
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. 

O zatroszczenie się o porządek i piękno w kościele na przyszły tydzień prosimy 
rodziny młodzieży bierzmowanej. 

2. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I piątek oraz I sobota miesiąca. 
Spowiedź codziennie przed Mszą św. W tygodniu Msze św. będą: poniedziałek 
rano o godz. 700, pozostałe dni poza świętami o godz. 1700. 

3. We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. będą o godz. 800 

i po południu o godz. 1700. Podczas Mszy św. poświęcenie gromnic. Składka 
na zakony klauzurowe w naszej Archidiecezji. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1630. 
5. W piątek (I piątek) wspomnienie św. Agaty. Podczas Mszy św. poświęcenie 

chleba, soli i wody. 
6. W I sobotę o godz. 1130 będzie Msza św. dla bierzmowanych, następnie 

po południu o godz. 1630 różaniec, Msza św. i zmiana tajemnic różańcowych. 
7. Za tydzień niedziela adoracyjna. Po rannej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(1.II – 7.II 2021): 

Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Julię Pusz. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi 
i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem 
jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez 
ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od 
nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu 
surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać 
i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim 
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Choć rzadko słyszymy o wypadkach egzorcyzmów, to jednak ludzi spętanych złem 
i demoniczną władzą nad sercem jest coraz więcej. Oficjalne dane mówią, że 
populacja Unii Europejskiej jest w 30 proc. psychicznie zdeformowana. Psychiczna 
choroba lub deformacja nie musi być opętaniem, ale ile zniewoleń grzechem jest 
odpowiedzialnych za nasze deformacje osobowościowe? Zapewne większość! 
Grzech jest chorobotwórczy. Przyczyną ingerencji demonicznych są prawie zawsze 
grzechy ludzkie. Zdarza się, że jest nią dopust Boży. Bóg dopuszcza atak złego 
ducha na człowieka, aby wyćwiczyć go w pokorze, cierpliwości i umartwieniu, albo 
po to, by nawrócić środowisko. To znamienne, że Ewangelista Marek, zaraz po 
powołaniu pierwszych Uczniów, opisuje egzorcyzm Jezusa spełniony na opętanym, 
który dotychczas ukrywał się w pobożnym środowisku, zapewne modląc się 
gorliwie jak reszta uczestników nabożeństw. To jest właśnie charakterystyczne, że 
demon znosi granice, miesza świętość z tym, co najohydniejsze, nie wzbrania się 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 5 (94)/2021  

Ś. † P. Ś. † P. 

"ks. Marian Rajchel odpowiadał. Czy katolik może nie wierzyć 
w istnienie Szatana? – Nie. Jeżeli bowiem podważylibyśmy istnienie 

piekła i diabła, podważalibyśmy całe dzieło zbawienia. Nie możemy być 
cenzorami Boga. Musimy przyjąć całą o Nim prawdę – mocno podkreślił. 

Na pytanie, czy mamy się bać szatana, ks. Marian Rajchel przytaknął, dodając 
jednak kilka słów otuchy. – Zło, choć tak podłe, nieprzebierające w środkach 

i walczące z człowiekiem od tysiącleci, nie zwyciężyło jednak dobra i nigdy go 
nie zwycięży. Bóg do końca walczy, by przeciągnąć człowieka na swoją stronę 

– zapewnił egzorcysta. Ilu jest diabłów? Tego nie wiemy. Na pewno dużo. 
Uważa się, że najważniejszym spośród złych duchów jest Lucyfer (Niosący 

Światło), zwany też Szatanem. W piekle zachowana jest hierarchia – ci na górze 
pomiatają tymi na dole. Które są najbardziej niebezpieczne? Te najbardziej 

inteligentne, strącone z najwyższych anielskich chórów. Kogo diabły 
najbardziej nienawidzą? Księży, bo są najbliżej Boga i najwięcej dusz 

im wykradają. O czym myśli Szatan? Na pewno o niczym dobrym." 

+*+*+* Modlitwa do św. Michała Archanioła *+*+*+ 
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na 
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 


