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W wielkim Poœcie Bóg stawia nam jedno zasadnicze pytanie: „Czy twoje
¿ycie jest zgodne z zamys³em, jaki mam wobec ciebie?”. Doœwiadczenia
ca³ych pokoleñ wielkich œwiêtych i zwyczajnych chrzeœcijan dowodz¹,
¿e najprostsz¹ drog¹ do poznania odpowiedzi na to pytanie jest jakiegoœ rodzaju
post cielesny w po³¹czeniu z wiêksz¹ gorliwoœci¹ w sprawach duchowych.
Poœwiêcaj¹c wiêcej uwagi Bogu, a mniej w³asnym przyjemnoœciom, uczymy siê
s³uchaæ Jego g³osu i odkrywaæ Jego wolê wzglêdem nas.
Pomimo zapracowania i przemêczenia podnieœmy wzrok na Jezusa
i pos³uchajmy Jego g³osu. Spróbujmy równie¿ skoncentrowaæ siê na jednej
przynajmniej dziedzinie naszego ¿ycia, w któr¹ wkrad³ siê grzech. Postanówmy
sobie pokonaæ go z Bo¿¹ pomoc¹. Oka¿my siê zwyciêzcami nie tylko w naszym
prywatnym ¿yciu, ale i na zewn¹trz – na przyk³ad modl¹c siê za swoje œrodowisko,
swoj¹ parafiê, troszcz¹c siê o kogoœ potrzebuj¹cego pomocy, podejmuj¹c
konkretne zaanga¿owanie w swojej parafii.
Wielki Post jest równie¿ okazj¹ do zbadania swojego ¿ycia w œwietle s³owa
Bo¿ego. Prowokuje nas do stawiania pytañ: „Czy nie ¿yjê poni¿ej swoich
mo¿liwoœci, rezygnuj¹c z pomocy jak¹ daje mi Chrystus?”, „Czy doœwiadczam
zwyciêstw w tych dziedzinach mojego ¿ycia, które nie s¹ jeszcze w pe³ni poddane
Bogu?”, „Czy mo¿e czujê siê tak bezradny, ¿e powala mnie nawet najmniejsza
pokusa?”
W ramach postanowieñ wielkopostnych postaw sobie za cel umocnienie swoich
„pozycji” w walce duchowej. Na pocz¹tek odnów na modlitwie przyrzeczenia
chrzcielne. Uœwiadom sobie na nowo, ¿e przez chrzest przechodzisz z niewoli do
wolnoœci, z pustyni grzechu do Ziemi Obiecanej, ze œmierci
do ¿ycia. Wbrew pozorom nie jest to tylko æwiczenie
intelektualne. Nie da siê sprowadziæ wiary do pozytywnego
myœlenia! Dlatego wpatruj¹c siê w Chrystusa otwieraj siê na
Jego dzia³anie i oddawaj Mu siê do dyspozycji, a zobaczysz
cuda Ducha Œwiêtego w swoim ¿yciu. Skupmy nasze serca
na Bogu. Proœmy Go o nadziejê i odwagê. B¹dŸmy mocni
i mê¿ni. Niech Bóg b³ogos³awi nas wszystkich!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (4,1-13)
Jezus pe³en Ducha Œwiêtego, powróci³ znad Jordanu i czterdzieœci dni
przebywa³ w Duchu na pustyni, gdzie by³ kuszony przez diab³a. Nic w owe dni
nie jad³, a po ich up³ywie odczu³ g³ód. Rzek³ Mu wtedy diabe³: Jeœli jesteœ
Synem Bo¿ym, powiedz temu kamieniowi, ¿eby siê sta³ chlebem.
Odpowiedzia³ mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek.
Wówczas wyprowadzi³ Go w górê, pokaza³ Mu w jednej chwili wszystkie
królestwa œwiata i rzek³ diabe³ do Niego: Tobie dam potêgê i wspania³oœæ tego
wszystkiego, bo mnie s¹ poddane i mogê je odst¹piæ, komu chcê. Jeœli wiêc
upadniesz i oddasz mi pok³on, wszystko bêdzie Twoje. Lecz Jezus mu
odrzek³: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu
samemu s³u¿yæ bêdziesz. Zaprowadzi³ Go te¿ do Jerozolimy, postawi³
na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ do Niego: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê
st¹d w dó³! Jest bowiem napisane: Anio³om swoim rozka¿e o Tobie, ¿eby Ciê
strzegli, i na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi
o kamieñ. Lecz Jezus mu odpar³: Powiedziano: Nie bêdziesz wystawia³
na próbê Pana, Boga swego. Gdy diabe³ dokoñczy³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³
od Niego a¿ do czasu.
* * * * * * * * * * * *
NASZE POKUSY
Historia Jezusa na pustyni opowiada o
pokusach z³ego ducha i o tym, jak je
przezwyciê¿aæ. Analizuj¹c odpowiedzi Jezusa,
odnajdujemy wskazówki dla naszego
postêpowania.
Pustynia jest symbolem duchowych zmagañ
cz³owieka. Jezus udaje siê tam pe³en Ducha
Œwiêtego. Zanim rozpocznie walkê z szatanem, nape³nia siê moc¹, któr¹
otrzymuje od Ojca. Ten fakt oznacza, ¿e kiedy Bóg dopuszcza na nas pokusy,
najpierw udziela nam swojej ³aski, abyœmy mogli stawiæ im czo³a. Nie jest jak widz
ogl¹daj¹cy walkê, ale jak ojciec, który zawsze walczy po stronie swojego dziecka.
Pierwsza pokusa dotyczy naszych potrzeb. Czasem wydaje siê, ¿e s¹ rzeczy,
bez których nie potrafilibyœmy ¿yæ. Œwiat reklamy dodatkowo potêguje w nas to
wra¿enie. Jezus nie odrzuca naszych pragnieñ ani potrzeb, ale uœwiadamia nam,
¿e jako osoby wierz¹ce mamy karmiæ siê S³owem Bo¿ym. Ono zawiera prawdê
o naszym ¿yciu i odpowiedŸ na najtrudniejsze pytania.
W drugiej pokusie Jezus prostuje nasze myœlenie na temat systemu wartoœci.
Bogactwo, w³adza czy uroda nie s¹ w ¿yciu najwa¿niejsze. Bardziej powinno
zale¿eæ nam na pielêgnowaniu relacji z Bogiem, bo od Niego zale¿y nasze
szczêœcie: „Có¿ bowiem za korzyœæ odniesie cz³owiek, choæby ca³y œwiat zyska³,
a na swej duszy szkodê poniós³?”.
W trzeciej pokusie Jezus objawia nam nasz¹ godnoœæ. Jest ona darem Bo¿ym
i nikt nie mo¿e nam jej odebraæ. Bez wzglêdu na pope³nione grzechy Bóg zawsze
nas kocha i dla Niego jesteœmy bezcenni. Warto o tym pamiêtaæ, kiedy
rozpoczynamy czas nawrócenia.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)
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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
Grzech pierworodny
Pan Bóg umieœci³ Adama I Ewê w raju, gdzie byli bardzo
szczêœliwi. Aby uchroniæ ludzi przed z³em Pan Bóg chcia³, aby
pierwsi rodzice byli mu pos³uszni. Dlatego zakaza³ im spo¿ywaæ
owoce z jednego drzewa, które ros³o w œrodku raju. Przez
pos³uszeñstwo ludzie mogli okazaæ Panu Bogu swoj¹ wdziêcznoœæ
i uznaæ, ¿e tylko Pan Bóg jest ich Ojcem i Panem.
Szatan zazdroœci³ ludziom szczêœcia. Przybra³ postaæ wê¿a i namówi³ Ewê do
pope³nienia grzechu. Ewa us³ucha³a szatana, zerwa³a owoc z drzewa zakazanego
i zjad³a. Nastêpnie da³a Adamowi i on tak¿e zjad³. Pierwsi rodzice utracili ³askê
uœwiêcaj¹c¹, czyli przyjaŸñ, któr¹ Bóg ich obdarzy³ i zostali wypêdzeni z raju.
Od tej chwili ka¿dy cz³owiek musi w ¿yciu ciê¿ko pracowaæ, cierpieæ i umieraæ.
Niepos³uszeñstwo pierwszych rodziców wobec Boga nazywamy grzechem
pierworodnym. Przez niepos³uszeñstwo Adama i Ewy wszyscy staliœmy siê
grzesznikami.
Gdzie Pan Bóg umieœci³ Adama i Ewê? Pan Bóg umieœci³ Adama i Ewê w
raju.
Jak nazywa siê grzech, który pope³nili pierwsi rodzice? Grzech, który pope³nili
pierwsi rodzice, nazywamy grzechem pierworodnym i ten grzech przechodzi
na wszystkich ludzi.

Sakrament bierzmowania
Jak¹ rolê maj¹ do spe³nienia rodzice dziecka i chrzestni
podczas chrztu?
Podczas chrztu rodzice dziecka prosz¹ o chrzest swego
dziecka i podejmuj¹ siê wychowania dziecka w wierze
katolickiej. Chrzestni wyra¿aj¹ gotowoœæ okazywania pomocy
rodzicom dziecka w wype³nianiu ich obowi¹zku. W imieniu
dziecka rodzice i chrzestni wyrzekaj¹ siê z³a, grzechu
i przyjmuj¹ wiarê Koœcio³a.
Kto mo¿e zostaæ chrzestnym?
1. Chrzestnych wybieraj¹ rodzice dziecka spoœród ludzi wierz¹cych
i prowadz¹cych ¿ycie religijne.
2. Chrzestny powinien mieæ ukoñczone 16 lat, byæ katolikiem, który przyj¹³
sakrament bierzmowania i Eucharystii.
3. Nie mog¹ pe³niæ roli chrzestnych ci, którzy s¹ w karach koœcielnych, którzy s¹
niepraktykuj¹cy, osoby pozostaj¹ce w cywilnych zwi¹zkach ma³¿eñskich bez œlubu
koœcielnego. Chrzestnymi nie mog¹ byæ rodzice dziecka.
4. Chrzestni powinni okazaæ przed chrztem zaœwiadczenie ze swojej parafii,
¿e mog¹ pe³niæ tak¹ funkcjê.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

s
Modlitwa

Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Koñcz¹ siê w³aœnie trwaj¹ce od Œrody
Popielcowej Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
2. W³¹czmy siê w g³êbokie prze¿ycie tego czasu przez intensywniejsz¹ modlitwê osobist¹
i wspólnotow¹. Tej drugiej bêdzie sprzyja³ udzia³ w nabo¿eñstwach wielkopostnych: w pi¹tki
30
w naszym koœciele o godzinie 17 odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹, a w niedziele po Mszy Œw.
00
o godzinie 11 Gorzkie ¯ale. Do udzia³u w tych nabo¿eñstwach zachêcam wszystkich
Parafian: dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Pamiêtajmy o osobistych umartwieniach, a tak¿e
o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
3. Przypominam, ¿e w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzy¿owanego: „Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu” oraz za udzia³ w Drodze Krzy¿owej, a tak¿e
w ka¿d¹ niedzielê za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯ali oraz za odprawienie przynajmniej
trzydniowych rekolekcji mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
W tym tygodniu, w pi¹tek, 22 lutego, przypada œwiêto Katedry Œwiêtego Piotra Aposto³a. Ju¿
od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pami¹tkê za³o¿enia gminy chrzeœcijañskiej i obrania
Wiecznego Miasta przez œwiêtego Piotra Aposto³a na stolicê Koœcio³a Chrystusowego.
Symbolem w³adzy Piotrowej sta³a siê potê¿na bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem
pierwszego biskupa Rzymu. Ale nie o sam¹ budowlê przecie¿ chodzi. Œwiêto jest przede
wszystkim okazj¹ do wyra¿enia czci œwiêtemu Piotrowi i ka¿demu jego nastêpcy, którzy
zgodnie z wol¹ Chrystusa zostali postawieni jako pasterze ca³ego Koœcio³a powszechnego.
Przez tyle lat wielk¹ modlitewn¹ mi³oœci¹ otaczaliœmy b³ogos³awionego Jana Paw³a II,
o którym z tak¹ dum¹ mówiliœmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów
00
oddania i modlitwy w intencji Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, który 28 lutego o godz. 20
zakoñczy swój pontyfikat. Módlmy siê tak¿e o wybór Jego nastêpcy. Naszym obowi¹zkiem
jest wspieraæ pastersk¹ pos³ugê Ojca Œwiêtego w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
Wasz Proboszcz
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