
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 
kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan zo-
stał uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"  
(Mk 1, 12-15)  

Słowo Boże  

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek (19.02.18) 18.00   + Alfons Kleina (int. popogrzebowa)  

--------------------- 

Wtorek 20.02.18)   18.00  + Urszula Koślacz w dniu urodzin; rodzice  

--------------------- 

Środa (21.02.18)  18.00  +  Zofia (4. r. śm.), Dymitr Legieć; zm. z rodz.  

--------------------- 

Czwartek (22.02.18) 18.00  + Helena Modrzejewska (int. Zakładu Pogrzebowego) 

--------------------- 

Piątek (23.02.18)  18.00  +  Stefania Szczeciak  
         (int. Róży Różańcowej z Ostromecka)  

--------------------- 

Sobota (24.02.18)   18.00 + mąż Franciszek First w r. śm.; syn Marek; Teresa  

 
--------------------- 

Niedziela  (25.02.18)  8.00   +  Franciszek, Katarzyna Malankowscy; Irena Majewska;  
          Stanisław Kwiatkowski; Stanisław, Rozalia Kalinowscy; 
          Wiorowscy, Malankowscy 

 

                                    9.30    + Bernard, Maria, Waleria Urbańscy; Anna Sikora;  
             Józef Palczewski  

 

              11.00  +  mąż Edwin Binkowski w 8. r. śm.;  
          Arletta, Kazimierz Malewicz; Roland, Maria Kupiec;  
                    zmarli z rodziny 
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Chwila refleksji 

Człowiek wzrasta przez podejmowanie mądrych decyzji. Decyzje zapadające w głębi serca i konsekwentnie wprowa-
dzane w życie tworzą człowieka. Przez nie współpracuje on ze Stwórcą w  doskonaleniu siebie samego. Kto umie rezy-
gnować z łatwego dobra, które go nie ubogaca, i sięgać po wartości prawdziwe, życie wygra. 
Czas podejmowania decyzji jest czasem pozostawania równocześnie w  zasięgu pokusy i łaski. Pokusa wzywa do zado-
wolenia się dobrem łatwym, lecz nietrwałym. Łaska wzywa do zrezygnowania z  tego dobra i opowiedzenia się  
po stronie dobra prawdziwego. Człowiek winien dobrze przemyśleć sugestie jednej i  drugiej strony i dobrowolnie 
opowiedzieć się za jedną z nich. Chodzi o dobrowolne zajęcie stanowiska, czyli o pełną odpowiedzialność za wszystkie 
konsekwencje tej decyzji. Jeśli wybiera dobro wskazane przez łaskę, pokusa zostaje pokonana, a  człowiek zyskuje 
pokój i wolność. Jest to ważny krok na drodze ku dojrzałości. 
Samo znalezienie się w zasięgu pokusy nie jest jeszcze złem. Tu na ziemi jest to nawet w  pewnej mierze nieuniknione. 
Błąd polega na tym, że zbyt łatwo jej ulegamy, że nie znajdujemy czasu na spokojną ocenę dobra, jakie ona proponu-
je. Niewielu też ma ochotę wysłuchać argumentacji, jaką podaje łaska przestrzegając przed sięganiem po łatwe do-
bro. 
Jezus z Nazaretu podejmując dzieło nauczania, czterdzieści dni poświęcił na staranne przemyślenie i  przemodlenie 
metod, jakimi będzie się posługiwał w  głoszeniu i zakładaniu królestwa Bożego na ziemi. Decyzja nie była łatwa. 
Pojawiła się bowiem pokusa sięgnięcia po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa, w  którym jest pod dostatkiem 
łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji w  postaci cudów i w którym wszystkim się dobrze powodzi. Poku-
sę tę trzeba było odrzucić. Nigdy bowiem nie można stworzyć szczęśliwej wspólnoty z  ludzi, dla kórych najwyższymi 
wartościami jest dobrze zastawiony stół, pogoń od sensacji do sensacji i opływanie w bogactwa. 
Szczęście można budować tylko na umiłowaniu prawdy, która daje wolność. Do tej wielkiej wartości prowadzi zaś 
droga ubóstwa, wyrzeczenia i ciszy. Błogosławieństwa ogłoszone przez Jezusa, jako konstytucja Jego królestwa,  
są odpowiedzią na pokusy, z jakimi zmagał się już przed rozpoczęciem publicznej działalności. 
To, że On sam znalazł się w zasięgu pokusy, dowodzi, że i my nie potrafimy jej unikać. I nie o to chodzi. Czas pokusy  
to godzina podejmowania decyzji, a więc czas niezwykle cenny i twórczy. 
Jezus mając na uwadze wagę tych momentów w życiu, w których pojawia się pokusa, każe nam codziennie wołać  
do Ojca: „Nie wódź nas na pokuszenie”. W tej modlitwie nie chodzi o życie bez pokus, ale o umiejętność rozmowy 
z Ojcem wtedy, gdy pokusa się pojawi. Jeśli w godzinę pokusy człowiek rozmawia tylko z pokusą, na pewno jej ule-
gnie. Jeśli natomiast potrafi na jej temat porozmawiać z Bogiem, na pewno odniesie nad nią zwycięstwo. 
Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami. Sukces 
jednak zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi zrezygnować z  dobra łatwego i sięgnąć  
po dobro wielkie.  
Ks. Edward Staniek, http://mateusz.pl/czytania/2018  
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Ogłoszenia duszpasterskie 
 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 W kalendarzu liturgicznym w czwartek święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

 Od dziś można odbierać w biurze i w zakrystii kartki do spowiedzi wielkanocnej  
i składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

 W środę Msza św. z nowenną do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Po Mszy 
św. w salce spotkanie wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki. 

 W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa, następnie Msza św. Gorzkie Żale z rozwa-
żaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00. Za udział w tych nabożeństwach można 
uzyskać odpust zupełny.  

 W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, przed kościołem będzie zbiórka do pu-
szek na Dzieło Misyjne.  

Spotkania z kulturą  

Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć 

    Święty Jan Paweł II na początek Wielkiego Postu 

«Pamiętaj, że (…) w proch się obrócisz». Bytowanie na ziemi jest od początku wpisane 
w perspektywę śmierci. Nasze ciała są śmiertelne, to znaczy naznaczone nieuniknioną 
koniecznością śmierci. Żyjemy mając zawsze przed oczyma kres: każdy mijający dzień 
nieuchronnie przybliża nas do niego. A śmierć ma w sobie coś z unicestwienia. 
Wydaje się, że wraz ze śmiercią wszystko się dla nas kończy. I oto właśnie w obliczu 
takiej przygnębiającej perspektywy człowiek, świadom swojego grzechu, wznosi  
ku niebu wołanie nadziei: Boże, «stwórz we mnie serce czyste, odnów we mnie moc 
ducha, nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego». 
(Ps51[50],12-13) Także dzisiaj człowiek wierzący, który czuje się zagrożony przez zło  
i przez śmierć, wzywa tymi słowami Boga, wiedząc, że jest mu przeznaczone życie 
wieczne. Wie, że nie jest tylko ciałem skazanym po grzechu na śmierć, ale że ma 
równocześnie duszę, która nie umiera. Zwraca się zatem do Boga, który mocen jest 
stwarzać z nicości; do Boga, Syna Jednorodzonego, który stawszy się człowiekiem  
dla naszego zbawienia, umarł za nas i zmartwychwstał, a teraz żyje w chwale;  
do Boga, Ducha nieśmiertelnego, który ożywia i przywraca życie. (…) «Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię». To wezwanie, rozbrzmiewające na początku przepowiadania 
Jezusa, wprowadza nas w czas wielkopostny, który należy w szczególny sposób 
poświęcić nawróceniu i odnowie, modlitwie, postowi i dziełom miłosierdzia. 
Wspominając doświadczenie ludu wybranego, rozpoczynamy jak gdyby wędrówkę 
podobną do tej, jaką Izrael odbył przez pustynię do Ziemi Obiecanej. My także 
dotrzemy do celu; po kilku tygodniach pokuty zaznamy radości Paschy. Nasze oczy 
oczyszczone przez modlitwę i post będą mogły wyraźniej widzieć oblicze Boga 
żywego, ku któremu człowiek pielgrzymuje po różnych ścieżkach ziemskiego 
bytowania.   
(Watykan, 8.03.2000r. ) 

 
„To, że człowiek  

z niczego powstał, 
 nie jest jeszcze  

tragedią. 
Nawet jak się  

w proch rozsypie, 
       to może  

z prochu powstać. 
   Do nowego życia. 
     Myślę, że każda 

spowiedź 
      jest powsta-
niem z prochu”. 

 
ks. Jan Twardowski  

Dzisiaj zachęcamy do lektury książki ojca Adama Szustaka Oto człowiek. Droga krzyżowa z Jerozolimy.  
Autor, dominikanin, wędrowny rekolekcjonista, vloger, wyruszył z ekipą portalu Stacja7pl. do Jerozolimy,  
by odbyć drogę, którą przemierzył Jezus. Książka zawiera rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżo-
wej oraz piękne zdjęcia z Ziemi Świętej.  
Poniżej fragment książki: 

„Najczęściej szukamy wielkich olśnień, odkrywczych znaczeń tekstów Ewangelii, 
jakichś wywracających życie przemian, a tu celem jest to, by po prostu iść. Po-
dążać drogą, którą szedł Jezus, i mijać zakątki, ulice, patrzeć na ludzi. Podążać 
krok w krok za Nim, obok Niego, z Nim. Tak po prostu. Bo w tej drodze może 
być ukryta łaska dla nas. A w życiu chodzi właśnie o to, „by łaska siadła”.  
Tytuł: OTO CZŁOWIEK. Droga krzyżowa z Jerozolimy. 
Autor: o. Adam Szustak OP 
Wydawnictwo: Stacja 7 
Rok wydania: 2017  

 

Ważne sprawy 

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście? 

Zrezygnuj z narzekania ... skoncentruj się na wdzięczności. 
Zrezygnuj z pesymizmu ... stawaj się optymistą. 

Zrezygnuj z gorzkich sądów ... myśl życzliwie. 
Zrezygnuj z nadmiernej troski ... zawierz Opatrzności Bożej. 

Zrezygnuj ze zniechęcenia ... bądź pełen nadziei. 
Zrezygnuj z zawziętości ... powróć do przebaczenia. 
Zrezygnuj z nienawiści ... odpłacaj dobrem za zło. 

Zrezygnuj z negatywizmu ... bądź pozytywny. 
Zrezygnuj z gniewu ... bądź cierpliwszy. 

Zrezygnuj z małostkowości ... stawaj się dojrzalszy. 

 
Zrezygnuj ze smutku ... raduj się pięknem,  

które jest wokół ciebie. 
Zrezygnuj z zazdrości ... módl się o ufność. 

Zrezygnuj z obgadywania ... kontroluj język. 
Zrezygnuj z grzechu ... wracaj do cnoty. 

Zrezygnuj ze zrezygnowania ... wytrwaj!!!  


