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EWANGELIA NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU                                         Mk 1,12-15 
 

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali   
 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał 
na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, 
aniołowie zaś Mu usługiwali.  
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  
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Nie samym chlebem żyje człowiek 
 
Post, umartwienie i pokuta nie są celem samym w sobie, ale środkiem i nie 
powinny być zaniedbywane, tylko dlatego, że żyjemy już prawie w XXI 
wieku i tego rodzaju akty przestały być modne. Ich celem jest zwrócenie 
naszej uwagi na rzeczy ważniejsze i głębsze. Ich celem jest przygotowanie, 
pewnego rodzaju trening, opanowanie naszych pożądliwości i namiętności 
wynikaj ących ze skłonności naszej ludzkiej natury. Dlatego też okres 
Wielkiego Postu nie może być tylko symbolem, okresem pustym, szarym i 
bez znaczenia w moim życiu. Kończy się okres karnawału, w Rio de Janeiro 
wielkie szaleństwa i zabawy. Informuje o tym - prawie codziennie - 
telewizja. Ale nie poda ona jednocześnie informacji, że zaczyna się okres 
Wielkiego Postu, okres poważniejszego zastanowienia się nad sensem 
swojego życia, nad jego ostatecznym celem i znaczeniem, okres w którym 
post, pokuta i umartwienie, wyrzeczenia i wyciszenie mają pomóc 
człowiekowi być człowiekiem.  
Kiedy Jezus podjął czterdziestodniowy post na pustyni, to na pewno nie dla 
sportu czy dla idei. Jego post był przygotowaniem do misji, jaką miał 
spełnić na ziemi. Jaką ja mam misję do spełnienia? Czy rzeczywiście 
umiem się do niej przygotować, ją rozeznać, i ją wypełniać na co dzień w 
moim życiu? Czy nie żyję tylko dla chleba i tylko dla przyjemności? A 
kiedy przyjdzie czas rozliczeń i zdawania sprawy, z przerażeniem 
stwierdzę, że całkowicie przespałem i zmarnowałem swoje życie goniąc 
jedynie za chlebem, czyli w sumie za tym co nie nasyci i nie zaspokoi 
mojego człowieczeństwa i mojej tęsknoty za nieskończonością? 



 
 

OGŁOSZENIA 
1. Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych 
    - w piątek o godz. 16.00 Droga Krzyżowa, 
    - w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 Gorzkie Żale;  
    za udział w w/w nabożeństwach i przyjęcie  Pana Jezusa  w czasie Mszy św. można           
    uzyskać odpust zupełny za siebie lub zmarłą osobę. 
2. Proszę o zebranie ofiar z poszczególnych miejscowości na kwiaty do Grobu Pana 
    Jezusa i Seminarium Duchowne. 
3. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszam do Oratorium 
    na spotkanie „Stowarzyszenia na rzecz ratowania drewnianego kościoła 
    w Czerniewicach”. 
4. Informuj ę i przypominam, że wyjeżdżamy do kina na film „ Popiełuszko” 
    z Placu JPII we wtorek, tj. 3 marca o godz. 16.15. Można zapisywać się 
    wpłacając 15 zł. 
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ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

         Ś.p. Zofia Skoneczna – pokój jej duszy. 
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SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

1. Kamil Golec, kaw. z par. tut. i Katarzyna Czerwińska, panna z Żychlina; 
2. Janusz Kryczka, kaw. z par. tut. i Patrycja Zając, panna ze Strońska; 
3. Rafał Micuła, kaw. z Olkusza i Martyna Koper, panna z par. tut. 
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 UŚMIECHNIJ SI Ę 
Młodzi małżonkowie zasiadają do pierwszego obiadu który jest debiutem kulinarnym żony. 
- A czym kochanie nadziewałaś tego pieczonego kurczaka? 
- Jak to nadziewałam. Przecież nie był w środku pusty... 
 
Królik wpada do baru i krzyczy: 
- Kto ukradł mojego konia? 
Cisza nikt się nie przyznaje. Królik na to: 
- Jeżeli się nie przyzna ten kto to zrobił, to zrobię to co mój dziadek! 
Na to wstaje wilk i pyta go: 
- A co zrobił? 
A królik: 
- Poszedł na piechotę.  
 
W nocy Kowalski wraca pijany do domu. Żona śpi, w sypialni jest zupełnie ciemno. 
Kowalski przez chwilę obija się o meble, w końcu zdenerwowany woła: 
- Ty, Zocha! Zacznij narzekać, bo nie mogę znaleźć łóżka! 

 



 
 

.INTENCJE 
 

                                               PONIEDZIAŁEK 02. 03. 2009. 
16.00 …… 
                                                     WTOREK 03. 03. 2009 
16.00 …… 
                                                               ŚRODA 04. 03. 2009 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O zdrowie dla Gabrieli Włodarczyk. 

Za +Adama Plutę / int. od wujka Ignaca/; 
     +Stanisława Woźniaka, rodziców Szadkowskich i Woźniaków; 
     +Kazimierę Matysiak; 
     +Kazimierę i Tadeusza Szurmańskich oraz Henryka Duczka; 
     +Mariannę Skoneczną /popogrzebowa/; 
     +Kazimierę Sobczak /int. imieninowa/; 
     +Zofię Skoneczną /int. od syna Władysława z rodziną/; 
     +Irenę i Kazimierza Kocików. 
 
                                    CZWARTEK 05. 03. 2009 

16.00 Msza św. czcicieli o. Pio – o łaskę zdrowia dla chorych i owoce Rekolekcji 
                                                      Wielkopostnych /int. Koła Róż. O. Pio/. 
 
                                                      PIĄTEK 06. 03 2009 

I piątek miesiąca 
15.00 Spowiedź. 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Władysławę Haraśną w 2 rocz. śmierci. 
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Eweliny Miksa z racji 18 rocz. urodzin. 
 
                                                      SOBOTA 07. 03. 2009 
16.00 Za +Mieczysława Piorunowskiego w 2 rocz. śmierci, rodziców Piorunowskich, 
                  Cabałów i Melonów. 
16.30 Za +Irenę Rochalę / int. od rodziny Kaczmarków i Matysiaków /. 
 
                                                       NIEDZIELA 08. 03. 2009. 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
  9.00 Za +Kazimierza Stępniaka, Tadeusza Szymczaka oraz cr. Jeziorskich 
                  i Stępniaków.                   
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Beaty Kaczmarek z racji imienin i urodzin; 
           O Boże błogosławieństwo dla Janiny Tworskiej z racji 80 rocz. urodzin.   
16.00 Za +Stanisława, Zofię i Stanisława Jankowskich oraz Tadeusza, Jana, 
                  Wojciecha i Mariannę Lipskich. 
 
 


