
     

                                          INTENCJE  MSZALNE   6 – 12  III 
 

Poniedziałek  6  III 

  7.00  ++ Szymon i Maria Gądek 

  7.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30  + Adam Gąsiorek / od przyjaciół z placu targowego BESKID 
 

Wtorek  7  III 

  7.00  O Boże Błogosławieństwo dla Jasia w 6 r. ur. i dla Aleksandra w 4 r. ur. 

  7.30  O świętość życia w rodzinie 

18.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 
 

Środa  8  III 

  7.00  + Zofia Górska / msza święta gregoriańska 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny i dziękczynna za otrzymane łaski 

18.30  ++ Helena, Michał Włodarczyk. Rozalia i Władysław Włodarczyk 
 

Czwartek  9  III 

  7.00  + Adam Gąsiorek / od Celiny i Patrycji Galos 

  7.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30  + Józef Kaziród / od rodziny Pyzik 
 

Piątek  10   III 

  7.00  1)  + Zbigniew w 13 r. śmierci 

           2)  + Zofia w 1 r. śmierci 

 7.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30 + Artur Śliwa 
 

Sobota  11   III 

  7.00  1) O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny 

           2) ++ Zofia i Jakub Wieszczek 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo dla pań modlących się w Róży V i o wieczne zbawienie 

           dla zmarłych 

18.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 
 

Niedziela   12  III 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Grzegorza  

           Wichra  w dniu imienin – od Parafian 

  9.00  O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Franciszka  Klicha z rodziną 

10.30  ++ Maria i Zbigniew 

12.00  + Krystyna Kolanowska 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30  + Adam Gąsiorek / intencja od Teresy z rodziną 

20.00  O Dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych i wyboru drogi życiowej 

           dla Barbary 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 
EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Mt 4, 1-11 /     

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 

czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł 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, lecz każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku 

świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 

Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej 

nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane 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 aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 

 

REFLEKSJA       

Szatan, diabeł, kusiciel. Wielu chrześcijan, nawet nie wierzy w jego istnienie. Wielu ma 

wyobrażenie uśmiechniętego diabełka z widełkami. Skąd zatem pokusy, którym tak często 

ulegamy? Pan Jezus pokazuje nam, że zdecydowane odrzucenie pokusy, to najpewniejszy 
sposób, żeby nie popełniać grzechów. 

Szatan, diabeł w XXI wieku – bajka, czy rzeczywistość? Wielu współczesnych ludzi, 

uśmiechnie się znacząco i powie – bajeczka. Czy zatem dzisiejsza ewangelia to wymyślone 

opowiadanie? Warto sobie przypomnieć, to co nam mówi nauka Kościoła, zawarta w 

Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK), w oparciu o teksty Pisma Świętego.                                                                                           

(KKK 414) Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny 

odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni 

przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu.  (KKK 391) Do wyboru 

nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos 

przeciwstawiający się Bogu (Por. Rdz 3, 1-5). Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich 

śmierć (Por. Mdr 2, 24). Pismo święte i Tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego 

anioła, nazywanego Szatanem lub diabłem (Por. J 8, 44; Ap 12, 9). Kościół naucza, że był 

on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga. Diabeł bowiem i inne złe duchy 

zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi".   



(KKK 392) Pismo święte mówi o grzechu tych aniołów (Por. 2 P 2, 4). Ich "upadek" 

polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i 

nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie tego buntu znajdujemy w 

słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców: "tak jak Bóg 

będziecie" (Rdz 3, 5). Diabeł "trwa w grzechu od początku" (1 J 3, 8) i jest "ojcem 

kłamstwa" (J 8, 44) (KKK 393) Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez 

aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie 

może być przebaczony. "Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla 

ludzi po śmierci". (KKK 394) Pismo święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym 

Jezus mówi, że "od początku był on zabójcą" (J 8, 44), a nawet usiłował odwrócić 

Jezusa od misji powierzonej Mu przez Ojca (Por. Mt 4, 1-11). "Syn Boży objawił się po 

to, aby zniszczyć dzieła diabła" (1 J 3, 8). Wśród jego dzieł najcięższe w 

konsekwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka do 

nieposłuszeństwa Bogu. (KKK 395) Ale moc Szatana nie jest nieskończona. Jest on 

tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: 

nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Chociaż Szatan działa w 

świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie 

powoduje wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla 

każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność 

Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. 

Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą, ale "wiemy, że Bóg z 

tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28).             

Michał Archanioł i Jego potęga. Do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II tak 

kapłan, jak i wierni klękali po zakończeniu Mszy świętej, aby odmówić modlitwę do 

Matki Najświętszej i św. Michała Archanioła. Słowa tej modlitwy brzmiały: „Święty 

Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego 

ducha, bądź nam obroną. Niech Bóg go poskromi, pokornie prosimy, a Ty, Książę 

wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, 

mocą Bożą strąć do piekła. Amen”. Modlitwę ułożył papież Leon XIII w 1886 roku - 

po pewnym widzeniu, jakiego doznał podczas dziękczynienia po zakończeniu 

odprawiania Mszy. Papież polecił, by odmawiano ją na klęcząco na zakończenie każdej 

Mszy świętej. Zdanie o złych duchach, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym 

świecie, dopełnił Leon XIII egzorcyzmem, który nakazał odmawiać biskupom 

i kapłanom w swoich diecezjach i parafiach.  

Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu zła, którą pełnił Jezus Chrystus i którą 

polecił czynić swoim uczniom słowami: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 

umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy” (Mt 10:8). Egzorcyzm 

(gr. exorkizein „wyklinać”) jest rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten 

wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub rzeczy. Pod ogólnie rozumianą nazwą 

egzorcyzmu można rozumieć: Egzorcyzm uroczysty (publiczny), który ma na celu 

wyrzucenie złego ducha z opętanej osoby oraz uwolnienie od wpływów demonicznych.  

Egzorcyzmy prywatne (proste), są to modlitwy do indywidualnego odmawiania przez 

wszystkich wiernych, np. w chwilach pokus i dręczeń pochodzących od złego ducha.  

/ks.B / 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  - 1  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
 

1) Dziś po Mszy św. posypiemy głowy popiołem osobom, które nie przyjęły  tego znaku 

pokuty w Środę Popielcową. Dziś w Bożym Młynie o 17.00 spotkanie z Janem 

Budziaszkiem, perkusistą zespołu Skaldowie, po Mszy św. w sali nr 4. spotkanie Migdałków.  

2) Drogę Krzyżową w Wielkim Poście odprawiamy w piątek. Dla dzieci o 17.00, dla 

dorosłych o 18.00, dla młodzieży o 19.30. Msza św. o godzinie 18.30. Wszystkie 

nabożeństwa w piątkowe popołudnie i wieczór w górnym kościele. Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym w niedzielę o godzinie 17.45. Cykl kazań pasyjnych wygłosi ks. Maciej Marciniak, 

wikariusz z parafii św. Jacka. Po Gorzkich Żalach Msza święta o godz. 18.30. Za udział w 

nabożeństwach pasyjnych można otrzymać odpust zupełny. W czwartki Wielkiego Postu 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o 8.00 Jutrznią, zakończenie 

nabożeństwem do Najdroższej Krwi Chrystusa o 18.00. W pozostałe dni powszednie 

Wielkiego Postu Jutrznia o 6.40. 3) W najbliższą niedzielę w kościele w Polsce dzień 

modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami organizowany przez Dzieło Pomocy 

Misjonarzom Ad gentes, przeżywany pod hasłem Gdzie Misjonarze - tam Nadzieja. O tym 

wydarzeniu, jak również o rekolekcjach wielkopostnych dla małżeństw i o spotkaniu z 

Zygmuntem Muńkiem  Staszczykiem w Krakowskim Seminarium opowiadają plakaty w 

gablotach parafialnych. 4) Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczniemy w 

niedzielę, 2 kwietnia. Serię dla starszych poprowadzi ks. dr hab. Andrzej Muszala, 

wykładowca bioetyki na UPJP 2, duszpasterz akademicki, opiekun wspólnoty Pustelnia. 

Serię dla dzieci i młodzieży wygłosi ks. Dariusz Głuszko, wikariusz parafii Miłosierdzia 

Bożego w Prokocimiu, duszpasterz akademicki, moderator oazowy rejonu w Podgórzu . W 

najbliższą niedzielę opublikujemy program rekolekcji w biuletynie parafialnym Wspólnota.   

5) Jutro o godzinie 10.00 w bibliotece parafialnej spotkanie Zespołu Charytatywnego. W 

czwartek w dolnym kościele o godz. 19.15 Msza św. dla Wspólnoty Katolickiej Odnowy w 

Duchu Świętym Manus Domini. Po niej spotkanie wspólnoty w sali nr 2. 6) W niedzielę, 12 

marca – w dzień swoich 81. urodzin – ks. prof. Michał Heller odprawi w naszym kościele 

Mszę świętą o godz. 13.15, a o 14.15 w dolnym kościele rozpocznie się spotkanie z nim, 

które poprowadzą Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek i ks. Zbigniew Liana. Wstęp wolny. 

Wydawnictwo Copernicus Center Press po Mszach przedpołudniowych rozprowadzi książki 

Księdza Profesora. Więcej o spotkaniu we Wspólnocie, na stronie internetowej parafii i na 

plakatach w gablotach parafialnych. 7)  Zapraszamy na Mszę św. celebrowaną przez biskupa 

Damiana Muskusa w najbliższą sobotę, 11 marca o 19.30 w kościele św. Szczepana, jednym 

z dwóch kościołów stacyjnych naszego dekanatu. Więcej informacji o kościołach stacyjnych 

na stronie internetowej parafii.  8)  Krzysztof Jewulski, radca prawny zmienił porę dyżurów 

w Poradni Pomoc Bliźniemu. Przeniósł je na parzyste czwartki miesiąca. Najbliższe 

spotkanie w czwartek, 16 marca od godziny 21.00. Plakaty z informacjami o dyżurach w 

poradni na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. Wszyscy dyżurujący serdecznie 

zapraszają do korzystania z posługi w poradni.  9) Od dziś rozprowadzamy baranki 

wielkanocne Caritas w cenie nie mniejszej niż 6 PLN. Ofiary za baranki składamy do 

skarbony na stoliku przy wejściu głównym. Wesprą one cele charytatywne w diecezji, a w 

wypadku nadwyżki również utrzymanie jadłodajni św. Jana Kantego w parafii. Tam też do 

wzięcia najświeższy numer czasopisma CHiT o Wielkim Poście.  10)  W minionym tygodniu 

pożegnaliśmy śp. Wiktora Witaszka  … Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie... 

 


