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Pustynia w Piśmie Świętym oznacza miejsce od-

ludne, niezamieszkane, niebezpieczne z powodu 

zdarzających się tam bandyckich napadów. Ucho-

dziła za miejsce przebywania złych duchów i kusze-

nia. Na jednej z pustyń, a dokładnie na Pustyni Judz-

kiej pomiędzy Jerozolimą a Jerychem oraz pomiędzy 

Jordanem a pasmem górskim, według zapisu Mateu-

sza Jezus był kuszony przez diabła. Dzieje się to bez-

pośrednio przed rozpoczęciem publicznej działalno-

ści Jezusa – głoszenia Królestwa Niebieskiego. 

Pustynia staje się symbolem walki dobrych pragnień 

i przeciwności. Jest czasem oczyszczenia i przygoto-

wania do ważnych wydarzeń. 

Diabelskie pokusy przytoczone przez Mateusza do-

tyczą najbardziej ponętnych spraw: potrzeb ciele-

snych (głód), władzy (rzuć się w dół!) i bogactwa 

(wszystkie królestwa). 

Jednak nie sama pokusa jest istotna w dzisiejszym 

fragmencie. Istotny jest sposób walki z pokusą. Jezus 

podaje bardzo konkretny: słowo Boże. Jezus na 

każdą z pokus odpowiada szatanowi słowem Bożym, 

także wtedy, gdy i szatan próbuje się na to słowo po-

woływać („Napisane jest…”). Szatan jednak jest oj-

cem kłamstwa stąd jego interpretacja słowa Bożego 

jest zawsze kłamliwa, oszukańcza. 

Gdy więc rozpoczyna się Wielki Post, kolejny w na-

szym życiu, to weźmy do ręki Biblie – słowo Boga – 

i uczyńmy ją narzędziem walki ze złymi duchami, 

które na wielkopostnej pustyni próbują nas kusić,  

by jednak nie podejmować żadnej walki – by się nie 

trudzić, bo to nie ma sensu. Pozwólmy objawić moc 

słowa Bożego w naszym życiu w czasie tego wielko-

postnego czasu. 

ks. Krzysztof 

 

  

 

1. W poniedziałek o g. 17.00 spotkanie dla dzieci 

przygotowujących się do Komunii świętej.   

2. We wtorek o g. 19.30 zapraszamy na adorację Naj-

świętszego Sakramentu, która w Wielkim Poście jest 

tradycyjnie połączona ze śpiewem Lamentacji Jere-

miasza. 

3. Nowenna do M.B. N. Pomocy w środę po Mszy 

św. o godz. 18.00 , a o g. 19.30 spotkanie biblijne 

"Wieczór z Biblią w ręku". Tematem środowego 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 4, 1-11) 

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 

kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści 

dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli 

jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 

stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napi-

sane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek,  

ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bo-

żych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świę-

tego, postawił na szczycie narożnika świątyni  

i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się  

w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da 

rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, 

byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie 

będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 

swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo 

wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 

świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam 

Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi po-

kłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szata-

nie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, 

będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przy-

stąpili aniołowie i usługiwali Mu.” OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
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spotkania będzie Ewangelia według św. Mateusza. 

Zapraszamy do poznawania Biblii i wspólnej modli-

twy szczególnie w Wielkim Poście.   

4. Przypominamy, że w czwartek o g. 19.00 w ko-

ściele odbędzie się spotkanie organizacyjne dla 

uczestników parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świę-

tej. Do tego dnia pielgrzymi dokonują wpłaty pozo-

stałej kwoty za pielgrzymkę. 

5. W piątek: o g. 17.00 nabożeństwo Drogi krzyżo-

wej dla dzieci z komunią świętą ; Msza święta  

i Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.00 (w czasie 

tej Mszy św. tradycyjnie taca na kwiaty do Grobu 

Pańskiego), Droga krzyżowa dla młodzieży i pracu-

jących do późna przygotowana przez Wspólnotę 

Młodzieżową naszej parafii o g. 20.00. Zachęcamy 

do licznego udziału. 

6. W piątek o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży   

w salce. 

7. Spotkanie Scholki dziecięcej w sobotę o g. 10.00, 

dla lektorów o g. 11.00, dla ministrantów o g. 12.00. 

8. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. 

9. Przyszła niedziela II Wielkiego Postu. Msze św. 

godz. 8.00; 9.30,11.00 i 16.00 ( Taca remontowa),  

o g. 15.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem 

Pasyjnym. 

10. Jeszcze dzisiaj, można regulować opłaty za ławki 

po Mszach św. o g. 8 i 9.30. 

11. Na bocznych ołtarzach, wyłożone są skarbonki 

na Jałmużnę Wielkopostną. Zachęcamy całe rodziny 

do włączenia się w tę akcję. 

12. Parafialny Zespół Caritas zaprasza do włączenia 

się w wielkopostną akcję "Koszyk wielkanocny". 

Dzisiaj rodziny lub grupy rodzin mogą pobrać z za-

krystii kosze, które napełnione produktami spożyw-

czymi przynosimy do V niedzieli Wielkiego Postu  

(2 kwietnia). Produkty spożywcze zostaną przeka-

zane dla ubogich rodzin mieszkających na Ukrainie, 

gdzie pracuje ksiądz pochodzący z naszej diecezji. 

Ponadto przy obrazie Matki Bożej można składać 

pojedyncze produkty spożywcze oraz ofiary na po-

moc rodzinie syryjskiej, którą nasz Caritas Para-

fialny wspiera finansowo. 

13. Zapraszamy do wzięcia udziału w tradycyjnym 

rodzinnym "Konkursie wielkanocnym". Tym razem 

zadanie konkursowe polega na własnoręcznym 

ozdobieniu białej świecy, której wysokość nie może 

być mniejsza niż 20 cm, a średnica nie mniejsza niż 

6 cm. Świeca musi być ozdobiona przynajmniej 

dwoma motywami religijnymi związanymi z Wielką 

Nocą. Sposób i technika wykonania jest dowolna. In-

formacje o konkursie na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej. Termin składania prac upływa 8 kwiet-

nia o g. 10.00. Ogłoszenie wyników w Niedzielę 

Zmartwychwstania podczas Mszy św. o g. 11.00. 

Główną nagrodą jest 12-osobowy serwis kawowy. 
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18.00 
1.+ Kazimierza Mutka 1r.śm. 

2.+ Adama Skrzypkowskiego wsp.m. 
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18.00 
1.+ Czesława Mudlaff (r.ur.) i Jerzego. 

2.o pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju 
śr
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a
  

18.00 1.+ Piotra i Jadwigę Narloch. 

2. w pewnej intencji 
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18.00 

1. + ojców Leona Kowalskiego 

(15r.śm.) i Zygfryda Nikrandt. 

2. + Alfonsa Ciskowskiego (r.ur.)  

i zmarłych z rodziny 
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18.30 

1. + Klarę, Władysława Szornak;  

Stefanię i Franciszka Bianga i brata 

Franciszka. 

2. o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla mamy w 75 urodziny 

19.00 + Kazimierza (70 r.ur.) i Franciszka 

wsp.m. 
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16.00 
+ męża Stanisława (r.ur.) i syna  

Zdzisława Gruba 

17.00 

+ Heladię, Adriana(6r.śm.), Zbigniewa 

Michalskich; Pawła, Władysława,  

Katarzynę Adrian 
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II Niedziela Wielkiego Postu 

8.00 
+ męża i ojca Stanisława; Wandę,  

Tadeusza Kormann i siostrę Stefanię 

9.30 
+ Monikę Semmerling (6r.śm.);  

Kazimierza, Rafała i Zytę Okon 

11.00 + Pawła Bemke 14r.śmierci 

16.00 + Joannę Kędzierską 3r.śmierci 

INTENCJE MSZALNE 
 


