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Szatan
Wœród ró¿nych wypowiedzi o szatanie 

mo¿na us³yszeæ miêdzy innymi takie, jakie 
znamy z niegdyœ popularnej piosenki: „Oj dana 
dana - nie ma szatana”. Wielu bowiem ludzi 
uwa¿a, ¿e szatan nie istnieje, zaœ naukê o jego 
dzia³aniu mo¿na w³o¿yæ miêdzy bajki. Czy tak 
jest rzeczywiœcie? Katechizm Koœcio³a 
Katolickiego przypomina, ¿e szatan czyli diabe³ 
istnieje i „dzia³a w œwiecie przez nienawiœæ do 
Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego dzia³anie powoduje wielkie szkody - 
natury duchowej, a poœrednio nawet natury fizycznej - dla ka¿dego cz³owieka i dla 
spo³eczeñstwa” (KKK 395). Z³ego ducha nazywamy szatanem (od hebrajskiego s³owa 
„satan” – przeciwnik) lub diab³em (z greckiego „diabolos” – oszczerca). Nazywany jest 
te¿ „ksiêciem tego œwiata” a tak¿e „bogiem tego œwiata”. Dzia³anie szatana jest 
dopuszczone przez Opatrznoœæ Bo¿¹ (por. KKK 395). Najskuteczniej mo¿e on dzia³aæ 
wówczas, gdy udaje mu siê sk³oniæ cz³owieka do tego, by nie wierzy³ w jego istnienie. 
Szatan jest tylko stworzeniem, zatem jego moc jest ograniczona. Koœció³ na Soborze 
Laterañskim IV stwierdzi³: „Diabe³ bowiem i inne z³e duchy zosta³y stworzone przez Boga 
jako dobre z natury, ale same uczyni³y siê z³ymi” (KKK 391). Niektóre z duchów 
stworzonych przez Boga radykalnie i nieodwracalnie odrzuci³y Boga i Jego Królestwo, 
chc¹c zagarn¹æ Jego w³adzê, przeciwstawiaj¹c siê zbawieniu i pragn¹c zburzyæ porz¹dek 
ca³ego stworzonego wszechœwiata (por. KKK 392). Stan takiego oddzielenia od Boga 
nazywany jest potêpieniem. Bóg obdarzy³ istoty stworzone wolnoœci¹ i dlatego szanuje 
ich wybór. Upad³ym anio³om nie odpuœci³ jednak ich grzechu nie dlatego, ¿e nie jest 
mi³osierny, lecz z tego powodu, ¿e wci¹¿ trwaj¹ oni w z³u i s¹ wiekuiœcie spêtani jego 
wiêzami. Katechizm poucza za œw. Janem Damasceñskim, ¿e „nie ma dla nich skruchy po 
upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po œmierci” (KKK 393). Szatan zatem ostatecznie 
odrzuci³ prawdê o Bogu, którego pozna³ jako nieskoñczone Dobro, Mi³oœæ i sam¹ 
Œwiêtoœæ. ¯yje on w radykalnej negacji Boga i swoje k³amstwo usi³uje narzuciæ ludziom. 
Na skutek grzechu pierwszych rodziców szatan zdoby³ w pewnej mierze panowanie 
nad cz³owiekiem. Jego dzia³alnoœæ w stosunku do ludzi objawia siê przede wszystkim 
w kuszeniu do z³a. Usi³uje on wp³yn¹æ na cz³owieka, by odwróciæ go od prawa Bo¿ego 
(por. KKK 395). Dzia³alnoœæ z³ego ducha mo¿e posun¹æ siê do ow³adniêcia cia³em 
cz³owieka. Wtedy mówimy o „opêtaniu” (por. Mk 5, 2-9).        (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 1,29-34).
Jan zobaczy³ Jezusa, nadchodz¹cego ku niemu, i rzek³: Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi 

grzech œwiata. To jest Ten, o którym powiedzia³em: Po mnie przyjdzie M¹¿, który mnie 
przewy¿szy³ godnoœci¹, gdy¿ by³ wczeœniej ode mnie. Ja Go przedtem nie zna³em, ale 
przyszed³em chrzciæ wod¹ w tym celu, aby On siê objawi³ Izraelowi. Jan da³ takie 
œwiadectwo: Ujrza³em Ducha, który jak go³êbica zstêpowa³ z nieba i spocz¹³ na Nim. Ja Go 
przedtem nie zna³em, ale Ten, który mnie pos³a³, abym chrzci³ wod¹, powiedzia³ do mnie: 
Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstêpuj¹cego i spoczywaj¹cego nad Nim, jest Tym, który 
chrzci Duchem Œwiêtym. Ja to ujrza³em i dajê œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ID� DO NICH!

Opowiadaj o Bogu, w którego wierzysz – tak mo¿na oddaæ treœæ 
dzisiejszej liturgii s³owa. „Ja to ujrza³em i dajê œwiadectwo” – powie 
dzisiaj do nas œw. Jan Ewangelista. 

Dzisiejsze czytania wskazuj¹ na to, ¿e jesteœmy nie tylko wybrani, 
lecz równie¿ pos³ani. Dziêki ludziom, którzy to zrozumieli, my te¿ kiedyœ 
us³yszeliœmy Dobr¹ Nowinê i przyjêliœmy wiarê. Mo¿e dajemy o niej 
œwiadectwo, jak tylko potrafimy, w naszej rodzinie, wœród znajomych 
i przyjació³. To ju¿ w pewnym sensie jest odwaga. Ale s³owo Bo¿e – zawsze 
wymagaj¹ce wiêcej i wiêcej, mówi dzisiaj do Proroka: „To zbyt ma³o!”. 
W odniesieniu do nas mo¿na to odczytaæ tak: „To za ma³o, jeœli jesteœ 

przyzwoitym cz³owiekiem i chrzeœcijaninem w swoim zamkniêtym, w¹skim gronie, ja chcê Ciê 
pos³aæ do obcych, mo¿e powinieneœ sam do nich wyjœæ, do tych, którzy nie s¹ Ci bliscy, maj¹ inne 
obyczaje, mo¿e nawet mówi¹ innym jêzykiem, a mo¿e bywaj¹ niemili, niesympatyczni, nawet 
niebezpieczni. IdŸ do nich”. Tak w³aœnie Bóg pos³a³ œw. Paw³a, który mówi o sobie „powo³any 
na aposto³a Jezusa Chrystusa”. Zreszt¹ do takiego „obcego” i „niechêtnego” œwiata, do ludzi 
niesympatycznych i wrogich Bóg pos³a³ swojego Syna. 

Jesteœmy wiêc zachêcani dzisiaj do otwarcia siê na obcych. A skoro mamy Dzieñ Migranta 
i UchodŸcy, warto pomyœleæ, czy gdzieœ obok mnie nie ma kogoœ, kto potrzebowa³by mojego 
zainteresowania, dobrego s³owa czy materialnego wsparcia. I nie chodzi tylko o tych, którzy maj¹ 
legitymacjê uchodŸcy, bo my wszyscy w pewnym sensie jesteœmy uchodŸcami i migrantami, 
¿yj¹cymi w tymczasowej ojczyŸnie ziemskiej.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papieý, udzielajàc chrztu: wiara to powierzenie siæ Bogu... (08.01.2017)

W dzisiejszà uroczystoúã Chrztu Pañskiego Papieý przewodniczyù Mszy, udzielajàc w jej trakcie chrztu 28 dzieciom, 
13 dziewczynkom, 15 chùopcom. W krótkiej homilii podczas liturgii w Kaplicy Sykstyñskiej Ojciec Úwiæty poruszyù 
temat wiary, o którà dla swoich dzieci na poczàtku Eucharystii prosili rodzice. Podkreúliù, iý wiarà przede wszystkim 
trzeba ýyã, bo ona jest ýyciem. Zaznaczyù przy tym, ýe wiara to takýe powierzenie siæ w zaufaniu Panu Bogu.

Sùyszàc pùacz dzieci, Franciszek powiedziaù: 
„O! I rozpoczàù siæ koncert: dzieci pùaczà, bo znajdujà siæ w miejscu, którego nie znajà. Wstaùy wczeúniej niý 

zazwyczaj, jedno rozpoczæùo, daùo sygnaù i reszta zaczæùa je naúladowaã. Niektóre pùaczà, bo inne teý pùaczà. Pan Jezus 
robiù tak samo – nieprawdaý? Lubiæ myúleã, ýe pierwszà modlitwæ Jezusa w stajni stanowiù pùacz. A potem, poniewaý 
ceremonia chrztu jest dùuga, jakieú dziecko moýe pùakaã, bo odczuje gùód. Jeýeli tak siæ stanie, to proszæ was, mamy, 
nakarmijcie je, dobrze? Bez obaw, normalnie. Tak jak Maryja karmiùa piersià Jezusa” – wskazaù Ojciec Úwiæty.

Papieý zakoñczyù homiliæ zachætà, aby rodzice nie zapomnieli, ýe prosili Koúcióù o wiaræ dla swoich dzieci i ich 
obowiàzkiem jest jej strzec oraz pomagaã, aby wzrastaùa i stawaùa siæ úwiadectwem dla wszystkich.
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Szatan (c.d. ze str. 1)

Pismo Œwiête potwierdza zgubny wp³yw szatana, który usi³owa³ odwróciæ Jezusa 
od misji powierzonej Mu przez Ojca. „«Syn Bo¿y objawi³ siê po to, aby zniszczyæ dzie³a 
diab³a» (1 J 3,8), z których najciê¿sze w konsekwencjach by³o k³amliwe uwiedzenie, 
które doprowadzi³o cz³owieka do niepos³uszeñstwa Bogu” (KKK 394). Dzia³alnoœæ 
szatana nie eliminuje wolnej woli cz³owieka (por. KKK 415) oraz jego 
odpowiedzialnoœci, ani nie niweczy zbawczego dzia³ania Chrystusa. Obron¹ przed 
szatanem jest modlitwa i post (por. Mk 9,29). Modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczy³ nas 
Chrystus, koñczy siê proœb¹: „nie wódŸ nas na pokuszenie ale nas zbaw ode z³ego”. 
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II stwierdza: „Chrzeœcijanin, zwracaj¹c siê do Ojca w duchu 
Jezusa i wzywaj¹c Jego królestwa, wo³a z ca³¹ moc¹ swojej wiary: nie wódŸ nas na 
pokuszenie, wybaw nas od Z³a, ode Z³ego. Spraw, Panie, byœmy nie zgrzeszyli 
niewiernoœci¹, do której namawia nas ten, który od samego pocz¹tku by³ niewierny”. 
Zapamiêtajmy: „Szatan, czyli diabe³, i inne demony s¹ upad³ymi anio³ami, którzy w 
sposób wolny odrzucili s³u¿bê Bogu i Jego zamys³owi. Ich wybór przeciw Bogu jest 
ostateczny. Usi³uj¹ oni przy³¹czyæ cz³owieka do swego buntu przeciw Bogu” (KKK 414). 
Obron¹ przed szatanem jest modlitwa i post. „Dopuszczenie przez Boga dzia³ania 
szatana jest tajemnic¹, ale «wiemy, ¿e Bóg z tymi, którzy Go mi³uj¹, wspó³dzia³a we 
wszystkim dla ich dobra» (Rz 8, 28)” (KKK 395).

Porz¹dek Kolêdy (16 - 23 stycznia 2017)

1. Poniedz.   – 16 stycznia – ul. Spokojna – 1,7,7A,B, 11A,B – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. Wyzwolenia (od 34), Spacerowa, Pogodna, Beztroska – 1 ksi¹dz od godz. 14
ul. Wyzwolenia (od nr 4), Ptasia, Radosna, Szczêœliwa – 1 ksi¹dz od godz. 14
ul. Wyzwolenia (od nr 62), Zaciszna – 1 ksi¹dz od godz. 16

2. Wtorek    – 17 stycznia  – ul. Bliska, Mi³a – 1 ksi¹dz
                                                  ul. Partyzantów (od 2 i 98) – 2 ksiê¿y
3. Œroda   – 18 stycznia  – ul. Piaski (od 1) i Grabowa, Piaski (od 17) i Jaworowa -2 ksiê¿y od godz. 9
                                              ul. Cisowa, Klonowa, Wi¹zowa – 1 ksi¹dz
                                              ul. Dêbowa, Brzozowa – 1 ksi¹dz od godz. 15
                                              ul. Kurpiowska – 1 ksi¹dz od godz. 15
4. Czwartek – 19 stycznia – ul. Piaskowa, Ogrodnika i Piaskowa Poprzeczna 

godz. 9 , 

 5. Pi¹tek      – 20 stycznia  – ul. Poznañska – 1 ksi¹dz
godz. 14

6. Sobota    – 21 stycznia -  ul. 33 Pu³ku Piechoty, Kaliwody, Sosnowa (od 2), Sosnowa (od 4) 
       i Zielna – 4 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 23 stycznia – ul. Sikorskiego (od 42) i Dobra – 1 ksi¹dz
   ul. Akacjowa i Jesionowa – 1 ksi¹dz

00

00

00

00

00 od godz. 15
00 od godz. 15

00

00 od godz. 14
00

00

00

00 od godz. 9
                                  00ul. Bukowa, Leszczynowa, Kalinowa, Modrzewiowa – 3 ksiê¿y od 

00

00 od godz. 9
00 od godz. 15

– 2 ksiê¿y od 
  ul. Nowoprojektowana (od nr 1) - 1 ksi¹dz od godz. 9

godz. 14
godz. 15

00

    00 ul. G³ogowa, Kasztanowa – 1 ksi¹dz od 
00   ul. Wojska Polskiego 161D (1 i 31) – 2 ksiê¿y od 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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00 00 0013 , 15 , 18

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. W dzisiejsz¹ niedzielê obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Migranta i UchodŸcy. Na naszych 
oczach wiele rodzin prze¿ywa ból roz³¹ki z najbli¿szymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu 
lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa te¿ dramat tysiêcy rodzin opuszczaj¹cych 
swoje domostwa z powodu wojen, biedy i przeœladowañ. Otoczmy ich dzisiaj szczególn¹ 
modlitw¹. Przyjmijmy te¿ serdecznie tych, którzy wœród nas szukaj¹ lepszego ¿ycia dla 
siebie i najbli¿szych. Wykorzystajmy ten dzieñ, aby uczyæ siê rozumieæ innych – oni te¿ s¹ 
ukochanymi dzieæmi Bo¿ymi, naszymi braæmi.

2. We wtorek – 17. Stycznia – o godz. 18.00 – Msza Œw. z Modlitw¹ o uzdrowienie – 
Zapraszamy!  

3. W dniach od 18 do 25 stycznia w ca³ym Koœciele bêdzie trwa³ Tydzieñ Powszechnej 
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Powszechnej, gdy¿ w tym samym czasie podejmuj¹ j¹ 
wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie. Uczyñmy wszystko, co w naszej mocy, aby ka¿dego dnia 
wype³niaæ polecenie Pana Jezusa: abyœmy byli jedno! Nasza osobista wiêŸ z Panem Bogiem 
musi przek³adaæ siê na nasze relacje z bliŸnimi, zw³aszcza z braæmi w tej samej wierze. 
W to wielkie nawo³ywanie Koœcio³a do jednoœci w³¹czmy tak¿e nasze osobiste modlitwy. 
Niech bêd¹ one skromnym wk³adem w dzie³o ekumenizmu.  

4. W sobotê, 21 stycznia, przypada Dzieñ Babci, a w niedzielê, 22 stycznia – Dzieñ Dziadka. 
Pamiêtajmy o nich i módlmy siê w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych 
¿yj¹cych i tych, którzy odeszli ju¿ do Pana. Tak wiele im zawdziêczamy. Niech naszym 
podziêkowaniem bêdzie modlitwa, ofiarowana Komunia œw. i serdeczna pamiêæ.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 17 stycznia – œw. Antoni, opat, ¿yj¹cy na prze³omie III i IV wieku, s³ynny pustelnik, 
który do dziœ znajduje wielu naœladowców w praktykowaniu takiej w³aœnie drogi doskona³oœci 
chrzeœcijañskiej;
• w czwartek, 19 stycznia – œw. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, za³o¿yciel 
Zgromadzenia S³u¿ebnic Najœwiêtszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek;
• w sobotê, 21 stycznia – œwiêta Agnieszka, dziewica i mêczennica, która jako 12-letnia 
dziewczynka ponios³a œmieræ na stadionie Domicjana oko³o 305 roku.
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