
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. „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”. 

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. 
  [z Orędzia na Wielki Post 2019]; … Kto prowadzi 
wojnę, zapomina o ludzkości. …Stawia ponad wszystkim 
partykularne interesy władzy. Oddaje się diabolicznej                  
i perwersyjnej logice broni, która jest najbardziej odległa od 
Woli Bożej … Myślę o starszych, o tak wielu, którzy w tych 

godzinach szukają schronienia, o uciekających matkach           
z dziećmi. To bracia i siostry, dla których potrzeba pilnie 
otworzyć korytarze humanitarne, którymi zostaną 
przyjęci…] -  Z sercem zdruzgotanym tym, co dzieje się na 
Ukrainie, nie zapominajmy o innych wojnach w różnych 
częściach świata, jak w Jemenie, Syrii i Etiopii. 
Powtarzam: niech zamilknie broń! Bóg jest z budowniczymi 
pokoju, nie z tymi, kto używa przemocy. Bowiem kto miłuje 
pokój, jak głosi włoska konstytucja, odrzuca wojnę jako 
narzędzie przeciw wolności innych ludów i jako środek 

rozwiązywania międzynarodowych sporów [z Apelu Papieża 
Franciszka27.02.2022 13:08].                                             

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] 

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. J.T.].      

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dar owocnego 

przeżycia czasu Wielkiego Postu dla siebie i całego 
Kościoła ... 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

Apelujemy o modlitwę o pokój dla Ukrainy                         
i całej Europy! 

 

1 P   T  N I x x x x 

2 W  P   I  Ł   Ć 
3 x K  M  E  I   I 
4 x x x K  S  O  Y x 
5 x J  R  A  U x x x 

6 x S  O  M x x x x x 

7 x x W   Y  T   E 
8 x x x S  M   U x x 

9 x x x O  C   Ł x x 

10 x x P   H  D  I x 

11 U  Z   L   Y x x 

12 x K  M  E Ń x x x x 

13 x x x x x B  D   E 
14 B  D   E  Z x x x 

15 Z   F  M x x x x x 
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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. Zły duch ma 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”  04 s19]. 
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].   
Po co istnieje Kościół? -  Aby ludzie wspierali się 
wzajemnie. – Kościół pierwotny spotykał się, aby 

wspólnie czcić Boga, modlić się, śpiewać, pomagać 
sobie nawzajem i dodawać otuchy. Razem jedli, dzielili 
się wszystkim, co posiadali i dawali pieniądze biednym. 
Dziś Kościół postępuje tak samo, pomaga chrześcijanom żyć 

każdego dnia zgodnie z wolą Bożą. [G.Hollis i M. Piwowarski]. 

MODLITWA WIERNYCH -                        
1. Módlmy się  za Kościół święty, aby w tym czasie pokuty                         
i pojednania nieustanie ukazywał wszystkim ludziom miłosierną 
miłość Boga. - CIEBIE …                                                                  
2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,                                 
za biskupów, prezbiterów, diakonów, aby swoim nauczaniem 
wskazywali drogę prowadzącą do Pana.-…                                                  
3. Módlmy się  aby chrześcijanie w Wielkim Poście, przez 
modlitwę, umartwienie i dobre uczynki, umacniali w sobie siły do 
walki z pokusami szatana – CIEBIE …                                                 
4. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich 
rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby pamięć, że Chrystus 
przemieni nasze ciała, napełniała ich otuchą.                                            
5. Módlmy się, aby ludzie dla kariery, władzy i pieniędzy nie 
odrzucali wiary i nie deptali swej ludzkiej godności - …                 
6. Módlmy się za nas, tu obecnych, czas wielkiego postu był dla 
nas czasem nawrócenia i przemiany naszych serc.  - 
CIEBIE PROSIMY -   WYSŁUCHAJ NAS PANIE  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                    
I – Lectio - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii,                        
jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.          
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
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. Pamiętam, że kuszenie nie omija także ucznia 
Jezusa. I ja będę kuszony na różne sposoby … aby w 
życiu nie liczyć się z wolą Bożą, 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 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 ołtarzyki poświęcone 
jakimś tam bożkom? - Czy nie ma w niej ołtarza, na 
którym składam hołdy samemu sobie? A może świątynia 
mego życia zamieniła się w świątynię ateizmu, niewiary, 

bezbożnictwa? … -  Bogactwo, które mam, to owoc mojej 
ciężkiej, uczciwej pracy bez układów … protekcji…i tylko 
Panu Bogu pragnę oddawać pokłon i 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)   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]. KALENDARIUM:                                                                        
7. III. – czw.  –  Wsp.  św. Perpetui i Felicyty, męczennic - 
żyły w  II w. Perpetua w tajemnicy przed ojcem przyjęła wiarę 
chrześcijańską i zaczęła do niej przekonywać swych bliskich. 
Obie z Felicytą były młodymi mężatkami. Oskarżone jako 
chrześcijanki zostały sprowadzone do Kartaginy. Św. Perpetua 
miała synka, w wieku niemowlęcym, którego przynoszono jej do 
karmienia. Felicyta, po ciężkim porodzie, powiła dziewczynkę, 
którą zaadoptował jeden z chrześcijan. Kobiety nie wyrzekły się 
swojej wiary. Męczeńska śmierć miała miejsce 7  III  202/203 r. 
8.III. – pt.  – Wsp.  św.  Jana Bożego, patrona szpitali, 
chorych i pielęgniarek; Jan Cidade ur. się w rodzinie 
rzemieślniczej w Portugalii w 1495. Gdy miał 8 lat opuścił dom                              
z wędrownym kapłanem, który zostawił chłopca w mieście 
Oropesa u Franciszka Mayorala. Ten przyjął go jak syna                            
i nazwał "Janem otrzymanym od Boga - a Deo". Jan, gdy miał 
dwadzieścia  lat zaciągnął się do wojska. Kiedy dowiedział się                    
o losie swoich rodziców (matka zmarła ze smutku, ojciec wstąpił 
do zakonu Franciszkanów)  z wielką skruchą udał się                                   
z pielgrzymką do Compostelli. Pod wpływem kazania św. Jana                            
z Avili (20 I.1538 w Grenadzie) ogarnął go ból za stracone dla 
wieczności lata. Wydawało się,  że postradał zmysły. Zamknięto 
go w wilgotnym i zimnym lochu na  40 dni. Kiedy go 
wypuszczono zaczął usługiwać nieszczęśliwym. Założył zakon 
Bonifratrów.  Zmarł 8 III. 1550 r. w wieku 55 lat.                            
8. III. – pt. - Dzień Kobiet                                                                   
9.III. – sb.  – Wsp.  św.  Dominika a Savio, patrona ministrantów  
- ur. się w rodzinie rzemieślniczej  pod Turynem. Od dziecka  
dużo się modlił; Przyrzekł Jezusowi: 1. Będę się często 
spowiadał i komunikował. 2. Będę święcił dzień święty. 3. Moimi 
przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. 4. Raczej umrę, aniżeli 
zgrzeszę. Od 2 X 1854 r. był uczniem  ks. Bosko. Jesienią 1956 
Dominik zaczął zapadać na zdrowiu. Po powrocie do domu - 
zmarł 9 III.1857 r.  w wieku piętnastu lat. - Umierając, rzekł do 
ojca: -Tatusiu, czytaj mi modlitwy o dobrej śmierci -ks. Bosko. 
Oraz: - Do widzenia ojcze, do widzenia!, O, jakie piękne rzeczy 
ja widzę! W 1933 r. papież Pius XII stwierdził, że Dominik 
praktykował cnoty w sposób heroiczny, mały wielki święty: 
gigant ducha. 

http://www.katolik/

