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EWANGELIA  NA PIERWSZ Ą NIEDZIEL Ę WIELKIEGO POSTU        Mt 4,1–11 

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 

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: „Je śli 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. 

 

 
Rozpoczynający się Wielki Post otwiera przed nami przestrzeń pustyni 
naszego wnętrza, które przecież jest miejscem walki dobra ze złem. Czy 
doświadczając pokus i przeciwności potrafi ę oprzeć się na Jezusie, który 
uczy mnie zaufania i powierzenia się Ojcu? Gdzie odkrywam moją godność 
– w darze dziecięctwa Bożego, czy w próbie dostosowania Boga do 
własnych żądań i planów? 

Postawa Jezusa uczy nas radykalności w walce ze złem, ale jednocześnie 
pokazuje, że skoro On sam doświadczył tej walki, to ona będzie nieustannie 
obecna w naszym życiu. Jezus będąc naszym Bratem jest przy nas w każdej 
naszej walce ze złem. Podaje nam cenną broń – Słowo Boże... 
 
 



 
 
                                                          OGŁOSZENIA  
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę 

Krzy żową na godz. 16.00, a po niej na Mszę św. W niedzielę zaś na 
Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 12.00. 

>>Cały czas w pośpiechu… Szybko, szybko… Jakby to było najważniejsze w 
życiu. Tymczasem obok przechodzi Jezus, niesie na ramionach krzyż i szepce: 
“Pójdź za Mną”. Oto jestem Panie bo mnie wezwałeś! Razem z Tobą i w 
Twoim duchu chcę przeżyć ten czas postu i modlitwy…Oto moja pustynia 
Panie - wejdź i uczyń ją ogrodem.<<  

2.  Przypominam o zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na 
     Seminarium Duchowne. 
3. Za tydzień dziękować będziemy Panu Bogu za zredagowanie 1 nr. 

Informatora Parafialnego, a za dwa tygodnie Parafialnego Zespołu 
Tanecznego „Angels”. 

4. Zapraszamy serdecznie dzieci / w okresie ferii zimowych / do Oratorium 
na zabawy z kredką, pędzlem, papierem i wydmuszką na godz.10.00. 
    

����� 
Ze wspólnoty parafialnej odeszły: 

    +Maria Grzelka  i +Zofia Łazowska – pokój ich duszom.        
 

����� 
Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć 

Sebastian Łukasiewicz, kaw. z Tomaszowa Maz. i Aneta Bąbol, panna z par. tutejszej. 
 

����� 
Zajączek wchodzi wkurzony do baru i pyta: 
- Kto mi pomalował rower na zielono? 
Cisza. Po chwili wstaje niedźwiedź i mówi:  - Ja, a co? 
Zajączek na to:   - Nie nic. Chciałem się tylko spytać jak długo schnie farba. 

☺☺☺ 
Kasia wraca do domu, mama pyta: 
- Co robiłaś w ogrodzie? 
- Bawiłam się w ptaka. 
- Śpiewałaś? 
- Nie, jadłam robaki. 

 
 



 
INTENCJE 

                PONIEDZIAŁEK  11. 02. 2008. 
---------------------------------------------- 
                                                              WTOREK 12. 02. 2008 
16.00 Za +Mariusza Kościechę w 1 rocz. śmierci. 
                                                              ŚRODA 13. 02. 2008 
16.00  NOWENNA DO MBNP. 
           Za +Kazimierza i Tadeusza Skonecznych oraz dziadków Skonecznych; 
                 +Zygmunta Tomczyka; 
                 +Mariannę Raczkowską / int. od syna Jana z rodziną /; 
                 +Tadeusza Romanowskiego w 1 rocz. śmierci; 
                 +Antoninę i Józefa oraz dziadków Kępów i Gierachów; 
                 +Wacława Bielickiego w 2 rocz. śmierci; 
                 + Mariusza Kościechę i Mariana Sygitowicza / int. od siostry Janiny  
                    z rodziną /; 
                 +Ryszarda Rybaka / int. od siostry Haliny /; 
                 +Dariusza Spała / int. od rodziców /; 
                 +Marię Grzelka / int. od męża /. 
 
                                                           CZWARTEK 14. 02. 2008 
 ----------------------------------------------- 
                                                             PIĄTEK 15. 02. 2008 

16.00  Droga Krzyżowa 
16.30  Za +Rocha, Józefę, Antoninę, Stanisława Szymańskich. 
 

                                                             SOBOTA 16. 02. 2008 
    9.00  Za +Zygmunta Świderka i zmarłych z rodziny Świderków. 
 
                                                             NIEDZIELA 17. 02. 2008. 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Martyny i Ryszarda Rybak z racji 
          1 rocz. ślubu i Kacperka. 
16.00 Za +Mariusza Michalaka. 
 
    •  Golgoto, Golgoto, Golgoto! 
1.W tej ciszy przebywam wciąż rad,  w tej ciszy daleki jest świat,                            
  Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach , gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.                      
        Ref.  To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech  
                    To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech  
                    To dzie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech  
                    Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie 
              Golgoto ... 
2.  Ja widzę Cię Zbawco mój tam,tak wiele masz sińców i ran 
Miło ści Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win. 
 


