
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”».

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”».

                         Mt 4, 1-11

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».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.
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 Powyższa Ewangelia, zresztą późniejsze fragmenty także, 
pokazują, że to jest działanie bardzo celowe. 

 „Na pustynię” - aby doznać braku i głodu. Dlatego też i my mamy 
tego doświadczyć. Ma nam czegoś brakować, aby odnaleźć Boga i swoją 
tożsamość.
 „Kuszony przez diabła” - co za śmiałość! Przecież wiedział, Kim 
jest. Nie ma co się oszukiwać: czas Wielkiego Postu, to czas próby 
i doświadczenia. Skoro Jezusa nie ominęło, to nas tym bardziej. No 
i pamiętajmy  o Aniołach...

 „Duch wyprowadza” - wszystko dokonuje się w asystencji 
Opatrzności. Potrzebne jest wyjście także nam w „towarzystwie” Ducha 
Świętego.

                      Ks. GM
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- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

00 
4. W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 7 w języku kaszubskim. 

- sobota: 10.00 - 11.00

30 00
Pierwszy Piątek. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16 . O godz. 17  

00
Droga Krzyżowa. O godz. 18  Msza Św. w intencji Misji Świętych. 

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

00- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17 ; 

- piątek: 10.00 - 11.00

1. Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwach Męki 
Pańskiej: 

6. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26 000 zł. Ofiary na ten cel można składać w biurze 
parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę 
na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na witraże”. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

00Pierwszy Czwartek o godz. 18  Msza Św. w intencji kapłanów oraz 
o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Św. Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. 

Biuro parafialne:

7. W minionym tygodniu zmarli: śp. Stanisław Górski, lat 79 oraz 
śp. Bogumiła Polkowska, lat 66.

30 dla młodzieży o godz.: 19 .

00 30 dla dorosłych o godz.: 8  i 18 ;

2. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca marca.

00 dla dzieci o godz.: 17 ;

3. W sobotę obchodzimy święto Świętego Kazimierza Królewicza. Tego 
dnia kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

- Droga Krzyżowa w piątki:

5. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny”, „Różaniec” na oraz „Słowo wśród nas” na miesiąc marzec. Na 
stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.



Na wstępie modlitwy należy według swych sił wielbić Boga przez 
Chrystusa, który razem z Nim jest uwielbiony, w Duchu Świętym razem 
z Nim wychwalanym. Następnie winien każdy składać dzięki, zarówno 
powszechne, dziękując za dobrodziejstwa wyświadczone wszystkim 
ludziom oraz za otrzymane od Boga osobiście. Po dziękczynieniu trzeba 
oskarżyć się z żalem przed Bogiem za winy i błagać najpierw o uleczenie 
i uwolnienie od złych skłonności do grzechu, a następnie o odpuszczenie 
popełnionych grzechów. Po wyznaniu grzechów, uważam, że czwarte 
miejsce zajmuje prośba „o wielkie i niebieskie dary" zarówno dla siebie, 
jak i dla drugich, dla krewnych i przyjaciół. Kończymy modlitwę 
uwielbieniem Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym.”

„Modlić się to wyciągać ręce ku wieczności; to prowadzić miłosny 
dialog między naszym ubóstwem a wielkością Boga; dialog, w którym 
nasze marne słowa, milczenie, zawierzenie, medytacje wznoszą się do 
nieba. Bóg nigdy nie cofnie dłoni, gdy zwracamy się do Niego szczerym 
sercem, uznając własne ograniczenia i krocząc drogą wiary.

Orygenes „O modlitwie”

Św. Jan Chryzostom „Homilia na Księgę Rodzaju”

„Wiele jest dróg, które mogą otworzyć nam drzwi do zaufania Panu, 
znacznie więcej niż zwykły post! Dlatego ten, kto nie może pościć, niech 
wykaże się hojniejszą jałmużną, żarliwszą modlitwą, pilnością 
w słuchaniu Słowa Bożego - słabość ciała nie stoi tu na przeszkodzie; niech 
pojedna się z nieprzyjaciółmi i usunie z duszy wszelkie pragnienie zemsty. 
Jeśli tak uczyni, podejmie prawdziwy post. Tego bowiem nade wszystko 
oczekuje od nas Pan i taki jest cel, dla którego nakazuje nam powstrzymać 
się od spożywania pokarmów: pohamować zuchwałość ciała, czyniąc je 
uległym w wypełnianiu prawa Bożego.”

Św. Grzegorz Wielki „Komentarz do Księgi Hioba”

„Kto wywyższa się z tego powodu, że pomaga bliźniemu, popełnia 
grzech pychy, który niweczy proporcjonalnie zasługę wynikającą 
z uczynionego dobra. Wewnątrz bowiem taki człowiek pozostaje nagi. 
Uważając się za lepszego od bliźniego w potrzebie i gardząc jego 
zewnętrzną nagością staje się gorszy niż wcześniej. Bowiem mniej ubogi 
jest ten, który nie ma odzienia, niż ten, który nie ma pokory. Dlatego też 
kiedy dostrzegamy zewnętrzną nędzę naszych braci, powinniśmy 
pomyśleć o naszej nędzy wewnętrznej, o tym, jak jest wielka, a wówczas 
widząc wyraźnie, że wewnętrznie jesteśmy od innych nędzniejsi, nie 
będziemy się nad nich wynosić.”

Intencje mszalne

308  † Zuzanna Markowska – int. z pogrzebu

00 18 † Jan Sidorczuk – 58 rocz. śmierci

30
6  †† Leokadia, Stanisław, Franciszek oraz zmarli z ich rodzin

00 18 †† Józefa i Adolf oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
Środa, 01.03.

Czwartek, 02.03.

00 18 †† Rodzice: Walentyna i Aleksander oraz Krystyna i Jan

306  † Ryszard Gasiulewicz – w dniu nadchodzących urodzin

30
8  †† Stefan, Ludwika, Aleksandra Łukaszewscy

Sobota, 04.03. Świętego Kazimierza Królewicza - święto

308  †† Helena, Kazimierz, Włodzimierz oraz zmarli z rodziny Foltyn 
i Sapuła

30
6  † Kazimierz Golombek

Poniedziałek, 27.02.

007  †† Gerda i Józef Zinka oraz zmarli z rodziny

306  - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janusza

- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Emilii - 27 rocz. urodzin

308  †† Janusz Pek – 14 rocz. śmierci oraz Łucja i Helena

Piątek, 03.03.

00 
18 - Za kapłanów oraz liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne 

i misyjne

00 
18 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc

306  † Władysław Szulta – int. z pogrzebu

308  †† Kazimiera i Józef 

Wtorek, 28.02.

Niedziela, 05.03. II Niedziela Wielkiego Postu

308  † Kazimiera – w dniu imienin
00 10 - ZA PARAFIAN

30
8  - Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

00 
18 - W intencji Misji  Świętych

306  †† Rodzice: Zofia i Franciszek, Małgorzata i Feliks oraz zmarli 
z rodziny

3011  - Dziękczynno – błagalna dla Aleksandry w 20 rocz. urodzin 

00 
18 † Jan Rąpała – 6 rocz. śmierci

0013  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

Modlitwa - Post - Jałmużna
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