
Uzupełnij:  1. Kiedy Jezus odczuł w końcu głód, wtedy przystąpił do Niego … 2. Duch 
wyprowadził Jezusa na … 3. „… jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”.  4.  Jezus pościł 
… dni i nocy.   5. Diabeł pokazał Jezusowi wszystkie … świata.”  6. Diabeł wziął Jezusa do 
Miasta Świętego i postawił na … świątyni.  7. „Nie będziesz … na próbę Pana, Boga 
swego”  8. „Dam Ci to wszystko, jeśli … i oddasz mi pokłon”. 9. Szatan prowokował 
Jezusa zagadując: „Jeśli ... Synem Bożym”.  10. „Nie samym … żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.  11. Pokusa nie jest jeszcze grzechem               
, ale jest bardzo …  12. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu … 
będziesz”. 13. „Idź precz, … !”. 14. „Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić           

cię będą byś …  nie uraził swej nogi o kamień.” 
Fragment Ewangelii, który 
odsłania największe słabości 
naszej ludzkiej natury …: 
nasycić samego siebie; 
zaspokoić cielesne potrzeby, 
bez których nie można żyć; 
zwracać uwagę na siebie, 
gramolić się na podwyższenie, 
jak na narożnik świątyni, by nas 
oglądali, podziwiali, patrzyli jacy 
to jesteśmy; rządzić, aby 
posiadać. – Jak groźny jest 
pierwszy atak diabła: nasycić 
siebie, bo przecież tego 
potrzebuje nasze ciało. Jezus, 
chociaż słania się z głodu, nie 
przemienia kamienia w chleb, 
bo uważa, że potrzeby cielesne 

człowieka nie mogą uczynić go niewolnikiem własnego ciała. Mówi to przeciw ludzkiej 
logice, nawet przeciw biologii. Nie je, a jednak żyje i nie umiera. Głosi, że Duch może 

wzmacniać nie tylko ducha, ale i ciało człowieka. Najtrudniejsze umartwiania, które 
poskramiają wrodzoną potrzebę ciała ludzkiego, są możliwe, ponieważ jest 
modlitwa, komunia święta, aniołowie, którzy przychodzą i pomagają człowiekowi. [J. 

Twardowski, W świetle  Ewangelii, wyd.: W drodze, s.18].    

KALENDARIUM: - 04. III. – sb.-  Święto św. Kazimierza, królewicza - (1458-1484) 

zapisał się w pamięci współczesnych jako człowiek modlitwy. Widywano go rozmodlonego 
w kościołach, a nawet pod drzwiami kościołów jeszcze zamkniętych. Kazimierz dał się 
także poznać jako mądry władca, kiedy zdarzało mu się zastępować ojca na urzędzie 
królewskim, i miłosierny opiekun ubogich. Śmierć królewicza opłakiwała cała Litwa                          
i Korona, uznając tym samym jego królewską świętość.  [K.Mądel SJ, "Oremus" III.00, s.133].                                 

Wielki Post jest okresem przygotowania do świąt Męki i Zmartwychwstania 
Chrystusa przez pogłębienie naszego życia religijnego poprzez modlitwę, udział 
w rekolekcjach i  nabożeństwach pasyjnych, również przez post i jałmużnę.      
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wytrwałość w modlitwie, wstrzemięźliwość                  

i otwarte serce dla Boga i bliźnich … 
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 Aklamacja Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych. (Mt 4,4b)  Mt 4,1-11 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.                  
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł 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: „Napisane jest:              
"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi            
z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na 
narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest 
przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale 
jest napisane 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 pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! 
Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł,  a oto aniołowie przystąpili 
i usługiwali Mu. 
Pokusa nie jest jeszcze grzechem, jest raczej flirtem czy próbą uwodzenia. Bywa jednak, 
że flirt staje się niebezpieczna, a my całkowicie podatni na propagandę złego. Dlatego tak 
ważne jest, by zobaczyć Jezusa w Jego walce z pokusami. W tej walce "pokonuje" grzech 
pierwszych ludzi. Nowy Adam broni się słowem Bożym, które jest jego orężem                  
w spotkaniu z kusicielem. Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon. Zwycięstwo jest 
w posłuszeństwie Słowu. [O. Tomasz Zamorski OP, Oremus - Wielki Post 2008, s. 23]; 

Papież Franciszek  -  „Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane 
łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem 
drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni uczniowie.             
Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć 
tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie              
z miłości, musimy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, 
odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć w drogę, drogę 
wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji, jak wyprawa             
w góry. Te wymagania są ważne także dla procesu synodalnego, w realizację 
którego zaangażowaliśmy się jako Kościół. Warto, abyśmy podjęli refleksję nad 
tym powiązaniem, jakie istnieje między ascezą wielkopostną a doświadczeniem 
synodalnym [z Orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2023]. 

  1 x x x x x x K  S  C   L 

  2 x x x x x P U  T  N  Ę x 

  3 x x N  P  S   E x x x x 

  4 C  T  R  Z  E   I x x 

  5 x x K  Ó  E  T  A x x x 

  6 x N  R   N   U x x x x 

  7 W  S  A  I  Ł x x x x x 

8 U  A  N  E  Z x x x x x 

9 x x x x x x J  S   Ś x x 

10 x x x C   E   M x x x x 

11 x N  E   Z  I  C   A 

12 x x x x S  U   Ć x x x x 

13 x x x x x x S  A  A   E 

14 x P   Y  A  K   M x x 

Św. Stanisława Biskupa na Woli;                               

01-244 Warszawa;  ul. Bema 73/75,                               
Kancelaria Parafialna  czynna: poniedziałek - piątek                    

godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30 ; tel. 22 632 38 00                                 

e-mail: swstanislaw_bm@o2.pl      http://www.stanislaw-bm.pl/       

mailto:swstanislaw_bm@o2.pl
http://www.stanislaw-bm.pl/


Św. Jan Paweł II  - "Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas 
sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne 

przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga, 
będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez 
pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne 
praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą 
bliźniemu w potrzebie." – [Orędzie na Wielki Post 2005].                                          
Bł. Stefan Kard. Wyszyński – Krzyż jest dla współczesnego świata wyrzutem 
sumienia, bo przypomina wywyższenie poniżonego dziś człowieczeństwa. 
Dlatego obecnie jest tak odrzucany. [Kromka chleba, III ,6.].   
 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 - pytaj siebie                        

"Co Bóg mówi do mnie?": „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Ileż życiowej 
mądrości jest zawartej w tym krótkim zdaniu Chrystusa.  Wystarczy pomyśleć, ile 
jest ważniejszych rzeczy na świecie od „posiadania”: najważniejsza przyjaźń                     
z Bogiem, ale również ludzka, miłość, odwaga, poświęcenie, modlitwa, 
skromność, pokora,   szlachetność, wybaczanie, przepraszanie … podzielenie 
się, a nawet oddanie wszystkiego, nawet życia jak o. Maksymilian Kolbe, Matka 
Teresa, św. Franciszek … i miliony innych. Czy zawsze byli święci? – … My też 
mamy szansę  do Nich dołączyć … Nie od razu, ale krok po kroku: wyrzeczenia 
… podzielenia się, podarowania potrzebującemu, pogodzenia się … Czasami 
uśmiech też może pomóc … III - Actio/oratio - Teraz  ty mów do Boga.  Pozwól 
Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste  
i odnów we mnie moc ducha. (Ps 51)   IV -  Contemplatio:  Trwaj przed 
Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha... Powtarzaj                       
w różnych porach dnia: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni    (Ps 51)   

 Jakie to mądre, że Pan Jezus dostrzega nie tylko człowieka, ale i diabła. 
Dużo złego może być w nas, ale jest jeszcze wiele tajemniczego zła poza nami, 
zła, którego nie rozumiemy. Pan Jezus dostrzegał je. Do żadnego człowieka nie 
powiedział: „Idź precz!”. Ani do Judasza, ani do Piłata, ani do faryzeuszy, ani 
nawet do kupców w świątyni. Powiedział tak tylko do zła spoza człowieka, zła,                    
z którym walczył na pustyni. – Można dzisiaj powiedzieć o złym duchu, który daje 
fałszywy obraz świata. Nie chce widzieć świata bez zła i dobra pozaludzkiego. 
Tłumaczy: człowiek jest zły, bo jest zły sam w sobie przez zmysły, pochodzenie, 
podświadomość. Nie widzi grzechu, tylko kompleksy, złe nawyki, obciążenia 
dziedziczne. Widzi depresje, a nie niepokój z powodu braku Boga. Nie dostrzega 
dobra, które ocenia jako chęć pokazania się, pochwalenia. Tworzy świat                         
bez żadnych wartości. – Diabeł pokazuje nam świat jak zwietrzałą sól. Sens                      
bez sensu. Ewangelia tymczasem podaje coś bardzo prostego: obok diabła 
stawia anioła i pokazuje potrzebę walki ze złem. …     

   [J. Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.: W drodze, s.18-19].  
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.                                        I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1.  Dziś przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu. 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.  
2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota m-ca.                                 
W czwartek o g. 15.00 wystawieniem N. Sakr.                                                             
i Koronką do Mił. Bożego rozpocznie się adoracja w int. kapłanów i Kościoła Św. 
W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 (dla dzieci) i 18.00.                           
Droga Krzyżowa dla dzieci będzie bezpośrednio po Mszy św. o 17.00.                                           
Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 16.30.  
W sobotę Msza św. o Sercu Maryi o 7.30, a różaniec fatimski o 17.15. 
 
3. Na czas Wielkiego Postu wystawiony jest krzyż do adoracji i oddania czci 
tylko poprzez ukłon, przyklęknięcie i modlitwę na znak naszej wdzięczności 
Zbawicielowi za Jego Mękę dla naszego zbawienia. Przy nim, na ścianie, 
tradycyjnie  jest puszka na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
 
4. Od jutra  przed ołtarzem św. Antoniego będzie wystawiony kosz na dary 
serca na paczki świąteczne dla ubogich. Prosimy o produkty żywnościowe 
według zamieszczonego wykazu. Nie przyjmujemy żadnych ubrań,                                     
bo ze względów sanitarnych nie możemy ich gromadzić razem z żywnością. 
   
5. Przez cały okres Wielkiego Postu 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. !

 Bliskie jest Królestwo Boże                           

Janek, uczeń klasy siódmej, oświadczył w domu, że popadł w nałóg. Zaniepokojona 
mama pyta czy pali papierosy? Nie – odpowiada syn. „Nie mogę jednak zasnąć, gdy nie 
zjem przynajmniej kilku orzechów, jakie przechowujemy w szafie”. Mama radzi mu,                       
by schował orzechy, a przestaną go kusić. Janek na to: „To nie byłaby walka z nałogiem. 
Policzę wszystkie orzechy i napiszę na kartce dokładną ich liczbę. Mama zaś po kilku 
tygodniach stwierdzi ile ich w szafie ubyło”. Jak powiedział, tak zrobił. Po miesiącu mama 
policzyła orzechy. Nie brakowało ani jednego. Przykład właściwego podejścia do postu. 
Janek rozumie, że chodzi tu nie o usunięcie tego, co kusi, lecz o taką siłę ducha, by nie 
ulec pokusie. Człowiek jest osaczony przez pokusy różnego rodzaju. Jeśli ucieknie                         
od jednej, pojawi się prawie natychmiast inna. Życia zaś nie można sprowadzać do ciągłej 
„ucieczki”. Mamy być na tyle mocni, by to, co nam zagraża, samo ustępowało z naszej 
drogi. Życie według Ewangelii jest walką, a w walce ucieczka nie jest zwycięstwem. …                
[z: Ks. Edward Staniek, Orzechy Janka]; 


