
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 01.03.2020 r.  
 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan 

Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: 

Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Mądrość życiowa 

przekonuje nas, że jest przebiegły przeciwnik Boga i człowieka, który 

nieustannie walczy z Bogiem, atakując koronę stworzeń - człowieka, dopóki 

nie zostanie ostatecznie pokonany. Czas Wielkiego Postu, to mądrość 

kościoła, który pokazuje nam w osobie Jezusa Chrystusa, jak należy podjąć 

duchową walkę w czasie czterdziestodniowego postu. Proszę miejmy 

odwagę, aby podjąć w tym czasie wielkiej łaski od Pana, Wielkiego Postu 

konkretne wyrzeczenia, szczególnie abstynencji od alkoholu i innych 

uzależnień, odjąć sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie                       

i wodzie – raz w tygodniu i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości 

wobec siebie. 
 

Dzisiaj po mszy św. o godz. 10
00

 poświęcenie modlitewników dla dzieci 

przygotowujących się do I komunii św. 
 

We wtorek po mszy św. o godz. 17
00

 zapraszam do salki pod kościołem 

pielgrzymów do Medjugoria. 
 
W czwartek po mszy św. o godz. 17

30
 modlitwa koronką do Krwi Chrystusa. 

Również po tej mszy św. cykliczne spotkanie grupy męskiej zapraszam. 
 
W tym tygodniu I Piątek miesiąca – spowiedź w trakcie porannej mszy św.  

o godz. 8
00

 i wieczornej o godz. 17
00

. Po mszy św. wieczornej zapraszam 

kandydatów do bierzmowania. Do chorych Ksiądz uda się od godz. 10
00

. 
 
Również w tym tygodniu przypada I sobota m-ca. Adoracja w ciszy od godz. 

7
00

. Pamiętajmy o szczególnej obietnicy Matki Najświętszej I sobót m-ca. 
 
Zapraszam w piątek na Drogę Krzyżową o godz. 16

30
. Poprowadzi ją Ap. 

Margaretka. W niedzielę przed mszą św. o godz. 15
30 

Gorzkie Żale. 
 
II niedziela Wielk. Postu będzie obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, 

Postu i Solidarności z Misjonarzami – za tydzień zbiórka do puszek przed 

kościołem na ten cel. W przyszłą niedzielę tradycyjna taca inwestycyjna. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   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 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 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, szatanie! 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.   Oto słowo Pańskie 
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INTENCJE MSZY ŚW. 02 - 08/03/2020 

02/03/2020 Poniedziałek 

17:00 

+ Zdzisława w 2 rocz. śm. i zmarłych z rodziny Woźniaków i Stachurów. 

17:30 

+ Andrzeja Zemsty z int kolegów WKS Exbud. 

03/03/2020 Wtorek 

17:00 

+ Kazimierza Kazimiery Pedryc z int Cezarego z rodziną. 

17:30 

+ Kazimierza Haba z int rodziny Józefa Saitz. 

04/03/2020 Środa 

17:00 

W int. V gr. Rodzin z Jaworzy troszczących się o kościół. 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny Wydrych. 

O opiekę Matki B. zdrowie i Boże błog. dla Kazimierza w 80 rocz. ur. i 
imienin z int żony i dzieci z rodz. 

W int Cecylii Januchta z racji ur. o dar zdrowia, Boże błog. i opieke M.B. N. P. 
od córek z rodz. 

+ Jolanty Zimnickiej z int Sadzów i Świtków z Suchedniowa 

+ Kazimierza Haba z int mieszkańców Jaworzy. 

+ Czesława Radek z int sąsiadów. 

+ Stanisława w 37 rocz. śm. Ignacego Nuckowskich. 

+ Jana Sobierajskiego w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Jerzego i Marka Dobosz. 

+ Marii Kundera w 24 rocz. śm z int. syna z rodziną. 

+ Barbary Jachimczak z int sąsiadów z ul. Turystycznej.   

+ Zm. rodziców i Józefa Matla 

+ Zdzisława Grądzkiego z int. K.G.W Florianki. 

+ Kazimierza Bracha z racji im. i ur. int. córki Aliny z dziećmi. 

05/03/2020 Czwartek 

17:00 

1. W int. kapłanów prac. w naszej parafii oraz o liczne powołania kapł.                   
i zakonne od Ap. Margaretka. 

2. + Janusza Dańczak. 

06/03/2020 Piątek 

08:00 

+ Jana, Anieli, Mariana, Kazimiera z int. córki. 

17:00 

+ Stanisława Zielińskiego z int. siostrzeńca Dariusza. 

07/03/2020 Sobota 

08:00 

1. W int. Parafian. 

2. + Józefa Kazimierza Julianny Jasek, Stanisława Janiny Strzelec. 

 

08/03/2020 II Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 

+ Marianny Stefana Jana Danuty Wójcickich. 

10:00 

O Boże błog. opiekę Matki B. i dary Ducha Świętego dla ks. Grzegorza Sęka                 
z racji im. od Ap. Margaretka. 

12:00 

+ Władysława Stanisława Szymona Marianny Zagdańskich. 

+ Marianny Stanisława Liwocha. 

16:00 

+ Marka Dobosz w 6 rocz. śm z int. rodziny. 


