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  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 4,1-13 

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 odczuł 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. 

15 lutego -  PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Emilia Worobiec m-c po śmierci  

7:00 Dziękczynna za ocalenie życia  

Heleny, Andrzeja i Jana  

18:00 + Paulina Cymerman m-c po 

śmierci  

16 lutego - WTOREK  

6:30 + Lucjan 2 rocz. Śmierci i Leokadia 

Skurat oraz rodzice z obojga stron  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Teresa Zyborowicz 7 rocz. 

Śmierci i za zmarłych z rodziny  

Zyborowicz, Święckowskich,  

Kubackich, Górzyńskich  

17 lutego - ŚRODA  

6:30 + Janina Tokarzewska 4 rocz. Śm. 

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 W intencjach z nowenny 

18 lutego - CZWARTEK 

6:30 + Zofia Podgórska m-c po śmierci  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Jerzy i zmarli z rodzin:  

Pszczołów, Górnych, Hermanowiczów 

19 lutego  - PIĄTEK 

6:30 + Tadeusz Bartoszko m-c po śm.  

7:00 WOLNA INTENCJA  

10:00 WOLNA INTENCJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 Dziękczynna za 85 lat życia  

Kazimiery Sienkiewicz z prośbą o bł. 

Boże, opiekę NMP, zdrowie na dalsze 

lata dla Jubilatki i całej rodziny  

20 lutego -  SOBOTA  

6:30 + Krystyna Pontus m-c po śmierci  

7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o bł. Boże, opiekę NMP,  

zdrowie dla Andrzeja i całej jego  

rodziny z okazji urodzin.  

18:00 + Tekla i Roman Borkowscy,  

Czesław, rodzice z obojga stron  

21 lutego - II NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

7:00 + Bronisław Manejko 26 rocz. śm., 

zmarli z rodziny, Helena, zmarli  

z rodziny Balik  

8:30 + Waldemar Wiłkowski 17 rocz. 

śmierci i za rodziców z obojga stron  

10:00 Rezerwacja  

11:30 + Władysław i Kazimierz Ducki, 

Helena, Genowefa, Stanisława, Jan  

13:00 O Boże bł., opiekę NMP dla 

członków Wspólnoty Krwi Chrystusa, 

kapłanów naszej parafii i Ojczyzny  

18:00 + Seweryn Kisielewski 21 rocz. 

śmierci i za rodziców z obojga stron, 

Józefa i Stanisława  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 



1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię  

o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie  

pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą 

sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech  

wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.  

2. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczmy na Seminarium Duchowne  

w Olszynie. Witamy Księdza Diakona Łukasza Bardyszewskiego, który w naszej 

parafii będzie odbywał praktykę duszpasterską do Niedzieli Palmowej  

i życzymy owocnej współpracy.  

3. Włączmy się w głębokie przeżycie Wielkiego Postu przez intensywniejszą 

modlitwę. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową: osoby starsze na godz. 

10:00, uczniów szkół podstawowych na 16:30, a młodzież i pracujących na 

17:30.  W niedzielę zapraszamy o godz. 17:30 na Gorzkie Żale. Pamiętajmy  

o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki 

Post. 

4. Dziś przypadają tzw. walentynki – Dzień Zakochanych. Pomyślmy o dobrym 

słowie, życzliwym geście wobec naszych bliskich – rodziców, dziadków, dzieci  

i wnucząt. Narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego 

małżeństwa przypominamy, że w naszej parafii działa Poradnia Rodzinna oraz 

odbywają się nauki przedślubne. 

5. W czwartek - 18 lutego zapraszamy katechetów naszej parafii na spotkanie 

o godz. 16:30. 

6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30 będą poświęcone  

książeczki dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej, a po Mszy 

Świętej ich rodziców zapraszamy na spotkanie formacyjne do domu  

parafialnego. 

7. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Elżbieta Frankiewicz. Módlmy 

się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy – Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie… 

 

 ROZRÓŻNIANIE DOBRA I ZŁA BEZ BOGA 

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post 

przygotowujący nas do uroczystości Zmartwych-

wstania Jezusa Chrystusa. Jest to czas wyciszenia, 

modlitwy, refleksji, postu, wyrzeczeń, jałmużny, 

praktykowania uczynków miłosiernych względem 

duszy i ciała, a także odrzucania pokus. Pokus  

doświadczamy praktycznie każdego dnia. Dlatego 

zwracamy szczególną uwagę na kuszenie naszego 

Zbawiciela odnotowane przez Ewangelistę. Trzeba 

sobie dokładnie uprzytomnić, że człowiek  

od początku swojego istnienia wystawiony jest na pokusę „rozróżniania dobra  

i zła” bez Boga, obok Boga, a nawet wbrew Panu Bogu, zwłaszcza gdy w grę  

wchodzi to wszystko, co oznacza chleb i „przepych królestw świata”. To nam często 

przypominał św. Jan Paweł II. Człowiek zaabsorbowany doczesnymi pożądaniami  

i troskami jest skłonny nie pamiętać o Bogu i oddać się szatanowi. Tymczasem jest 

napisane: „Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć  

będziesz”. Pokusy przypominają prawdę o naszej grzeszności, słabości i braku silnej 

woli. Natura ludzka została bowiem skażona przez grzech pierworodny. Pokusy 

można i należy odrzucać, ale nie da rady ich całkiem wyeliminować. Jednocześnie 

zmuszają one do niekłamanej pokory wobec Stwórcy. Jedyny Zbawiciel człowieka  

i całego świata odrzucił szatańskie pokusy. Odważnie i śmiało szedł drogą  

cierpienia, krzyża i miłości. To jedyna słuszna droga, zwłaszcza dla wyznawców 

Chrystusa. Przeżyjmy dobrze Wielki Post. Niech ten czas „właściwy” i „upragniony” 

przybliży nas do kochającego i miłosiernego Boga. 


