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Posypanie głowy popiołem to znak, że pragniemy czas Wielkiego Postu przeżyć  
z Chrystusem, który przez modlitwę i post przygotowuje się do śmierci dla nas i dla 
naszego zbawienia. Zaplanujmy już teraz udział w nabożeństwach wielkopostnych: 
Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach oraz Rekolekcjach Wielkopostnych. Warto 
również rozpocząć ten święty czas od pojednania z Bogiem i ludźmi, by mając czyste 
serce lepiej być przygotowanym na przyjęcie łaski Bożej, bez której nawet największy 
nasz wysiłek może okazać się daremny. Szczególną pomocą w ćwiczeniach 
wielkopostnych jest udział we Mszy Świętej. To właśnie w Eucharystii Chrystus Pan 
zastawia dla każdego z nas podwójny stół: słowa i pokarm na nieśmiertelność. 
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EWANGELIA NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU                                                                Łk 4,1-13 
 
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony.  
 
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 poczuł 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 wi ęc 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. 
 
 
 

 
 
 
Od ciemnej grudki prochu; która smoli ręce, 
z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę, 
cichutka radość wzbiera.  
Bo przecież od tej grudki – wiosna w drzwiach kościoła,  
będzie więcej spowiedzi i dobrych uczynków, 
wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki 
a wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,  
i właśnie od popiołu...  
od smolącej grudki 
  

                                                                                               -  ks. Jan Twardowski – 
 
Dziś nasze głowy są już umyte i nie ma na nich śladu środowego popiołu. Pozostały 
postanowienia wielkopostne, jakiś program pracy nad sobą, by ten czas Bożej łaski nie 
przeminął jałowo i byle jak.  
W wielkopostnej drodze towarzyszy nam Boże Słowo. Słowo Boże jest drogowskazem, 
ale nie tylko. Jest także pieczęcią odwiecznej miłości Boga, pocałunkiem Stwórcy 
złożonym na swoim stworzeniu: na ustach i na sercu; jest czystą miłością, która na 
siebie bierze ciężar szatańskich dyskusji z człowiekiem, poddając się pokusom i 
wychodząc z nich obronną ręką. 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszamy w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową 
    na g. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św. 
    o g. 12.00. 
2. Przypominam o zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch. 
3. Informuj ę, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach 3 - 5 marca br.. 
    Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek – 05. 03. 2013 r. od g. 8.45. Nauki 
    Rekolekcyjne wygłosi do nas Ks. Krzysztof Woźniak – proboszcz spod Warszawy. 
4. Za tydzień, w niedzielę, na Mszy św. o godz. 9.00 będziemy mieli okazję posłuchać 
   zespołu „Azyl” i świadectwa. 
5. Również w niedzielę /24. 03 2013 r./zapraszam na spotkanie młodzież 
    przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum wraz 
    z rodzicami po Mszy św. o godz. 12.00. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

Śp. Janina Duczek – pokój jej duszy. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
                  Cytaty mądrych ludzi 
 
Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,  
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy. 

       Adam Mickiewicz 
Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. 

Augustyn Św. 
Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - 
widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego. 

               Stefan Wyszyński kard. 

 

 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  18. 02. 2013 
…… 
                                                                     WTOREK 19. 02. 2013 
…… 
                                                          ŚRODA  20. 02. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Dziękczynno – błagalna w int. Józefy i Stanisława w 40 rocz. ślubu i ich 
                   dzieci i wnuków. 
          Za  +Krzysztofa Wysmyka /int. od córki Martyny/; 
                +Mariannę Goleń; 
                +Helenę Stępniak /popogrzebowa/; 
                +Wiesławę Gierach /int. od rodziny Boguszewskich/; 
                +Józefa Grzelkę /int. od wnucząt i prawnucząt/; 
                +Feliksę Stanisławską w 11 rocz. śmierci i Grzegorza Bernata; 
                +Józefa w 28 rocz. śmierci i Janinę w 14 rocz. śmierci Rybaków. 
                                                                CZWARTEK  21. 02. 2013 
…… 
                                                           PIĄTEK 22. 02. 2013 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Helenę Stępniak /int. od koleżanki Haliny ze Studzianek/. 
                                                   SOBOTA 23. 02. 2013 
…… 
                                                   NIEDZIELA 24. 02. 2013 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Wioletty Staszewskiej z racji 18 rocz. urodzin.  
          Za +Mariannę i Feliksa Gabryszewskich, dziadków Boneckich oraz 
                  cr. Gabryszewskich i Boneckich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Oliwiera Janasa w 2 rocz. urodzin i całej rodziny. 
16.00 Za +Mariannę w 12 rocz. śmierci i Stanisława w 22 rocz. śmierci Owczarków 
                  oraz Stanisławę Kaczmarek. 
 
 

 


