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”.
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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.
10
11

x

x

P
Z

[J. Twardowski, W świetle Ewangelii 05. s.205].

"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie
Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę
(Ps 91);
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Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych (Mt 4, 4b);
Łk 4, 1-13

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez
Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni
nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu
Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł
Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł
do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są
poddane i mogę je dać, komu zechcę. 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”. Zawiódł Go
też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom
swoim da rozkaz co do ciebie, 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
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
Abyśmy doszli do paschy wieczystej; Doszli, bo jesteśmy w drodze. Zmiana jest zapisana
w naszej ludzkiej naturze. Składając dziś Ofiarę eucharystyczną, uroczyście
rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Czas pokuty to znaczy uczenia
się, jakich wyborów dokonywać w życiu. Co przyjąć, a co odrzucić, aby postępować
w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. On sam, w czasie kuszenia na pustyni, w swoich
wyborach karmił się Bożym słowem. Możemy wierzyć, że w czasie tego Wielkiego Postu
Jego słowo będzie blisko nas, aby nas prowadzić. [O. W. Czwichocki OP, "Oremus" Wielki
Post; 2007, s. 20];

Ojciec Franciszek - «Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych
i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę
naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa
i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia.
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla
siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na
nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości
Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście…
Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł
On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii
z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3).
Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść
nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone z niewoli
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21).
[z Orędzia na Wielki Post 2019];

św. Jan Paweł II - W liturgicznym okresie Wielkiego Postu wzywam was gorąco,
byście pozwolili prowadzić się Duchowi Bożemu, który może zerwać łańcuchy
egoizmu i grzechu. W duchu solidarności dzielcie się z tymi, którzy pozbawieni są środków
do życia. Dawajcie nie tylko z tego, co wam zbywa, ale również z tego, co jest dla was być
może niezbędne... [Z Orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 1988 r.]
Kardynał Śtefan Wyszyński - Jak Chrystus Pan wspiera swoich kapłanów
w tajemniczy, sobie tylko znany sposób, gdy mówią do ludu, tak wspiera ich słuchaczy
i mówi w sercach tych, którzy otaczają ambonę.. [Kromka Chleba , marzec 11];.
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… 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. … 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?... Czy Diabłu
odpowiadam: „W Imię Jezusa Chrystusa, idź precz, szatanie”! Nic więcej nie mam ci do
powiedzenia. - III - Actio/oratio - Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo - ...Módl się prosto i spontanicznie – Może
ci w tym pomóc modlitwa psalmu:... Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu (Ps 91);
IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha...
Powtarzaj w różnych porach dnia: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu
Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: "Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, Boże
mój, któremu ufam" (Ps 91);
[patrz: ks. Ryszard Stankiewicz SDS Oremus];
KALENDARIUM:
14. 03. – czw. – Wsp. św. Matyldy.- (ur. się w 895 -w Westfalii, jej matka, Reinhilda,
pochodziła z rodu królewskiego) … - Mając czternaście lat Matylda wyszła za mąż
za Henryka Ptasznika – późniejszego króla Niemiec... Jako Królowa nie szczędziła
pomocy potrzebującym – wierzyła, że w każdym z nich jest Chrystus i dzięki nim jest bliżej
Niego. Uważała się za matkę ludzi strapionych i zasmuconych. Mąż, Henryk, dał żonie
zupełną swobodę w czynieniu dobra... Matylda urodziła Henrykowi pięcioro dzieci –
Jadwigę, przyszłą żonę księcia Paryża Hugona Wielkiego i matkę Hugona Kapeta; Ottona,
przyszłego cesarza Niemiec; Gerbergę, późniejszą żonę francuskiego króla Ludwika IV;
Henryka I, księcia Bawarii oraz św. Brunona I arcybiskupa Kolonii. Małżeństwo przeżyło
wspólnie 25 szczęśliwych lat… Zmarła mając 73 lata.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
10 MARZEC 2019

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.
Dziś również przypada II niedziela m-ca. O g. 16.30 spotkanie Żywego
Różańca, a po spotkaniu formacyjnym udział w Gorzkich Żalach.
2. Po każdej Mszy św. przed kościołem Zespół Caritas zbiera ofiary do puszki
na cele dobroczynności naszej parafii. „Bóg zapłać” za wszelkie 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! Prosimy o dary żywnościowe, bez ubrań – przechowywania odzieży
z żywnością zabraniają przepisy sanitarne.
4. W przyszłą niedzielę przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka
do puszki na rzecz Pomocy Kościołowi Misyjnemu na Świecie, na tzw.
Fundusz „Ad Gentes”.
5. Za tydzień o g. 16.oo Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci przed
I Kom. Św. i ich rodziców.
6. Przez cały okres Wielkiego Postu, wzorem lat ubiegłych, po raz czwarty
w naszej archidiecezji i diecezji warszawsko-praskiej wyznaczone
są tzw. Kościoły stacyjne. Kościół stacyjny jest otwarty od g. 6.00 do 21.00.
W wyznaczonej świątyni cały dzień jest możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty, są specjalne nabożeństwa pokutno-pasyjne, adoracja N. Sakr. Punktem
kulminacyjnym jest Msza św.o g. 20.00.Wykaz kościołów jest wywieszony
w gablocie przed kościołem.
7. 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!..
KALENDARIUM cd.:
15. 03. – pt. – Święto św. Klemensa - kapłana i zakonnika - (1751-1484) … Ur. się na
Morawach. W Rzymie zetknął się z zakonem redemptorystów, do którego wstąpił. Po
otrzymaniu święceń kapłańskich wysłano go do Polski na Pomorze, ale ze względu ostrą
zimę zatrzymał się w Warszawie. Chwilowy postój przemienił się w pobyt trwający 21 lat.
Klemens otrzymał w opiekę kościół pw. św. Benona, dom sierot i szkołę rodzin
rzemieślniczych. 16. 03. – sb. - Wsp. św. Gabriela Lalemanta, zakonnika i męczennika
– (1610 -1649); Był jednym z francuskich misjonarzy jezuickich, pracujących w latach
1642-1649 wśród Indian Huronów i Irokezów w Ameryce Północnej, przede wszystkim
w Kanadzie. Pracował i zginął razem z Janem de Brebeuf ;

