
 W poniedziałek o g. 17.30 nabożeństwo do św. Rity, po Mszy św. o godz. 

18.00 spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.  

 We wtorek o g. 19.00 spotkanie Młodzieżowego Kręgu Biblijnego.  

 W środę godz. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. 

 W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 

16.00, dla dorosłych o godz. 17.30, dla młodzieży i pracujących o godz. 20.00 

 W niedzielę przed Mszą Świętą o g. 12.15 nabożeństwo do Św.                    

Michała Archanioła  

 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15.00. Za udział w 

nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali można uzyskać odpust 

zupełny.   

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na WSD w Pelplinie i wszystkie ofiary 

składane na konto parafialne. Za tydzień zbiórka do puszki na rzecz polskich 

misjonarzy „Ad gentes”.  

 Zachęcamy do wsparcia akcji Caritas Polska w postaci jałmużny 

wielkopostnej. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los 

osób starszych i cierpiących w czasie pandemii oraz ich wsparcie dzięki 

datkom zbieranym do skarbonek, które wyłożone są na ołtarzach bocznych.  

 W zakrystii można jeszcze nabyć książki przygotowane przez Wydział Dusz-

pasterski, które mają być pomocą do przeżycia indywidualnych rekolekcji 

wielkopostnych. Cena książki wynosi 20 zł.      

 Młodzieżowy Krąg Biblijny działający w naszej parafii na czas Wielkiego Po-

stu przygotował specjalny dodatek do Michałków w którym będą publikowane 

treści związane z okresem Wielkiego Postu.  

 Odeszła do wieczności śp. Zofia Rychert, śp. Rafał Onasz z Borcza.            

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o g. 13.00 oraz śp. Andrzej Wejer.              

Pogrzeb we wtorek o g. 13.00.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

  

          Dzisiaj Kościół obchodzi Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu.  

Ewangelia przedstawia Jezusa, który przygotowuje się do życia publicznego. 

Pan Jezus wychodzi na pustynię, aby przez czterdzieści dni pościć i  

pokutować. Tam też jest kuszony przez szatana.  

 

          My także mamy przygotować się do Paschy. A szatan jest naszym 

wrogiem. Są osoby, które nie wierzą w jego istnienie i twierdzą, że jest  

wytworem naszej wyobraźni, że jest złem abstrakcyjnym, rozmytym w 

ludziach na całym świecie. NIE jest tak!  

 

           Pismo Święte wiele razy mówi o nim jak o konkretnym duchowym 

bycie. To upadły anioł. Pan Jezus w następujący sposób go określa: «jest  

kłamcą i ojcem kłamstwa» (J 8,44). Święty Piotr  przyrównuje go do 

ryczącego lwa: «Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając 

kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!» (1P 5,8). Paweł VI 

naucza: «Zatem szatan jest nieprzyjacielem numer jeden. Jakie jest jego 

dzieło? Jest to dzieło kuszenia, wykorzystywanie nas samych przeciwko nam 

samym. Jest on wrogiem, kusicielem w najwyższym stopniu».  

 

           W jaki sposób działa? Kłamiąc, oszukując.  Wszędzie tam, gdzie jest 

kłamstwo jest działanie  szatana. «Największym zwycięstwem szatana jest 

przekonanie nas o tym, że nie istnieje» (Baudelaire). A w jaki sposób kłamie? 

Przedstawia nam złe czyny jako coś dobrego, nakłania nas do złego i potem 

podsuwa usprawiedliwienia naszych grzechów. Na koniec sw ojego oszustwa 

napełnia nas niepokojem i smutkiem. Czy nie masz takich doświadczeń?  

 

          Jaka powinna być nasza postawa wobec kuszenia? Przed: czuwać, 

modlić się i unikać okazji.  W trakcie: opór bezpośredni lub pośredni. Po: 

jeśli zwyciężyłeś, dziękuj Bogu. Jeśli nie, proś o przebaczenie i wyciągnij 

wnioski z doświadczenia. Jaka była do tej pory twoja  postawa?  

 

           Maryja Dziewica zmiażdżyła głowę węża. Niech pomaga nam 

zwyciężać pokusy każdego dnia.  



INTENCJE MSZALNE 

I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU  
21.02.2021 

07.30 
1 + Jana i Gerdę Plichta  
2) o łaskę zdrowia dla Jacka 
3) w intencji parafian  

09.30 

1)  + Stanisława  
2) + Teresę Wanke 
3) o Boże bł. dla rodziców chrzestnych oraz o potrzebne łaski dla 
wujka Rafała  

11.00 

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsza opiekę dla Bogumiły i 
Andrzeja oraz dary Ducha Św. dla rodziny  
2) + Marię Adamczyk 
3) + ks. kan. Wojciecha Wiśniewskiego (od rady parafialnej)  

 
12.15 

1) + Agnieszkę, Konrada, Albina i Jana Kreft  
2) + Franciszka Czapiewskiego 
3) + Zofię Rychert (od pracowników Agroturystyki)  

 
 

18.00 1) + Anielę i Leona 

PONIEDZIAŁEK 
Katedry św. Piotra 

Apostoła  
święto  

22.02.2021  

 

07.15 1) + Franciszka Czapiewskiego  

17.00 1) o Boże bł. i potrzebne łaski dla Albina w dniu urodzin  

18.00 1) w intencjach czcicieli św. Rity  

WTOREK 
23.02.2021 

 
 
 
 
 

07.15 1) ++ Anielę, Teodora, braci Ryszarda i Henryka Czerwińskich  

17.00 
1) + teścia Władysława Darznik  
2) + Franciszka Czapiewskiego  

18.00 
1) + Józefa Potrykus  
2) + dusze w czyśćcu cierpiące  

ŚRODA  
24.02.2021 

07.15 
1) ++ Jana, z rodz. Czerwińskich, Gizela oraz w pewnej intencji 
2) o łaskę zdrowia dla Wiesława  

 
 

17.00 
1) + Teresę, Jana Lubockich oraz zm. z rodziny  
2) + Franciszka Czapiewskiego  

 
 
 

18.00 

1) + Romana Klasa w rocz. urodzin 
2) + Elżbietę Rode (int. od Haliny z rodziną)  

INTENCJE MSZALNE 

  CZWARTEK 
25.02.2021 

07.15 1)  ++ Jana, z rodz. Czerwińskich, Gizela oraz w pewnej intencji 

17.00 
1) + Franciszka Czapiewskiego 
2) o Boże bł. i potrzebne łaski dla wszystkich członków Apostolatu 
„Margaretka”  

18.00 
1) + Jana, Annę Reglińskich oraz braci Stanisława, Janka i Eugeniu-
sza  

 PIĄTEK 
26.02.2021 

 7.15 1) + Stefanię Walaszkowską w 30 dzień po śmierci  

 17.00 
1) + Franciszka Czapiewskiego  
2) + Adama oraz zm. z rodziców Gorlikowskich  

 18.00 
1) + Witolda oraz dusze czyśćcowe  
2) + Michała Zielińskiego w rocz. ur. oraz śmierci  

Sobota 
27.02.2021 

7.15 
1) + Zbigniewa w rocz. śm. oraz Irenę  
2) + Piotra Wencel  

 17.00 
1) + Teodora i zm. z rodziny oraz dusze czyśćcowe  
2) + Franciszka Czapiewskiego  

 18.00  
1) + Teresę Wrońską, Antoniego i zm. z rodziny  
2) + Kazimierza Arent w dniu urodzin  

II NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU  
28.02.2021 

07.30 
1) + Gertrudę w 3 r. śm.  
2) + Franciszka Czapiewskiego 

09.30 
1) + Elżbietę w 15 r. śm. i Zenona  
2) o Boże bł., zdrowie dla Ireny Elgiert w dniu 86 r. urodzin  

11.00 
1) + Annę Stencel w 5 r. śmierci oraz Franciszka i brata Andrzeja  
2) + Romana, Genowefę i Herberta  

12.15 
1)  w intencji bractwa i czcicieli św. Michała Archanioła  
2) + Łukasza Okroj w 4 r. śm.  

18.00  1) ++ Franciszka oraz rodziców Helenę i Feliksa Staroszczyk  
 


