
Uzupełnij:  1. Jezus czterdzieści dni przebywał w Duchu na …  2.  „i rzekł diabeł 
do Niego: Tobie dam potęgę i … tego wszystkiego”  3. „Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz temu …, żeby się stał chlebem”.  4.  Jezus na pustyni był … przez diabła.   
6. „Aniołom … rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”  7. „Wówczas wyprowadził Go             

w górę, pokazał Mu w jednej chwili … królestwa świata”  8. „Napisane jest: Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu … służyć będziesz”   9. „Jezus „nic w owe dni 
nie jadł, a po ich upływie … głód”.” 10.  „Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym 
słowem, które … z ust Bożych”  11. Nie jesteśmy zdani na pastwę złego ducha – ma on 
nad nami tylko tyle władzy, ile mu jej …  12.  Aniołom swoim rozkaże byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o ...; 13.  „Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko … Twoje.” 
14. „Nie … wystawiał na próbę Pana, Boga swego .” 15. „Pokusa stanowi okazję                        

do podjęcia decyzji: kogo wybieram, komu …, komu powierzę swoje życie”. 
Fragment Ewangelii, który 

odsłania największe  
słabości naszej ludzkiej 
natury kolejne pięty 
achillesowe: -  nasycić 
samego siebie; ... zwracać 

uwagę na siebie, gramolić się 
na podwyższenie, jak na 
narożnik świątyni, by nas 
oglądali, podziwiali, patrzyli 
jacy to jesteśmy ...                      

Jak groźny jest pierwszy 
atak diabła ...  – Jezus, 
chociaż słania się                        
z głodu, nie przemienia 
kamienia  w chleb, bo 
uważa, że potrzeby 
cielesne człowieka nie 

mogą go uczynić niewolnikiem własnego ciała. ...                                             
Nie je, a jednak żyje i nie umiera. Głosi, że Duch może wzmacniać nie tylko 
ducha, ale i ciało człowieka. – Najtrudniejsze umartwienia, które poskramiają 
wrodzona potrzebę ciała ludzkiego, są możliwe, ponieważ jest modlitwa, komunia 
święta, aniołowie, którzy przychodzą i pomagają człowiekowi. [x. Jan Twardowski].

 Warto zauważyć, że Jezusa Człowieka wyprowadził na pustynię nie zły 
duch, ale dobry. Bóg często przeprowadza nas przez trudną drogę doświadczeń, 
cierpień, upokorzeń, pokus, ale nie po to, aby nas zniszczyć, ale wydobyć to,         
co najlepsze. W trudnościach mamy się trzymać ręki Boga, a nie ogona diabła.                            

[J. Twardowski, W świetle Ewangelii 05. s.205].                                            

 "Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie 
Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę 
(Ps 91);     MOJE POSTANOWIENIE:                    
Pomodlę się o dar owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu dla siebie i całego Kościoła 
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 Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi                   
z ust Bożych. (Mt 4, 4b);  Łk 4, 1-13                                     

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich 
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. 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”. Zawiódł 
Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da 
rozkaz co do ciebie, 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 dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do 
czasu.                     
Chrystus jako jedyny wypełnił prawo i każdy, kto złoży całą ufność w Nim, staje się 
niewinny w oczach Boga. Ewangelia przyniosła objawienie usprawiedliwienia Bożego              
z wiary. Słowo wiary rodzi w sercu wiarę i sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu                        
i zbawieniu. Chrystus jest kresem prawa i naszą jedyną sprawiedliwością przed Bogiem. 
Usprawiedliwieni i zbawieni jesteśmy nie z uczynków, nie przez zachowywanie prawa,             
ale z łaski Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. [Marek Ristau];

 Ojciec Franciszek: - «Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych                    

i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia 
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę 
naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa                                        

i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego 
miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie 

wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.  
[z Orędzia na Wielki Post 2019]; … Kto prowadzi wojnę, zapomina o ludzkości. 
…Stawia ponad wszystkim partykularne interesy władzy. Oddaje się diabolicznej                        
i perwersyjnej logice broni, która jest najbardziej odległa od Woli Bożej … Myślę                       
o starszych, o tak wielu, którzy w tych godzinach szukają schronienia, o uciekających 
matkach z dziećmi. To bracia i siostry, dla których potrzeba pilnie otworzyć korytarze 
humanitarne, którymi zostaną przyjęci…] -  Z sercem zdruzgotanym tym, co dzieje się na 
Ukrainie, nie zapominajmy o innych wojnach w różnych częściach świata, jak w Jemenie, 
Syrii i Etiopii. Powtarzam: niech zamilknie broń! Bóg jest z budowniczymi pokoju, nie                 
z tymi, kto używa przemocy. Bowiem kto miłuje pokój, jak głosi włoska konstytucja, 
odrzuca wojnę jako narzędzie przeciw wolności innych ludów i jako środek rozwiązywania 
międzynarodowych sporów [z Apelu Papieża Franciszka27.02.2022 13:08].            
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 Św. Jan Paweł II  - W liturgicznym okresie Wielkiego Postu wzywam was gorąco, 

byście pozwolili prowadzić się Duchowi Bożemu, który może zerwać łańcuchy 
egoizmu i grzechu. W duchu solidarności dzielcie się z tymi, którzy pozbawieni są środków 
do życia. Dawajcie nie tylko z tego, co wam zbywa, ale również z tego, co jest dla was być 
może niezbędne... [Z Orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 1988 r.]  

Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – - Jak Chrystus Pan wspiera swoich kapłanów                               

w tajemniczy, sobie tylko znany sposób, gdy mówią do ludu, tak wspiera ich 
słuchaczy i mówi w sercach tych, którzy otaczają ambonę..  [Kromka Chleba , marzec 11];. 

     Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                          
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie 
Duch Święty. II -  Meditatio – Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Znamy 

powiedzenie, które mówi: „Do trzech razy sztuka” – dodajmy - „i powinno się udać”. Diabłu 
się nie udało, jak wynika z treści niedzielnej Ewangelii. Trzy razy z ust Bożego Syna 
usłyszał zdecydowane „nie”. W tych trzech pokusach tak naprawdę kryła się jedna. Zły 
chciał za wszelką cenę pokłócić Ojca z Synem, doprowadzić Jezusa, Nowego Adama do 
aktu nieposłuszeństwa jak kiedyś rajskiego Adama… Jezus nie uległ, okazał 
posłuszeństwo, nie zszedł ani o milimetr z drogi, którą mu wyznaczył Ojciec, drogi ofiary, 
miłości, krzyża.  Trzeba mi pamiętać, że kuszenie nie ominie także i mnie, ucznia 
Jezusa. Także i ja będę kuszony na różne sposoby, zdecydowanie więcej niż trzy razy. 
Będę kuszony, aby w życiu nie liczyć się z wolą Bożą, wierzyć w Boga, a żyć po swojemu, 
na własny rachunek, tak jak mi się podoba. … Zły gotowy jest „łaskawie” zgodzić się na to, 
aby w świątyni mego życia główny ołtarz był poświęcony Bogu pod warunkiem, że na 
bocznych kult będą odbierały bożki tego świata i to im zdecydowanie poświęcę więcej 
czasu, sił, zainteresowania, serca. Trzeba mi wówczas pamiętać, że mój Bóg nie jest 
jednym z wielu bogów, choć może głównym, wyjątkowym, najbardziej „atrakcyjnym”.                       
On jest Jedynym Bogiem i Panem i nie ma innego. Czy pamiętam? Czy usunąłem                      

ze świątyni mego życia ołtarze, ołtarzyki poświęcone jakimś tam bożkom? - Czy nie ma                       
w niej ołtarza, na którym składam ofiary, dary, hołdy samemu sobie? A może świątynia 
mego życia zamieniła się w świątynię ateizmu, niewiary, bezbożnictwa? Czy jestem 
posłusznym dzieckiem, zakonnikiem, podwładnym, chrześcijaninem?... Czy Diabłu 
odpowiadam: „W Imię Jezusa Chrystusa, idź precz, szatanie”! Nic więcej nie mam ci do 
powiedzenia.    -  III - Actio/oratio - Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów  
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo - ...Módl się prosto i spontanicznie – Może         
ci w tym pomóc modlitwa psalmu:... Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu (Ps 91);                                            
IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha... 
Powtarzaj w różnych porach dnia:  Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu 
Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: "Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, Boże 
mój, któremu ufam" (Ps 91);  [patrz: ks. Ryszard Stankiewicz SDS Oremus];   

                   KALENDARIUM:                                            
9.III. – śr.  – Wsp.  św.  Dominika a Savio, patrona ministrantów  - ur. się w ubogiej rodzinie 
rzemieślniczej  pod Turynem. Od dziecka  dużo się modlił; Przyrzekł Jezusowi: 1. Będę się często 
spowiadał i komunikował. 2. Będę święcił dzień święty. 3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja.            
4. Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Od 2 X 1854 r. był uczniem  ks. Bosko. Jesienią 1956 Dominik 
zaczął zapadać na zdrowiu. Po powrocie do domu, chociaż zdawało się, że choroba została 
przezwyciężona zmarł 9 III.1857 r.  w wieku piętnastu lat. – Umierając Dominik rzekł: - Do widzenia 
ojcze, do widzenia!, O, jakie piękne rzeczy ja widzę! W 1933 r. papież Pius XII stwierdził, że Dominik 
praktykował cnoty w sposób heroiczny, mały wielki święty: gigant ducha.   

  

                                       OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                                                                              
       I Niedziela Wielkiego Postu    
             06 marca 2022r.   

1. Dziś przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu. Przypominamy, że nabożeństwa pokutno 
– pasyjne będą : w niedziele o g. 17.00 – Gorzkie Żale,     
  a w piątki Droga Krzyżowa :  o 17.30 – dla dzieci, a dla dorosłych                       
i młodzieży, po Mszy św. wieczornej. W najbliższy piątek na Drogę Krzyżową po Mszy 

wieczornej zaproszeni są zwłaszcza przygotowujący się do bierzmowania i młodzież,                        
a także wszyscy inni chętni.                                              
2. Dzisiejsza niedziela to również I niedz. m-ca. Po Mszy św. o g. 12.30 będzie 

wystawiony Pan Jezus do publicznej adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką 
do Mił. Bożego. Adorację zakończą Gorzkie Żale o g. 17.00. 

3. Na czas Wielkiego Postu wystawiony jest krzyż do adoracji i oddania czci tylko 

poprzez ukłon, przyklęknięcie i modlitwę na znak naszej wdzięczności Zbawicielowi                   
za Jego Mękę dla naszego zbawienia. Przy nim, na ścianie, tradycyjnie  jest puszka na 
ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                          
4. W przyszłą niedzielę  przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka do puszki                  
na cele dobroczynności naszej parafii świadczonej przez Caritas. Zbiórka ofiar jest jedyną 
formą wsparcia, ponieważ nie będą zbierane dary rzeczowe. 

5.  Jutro, jak w każdy I poniedziałek, o g. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych.                              
6. Przez cały okres Wielkiego Postu wyznaczone są tzw. Kościoły stacyjne. Kościół 
stacyjny jest otwarty od g. 6.00 do 21.00. W wyznaczonej świątyni cały dzień jest 
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, są specjalne nabożeństwa pokutno-
pasyjne, adoracja N. Sakr.  Punktem kulminacyjnym jest Msza św. o g. 20.00. Wykaz 
kościołów jest wywieszony w gablocie przed kościołem.                                    
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za Wasze serce, Kochani i Wasze ofiary złożone 

podczas zbiórek w niedzielę i Środę Popielcową na pomoc Ukrainie. Ofiarowaliście 10.790 
zł, które zostały przekazane poprzez Caritas Polska na rzecz potrzebujących uchodźców      
z Ukrainy.         
 Apelujemy o modlitwę o pokój dla Ukrainy i całej Europy! 

 KALENDARIUM cd.:                                                     
07. 03. – pn. – Wsp. Św. męczennic Perpetuy i Felicyty -  
- żyły w  II w. Perpetua w tajemnicy przed ojcem przyjęła wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej 
przekonywać swych bliskich. Obie z Felicytą były młodymi mężatkami. Oskarżone jako chrześcijanki 
zostały sprowadzone do Kartaginy. Św. Perpetua miała synka, w wieku niemowlęcym, którego 
przynoszono jej do karmienia. Felicyta, po ciężkim porodzie, powiła dziewczynkę, którą zaadoptował 
jeden z chrześcijan. Kobiety nie wyrzekły się swojej wiary. Zmarły męczeńską śmiercią 7  III  202/203 
8.III. – wt.  – Wsp.  św.  Jana Bożego, patrona szpitali, chorych i pielęgniarek: Jan Cidade ur. się 
w rodzinie rzemieślniczej w Portugalii w 1495. Gdy miał 8 lat potajemnie opuścił dom z wędrownym 
kapłanem, który zostawił chłopca w mieście Oropesa u Franciszka Mayorala. Ten przyjął go jak syna                   
i nazwał "Janem otrzymanym od Boga - a Deo". Jan, gdy miał dwadzieścia  lat zaciągnął się do 
wojska. Kilka razy cudem uszedł śmierci. Kiedy dowiedział się o losie swoich rodziców (matka zmarła 
ze smutku szukając go ciągle, ojciec wstąpił wtedy do zakonu Franciszkanów)  udał się z pielgrzymką 
do Compostelli. Pod wpływem kazania św. Jana z Avili (20 I.1538 w Grenadzie) ogarnął go ból                  
za stracone dla wieczności lata. Wydawało się,  że postradał zmysły. Usługiwał nieszczęśliwym. 
Korzystał z rad św. Jana z  Avili. Założył nową rodzinę zakonną -  zakon Bonifratrów.  Zm. 8 III. 1550 
w wieku 55 lat.                            8. III. – wt. - Dzień Kobiet                                                                    


