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W minioną środę /Popielec/ rozpoczęliśmy 40 - dniowy Wielki Post. Ks. Proboszcz 
posypując nam głowy popiołem i mówiąc „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” 
uświadomił nam własną słabość, ułomność, przemijanie. Podczas homilii zachęcał nas 
do ćwiczeń duchowych, pokuty, dobrowolnych wyrzeczeń takich jak post, modlitwa, 
jałmużna. 
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EWANGELIA NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU                         Łk 4,1-13  
 
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony. 

    "Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w 
Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, 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." 
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  Dzisiaj pokazany jest sposób walki Jezusa z szatanem i udzielane pewne 
wskazówki. Bóg nas bowiem pragnie uprzedzić, iż na swej drodze maleńkiej 
spotkamy się nie raz z przeróżnymi pokusami. A im dusza bardziej zbliża się 
do Boga, tym tych pokus bardziej wyrafinowanych będzie więcej. Nie należy 
się jednak zrażać.                
  Modlitwa jednoczy duszę z Bogiem. Otwiera na Świat Ducha. Daje 
poznanie i zwiększa miłość. Umacnia ją w dobrym. Czyni wrażliwszą na 
wszelkie szatańskie zakusy. Dzięki temu może ona od razu reagować na zło 
i je odrzucać, z nim walczyć. Módlmy się, abyśmy nie ulegali pokusom, 
abyśmy dostrzegali od razu wszelkie podchody złego, abyśmy mieli siły 
odwracać się od niego, aby nie omamił nas swoimi zręcznymi argumentami, 
obrazami. Módlmy się, abyśmy zobaczyli w sobie swoje słabości. Bo właśnie 
na nich szatan najczęściej bazuje. Znając je, będziemy mogli lepiej opierać 
się namowom szatańskim. Módlmy się do Ducha Świętego. On będzie 
przewodnikiem po naszej duszy. On pouczy, wskaże i pomoże. Jego światło 
niech nieustannie rozjaśnia nasze dusze. I pamiętajmy, iż Miłość zwyciężyła 
świat. Miłość zbawiła każdą duszę. Miłość jest wieczna. Miłość jest 
największą mocą. Zjednoczeni z Miłością, pokonamy wszelkie zło, 
zwyciężymy i osiągniemy wieczność. 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową na  
    godz. 16.00, a po niej Mszę św. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św. 
    o godz. 12.00. 
2. Przypominam o  zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem.  
    Duchowne. 
3. Informuj ę, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach 7 – 9 marca br. 
   Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek /09. 03. 2010 r./ od godz. 8.45. 

   ●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Jan Kupidura – pokój jego duszy. 
●●● 

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
Kamil Żelazek, kaw. z par. tut. i Kinga Wronka, panna z Ujazdu. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Na lekcji chemii nauczycielka pyta Jasia: 
- Czego dotyczy ten wzór napisany na tablicy? 
- No, no... mam to na końcu języka... 
- Jasiu! Wypluj to natychmiast! To jest kwas solny! 
 
Po otwarciu testamentu okazało się, że zmarły zostawił cały majątek nie żonie, ale innej kobiecie. 
Rozżalona wdowa postanowiła zmienić napis na nagrobku. Załamany kamieniarz lamentuje: 
- Nic sie już nie da zrobić, wczoraj wykułem napis "Spoczywaj w pokoju"! 
Na to wdowa: 
- To niech pan dopisze: "Dopóki się nie spotkamy"! 
 
Sędzia pyta: 
- Czy świadek widział, jak oskarżeni bili się krzesłami? 
- Widziałem. 
- Dlaczego ich świadek nie powstrzymał? 
- Nie było wolnych krzeseł, proszę Wysokiego Sądu. 
 
           

                             Z życia o. Pio  
            Jego pracowity i monotonny dzień. 
Ojciec Agostino, przewodnik duchowy o. Pio tak pisze w swoich 
Dziennikach „Życie codzienne o. Pio jest zawsze takie samo: Msza św., 
spowiedź kobiet, chór, modlitwy skupienia, medytacje, lektura, spowiedź 

mężczyzn. Jego życie jest zwyczajne, skierowane na uświęcenie siebie i innych. Ciągle 
zajęty albo Jezusem, albo duszami bliźnich”. Sprawozdania dwumiesięczne /ostatnie 
pochodzi z 12 lipca 1960 r./ z grubsza powtarzają te codzienną aktywność ojca. Ilość 
penitentów jak zauważa w swym Dzienniku ojciec Agostino –jest tak duża, że począwszy 
od 7 stycznia 1950 r. musiano wprowadzić system rezerwacji. Wśród penientów „jest wielu 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, posłów, adwokatów, pracujących zawodowo”. 
Arcybiskup Manfredonii Andrea Cesarano streści papieżowi Piusowi XII tę opatrznościową 
działalność spowiednika z Gargano podczas wizyty w kwietniu 1947 r. 
- Co robi ojciec Pio? – zapytał Papież. 
- Świątobliwość gładzi grzechy świata – odpowiedział arcybiskup /cdn/. 



                                                      INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK 22. 02. 2010 
16.00 int. wolna. 
                                                     WTOREK 23. 02. 2010 
16.00 int. wolna. 
                                                     ŚRODA 24. 02. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Genowefę Staruch i członkinie K. Żywego Różańca z Annowa; 
                +Mariusza Gieracha /int. od rodziny Rychwalskich i Dziubków/; 
                +Czesława Jańskiego; 
                +Zofię Gierach w 30 rocz. śmierci, Jana, Stanisława i Mariusza Gierachów. 
                                                      CZWARTEK 25 .02. 2010 
  9.00 int. wolna. 
                                                      PIĄTEK 26. 02. 2010 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Krystynę Bonecką w 2 rocz. śmierci. 
                                                      SOBOTA 27. 02. 2010 
16.00 int. wolna. 
                                                      NIEDZIELA 28. 02. 2010 
  9.00 Za +Mariannę i Stanisława Owczarków i Stanisławę Kaczmarek. 
12.00 Za Parafian; 
          O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski  dla Damiana Grad z racji 18 rocz.  
                  urodzin oraz dla rodziców i rodzeństwa. 
          Gorzkie Żale. 
16.00 Za +Genowefę Cabała w 2 rocz. śmierci i Józefa oraz Mieczysława 
                  Bernaciaka. 
 
 

                              
 
                                   We wtorek /w ostatki/ odwiedziły plebanię „cyganeczki”. 


