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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Trzeźwości. Zapraszamy na Gorzkie Żale
połączone z nabożeństwem ekspiacyjnym za grzechy pijaństwa o godz. 16.15. Witamy w naszej
parafii ks. Pawła Czyrnika, posługującego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach, który
głosi Słowo Boże przygotowujące nas do wizytacji kanonicznej. Rozpocznie się ona już
w najbliższy piątek.
2. W tym dniu o 15.00 odbędzie się Droga Krzyżowa, po której ks. bp Adam Wodarczyk spotka
się z grupami dorosłych. Powitanie kanoniczne Biskupa o 16.50, o 17.00 uroczysta Msza św.
z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. Serdecznie zapraszamy na tę Mszę św. nie
tylko rodziny bierzmowanych ale wszystkich parafian. Wizytacja dotyczy całej naszej parafii.
Ks. bp odwiedzi chorą osobę w parafii, SP nr 9, niepełnosprawnych korzystających
z warsztatów w SPES na terenie naszego domu parafialnego, a także budowę nowego kościoła
i klasztoru. Szczegółowy plan odwiedzin biskupa w gablotce i na str. internetowej naszej
parafii.
3. W niedzielę – II dzień wizytacji – o 9.40 spotkanie ks. biskupa z grupami dziecięcymi
i młodzieżowymi, a o godz. 11.30 uroczysta suma pontyfikalna na zakończenie wizytacji.
4. Kolekta dzisiejszej niedzieli to jałmużna postna. W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem
na fundusz misyjny Ad Gentes.
5. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w każdy piątek po Mszy św. o 7.00 i 17.00 oraz w środy po Mszy św. o 18.00.
Dzieci uczestniczą w Wielkim Poście we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w każdy piątek
o 17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o 16.15. Kazania pasyjne głosi
diakon z Panewnik o. Karmel Węglarz. Zachęcamy do składania zalecek za zmarłych,
w intencji których będziemy się modlić w czasie Drogi Krzyżowej.
Wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając
przy tym zwykłe warunki odpustu.
6. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych, a także do zadeklarowania abstynencji na czas Wielkiego
Postu lub dłuższy. Deklaracje wystawione są na stoliku pod chórem.
7. W poniedziałek zapraszamy na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym i nabożeństwo o 7.00.
8. Msza św. i nabożeństwo za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najśw. Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, uzależnień, stanów
depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku, a także wszystkich
zarażonych koronawirusem i ustania epidemii koronawirusa - w środę o 18.00.
9. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania
ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Okazja do
spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
10. W czwartek o 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i nabożeństwo do św. Franciszka w int.
FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
11. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii.
12. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, nabożeństwo w ramach

praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca. O godz. 17.30 nabożeństwo
różańcowe oraz Msza św. w porządku niedzielnym.
13. Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się w poniedziałek o 18.45.
14. Triduum dla młodzieży przygotowującej do bierzmowania - w poniedziałek i wtorek
o 20.00 oraz w czwartek o 19.00. Polecamy kandydatów do bierzmowania modlitwom parafian.
15. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Komunii św. z rodzicami - we wtorek o 19.00.
16. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni. Ze względu na wizytację w tym tygodniu chętnych
zapraszamy wyjątkowo o innych porach: w czwartek o 20.00 lub w sobotę o 9.30.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W naszym Echu św. Antoniego kolejne rozważanie autorstwa o. Ambrożego Szajdy.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech obecność ks. biskupa Adama w naszej parafii przyczyni się do dalszego
duchowego rozwoju naszej parafii i mężnego wyznawania naszej wiary.
Intencje modlitwy na marzec 2020
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii
i wzrastał w jedności.
Intencja własna: Aby jak najwięcej osób włączało się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego, a ich żarliwa modlitwa wypraszała ocalenie życia dzieciom oraz odwagę i potrzebne
łaski ich rodzicom.
INTENCJE MSZY ŚW. 1.03 – 8.03.2020
I Niedziela Wielkiego Postu – 1.03
7.00 W int. Krystyny COP z ok. kolejnej rocz. ur.
8.30 Za + Krystynę NOWAK.
8.30 Za + syna Andrzeja KNAP, rodziców i rodzeństwo, z rodziny CHYĆKÓW i KNAPÓW
oraz brata Kazimierza we wspomn. ur.
10.00 Za ++ Helenę i Edmunda KAMIŃSKICH oraz synów Ryszarda i Marka.
11.30 Za ++ Marię, Wincentego i Leopolda DUDEK oraz z pokrewieństwa.
13.00 Śl. rzym.: Agnieszka ROTKEGEL i Krzysztof ROTKEGEL;
chrzest: Alicja ROTKEGEL.
17.00 Za + Waldemara SKORUPA w 2. rocz. śm.
Poniedziałek – wspom. św. Agnieszki z Pragi – triduum przed bierzmowaniem – 2.03
7.00 Za + Helenę GASEK – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 Za + Stanisława BERNACKIEGO – int. od wujka Marcina z rodziną z Lichwina.
Wtorek – triduum przed bierzmowaniem – 3.03
7.00 Za + Krzysztofa GONIWIECHA w 4. rocz. śm.
18.00 Za ++ Henryka SOSINKA w 7. rocz. śm. i Macieja.
18.00 Za + Barbarę GRUCHEL w 30. dn. po śm.
Środa – święto św. Kazimierza, Królewicza – 4.03
7.00 Za + Helenę GASEK – int. od Ani i Gieni z rodzinami z Bielska.
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku, a także wszystkich zarażonych koronawirusem i ustania epidemii koronawirusa.
18.00 W int. Leny BUCZEK z ok. 10. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
I Czwartek miesiąca – triduum przed bierzmowaniem – 5.03
7.00 W int. Pawła z ok. 80. rocz. ur. oraz 55. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Boże błog., opiekę Maryi, św. Antoniego i Wszystkich Świętych oraz
o wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie
zakonne i misyjne.
I Piątek miesiąca – BIERZMOWANIE – wizytacja kanoniczna – 6.03
7.00 Za + Zygfryda MROZEK – int. od szwagra.
17.00 W int. młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania oraz jej rodzin. TD
17.00 W int. Parafian.
17.00 W int. dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru oraz wszystkich ofiarodawców.
I Sobota miesiąca – 7.03
8.00 W int. wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty
Żywego Różańca.
18.00 Za ++ Józefa KSIĄDZ i rodziców.
II Niedziela Wielkiego Postu – wizytacja kanoniczna – 8.03
7.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Piotra KOSIECKICH.
8.30 Za + Kazimierza JASTRZĘBSKIEGO w kolejną rocz. śm.
10.00 Za + Irenę LIGOCKĄ – SOKOŁOWSKĄ w 1. rocz. śm.
11.30 Suma pontyfikalna: w int. Parafian.
11.30 Przez wstaw. Matki Bożej w int. kobiet w dniu ich święta.
11.30 W int. Jolanty PALUS z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.,
wiarę i zdrowie dla niej i całej rodziny.
17.00 Za ++ Adama OZGA w 5. rocz. śm., rodziców Stanisławę, Henryka i Józefa.
Msza św. gregoriańska: Za + Elżbietę WYCIŚLIK (od 1 do 30 marca 2020)
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
SŁOWO O. AMBROŻEGO
„I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” (Mt 6,13)
1. Rajskie kuszenie do nieposłuszeństwa Bogu
Intrygująca jest treść tego trzeciego rozdziału Księgi
Rodzaju, który dziś słyszymy i chcemy rozważyć. To dzieje człowieka poddanego próbie, której
nie sprostał. Te teksty pisane przed wiekami, obrazem przekazują istotną treść przesłania. Ta
najstarsza część Księgi Rodzaju zawiera pouczenie o naturze człowieka i jego godności, o próbie
i upadku i jego skutkach. Raj, w którym Pan Bóg umieścił prarodziców nazwany jest Edenem.
W literaturze mezopotamskiej jest to kraina szczęścia, w której wiedzie się zasobne życie. To
symbol szczęśliwego życia i harmonii z Bogiem. W wierzeniach wschodnich wąż występuje jako
symbol demonów albo sił wrogich czy szkodliwych. Jego nieprzyjaźń do Boga przejawia się
w tym, że usiłuje zniweczyć plan Boga dotyczący człowieka. Księga Mądrości St. Testamentu
utożsamia go ze złem osobowym, nazywając go szatanem. Natomiast „drzewo poznania dobra
i zła” przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien
w sposób wolny uznać i z ufnością szanować (KKK 396).
Symbolizuje osąd moralny polegający na samowiedzy moralnej i samostanowieniu,
przysługujących wyłącznie Bogu. Jako ludzie zależymy od Stwórcy, podlegamy prawom
stworzenia i normom moralnym, bo one określają granice korzystania z wolności.
Niezmiernie ciekawe jest to, co przekaz biblijny włożył w usta szatana: „Gdy spożyjecie
owoc z tego drzewa”. W tych słowach my odkrywamy inną treść, mianowicie: gdy przekroczycie
Boży nakaz, a więc gdy okażecie Bogu nieposłuszeństwo.
A następnie szatan zwodzi prarodziców takimi słowami: „i tak jak Bóg, będziecie znali dobro
i zło”. Rodzi się pytanie, czy rodzice przedtem nie znali dobra i zła. W księdze Syracha czytamy,
że Bóg stworzył ludzi na swój obraz „napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył”
(Syr 17,6). Czy więc przed kuszeniem prarodzice byli świadomi tego, co dobre, a co złe?

Jeżeli tak, to kuszenie szatana zmierzało do tego, aby prarodzice nie przyjmowali tego, co Bóg
ustanowił jako dobro i zło. Ale szatan mamił ich złudną pokusą bycia równym Bogu, gdy sami
sobie ustanowią, co dobre i co złe. Tak więc kuszenie polega na uzurpowaniu sobie
samostanowienia o dobru i złu moralnym. Szatan nie mówi, że nie ma Boga, ale kusi do okazania
nieposłuszeństwa Bogu.
2. Grzech pierworodny istotną prawdą wiary
Wygnanie z raju, tego biblijnego obrazu szczęścia i przyjaźni z Bogiem
było skutkiem nieposłuszeństwa, a Adam usłyszał: „w pocie czoła będziesz
pracował”. To rajskie nieposłuszeństwo człowieka nazywa się grzechem
pierworodnym. Z Pisma św. wiemy, że ulegając kusicielowi, Adam i Ewa
popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą jako
rodzice będą przekazywać. Skażona tym grzechem ludzka natura przekazywana jest w rodzących
się kolejnych pokoleniach. Dlatego Paweł Apostoł napisze: „Przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka, wszyscy stali się grzesznikami” (Rz 5,19). Dlatego grzech pierworodny jest grzechem
„zaciągniętym, a nie popełnionym”, jest stanem, a nie aktem (KKK 404).
W tym stanie natura ludzka jest pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Sakrament
chrztu gładzi grzech pierworodny, daje życie łaski Chrystusa i na nowo zbliża człowieka do Boga.
Ale na skutek tego grzechu nasza ludzka natura została osłabiona w swoich władzach, poddana
niewiedzy, cierpieniu, przejawiająca skłonność do grzechu. Jako ochrzczeni nieustannie
podejmujemy duchowe starania, by zachować i pogłębiać przyjaźń z Bogiem.
3. „Każdego wystawia na pokusę i nęci własną pożądliwość. Następnie, gdy pożądliwość pocznie,
rodzi grzech” (Jk 1,14)
Tak często modlimy się: „I nie wódź nas na pokuszenie”. O co proszę, gdy wypowiadam tę
prośbę? Piszący te słowa ewangeliści posługiwali się językiem wtedy używanym. Ta prośba
napisana w języku greckim, zgodnie z właściwością tego języka, może wskazywać wiele sposobów
tego tłumaczenia. Dzisiaj w nowych przekładach na język polski przyjmuje się bardziej zrozumiałe
tłumaczenie, które brzmi: „abyśmy nie ulegli pokusie” lub „nie dozwól, byśmy doznali pokusy”.
Św. Jakub w liście napisze, że Bóg nikogo nie kusi (Jk 1,13). Wypowiadając słowa: „I nie wódź
nas na pokuszenie” prosimy Boga, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do
grzechu. Natomiast z ust Jezusa słyszymy wiele przestróg przed tą osobową przyczyną zła, którą
jest szatan, nazwany kusicielem i ojcem kłamstwa.
Wreszcie to źródło pokus musimy widzieć w nas samych. Bo najpierw wskutek grzechu
pierworodnego nasza duchowa natura uległa osłabieniu. Ze skłonnością do zła ulega pożądliwości
oczu, ciała i pysze tego życia, jak nazwał ją Jan Apostoł w swym liście (1 J 2,16), a następnie za
każdym z nas kroczy cała nasza przeszłość, może niekiedy głębokie koleiny nałogów osłabiających
wolę wytrwania w dobru. W nas pozostaje siła popędów i krępują inne uzależnienia, które rzutują
w przyszłość i stają się źródłem podniet i pokus. Podejmując wewnętrzną wielkopostną odnowę,
w sobie trzeba porządkować to, co stanowi źródło pokus i wewnętrznego niepokoju.
Św. Augustyn, komentując psalm 61 pisze o znaczeniu pokusy dla rozwoju
życia wewnętrznego. Zauważa, że postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten,
kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Porównując to zmaganie ze
sportowym pisze, że nikt nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego
zwycięstwa. A zwycięstwo odnosi się przez walkę, a walczyć można, gdy stanie się
w obliczu pokus i nieprzyjaciela. To pouczenie przenikliwego Augustyna jest strawą
dla naszego ducha. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytania mszalne o kuszeniu pierwszych
rodziców i samego Jezusa przypominają nam, że aby wielkopostna duchowa odnowa przyniosła
uświęcający nas owoc, zniweczyć trzeba wpływ złego ducha, opanować skłonność do złego,
a nasze słabości i upadki przezwyciężać mocą częstej Komunii św., uczestnicząc częściej we Mszy
św., bo czas Wielkiego Postu to nasza wędrówka w świat naszego ducha, który zmierza ku Bogu.
Amen
Wygłoszone w Starych Panewnikach w I niedzielę wielkiego Postu, 25.02.1996 r.

