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Z jakimi pokusami musimy się liczyć? Oto pytanie na progu Wielkiego Postu. Każdy
z nas ma inne słabości. Każdy też w spotkaniu z Jezusem ma szansę odnieść zwycięstwo
nad pokusami. Trzeba, byśmy w zmaganiu się z nimi mieli na uwadze siebie i bliskich.
Dziś potrzeba świadków, którzy odnoszą zwycięstwa nad pokusami. Niech Wielki Post
będzie czasem zwycięstw!
ks. Edward Staniek



I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ogłoszenia duszpasterskie

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa
przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty
okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego
Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach
modlimy się z całym Kościołem.
2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach
pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz.17 00 i 1900.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15 00. Zachęcam do udziału.
3. Zachęcam wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne
odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu
zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.
4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca
Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy świętej i Nowenny do Matki Bożej
o godz. 1700.
5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 31 marca br. Nauki wygłosi dla nas
ks. kanonik dr Adam Kałduński – Kanclerz Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, zaś dla dzieci
i młodzieży szkolnej Bracia z Towarzystwa Ducha Świętego. Już teraz ułóżmy sobie tak
zajęcia aby wziąć w nich swój udział.
6. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy świętej.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu szczególnie polecamy
naszego „Pielgrzyma”..
8. Dostojnych jubilatów i drogich solenizantów otaczamy serdeczną pamięcią i zawierzamy
opiece świętych patronów.
9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Tadeusza Wirkusa, lat 71,
z Wiela. Rodzina zaprasza na różaniec święty w kościele codziennie aż do dnia pogrzebu
po ostatniej Mszy świętej. Wieczny odpoczynek…
10. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy dzień na
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Mszach świętych: o godzinie 7 20, 1500:
z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz o 1700. O przewodniczenie adoracji proszę grupę IV.
Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie oraz
o łaskę wytrwania i rozwoju w powołaniu.

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni
przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła.
Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód.
Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi,
żeby się stał chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest:
«Nie samym chlebem żyje człowiek»".
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł diabeł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego,
bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz
mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest:
«Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»".
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego:
"Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane:
«Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą,
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»". Lecz Jezus mu odparł:
"Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»".
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
Ewangelia * Łk 4, 1-13


Siła pokusy,
Jesteś głodny, więc zjesz. Jeśli jesteś Synem Boga, zamień kamienie w chleb.
Planujesz podbój ziemi w duchu swego królestwa? Dam ci to wszystko, bo tym
zarządzam. Za jeden pokłon, który mi złożysz.
Podejmujesz się trudnej misji, potrzebni są ci ochroniarze. Wezwij ich, masz to
zagwarantowane w świętych księgach.
Pokusa zawsze jawi się tam, gdzie czegoś pragniemy, ona idzie po linii naszych
upodobań. W tym jest jej siła.
Dla chciwca pieniądz, dla alkoholika piwo, dla erotomana pornografia, dla leniwego
rezygnacja z pracy, dla pysznego pochwała...
Trzeba być dobrym znawcą słabości i pokus, które nas powalają. Jezus umiał
odpowiedzieć na pokusy, i to zdecydowanie. Odeszły. Ponieważ nie został złamany,
przeciwnik długo przygotowywał plan, aby Go powalić przemocą. Wykorzystał do tego
wszystkie ówczesne siły polityczne i społeczne.

11. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszenia po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do świątyni
oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do polowych
celebr odpustowych na naszej kalwarii.



Msze święte w intencji:



Rekolekcje Wielkopostne

Wiele 31 marca – 3 kwietnia Anno Domini 2019

niedziela
10.03.

Wdzydze 1300

NIEDZIELA - 31 marca 2019 r.
8:00
10:00
11:30
13:00
15:00

Msza święta z nauką
Msza święta z nauką
Msza święta z nauką
Msza święta z nauką - Wdzydze
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Msza święta z nauką
Spotkanie dla młodzieży

PONIEDZIAŁEK – 1 kwietnia 2019 r.
8:30
9:00
10:30
11:00
11:40

Spowiedź dla chorych
Msza święta z nauką dla chorych
Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
Odwiedziny chorych w domach
17:00 Msza święta z nauką
Spotkanie stanowe dla rodziców
Spowiedź święta
Msza święta z nauką
Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
– 17:00 Spowiedź święta rekolekcyjna i wielkanocna
Msza święta z nauką
Spotkanie dla Róż Żywego Różańca

ŚRODA – 3 kwietnia 2019 r.
9:00 Msza święta z nauką
10:30 Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
11:00 Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
11:40 Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
16:30 Modlitwa Różańcowa
17:00 Msza święta z nauką
Zakończenie rekolekcji wielkopostnych

† Bernarda Czapiewskiego – w 4 rocznicę śmierci oraz rodziców;
Intencje rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Teofili, Wiktora, Benedykta i Władysława Tuszkowskich;
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym;
a/ † Jana, Jadwigi, Marka, Andrzeja i Jana Sawickich;
b/ † Edmunda Konkolewskiego – intencja z pogrzebu;
† Grzegorza i Dariusza Drążków;

poniedz.
11.03.

720
1700

† Andrzeja Kolatzkiego – w rocznicę śmierci;
† z rodzin Kamrowskich, Sabiniarzów i Jażdżewskich;

wtorek
12.03.

720
1700

† z rodzin Lasków, Szneków i Platów;
† Kazimierza Gołuńskiego – w 2 rocznicę śmierci, Barbary,
Konstantego i Agnieszki;

720
1700

† Marka Justy – intencja z pogrzebu;
Intencja Róży p. Anny Kobus z Dąbrowy o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich bliskich oraz o nagrodę nieba
dla zmarłych zelatorek i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500

† Ludwika Trawickiego oraz zmarłych z rodziny Dejewskich;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia,
† Mirosławy Kiżewskiej i jej rodziców: Jadwigi i Józefa Brzezińskich
oraz Małgorzaty;
Spowiedź święta;
† Bożeny Ossowskiej – z okazji urodzin;

środa
13.03.

czwartek
14.03.

1600-1700
1700

WTOREK – 2 kwietnia 2019 r.
8:30
9:00
10:30
11:00
11:40
15:00
17:00

800
1000
1130
1500

piątek
15.03.
sobota
16.03.

720
1700
1900
720
1700
800

niedziela
17.03.

1000
1130
1500
Wdzydze 1300

† rodziców: Jana i Jadwigi;
Droga krzyżowa w kościele
† Anny Kosikowskiej – w 15 rocznicę śmierci oraz Feliksa;
† Stefanii Repińskiej
Droga krzyżowa na kalwarii
† Gertrudy i Mariana Piekarskich;
† Anny Warsińskiej, rodziców i rodzeństwa;
† Klary – w 29 rocz, śmierci, Augustyna, Pawła, Dominika, Bernarda,
Piotra i Jerzego Kamińskich oraz Jana;
Intencje rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Bernarda – w dniu urodzin i Bolesławy Cieśnik;
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym;
a/ † Grzegorza Hohn, Anny, Jana, Anny i Alberta;
b/ † Zbigniewa Węsierskiego – intencja z pogrzebu;
† Mirosława Sierackiego.
ks. proboszcz Jan Flisikowski

