jak pastuszek strzeże białej owcy. Są 
dzieci, które tylko czekają, kiedy mamusia je pochwali. Pomyśl o mamusi. Nikt tak nie ugotu-
je dla ciebie kawy z mlekiem. Nikt tak nie przykryje cię kołdrą. Kiedy jesteś chory, nikt tak 
nie siedzi przy łóżku. Nikt tak nie drży, kiedy mierzy ci gorączkę, kiedy wyjmuje termometr 
spod pachy, bierze pod światło i patrzy na srebrny słupek rtęci jak na małpkę, która chce 
przeskoczyć czerwoną kreskę. Nawet lalki w kątach nie załamują rąk, a mamusia drży. Nikt 
tak nie boi się o ciebie, jak mamusia, kiedy jesteś chory. Czy ty kiedy pochwaliłeś swoją 
mamusię?                                                                                                    /ks. J. Twardowski/ 

 


