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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami 

Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego 

przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego 

wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam 

duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się 

z całym Kościołem. 

 Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział 

w nabożeństwach pasyjnych. Drogę Krzyżową dla dzieci w piątek o godz. 

16:30 poprowadzi kl. IV SP. Dla  młodzieży i dorosłych w piątek po Mszy 

Św. wieczornej  poprowadzą kandydaci do bierzmowania. Zachęcamy 

wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za poboż-

ne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można 

uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką 

Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej. 

 W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. 

Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy Świętej. 

 Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 4 kwietnia. Nauki 

wygłosi dla nas o. Sebastian Feret. 

 Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu  i 

Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka do puszek na potrzeby misji po 

każdej Mszy Świętej, a składka niedzielna przeznaczona  będzie na spła-

cenie ostatniej raty zeszłorocznych prac na cmentarzu - 3.850zł 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę /200 zł/. 

Na sobotę prosimy do sprzątania mieszkańców Cieklina – początek.  

 Mieszkańcom Dzielca oraz panu Robertowi Kamińskiemu dziękujemy 

za prace porządkowe na cmentarzu. 

 Na cmentarzu jest już podstawiony kontener na  śmieci, do którego 

wrzucamy tylko plastik i szkło. 

 W poniedziałek spotkanie kandydatów do bierzmowania. 

 We wtorek zapraszamy na Wieczór Anielski. 

 W czwartek o godz. 17.00 Mszę Św. odprawi O. Józef Witko modląc 

się o uzdrowienie i uwolnienie. 

 Na progu Wielkiego Postu zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W 

Gościu Niedzielnym znajduje się pierwszy odcinek wielkopostnego cyklu 

pod hasłem: „Droga krzyża. Wchodzę” – o naśladowaniu Jezusa w go-

dzeniu się z wolą Boża oraz przeżywaniu osamotnienia w cierpieniu. 

Ponadto w Gościu  o sensie umartwienia i pokuty oraz o tym, dlaczego 

nie należy spełniać wszystkich zachcianek dzieci. W Niedzieli: „A bramy 

piekielne go nie przemogą”- o Kościele. Na stoliku z prasą wyłożone są 

również Skarbonki Wielkopostne. W minionym tygodniu Pan Bóg powo-

łał do wieczności śp. Eugenię Brągiel. Wieczny odpoczynek… 

Orędzie Papieża na Wielki Post 

 Drodzy bracia i siostry! 

Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, któ-

ry jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wier-

nym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać 

świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnic-

two w sakramentach odrodzenia osiągnęli peł-

nię dziecięctwa Bożego». W ten sposób, od Wiel-

kanocy do Wielkanocy możemy podążać do 

pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy 

dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W na-

dziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). 

Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już 

podczas ziemskiego życia, jest procesem dyna-

micznym, który obejmuje także historię i całe 

stworzenie. Św. Paweł dochodzi do stwierdze-

nia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje 

objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19). W 

takiej perspektywie chcę podzielić się z wami 

kilkoma refleksjami w nadchodzącym Wielkim 

Poście. Celebracja Triduum Paschalnego męki, 

śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt 

roku liturgicznego, za każdym razem zaprasza 

nas do przeżywania pewnego procesu przygoto-

wania, ze świadomością, że nasze stawanie się 

na wzór obrazu Chrystusa jest bezcennym da-

rem miłosierdzia Bożego. Jeśli człowiek żyje jak 

dziecko Boga, jak osoba odkupiona, która po-

zwala się prowadzić Duchowi Świętemu (por. 

Rz 8, 14) i wie, jak rozpoznać i zastosować w 

praktyce prawo Boże, począwszy od tego zapi-

sanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także 

stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu. 

Dlatego właśnie stworzenie – mówi św. Paweł – 

posiada usilne pragnienie objawienia się synów 

Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się łaską 

paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni żyją jej 

owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej 

dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego. 

Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, 

często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko 

wobec nas samych, ale także w stosunku do 

bliźnich i do innych stworzeń, uważając, mniej 

lub bardziej świadomie, że możemy ich używać 

według własnej woli. Zaczyna wtedy domino-

wać brak umiarkowania, prowadząc do stylu 

życia naruszającego te granice, które nasza ludz-

ka kondycja i natura każą nam szanować, podą-

żając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, 

które w Księdze Mądrości przypisuje się lu-

dziom niegodziwym, lub tym, którzy nie uznają 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7. 00  Aleksander Szudy greg 11  

17.00  †Feliks i Zofia Świątek  w rocz. 

†Maria Poliwka od KGW z Woli Ciekliń-

skiej 

†Mieczysław Czechowicz – zak greg./ poza 

†Władysław Rzońca – zak greg./poza 

Wtorek 

7. 00 †Aleksander Szudy greg 12  

17.00 †Antoni Budziak w 10 rocz. śm. oraz 

Melania Budziak 

†Stanisława Dragan od koleżanki Marii 

Rydarowicz z rodziną 

Środa 

7. 00 †Aleksander Szudy greg 13 

17.00 †Tadeusz Świątek w 16 rocz. śm.  

Czwartek 

17. 00 O dar uzdrowienia duchowego i 

fizycznego   

†Aleksander Szudy greg.14 

†Zmarli z rodziny Świątków i Królikow-

skich 

†Eugenia Brągiel w 7 dzień po śmierci od 

synowej Lucyny 

Piątek  

17. 00 †Aleksander Szudy greg.15  

†Władysław Cygan w 12 rocz. śm. od syna 

Tomasza 

†Bronisława Liszka, Józef, Mieczysław i 

Leokadia Czechowicz 

Sobota 

8.00 †Aleksander Szudy  greg.16 

†Felicja Lewczuk od sąsiadki Marii Szańca 

†Bronisław Czechowicz od  wnuczki Iwony 

z rodziną 

Niedziela 

7. 00 †Aleksander Szudy  greg.17 

†Józefa Buczyńska 

8. 30 †Stanisława, Vanessa Rolek oraz o 

błog. Boże dla całej rodziny  

11. 00 †Zbigniew Cygan w dniu imienin od 

rodziców 

15. 00 †Teodor Buglewicz w 11 rocz. śm. 

oraz Antoni, Helena, Joanna i Józef  

 

Ks. Franciszek Brzyski od 5 marca w Kor-

czynie odprawia Msze Św. greg. za śp. 

Marię Lisowicz 

 

DOBRYNIA  
Środa 16.00 †Marian Dedo w 8 rocz. śm. i 

jego rodzice  

Piątek 16.00 †Aniela i Paweł Sroka  

Niedziela  9.45 †Józef, Stanisława, Mie-

czysław  
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SŁOWO ŻYCIA 

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, po-
wiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane 
jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę, po-
kazał 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 na-
rożnika 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..  Łk 4, 1-13 

Boga jako punkt odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2: 1-11). Jeśli 

nie jesteśmy stale ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę horyzontu Zmartwychwstania, to oczy-

wiste jest, że zwycięża logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieć coraz więcej. Wiemy, że przy-

czyną każdego zła jest grzech, który od czasu jego pojawienia się wśród ludzi zerwał komunię z 

Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni przede wszystkim przez nasze 

ciało. Zerwanie komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w 

którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj o 

grzech, który sprawia, że człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym 

panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla 

stworzeń i innych ludzi. Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza 

się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por. 

Mk 7, 20-23) – i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowa-

nia dobrem innych, a często także własnym – prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i 

środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która 

prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani. 

Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się „nowym 

stworzeniem”. Droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego 

serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Pas-

chalnej. Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia spełni się, kiedy objawią się synowie Boga, 

to znaczy, gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym 

jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia «z niewoli zepsucia, by 

uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21). Wielki Post jest sakramentalnym zna-

kiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania 

Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i 

jałmużnę. Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od 

pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia 

z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwo-

chwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. 

Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w 

iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z 

planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, 

i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście. Drodzy bracia i siostry, „Wielki Post” Syna Bożego 

polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogro-

du komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie 

kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które 

«zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 

8, 21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł 

nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpa-

trujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc 

się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach 

naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą 

moc także na całe stworzenie.  


