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I Niedziela Wielkiego Postu 

Ewangelia wg św. Łukasza 4,1-13. 

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał 

w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po 

ich upływie odczuł głód. 

Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, 

żeby się stał chlebem». 

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek». 

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 

wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 

Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"». 

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do 

Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 

Jest bowiem napisane: "Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, 

i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień"». 

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

Boga swego"». 

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 15. 02. 2016  

18. 00 Za + Rajnarda Buhl w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 16. 02. 2016  

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

Mateusza Chmielowicz z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i w int. całej 

rodziny 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. I Gimnazjum 

 Środa 17. 02. 2016  

18. 00 Za ++ Elżbietę i Józefa Woszek, ++ z rodz. Serwotka – Woszek i d.op. 

 Czwartek 18. 02. 2016  

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Piotra Frejlich w rocznicę śmierci, za żonę Annę, syna Jana, synową  

Jadwigę, zięcia Piotra i d.op.  

DROGA  KRZYŻOWA 

 Piątek 19. 02. 2016  

17. 30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (z udziałem dzieci i młodzieży) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Jerzego  Szaforz, za ++ 

rodziców, brata Józefa i ++ z pokr.  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 20. 02. 2016  

18. 00 Pierwsza msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + męża i ojca Arkadiusza Skibińskiego w 30 dz. po śm.  

- Za + Kazimierza Guzek w 30 dz. po śm.  

- Za + Jana Mika w rocznicę śm., za ++ rodziców Mika – Świerc i d.op.  

- Za + Piotra Sieroń w dniu  urodzin, za syna, zięcia, rodziców, rodzeństwo i 

d.op.  

- Za + męża Jana Kampa, rodziców, siostrę i ciocię Annę oraz pokr.  

- Za + męża Edwarda Pawlaczyk, za ++ z rodziny z obu stron, za dwóch braci, 

krewnych i za Zofię Owsiany  

- Do św. Anioła Stróża w int. Bartka Sommer z ok. 4 r. ur. z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. rodziców, dziadków i za całą rodzinę 

 Niedziela 21. 02. 2016 – II Niedziela Wielkiego Postu  

8. 00 Za + Zdzisławę Szaja w 15 r. śm., za ++ z rodz. i pokr. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w in. Małgorzaty z ok. 80 r. ur., za męża Henryka i za córkę 

Brygidę z rodziną, z dziećmi i wnukami  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dzieci Hanię Nowak i Katarzynę Wójcik, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych i rodzeństwo z pr. o potrzebne łaski 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 



16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Barbary z ok. ur i w int. całej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za kolektę i za bardzo liczny udział w uroczystej liturgii Środy 

Popielcowej i naszym Seniorom oraz Chorym we Mszy św. z okazji 

Światowego Dnia Chorego  

2. Zachęcam także do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W 

zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlili w czasie Dróg Krzyżowych  

3. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

4. Zbiórka  ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

5. W przyszłą II Niedzielę Wielkiego Postu (21) lutego zbiórka do puszek na 

Misyjne Dzieło Pomocy „AD GENTES”  

6. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św., za pobożne 

odmówienie modlitwy: Oto ja najsłodszy Jezu (DN 26.5) przed 

wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny, a 

w inne dni odpust cząstkowy. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej 

można uzyskać odpust zupełny 

Patron tygodnia – bł. Franciszek Marto 

Błogosławiony Franciszek Marto urodził się 11 czerwca 1908 r. w wiosce Aljustrel, 

należącej do parafii Fatima. Jego rodzice, którzy byli pasterzami, zadbali o 

chrześcijańskie wychowanie chłopca i jego młodszej siostry Hiacynty. w domu 

panował zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej. Dzieci od 

najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec. 

Jesienią 1916 r., kiedy troje pastuszków: Franciszek, Hiacynta oraz ich kuzynka Łucja, 

pilnowało stada owiec w Loca do Cabeco, objawił się im anioł, który powiedział, by 

odmawiały modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przepraszając za wszelkie grzechy, 

świętokradztwo i obojętność wiernych. Od tego czasu dzieci zaczęły gorliwie się 

modlić w intencjach przekazanych im przez anioła. 13 maja 1917 r. na pastwisku w 

Cova da Iria dzieciom objawiła się Matka Boża i powiedziała im, żeby przychodziły 

na to miejsce każdego trzynastego dnia miesiąca, aż do października. Podczas 

kolejnych objawień Maryja przykazała pastuszkom często odmawiać Różaniec i 

pokutować w intencji nawrócenia grzeszników, aby w ten sposób wynagrodzić ich 

winy wobec Niepokalanego Serca Maryi.Jakże wielkie musiało być pragnienie Nieba 

w sercach małych pastuszków, skoro jednym z pierwszych pytań, jakie dzieci zadały 



Matce Bożej, było to szczególne: "Czy pójdę do Nieba?". Już w czasie pierwszego 

objawienia dzieci dowiedziały się, że dwoje z nich, Franciszek i Hiacynta, wkrótce 

zostanie zabranych do Nieba. 

Niecałe dwa lata później spełniły się słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą - 

Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r. w domu rodzinnym i został pochowany na 

cmentarzu parafialnym. Miał wówczas 10 lat i 9 miesięcy. 13 marca 1952 r. jego ciało 

przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria i pochowano w kaplicy po prawej stronie 

głównego ołtarza. Franciszek spoczął w pobliżu swej ukochanej siostrzyczki, która 

zmarła 20 lutego 1920 r. w szpitalu w Lizbonie, mając 9 lat i 11 miesięcy. Jej ciało 

zostało złożone w bazylice fatimskiej 1 maja 1951 r. po lewej stronie ołtarza. 

Opowiadanie – Porady 
Tygodnik „Postęp Umiarkowany” miał duży dział porad. Czytelnicy pisali listy, 

wyłuszczając najrozmaitsze problemy. Zaś redaktorzy-specjaliści odpowiadając radzili 

jak powinno się je rozwiązać. 

Na biurku Walerego Saloniczaka, udzielającego porad z zakresu dobrych manier, 

pojawił się kolejny list. Zbulwersowany czytelnik pisał: 

Niedawno poszłem na obiad do znajomych. Było kilka zaprzyjaźnionych osób. Na 

pierwsze danie podano zupę pomidorową, zgodnie z konwencją w głębokich talerzach. 

Gdy wszyscy ją zjedli gospodyni zaczęła serwować drugie danie: roladę, kartofelki i 

marchewkę. Ale nie zmieniła talerzy na płaskie. Drugie danie trzeba było jeść na 

głębokich talerzach przy pomocy łyżki. Czy z powodu tak niewłaściwej zastawy 

powinienem zatelefonować do gospodarzy i pouczyć ich? 

Redaktor Saloniczak od razu dostrzegł istotę przedstawionego problemu. Postanowił 

omówić go szczegółowo w najbliższym numerze "Postępu Umiarkowanego". 

Zanim przystąpił do pisania odpowiedzi, przeczytał list jeszcze raz. I wtedy stwierdził, 

że powinien właściwie odpowiedzieć nań redaktor Mścisław Purysło, który radził jak 

poprawnie mówić i pisać po polsku. 

Ówże przeczytawszy list, dostrzegł mnóstwo błędów, którymi należałoby się zająć. 

Ale zauważył nadto, że nadawca nie zwraca się z prośbą o poradę językową. Nie 

można mu więc jej udzielić, choć bardzo by mu się przydała. 

Następnie epistoła trafiła do redaktora Gustawa Fetta, prowadzącego rubrykę 

kulinarną. Ten przyrzekł, że odpowie, lecz nie odpowiedział. Oświadczył, że jego 

domeną są same potrawy, a nie sposób ich podawania. 

Wydawało się zatem, że nikt nie potrafi ustosunkować się do tego listu. Że jego 

przeznaczeniem będzie pewnie śmietnik. Przypadkowo jednak znalazł go ks. Leopold 

Poczciwkiewicz, który udzielał porad ze swojej dziedziny. Natychmiast napisał 

odpowiedź, a ściśle mówiąc przepisał z Biblii: 

 „Nikomu nic nie bądźcie dłużni, z wyjątkiem wzajemnej miłości"” 


