
 1 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
(Pwt 26, 4-10); (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15); (Rz 10, 8-13); (Mt 4, 4b); (Łk 4, 1-13); 

     Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic 
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł 
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się 
chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane 
jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wów-
czas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jed-
nej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do 
Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, 
komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi  

pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu od-
rzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, bę-
dziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na 
szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bo-
wiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do 
ciebie, 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 
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do 
czasu.                               (Mt 4, 4b); (Łk 4, 1-13) 

KOMENTAZ 
         Dziś w pierwszą niedzielę wielkiego 
postu wychodzimy razem z Chrystusem 
na pustynię aby uczestniczyć w ducho-
wym zmaganiu się złem, z demonami i z 
tym wszystkim czemu najczęściej ule-
gamy. Wchodzimy w wielki post czyli w 
taka wielką pustkę, aby w niej doświad-
czyć mocy i siły Jezusa. Chcemy dokonać 
przeglądu naszego życia, więc zaczy-
namy od wyrywania korzeni, a więc tego 
wszystkiego co jest najczęstszym źródłem 
i przyczyną powstawania grzechu w na-
szym życiu. I być może wszystko zaczyna 
się niby dobrze, jesteśmy w pełni zmoty-
wowani na starcie przeżywania tego 
okresu, zapaleni do zmiany, tylko rodzi 
się pytanie czy My tą walkę chcemy to-
czyć z posłuszeństwa Bogu, czy sami ją 
sobie wymyśliliśmy. Co chcemy przez tę  

walkę osiągnąć?  Dziś widzimy Jezusa, 
który pragnie odbudować raj na pustyni. 
Żyje wśród zwierząt, usługują Mu anioło-
wie i kusi Go Szatan. Jak w raju. Czyli jest 
to taka rekonstrukcja tego, co działo się w 
rajskiej przestrzeni. Ale On zaczyna bu-
dować ten raj od wyrzeczenia się rajskich 
warunków i to Mu się udaje.  Diabeł kusi 
Jezusa, żeby był Mesjaszem na obraz Dia-
bła a nie na obraz Boga. Nas także będzie 
kusił, abyśmy łatwo odstępowali od swo-
ich wyrzeczeń wielkopostnych i nie dali 
się wyprowadzić na pustynię naszych 
zmagań duchowych. Pamiętajmy jednak, 
że droga nawrócenia nigdy nie przebiega 
łatwym kosztem. Musi kosztować a na-
wet boleć. Z grzechem nie można wcho-
dzić na drogę kompromisów. Z nim 
można tylko walczyć.           Ks. Wojciech 
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RĘKA 
       Pewien chłopiec zrobił mamie zakupy. Robiąc je był bardzo uważny i dokładny. Sprzedawca, 
aby go pochwalić, zdjął z półki wielki karton z cukierkami, otworzył go i poczęstował chłopca, 
mówiąc: - Weź sobie mały! Chłopiec wziął sobie jednego cukierka, a sprzedawca zachęcał go 
dalej: - Weź tyle, ile Ci się zmieści w garści. Dziecko popatrzyło na niego swoimi wielkimi 
oczami: - A czy pan nie mógłby mi ich wziąć? – Dlaczego? Bo pana ręka jest o wiele większa od 
mojej. Kiedy się modlimy, nie odmierzajmy naszych pytań małością naszej wiary. Pamiętajmy 
zawsze, że Boża Dłoń jest o wiele większa od naszej.                                                           B. Ferrero  

CO MÓWIĄ ŚWIĘCI O POŚCIE?  

     Rozpoczęty w minioną środę Wielki Post 
konfrontuje nas z praktyką postu ścisłego. 
Dzisiaj trudno jest do niej zachęcić, bo wydaje 
się ona jedynie reliktem średniowiecznego 
Kościoła, który widział w poście formę wyna-
grodzenia za grzechy, a jednocześnie w spo-
sób naturalny oswajał ludzi z myślą o kończą-
cych się zapasach. Dziś Kościół złagodził prze-
pisy  dotyczące postu. Już nie ma niedzieli 
mięsopustnej ani syropustnej, tylko zobowią-
zuje wiernych do powstrzymywania się po-
karmów mięsnych we wszystkie piątki roku 
oraz nakazuje post ścisły w Środę Popielcową 
i w Wielki Piątek. W ten sposób Kościół zobo-
wiązuje nas do doskonalenia życia chrześci-
jańskiego. Na początku Wielkiego Postu 
trzeba zadać sobie pytanie: czy nasze życie 
różni się w jakiś sposób od postępowania lu-
dzi, którzy odrzucili wartości ewangeliczne? 
Skąd bierzemy wzorce życia? Jesteśmy co-
dziennie bombardowani słowem i obrazem 
płynącym ze środków przekazu, które nie 
zawsze są nośnikami wartości pozytywnych i 
chrześcijańskich. Większość telewizyjnych se-
riali  i filmów pochwala rozwiązłe życie. Na-
wet w telewizji publicznej nie wyczuwa się  

zmiany programu na czas postu. Mogą być ja-
kieś wstawki i okienka, ale na tym koniec. 
Niech zatem myśli kilku świętych przybliżą 
nam istotny wymiar przeżywania tego czasu. 
Św. Augustyn z Hippony - Post oczyszcza 
duszę, oświeca umysł, podporządkowuje 
ciało duchowi, podtrzymuje serce ciche i po-
korne, rozprasza chmury pożądania, gasi pło-
mień rozwiązłości i zapala płomień prawdzi-
wej czystości. 
Św. Piotr Chryzolog - Post jest duszą modli-
twy, a miłosierdzie jest siłą napędową postu. 
A więc jeśli modlisz się, to powinieneś też po-
ścić; jeśli pościsz to jednocześnie okazuj innym 
miłosierdzie. Jeżeli chcesz, aby twoja modli-
twa została wysłuchana, wysłuchaj próśb in-
nych ludzi. Jeśli nie zamkniesz swoich uszu na 
innych, to otworzysz ucho Boga na ciebie. 
Św. Izaak Syryjczyk - Kiedy człowiek pości 
prostuje własne tęsknoty w swoim umyśle i 
zaczyna rozmawiać z Bogiem. 
Św. Grzegorz Wielki - Nie można podjąć du-
chowej walki bez wcześniejszego ujarzmienia 
własnego apetytu. 
Św. Bazyli Wielki - Pokuta bez postu jest pu-
sta i bezużyteczna.                       Ks. Wojciech 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W środę rozpoczęliśmy szczególny czas 

Wielkiego Postu, który jest dla nas wezwa-

niem do tego, by zwrócić się ku Bogu i uczynić 

Go centrum naszego życia. Jeśli pragniemy być 

prawdziwymi uczniami Chrystusa, to nie 

może zabraknąć nam sił i czasu na uważne 

wsłuchanie się w głos Boga i naśladowanie 

Chrystusa dźwigającego krzyż. 

Po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła 

można jeszcze otrzymać skarbonki na jał-

mużnę wielkopostną. Skarbonki będzie 

można złożyć w kościele w Wielką Sobotę. 

2. W środę (13 III) przypada Dzień Fatimski. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakra-

mentu od 8.30 do 17.30. Msza Święta, której 

przewodniczył będzie ks. dr Krystian Wilczyń-

ski, wykładowca patrologii Gdańskiego Semi-

narium Duchownego, o godz. 18:00. Po Mszy 

Świętej modlitwa różańcowa.  

3. Zapraszamy wszystkich chętnych na spo-

tkanie scholii we wtorek o godz. 19.30 w salce 

parafialnej. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 

7:30, 18:30 i 19:30, a dla dzieci o godz. 

16:30; 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 

17:00. Kazania pasyjne w tym roku wy-

głosi ks. dk. Maciej Świgoń. 

5. Msze święte w tym tygodniu: 

• Zbiorowa za zmarłych w czwartek (14 
III) o godz. 18.00. Intencje można skła-
dać w zakrystii i biurze parafialnym; 

• Dla czcicieli Bożego Miłosierdzia w pią-
tek (15 III) o godz. 19.00. 

6. W każdy czwartek Wielkiego Postu na godz. 

19.30 do kaplicy MBF zapraszamy na 45-  mi-

nutową Adorację Najświętszego Sakramentu z 

Lectio Divina, czyli z rozważaniem Pisma Świę-

tego.  Będziemy rozważali Ewangelię z nie- 

dzielnej Mszy Świętej i ten sposób przygoto-

wywali się do głębszego przeżywania dnia 

świątecznego. Prosimy zabrać ze sobą Pismo 

Święte Nowego Testamentu.  

7. W poniedziałki: 11, 18 i 25 marca zapra-

szamy na katechezy wielkopostne o dobrej 

spowiedzi na godz. 18.30 do sali parafialnej. 

Katechezy mają na celu pogłębić wiedzę w celu 

zrozumienia sensu sakramentu pokuty i pojed-

nania. Mają również pomóc w rozeznawaniu 

grzechów i pomóc w dobrym przeżywaniu i 

wykorzystywaniu sakramentu spowiedzi. Ka-

techezy poprowadzi ks. Andrzej. 

8. Od dzisiaj (10 III) codziennie po Mszy świę-

tej o godz. 18.00 będziemy modlili się nowenną 

przygotowującą do świętowania uroczystości 

św. Józefa. 

9. Emerytów i rencistów, którzy chcieliby 

przekazać 1 % na Caritas, zapraszamy w ponie-

działki do sali parafialnej od godz. 16.00 do 

18.00. Przypominamy, iż podatnicy, którzy w 

ubiegłym roku dokonali odliczenia 1 %, nie 

muszą składać PITu w tym roku. 

10. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, 

które zostaną przeznaczone na cele inwesty-

cyjne.  

11. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, 

Niedziela, biuletyn parafialny Ave Maria. 

Zapraszamy do nabycia marcowego numeru u 

Pani Fatimskiej. Nasz miesięcznik można nabyć 

przy wyjściu z Kościoła i w zakrystii. Cena cza-

sopisma to minimum 2 zł. 

12. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Na-

szych drogich zmarłych: Ks. Jerzego, budowni-

czych i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: 

Jana Zaborowskiego (l. 79) z ul Pomorskiej, 

Grażynę Orłowską (l. 65) z ul. Pomorskiej oraz 

zmarłych z naszych rodzin: wieczny odpoczy-

nek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 11 MARCA 2019 R. 

7.00 † Zygmunt Konkol (11. Msza święta gregoriańska) 

8.00 Dziękczynna z okazji urodzin Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i św. Józefa  

18.00 † Zofia i Henryk 

19.00 † Maria Jabłońska, zmarli z rodziny Jabłońskich   

WTOREK, 12 MARCA 2019 R.  

7.00 † Zygmunt Konkol (12. Msza święta gregoriańska) 

8.00 O dary Ducha Świętego dla Michała i Piotra 

18.00 
† Jolanta w 12. rocznicę śmierci oraz Ryszard w 22. rocznicę śmierci oraz krewni i powinowaci z 
obojga stron.  

19.00 † Henryk Wagner27 LUTEGO 2019 R.  

ŚRODA, 13 MARCA 2019 R. 
DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 † Jakub i Waleria (k) 

8.00 † Zygmunt Konkol (13. Msza święta gregoriańska) 

18.00 

1) O Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Krystyny 
2) † Krystyna w 21. rocznicę śmierci oraz Tytus 
3) Dziękczynna za wszystkich, którzy modlili się za Bernadetę i jej rodzinę w ciężkim czasie 
choroby 

CZWARTEK, 14 MARCA 2019 R.  

7.00 † Wanda Szafirowicz w 23. rocznicę śmierci 

8.00 W Bogu wiadomej intencji z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 † Msza święta zbiorowa za zmarłych 

19.00 † Zygmunt Konkol (14. Msza święta gregoriańska) 

PIĄTEK, 15 MARCA 2019 R.  

7.00 † Zygmunt Konkol (15. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Ojciec August Jan Bojakowski w 5. rocznicę śmierci 

18.00 † Andrzej Matejowski w 1. rocznicę śmierci 

19.00 
1) † Eleonora Ochylska 
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

SOBOTA, 16 MARCA 2019 R.  

7.00 † Zygmunt Konkol (16. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Stefania (k) Miłek oraz zmarli z rodziny  

18.00 
1) † Borys w 1. rocznicę śmierci i Stanisław w 11. rocznicę śmierci  
2) † Zofia Mazur w miesiąc po pogrzebie 

19.00 
Dziękczynna za dotychczasowe życie z prośbą o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę 
MBF dla Ireny Werdon w 95. rocznicę urodzin 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
17 MARCA 2019 

6.30 † Irena i Stanisław Wojciechowscy oraz Regina i Kazimierz Jagodzińscy 

8.00 † Anna, Walerian i zmarli z rodziny  

9.30 † Józefa (k) Czerwonka, Józef Świderski, Józef Włodkowski 

11.00 † Zygmunt Konkol (17. Msza święta gregoriańska) 

12.30 
1) Za parafię  
2) † Mariusz Sosiński w 18. rocznicę śmierci, Janina, Czesława (k) oraz zmarli z rodziny Miłoszów 
i Mądrych 

14.00 † Kazimierz Jadwiga i Piotr 

18.00 † Władysław w 9. rocznicę śmierci oraz rodzeństwo z rodziny Welsantów 

19.30 
† Józefa (k) i Józef Baranowscy oraz zmarli z rodziny Baranowskich, Mizera, Kuklińskich i 
Stołowiczów 

 


