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Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 

pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po 

ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 

temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». 

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

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 

świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie 

są poddane i mogę je dać, komu zechcę. 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”». 

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do 

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

„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 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 dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 03. 2019  

7. 00 O Boże błogosławieństwo dla Heleny i Andrzeja 

 Wtorek 12. 03. 2019  

18. 00 Za ++ rodz. Gertrudę i Jerzego Okos, za + córkę Renatę, za ++ zięciów, 

za + Angelę Okos, za ++ rodziców z obu stron i pokr. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania – VI Kl. SP  

 Środa 13. 03. 2019 – Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej w int. Ofiarodawców Mszy św., za Czcicieli i za 

Dobrodziejów naszego kościoła 

 Czwartek 14. 03. 2019  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za ++ Marię i Jana Frejlich, Wincentego Cichoń, ich + córkę Annę, zięcia   

Piotra, wnuki i za dusze w czyśćcu cierpiące  

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

int. Krystyny Brykalskiej z ok. 80 r. ur.  

- DROGA KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 15. 03. 2019  

17. 30 Droga Krzyżowa (z czytaniem zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Józefa Mikoda, żonę Leontynę, 

rodziców z obu stron, za ++ zięciów Horsta Otręba i Tadeusza Bufona, za ++ 

z rodziny Mikoda – Bryś i całe pokrewieństwo 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 16. 03. 2019  

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Antoniego z podz. za łaski, z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog. w int. Marianny Zając z ok. 60 r. ur., za męża Alfreda, za 

dzieci, wnuki i o łaski dla całej rodziny oraz za + matkę Gertrudę i ciocię 

Marię z okazji ich 90 r. ur. i za ++ z całej rodziny 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

-  Do B.Op. MBNP. z podz. za łaski z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Anny z 

ok. 70 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. w pew. int. z okazji urodzin  

- Za ++ rodz. Rozwitę i Wiktora Szaforz, ++ teściów Cecylię i Stefana 

Kacuba, dziadków i pokr. 

 



 Niedziela 17. 03. 2019 – II Niedziela Wielkiego Postu 

8. 00 Za + Otylię Lepszy, męża Ernesta, ++ rodziców z obu stron i ++ z rodz. 

Pielenia - Lepszy 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski w int. 

Józefa Matejka z ok. 91 r.ur., za żonę Magdalenę, córkę, synów z rodzinami, 

za wnuki i krewnych 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 - Za +  matkę Anastazję Walecko, zięcia Andrzeja, za ++ z rodz. Walecko – 

Kondziela – Wuchowicz i za d.op.  

- Za ++ rodziców Natalię i Henryka Mikołajczak w 8 r. śm. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

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

2. Kolekta w niedzielę 17 marca diecezjalna na remont obiektów diecezjalnych i  

konserwację zabytków sakralnych oraz zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło 

Pomocy „AD GENTES”  

3. W zakrystii można składać zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlić w czasie Dróg Krzyżowych  

4. Rekolekcje wielkopostne będą miały miejsce w dniach 31 marca - 3 kwietnia i 

wygłosi je Ojciec Justyn Franciszkanin z Prudnika–Lasu  

5. Wszystkim Parafianom i Gościom składam podziękowania za udział w Liturgii 

Środy  Popielcowej  

6. We wtorek o 18.00 próba chóru  

7. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A 

jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 

Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz 

zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej 

ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie 

zawstydzony». 

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On 

to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto 

wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony». 

 



Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 
Mojżesz powiedział do ludu: 

«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A 

ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: 

„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie 

ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami 

obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy 

do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, 

nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i 

wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas 

na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. 

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. 

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu». 

Patron tygodnia – św. Ludwika 

Św. Ludwika de Marillac, zakonnica, urodziła się w Paryżu 12 sierpnia 1591 r. Jej 

ojciec był radcą parlamentu francuskiego. Całą niemal młodość spędziła Ludwika w 

internatach zakonnych: najpierw w luksusowym sióstr dominikanek z Poissy, gdzie 

przebywała do 13 roku życia, potem zaś w znacznie skromniejszym internacie w 

Paryżu. Za poradą krewnych wyszła za Antoniego Le Gras, sekretarza królowej Anny 

Medycejskiej. Nie miała jednak z nim szczęścia. Mąż był nerwowy, gwałtowny, nadto 

na skutek schizofrenii utracił intratną posadę. Zmarł młodo w roku 1625. Pod 

kierownictwem św. Franciszka Salezego i św. Wincentego a Paulo św. Ludwika 

czyniła duże postępy na drodze doskonałości chrześcijańskiej. 

Wincenty a Paulo ustanowił Ludwikę najpierw wizytatorką bractw miłosierdzia. 

Ludwika wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze, odwiedzając poszczególne 

placówki, instruując, usuwając nadużycia, zapalając do miłosierdzia. Wtedy św. 

Wincenty powierzył Ludwice opiekę bezpośrednią nad "Córkami Miłości". Były to 

proste, wiejskie dziewczęta, które miały dobrą wolę, ale najczęściej nie miały pojęcia, 

jak się przy chorych i ubogich zachować. w taki to sposób zrodziło się wielkie dzieło, 

nowa rodzina zakonna "Sióstr Miłosierdzia", zwana popularnie szarytkami. Za dzień 

narodzin zgromadzenia uważa się 25 marca 1642 roku, kiedy to pierwsze cztery 

siostry wraz z panią Le Gras złożyły swoje śluby na ręce św. Wincentego. 

Ludwika zmarła 15 marca 1660 roku, gdy miała 69 lat. Na chwałę ołtarzy musiała 

długo czekać: beatyfikował ją papież Benedykt XV w roku 1920, a kanonizował 

papież Pius XI w 1934 roku. Papież Jan XXIII ogłosił św. Ludwikę patronką służby 

socjalnej (1960). Relikwie Świętej spoczywają w kaplicy domu macierzystego Sióstr 

Miłosierdzia w Paryżu. 


