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I Niedziela Wielkiego Postu 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
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. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 2. 03. 2020  

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Beaty z ok. 50 r. ur., za męża Bernarda, dzieci, rodzinę i przyjaciół 

 Wtorek 3. 03. 2020  

18. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, synów Leona i Karola, córkę Różę, 

rodziców i rodzeństwo 

18. 30 Katecheza dla Kl.VII SP. - kandydaci do bierzmowania   

 Środa 4. 03. 2020 – św. Kazimierza królewicza 

18. 00 Za + Marię Pyka w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 5. 03. 2020 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za + Jana Rudnickiego w I r. śm.  

- O nowe i święte powołania do Służby Bożej i za powołanych 

9. 30 DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Za + Waleskę Ochota, za + Konrada, pokr. i d.op. 

 Piątek 6. 03. 2020 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

17. 30 DROGA  KRZYŻOWA Z  UDZIAŁEM  DZIECI I MŁODZIEŻY 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEZOWA:  Za ++ Reginę i Gerarda 

Musioł, ++ rodz. z obu str., siostrę Teresę oraz ++ braci Ryszarda i Józefa 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 7. 03. 2020 – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. i w pew. int. z ok. ur. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA  -  INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o pr. o zdrowie i Boże błog. 

w pew. int. z ok. ur.  

- Za + Jana Lelit  w rocznicę śm., za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i d.op.  

- Za ++ Gertrudę i Antoniego Kokot, ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za ++ Krystynę i Alojzego Jaskóła, + bratową Irenę, za ++ Zofię i 

Stanisława Wójcik, ++ rodzeństwo i dusze czyśćcowe  

- Za + matkę Irenę Szabelską w 2 r. śm., za + ojca Ignacego Szabelskiego, 

pokr. i d.op. 



 Niedziela 8. 03. 2020 – II Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 - Przez wstawiennictwo NMP w int. wszystkich naszych Niewiast   

- Za + męża Eryka Sahs z ok. ur., za ++ rodziców, braci, teściów i krewnych 

10. 30 - Za + Urszulę Kieljan w rocznicę śm.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dzieci: Helenę Buchwald i Joannę Matuszek, 

za rodziców, dziadków, chrzestnych i za całe rodziny 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Wierzbickiego w 3 r. śm., za jego ++ 

rodziców Katarzynę i Jana Wierzbickich, ++ teściów Stefanię i Antoniego 

Drozd oraz d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na zużytą energię elektryczną w 

naszym kościele w sezonie zimowym. Wpłynęło 4 038 Zł 86 Gr i 10 Centów 

2. W liturgii kościoła w tym tygodniu: środa - wspomnienie św. Kazimierza 

królewicza  

3. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

4. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę na Kurię i Seminarium Duchowne oraz na 

inne instytucje diecezjalne  

5. Za tydzień (8.03) ogólnopolska zbiórka  do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy 

„Ad Gentes”  

6. W czwartek o godz. 17.00 Godzina Święta  

7. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

8. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. 
A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 
którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu 
i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania 
dobra i zła. 
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?» 
Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o 
owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z 
niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 
Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy 
spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali 
dobro i zło». 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 
rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 



zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A 
wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe 
i zrobili sobie przepaski. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten 
sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed 
Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A 
przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 
zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. 
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem 
przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na 
nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa 
Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu 
spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi 
wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. 

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 
jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, 
królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. 
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego 
człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy 
staną się sprawiedliwymi. 

Patron tygodnia: św. Maria de Mattias 

Maria de Mattias urodziła się 4 lutego 1805 r. w Vallecorsa (Włochy), na pograniczu 
Państwa Kościelnego, w zamożnej i głęboko religijnej rodzinie. Jej dzieciństwo było 
szczęśliwe, pełne radości i beztroskie. Zgodnie ze zwyczajem epoki, nie chodziła do 
żadnej szkoły. Podczas częstych i długich rozmów ojciec zaszczepiał w niej miłość do 
Boga i podziw dla dzieła stworzenia. Niezatarte wspomnienia pozostawił w niej 
tragiczny okres walk bratobójczych, które w latach 1810-1825 toczyły się w okolicach 
jej rodzinnej miejscowości. 
Głębsze zainteresowanie religią i życiem duchowym zrodziło się w niej w 1822 r. pod 
wpływem misji ludowych głoszonych przez św. Kaspra Del Bufalo, wielkiego 
krzewiciela kultu Najświętszej Krwi Jezusa. Maria stała się poniekąd 
spadkobierczynią jego przesłania i kontynuatorką jego dzieła. Mając zaledwie 29 lat, 
za radą swego kierownika duchowego ks. Giovanniego Merliniego założyła w Acuto, 
niedaleko Rzymu, Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Nowa wspólnota 
zakonna rozpoczęła swą działalność w szkole, która została jej powierzona przez 
administratora apostolskiego diecezji Anagni. 
Maria, która sama nauczyła się czytać i pisać, nie ograniczała się do pracy w szkole, 
ale po lekcjach zbierała dziewczęta i kobiety, by uczyć je miłości do Jezusa i zasad 
życia chrześcijańskiego. Jej katechezy przyciągały wielu ludzi, a mężczyźni - głównie 
pasterze, którym ówczesna obyczajowość nie pozwalała uczestniczyć w 
organizowanych przez nią spotkaniach - słuchali jej w ukryciu. Z czasem stała się 
wielką i znaną kaznodziejką, cenioną przez dzieci i dorosłych, ludzi prostych i 
wykształconych. Niestrudzenie szerzyła kult Najświętszej Krwi, głosiła miłosierdzie i 
zabiegała o pokój i jedność między ludźmi. Nowe zgromadzenie rozwijało się bardzo 
szybko. Dzięki swej charyzmatycznej osobowości Maria założyła niemal 70 placówek 
we Włoszech, w Anglii i Niemczech. 
Beatyfikował ją papież Pius XII 1 października 1950 r., a kanonizował św. Jan Paweł 
II w Rzymie 18 maja 2003 r. 


