
 Szatan na różne sposoby próbuje wmówić czło-
wiekowi, że Bóg jest jego wrogiem. Od tego zaczęła 
się historia grzechu. Już pierwsi rodzice w raju posta-
nowili przechytrzyć swojego Stwórcę i być jak On. 
Zły nie zrezygnował z oskarżycielskiego tonu wobec 
Boga. Ileż to razy kusi nas, byśmy spróbowali na 
czymś przyłapać Boga, obrazili się na Niego, bo nie 
dostaliśmy tego, o co prosiliśmy, albo przestali Go 
słuchać, bo wydaje się nam, że wymagania stawiane  
w Ewangelii są nierealistyczne. Jeśli rozpoznajesz  
w sobie ten szyderczy i zwodniczy szept Złego, po-
módl się, by dziś w twoim domu rozległo się stanow-
cze Jezusowe: „Milcz i wyjdź z niego!”. 
 
Panie Jezu Chryste, wierzę i wyznaję, że Ty jesteś mo-
im Panem. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Nie 
pozwól mi nigdy zwątpić w Ciebie i ulec pokusie nie-
wiary. 

28 stycznia 2018  
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Lew TołstojLew Tołstoj  

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Martyna Podstawska, Maria Borzęcka, 
Maria Skiba, Oskar Krakowski. 

 
Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje,  
że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, 
by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem. 

2. Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera 
dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbie-
ra obfite śmiertelne żniwo. 

3. W pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eu-
charystii i kapłaństwa.  We Mszy Świętej o godz. 17:00 będziemy pro-
sić o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. 

4. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wy-
nagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. 
Okazja do spowiedzi przed Mszą św. 

5. Dnia 2 lutego będziemy świętować Ofiarowanie Pańskie, dawnej nazy-
wane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msza Święta o godz. 17:00. 
Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których 
blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan.  

6. Tego samego dnia z ustanowienia św. Jana Pawła II obchodzimy Świa-
towy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powo-
łania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne 
osoby konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła. 

7. W pierwszą sobotę miesiąca gromadzimy się wokół Niepokalanego Ser-
ca Maryi na Mszy Świętej i nabożeństwie o godz. 8:00. W tym dniu  
z okazji wspomnienia św. Błażeja można przyjąć specjalne błogosła-
wieństwo chroniące przed chorobami gardła. 

8. Niech Jezus, Święty Boży, ochrania i strzeże solenizantów i jubilatów 
rozpoczynającego się tygodnia. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założy-
ciel zgromadzeń salezjańskich. 

 


