
Uzupełnij:  1. Jezus czterdzieści dni przebywał w Duchu na …  2.  „i rzekł 
diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i … tego wszystkiego”  3. „Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz temu …, żeby się stał chlebem”.  4.  Jezus na 
pustyni był … przez diabła.   6. „Aniołom … rozkaże o Tobie, żeby Cię 

strzegli”  7. „Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili … 
królestwa świata”  8. „Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon 
i Jemu … służyć będziesz”   9. „Jezus „nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie … 
głód”.” 10.  „Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem, które … z ust 
Bożych”  11. Nie jesteśmy zdani na pastwę złego ducha – ma on nad nami tylko 
tyle władzy, ile mu jej …  12.  Aniołom swoim rozkaże byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o ...; 13.  „Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko … Twoje.” 
14. „Nie … wystawiał na próbę Pana, Boga swego .” 15. „Pokusa stanowi okazję 
do podjęcia decyzji: kogo wybieram, komu …, komu powierzę swoje życie”. 

Fragment Ewangelii, który 
odsłania największe  

słabości naszej ludzkiej 
natury kolejne pięty 
achillesowe: -  nasycić 
samego siebie; ... zwracać 
uwagę na siebie, gramolić 
się na podwyższenie, jak na 
narożnik świątyni, by nas 
oglądali, podziwiali, patrzyli 
jacy to jesteśmy ...                      
Jak groźny jest pierwszy 
atak diabła ...  – Jezus, 
chociaż słania się z głodu, 
nie przemienia kamienia               
w chleb, bo uważa,                     
że potrzeby cielesne 

człowieka nie mogą go uczynić niewolnikiem własnego ciała. ...                         
Nie je, a jednak żyje i nie umiera. Głosi, że Duch może wzmacniać nie tylko ducha, 
ale i ciało człowieka. – Najtrudniejsze umartwienia, które poskramiają wrodzona 
potrzebę ciała ludzkiego, są możliwe, ponieważ jest modlitwa, komunia święta, 
aniołowie, którzy przychodzą i pomagają człowiekowi. [x. Jan Twardowski].  

 Warto zauważyć, że Jezusa Człowieka wyprowadził na pustynię nie zły 
duch, ale dobry. Bóg często przeprowadza nas przez trudną drogę doświadczeń, 
cierpień, upokorzeń, pokus, ale nie po to, aby nas zniszczyć, ale wydobyć to,         
co najlepsze. W trudnościach mamy się trzymać ręki Boga, a nie ogona diabła.                            

[J. Twardowski, W świetle Ewangelii 05. s.205].  
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Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 
(Mt 4,4b)                Łk 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.                                         
Pokusa stanowi okazję do podjęcia decyzji: kogo wybieram, komu zaufam, komu powierzę 
swoje życie. Nie zdani na pastwę złego ducha – ma on nad nami tylko tyle władzy, ile mu jej 
udzielimy. Kusi nas, roztacza przed nami iluzje szczęścia i radości; jednak decyzja, czy               
go usłuchamy, należy do nas. Dzisiejsze czytania to Dobra Nowina o tym, że jesteśmy               
na drodze zbawienia i że „wzywając imienia Pańskiego”, podejmując decyzję wiary, 

zaufania Bogu, możemy przezwyciężyć pokusy podsuwane nam przez Złego.                          
[O. P. Ciesielski OP & Ł. Kubiak OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 19]. 

 Ojciec Franciszek -  W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech Wielki 
Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej 
intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go 
doświadczać” (Misericordiae Vultus, 17). Przez wezwanie do słuchania Słowa 
Bożego oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana” pragnąłem podkreślić prymat 
modlitewnego słuchania Słowa Bożego, zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie Boże 
jest bowiem przesłaniem skierowanym do świata, ale każdy chrześcijanin jest 
powołany do tego, by sam go doświadczać. Dlatego w czasie Wielkiego Postu 
roześlę Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich żywym znakiem Bożego 
przebaczenia i bliskości. - Po przyjęciu od archanioła Gabriela Dobrej Nowiny, 
Maryja w Magnificat profetycznie sławi miłosierdzie, z którym Bóg Ją wybrał. …                 
W tradycji prorockiej miłosierdzie – jak wskazuje etymologia tego słowa – ma ścisły 
związek z matczynym łonem (rahamim) i z dobrocią  wielkoduszną, wierną                          
i współczującą (hesed), praktykowaną w związkach małżeńskich i w rodzinie.                        
[z ORĘDZIA NA WIELKI POST 2016].                                     
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 Jan Paweł II  -  Chrystus wiele razy mówił „czuwajcie!” Co to znaczy: „czuwam”? 

To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie 
zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. 
Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w 
ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam -                          
to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność.  
[Częstochowa,1983].            Stefan Kardynał Wyszyński - Krzyż jest dla 

współczesnego świata wyrzutem sumienia, bo przypomina wywyższenie 
poniżonego dziś człowieczeństwa. Dlatego obecnie jest tak odrzucany.  [Kromka 
Chleba, 2008, s.21] 

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:  I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty 
tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie Duch Święty.                                        
II -  Meditatio –Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Znamy powiedzenie, które 
mówi: „Do trzech razy sztuka” – dodajmy - „i powinno się udać”. Diabłu się nie 
udało, jak wynika z treści niedzielnej Ewangelii. Trzy razy z ust Bożego Syna 
usłyszał zdecydowane „nie”. W tych trzech pokusach tak naprawdę kryła się jedna. 
Zły chciał za wszelką cenę pokłócić Ojca z Synem, doprowadzić Jezusa, Nowego 
Adama do aktu nieposłuszeństwa jak kiedyś rajskiego Adama, doprowadzić do 
tego, aby Jezus zbawiał ludzi, nie licząc się z wolą Ojca. Jezus nie uległ, okazał 
posłuszeństwo, nie zszedł ani o milimetr z drogi, którą mu wyznaczył Ojciec, drogi 
ofiary, miłości, krzyża.  Trzeba mi pamiętać, że kuszenie nie ominie także i mnie, 
ucznia Jezusa. Także i ja będę kuszony na różne sposoby, zdecydowanie więcej 
niż trzy razy. Będę kuszony, aby w życiu nie liczyć się z wolą Bożą, wierzyć                         
w Boga, a żyć po swojemu, na własny rachunek, tak jak mi się podoba. Będę 
kuszony do nieposłuszeństwa. Zły gotowy jest „łaskawie” zgodzić się na to, aby                     
w świątyni mego życia główny ołtarz był poświęcony Bogu pod warunkiem, że na 
bocznych kult będą odbierały bożki tego świata i to im zdecydowanie poświęcę 
więcej czasu, sił, zainteresowania, serca. Trzeba mi wówczas pamiętać, że mój 
Bóg nie jest jednym z wielu bogów, choć może głównym, wyjątkowym, najbardziej 
„atrakcyjnym”. On jest Jedynym Bogiem i Panem i nie ma innego. Czy pamiętam? 
Czy usunąłem ze świątyni mego życia ołtarze, ołtarzyki poświęcone jakimś tam 
bożkom? - Czy nie ma w niej ołtarza, na którym składam ofiary, dary, hołdy 
samemu sobie? A może świątynia mego życia zamieniła się w świątynię ateizmu, 
niewiary, bezbożnictwa? Czy jestem posłusznym dzieckiem, zakonnikiem, 
podwładnym, chrześcijaninem? Tak naprawdę to najlepszy i najsmaczniejszy jest 
chleb z mąki, kupiony u Pana Witka w piekarni na rogu, a nie z kamieni. Zamiast 
rzucać się w dół z narożnika świątyni, ja wolę skoczyć na bandżi. Jest frajda i nie 
trzeba angażować w to aniołów. Bogactwo, które mam, to owoc mojej ciężkiej, 
uczciwej, solidnej pracy bez układów, kolesiostwa, protekcji. Kłaniam się zaś                       
z grzeczności starszym, kobietom, i z bojaźni Panu Bogu i tylko Jemu pragnę 
oddawać pokłon i Jemu służyć. Diabłu zaś odpowiadam: „W Imię Jezusa 
Chrystusa, idź precz, szatanie”! Nic więcej nie mam ci do powiedzenia.                                        
III - Actio/oratio - Teraz ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów 
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym 
pomóc modlitwa psalmu: Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest 
zawsze przede mną. (Ps 51, 5)   IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem...    
To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach 
dnia: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste.                                                   
[z: www.Katolik  - x. R. Stankiewicz SDS].   

                                          OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                  

.                                .                       I Niedziela Wielkiego Postu                                       

.            14  lutego 2016r. 

1. Dziś przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu, który znakiem posypania głów 
popiołem, rozpoczęliśmy w ubiegłą środę. Przypominamy, że nabożeństwa 
pokutno – pasyjne będą: w niedziele o g. 17.00 – Gorzkie Żale, a w piątki Droga 
Krzyżowa:  o 17.30 – dla dzieci, a dla dorosłych i młodzieży, po Mszy św. 
wieczornej.                                
Zachęcamy  do  wypełniania najprzedniejszych  dobrych  uczynków:      modlitwy,      
postu i jałmużny. Na czas Wielkiego Postu wystawiony jest krzyż do adoracji                           
i ucałowania na znak naszej wdzięczności Zbawicielowi za Jego Mękę dla naszego 
zbawienia. Przy nim tradycyjnie wystawiona jest puszka na ofiary na kwiaty do 
Grobu Pańskiego.                                    
2. Przed kościołem, po każdej Mszy św. Zespół „Caritas” zbiera ofiary do puszki                        
na cele dobroczynności naszej parafii. „Bóg zapłać” za wsparcie!                                     
3. W tym tygodniu wystawiony będzie przy ołtarzu św. Antoniego kosz na dary 
serca dla ubogich na świąteczne paczki. Podzielmy się z biedniejszymi od siebie!  
4. W najbliższą środę, 17 lutego, o godz. 17.30 w kościele odbędzie się 
modlitewne spotkanie Rycerstwa Niepokalanej naszej parafii.                             
5. W przyszłą niedzielę  przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka                      
do puszki na rzecz Pomocy Kościołowi  Misyjnemu na  Świecie,  na tzw. Fundusz                
„Ad Gentes”.                                       
6. Na regale obok ołtarza św. Teresy wyłożona jest prasa katolicka, do której 
nabywania i lektury serdecznie zachęcamy. Z serca dziękujemy za sumienne 
opłaty za prasę!  ----------------------------------------------------------------------------- 

Już w Środę Popielcową nie trudno zauważyć, że Wielki Post to czas doskonalenia 
mądrości. Przez kolejne niedziele Kościół przypomina podstawowe zasady mądrego 
postępowania …                              
Kościół przypomina o niebezpieczeństwie, jakie grozi każdemu wierzącemu człowiekowi. 
Jest nim misternie założona sieć władcy tego świata, który za wszelką cenę chce 
podporządkować sobie człowieka. Ostrzeżenie to zawarte jest we fragmencie Ewangelii 
mówiącym o kuszeniu Jezusa. Trzeba mieć dobry wzrok i umieć przewidywać, by dostrzec 
fatalne konsekwencje pozornie rzecz biorąc bardzo korzystnych sugestii władcy tego świata. 
Gra on na czułej strunie naszego serca, która wydaje najpiękniejsze melodie, gdy człowiek 
coś otrzymuje na własność. W pogoni za szczęściem posiadania wielu, mimo ostrzeżeń, 
wchodzi w pajęczą sieć władcy tego świata, a omotani przez niego wkrótce odkrywają,                       
że za cenę posiadanych dóbr stracili wolność. Z reguły jest już wtedy za późno. Wyrwanie 
się z tej sieci o własnych siłach staje się wprost niemożliwe. Pająk cieszy się zdobyczą,                      
a człowiek jęczy w niewoli. Ponieważ jest to zasadzka przygotowana na człowieka                           
od zarania dziejów, Bóg wskazał konkretny środek umożliwiający bezpieczne życie                          
w pobliżu misternie zamaskowanej sieci. Wezwał do składania ofiary, czyli do dobrowolnego 
oddania części tego, co posiadamy, Jemu lub ludziom potrzebującym pomocy. …  Kto umie 
mądrze dawać, nigdy nie wpadnie w sieć pająka obiecującego szczęście ukryte                                 
w posiadaniu … [Pajęcza sieć, Ks. Edward Staniek]  
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