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o b³ogos³awieñstwach, jakie mog¹ staæ siê w tym czasie 
naszym udzia³em.

W tym czasie podejmujemy tradycyjne praktyki 
wielkopostne: modlitwê, post i ja³mu¿nê. W ka¿dej epoce 
niezliczone rzesze chrzeœcijan znajduj¹ w tych praktykach 
„drzwi” prowadz¹ce do g³êbszego spotkania z Bogiem, 
doœwiadczenia Jego mi³osierdzia i ³aski. Módlmy siê za siebie 
nawzajem, abyœmy odpowiadaj¹c na Bo¿e wezwanie 
do nawrócenia, modlitwy i hojnoœci odnaleŸli drogê do Pana.

           ks. Dariusz

Co roku w Wielkim Poœcie Bóg zaprasza nas do doœwiadczenia Jego 
obecnoœci poprzez modlitwê i nawrócenie. S³owa wypowiedziane przez Niego 
do króla Salomona przed tysi¹cami lat nie utraci³y dla nas swojej mocy: „Jeœli 
upokorzy siê mój lud, nad którym zosta³o wezwane moje imiê, i bêd¹ b³agaæ, i bêd¹ 
szukaæ mojego oblicza, a odwróc¹ siê od swoich z³ych dróg, Ja z nieba wys³ucham 
i przebaczê im grzechy, a kraj ich ocalê”(Krn7,14).

S³ysz¹c takie wezwanie, mo¿emy je albo odrzuciæ, uwa¿aj¹c je za zbyt 
wymagaj¹ce i skierowane nie do nas, albo przyj¹æ, wierz¹c, ¿e s¹ to ci¹gle 
aktualne s³owa kochaj¹cego nas Ojca. W zamyœle Bo¿ym Wielki Post jest czasem 
³aski i mi³osierdzia. My jednak koncentruj¹c siê przede wszystkim na trudnoœciach 
jakie bêd¹ zwi¹zane z podejmowanymi przez nas wyrzeczeniami, zapominamy 

Na wzór naszego Nauczyciela jesteœmy 
jako chrzeœcijanie powo³ani do tego, 
aby dostrzegaæ ró¿ne rodzaje nêdzy 
trapi¹cej naszych braci, dotykaæ ich 
d³oni¹, braæ je na swoje barki i staraæ 
siê je ³agodziæ przez konkretne 
dzia³ania. Nêdza to nie to samo 
co ubóstwo; nêdza to ubóstwo 
bez wiary w przysz³oœæ, 
bez solidarnoœci, bez nadziei.

papie¿ Franciszek
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 4,1-11) 

Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy 
przepoœci³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, odczu³ w koñcu g³ód. Wtedy przyst¹pi³ 
kusiciel i rzek³ do Niego: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie sta³y 
siê chlebem . Lecz on mu odpar³: Napisane jest: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, 
lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych. Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta 
Œwiêtego, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ Mu: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ 
siê w dó³, jest przecie¿ napisane: Anio³om swoim rozka¿e o tobie, a na rêkach nosiæ ciê 
bêd¹ byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ. Odrzek³ mu Jezus: Ale jest 
napisane tak¿e: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego. Jeszcze raz 
wzi¹³ Go diabe³ na bardzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie królestwa œwiata oraz 
ich przepych i rzek³ do Niego: Dam Ci to wszystko, jeœli upadniesz i oddasz mi pok³on. 
Na to odrzek³ mu Jezus: IdŸ precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu 
swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz. Wtedy opuœci³ Go 
diabe³, a oto anio³owie przyst¹pili i us³ugiwali Mu.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
DIABELSKA BEZCZELNOŒÆ

Historia ukazana dziœ w Ewangelii jest niesamowita – Jezus zostaje 
poddany kuszeniu przez diab³a. Kuszenie jest bardzo konkretnie, realne 
i bezczelnie. Ten ewangeliczny opis winien byæ nam bliski, bo jesteœmy 
poddawani próbie na ka¿dym kroku. G³ód, bogactwo innych, pycha, 
pragnienie posiadania, zazdroœæ, wywy¿szanie siê – to codzienne 
pokusy, które nas atakuj¹ z zewn¹trz i od œrodka. St¹d tylko krok, aby 
oddaæ pok³on diab³u. Czêsto wobec pokus tego œwiata jesteœmy bezsilni 
i mówimy: „Nie dajemy ju¿ rady”. Jezus jako cz³owiek, te¿ pewnie 
móg³by tak powiedzieæ i … ulec. On jednak pokazuje nam, jak daæ odpór 
konkretnemu z³u i pokusie. Najlepszym sposobem jest byæ blisko Pana 

Boga, ¿yæ Bo¿ym s³owem – a nie jest to ³atwe! A kto powiedzia³, ¿e droga do doskona³oœci 
jest „³atwa, lekka i przyjemna”? Pan Jezus jako cz³owiek pokazuje, ¿e ¿ycie s³owem Bo¿ym 
pomaga, karmienie siê Eucharysti¹ wzmacnia ducha, a ufnoœæ Bogu – udoskonala w ¿yciu. 

Nigdy nie by³o i nie bêdzie ³atwo w ¿yciu, bo szatan nie odpuœci. Czy pamiêtamy ostatnie 
zdanie z dzisiejszej Ewangelii? „Gdy diabe³ dokoñczy³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od Niego 
a¿ do czasu (£k 4,13). A wiêc trzeba liczyæ siê z tym, ¿e z³y znowu zaatakuje i wiemy, 
¿e w przypadku Pana Jezusa tak by³o. Mo¿e nawet zaatakuje ze zdwojon¹ si³¹. Ale jak 
pisze œw. Pawe³ – jeœli Bóg jest z nami, któ¿ przeciwko nam? Z Bo¿¹ pomoc¹ – dziêki 
spowiedzi, komunii œw., modlitwom mamy szansê wygraæ kolejny raz i jeszcze raz, 
i jeszcze raz. Zwyciêstwo przyjdzie, bo przyjœæ musi – tym zwyciêstwem jest pusty grób 
i zmartwychwsta³y Chrystus.

                            Przedruk za „Dzieñ Pañski”

Wielki Post jest prawdziwym i nagl¹cym wezwaniem Pana do wewnêtrznego 
odnowienia, tak osobistego, jak wspólnotowego, poprzez modlitwê i powrót do 
sakramentów, ale równie¿ poprzez przejawy mi³oœci, przez osobist¹ i zbiorow¹ ofiarê 
czasu, pieniêdzy i ró¿norakich dóbr po to, by zaspokajaæ potrzeby i zapobiegaæ biedom 
naszych braci na ca³ym œwiecie. Dzielenie siê jest obowi¹zkiem, od którego nie mog¹ 
uchylaæ siê ludzie dobrej woli, a szczególnie uczniowie Chrystusa. Formy tego dzielenia siê 
mog¹ byæ najrozmaitsze: od dobrowolnej s³u¿by pe³nionej z godn¹ Ewangelii 
spontanicznoœci¹, od hojnych i nie tylko jednorazowych darów, pochodz¹cych z tego, 
co nam zbywa, a czasami i z tego, co nam samym potrzebne, a¿ do pracy ofiarowanej 
bezrobotnemu czy temu, który bliski jest ju¿ utraty wszelkiej nadziei.

      Jan Pawe³ II

*  
*   *   *   *   *   *   *   *
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm... 
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii 

Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko 
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
DRUGIE  PRZYKAZANIE  BO¯E
Nie bêdziesz bra³ imienia Pana Boga twego nadaremno.

IMIÊ BO¯E 
Pan Bóg jest œwiêty. Dlatego imiê Bo¿e jest równie¿ œwiête. Dlatego 

w pacierzu mówimy: Œwiêæ siê imiê Twoje. W ró¿nych jêzykach imiê to 
brzmi ró¿nie, np.: po angielsku God, po niemiecku Gott, po francusku 
Dieu, po czesku Buh. Œwiêtym jest dla nas imiê naszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Objawem czci dla imienia Bo¿ego jest przysiêga 
sk³adana w wa¿nych sprawach. Przysiêgamy wtedy, gdy ktoœ chce 
udowodniæ, ¿e mówi prawdê i wzywa Boga na œwiadka swojej prawdomównoœci. 
W drugim przykazaniu Bóg nakazuje, abyœmy imiê Bo¿e wymawiali z czci¹ 
i szacunkiem.

Tak¿e imiona Matki Najœwiêtszej i Œwiêtych nale¿y mieæ w poszanowaniu. Jeœli 
ktoœ wymawia imiê Bo¿e oraz imiona Œwiêtych lekkomyœlnie, w ¿artach lub w gniewie, 
grzeszy przeciwko drugiemu przykazaniu. Grzeszy tak¿e ten, kto przysiêga 
niepotrzebnie lub fa³szywie. 

Nasze wargi wypowiadaj¹ s³owa modlitwy, wymawiaj¹ œwiête imiona, dlatego nie 
powinniœmy tymi samymi ustami wymawiaæ przekleñstw i innych s³ów brzydkich i 
obraŸliwych.

Sakrament bierzmowania
Jaki grzech okreœlamy mianem grzechu przeciwko Duchowi Œwiêtemu?
Grzech okreœlony przez Jezusa „bluŸnierstwem przeciw Duchowi Œwiêtemu, polega na 

ustawicznym i œwiadomym sprzeciwianiu siê Bogu, który pragnie 
cz³owieka doprowadziæ do nawrócenia moc¹ Ducha Œwiêtego. Jezus 
powiedzia³: Kto by jednak zbluŸni³ przeciw Duchowi Œwiêtemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». (Mk 3,29).

Grzechy przeciw Duchowi œwiêtemu:
1. Œwiadome odrzucenie Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Œwiêtego
2. Zatwardzia³e sprzeciwianie siê uznanej prawdzie chrzeœcijañskiej
3. Zuchwa³e grzeszenie w nadziei Mi³osierdzia Bo¿ego
4. Rozpacz albo zw¹tpienie w mo¿liwoœæ osi¹gniêcia ³aski Bo¿ej
5. Zazdroszczenie innym ³aski Bo¿ej
6. Uporczywe trwanie w odmowie pokuty.
Grzechy wo³aj¹ce o pomstê do nieba:
1. Rozmyœlne zabójstwo
2. Grzech sodomski
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot
4. Zatrzymywanie sprawiedliwej zap³aty za pracê..
Co to jest kara doczesna i kara wieczna?
Kara doczesna po œmierci to czyœciec, kara wieczna to potêpienie w piekle.
Co to s¹ odpusty?
Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, zg³adzonej ju¿ co do winy podczas 

sakramentu pokuty i pojednania. Nale¿y w tym celu wype³niæ warunki prawnie okreœlone.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, ¿e rozpoczêliœmy nowy okres roku liturgicznego, 
jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany w³asnego ¿ycia. Zw³aszcza w pierwszej czêœci tego 
okresu, tj. do pi¹tej niedzieli Wielkiego Postu, jesteœmy zachêcani do tego, by szczególnie skupiæ siê 
na nawróceniu, zmianie naszego postêpowania. Ka¿dy z nas ma jakieœ dziedziny swojego ¿ycia, które 
wymagaj¹ uporz¹dkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków. Mo¿e to dotyczyæ iloœci spo¿ywanych 
pokarmów, ale te¿ wynoszenia siê nad innych, ³akomstwa w sferze duchowej, pragnienia bycia lepszym, 
doskonalszym itp. Byæ mo¿e mamy k³opot z opanowaniem gniewu lub te¿ okazywaniem uczuæ. Mo¿e trapi 
nas lenistwo, niechêæ do wype³niania podjêtych zobowi¹zañ z jednoczesnym oddawaniem siê pracom, które 
sprawiaj¹ nam przyjemnoœæ. Same w sobie mog¹ one byæ dobre i mog¹ byæ œrodkiem do osi¹gniêcia 
wewnêtrznej równowagi, tylko trzeba zobaczyæ, czy nie podejmujemy ich w niew³aœciwym czasie.

2. Dobrze by by³o równie¿ znaleŸæ czas na wartoœciow¹ lekturê, pomagaj¹c¹ nam w pog³êbieniu naszej 
wiary, na medytacjê s³owa Bo¿ego, czytanie Pisma Œwiêtego. Mo¿na to robiæ w gronie rodzinnym, dziel¹c 
siê tym, co siê w nas rodzi pod wp³ywem tej lektury. W ten sposób czas Wielkiego Postu stanie siê nie tylko 
czasem przemiany naszego w³asnego ¿ycia, ale te¿ zbli¿ania siê do naszych bliskich, zacieœniania wiêzi 
rodzinnych.

3. W okresie Wielkiego Postu w naszym koœciele s¹ odprawiane nabo¿eñstwa: Drogi Krzy¿owej - w pi¹tek 
o godz. 17 . W niedzielê po Mszy œw. o godz.11  Gorzkie ̄ ale.

4. Za udzia³ w ka¿dym z tych nabo¿eñstw mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami (stan 
³aski uœwiêcaj¹cej, przyst¹pienie tego dnia do Komunii œw., modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego, 
wyzbycie siê przywi¹zania do grzechu nawet lekkiego). Mo¿emy go ofiarowaæ za siebie lub za zmar³ych. 
Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca ³aski, by coraz bardziej upodabniaæ siê do naszego mi³uj¹cego 
Boga.

5. W okresie Wielkiego Postu w liturgii skupiamy siê na wezwaniu do nawrócenia i medytacji wydarzeñ 
z ¿ycia Pana Jezusa, dlatego Koœció³ nie proponuje w tym czasie ¿adnych wspomnieñ œwiêtych 
z nielicznymi wyj¹tkami.

                               Wasz Proboszcz
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