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Słowo Boże
1czytanie (Rdz 9,8-15)
człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.
zawieram przymierze z wami i z waszym 2czytanie (1 P 3,18-22)
potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy,
żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do
zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale
was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet
zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w
tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni
żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana
niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz
znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą zostało uratowanych przez wodę. Teraz również
istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie
mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez
między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki
ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po
wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
wami i z wszelką istotą żywą, z każdym poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.
Ewangelia (Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył 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”.
Dziś kontemplujemy Pana prowadzonego przez natchnienie Ducha Świętego ku pustyni, aby modlić się i
pościć tam przez 40 dni. Marek jest bardzo lakoniczny w swojej opowieści na temat okresu jaki spędził
Jezus na pustyni. Nie odnosi się do trzech rodzajów prób, jakim zostaje poddany Jezus według innych
ewangelistów. Patrząc powierzchownie, można by się zapytać dlaczego Pan Jezus stawia się w sytuacji, w
której może być poddany próbie. Co więcej, równoległy fragment z Mateusza stwierdza, że Jezus „Duch
wyprowadził Jezusa na pustynię” właśnie po to, „aby był kuszony przez diabła” (Mt 4, 1). Co więcej,
każdy wierzący Żyd z jego epoki znał fakt, że Pismo Święte przypisywało miejsca pustynne diabłu i próbie
(por. Kpł 16, 10). Ale pomimo to, Jezus kieruje się właśnie tam. Ten fragment uczy nas, że to Jezus, a nie
Szatan, jest tym, który przejmuje inicjatywę w walce pomiędzy dobrem a złem. Księga Apokalipsy
stwierdza także, że to Michał i jego aniołowie rozpoczynają walkę z diabłem, aby go pokonać (Ap 12, 7).
Pan Jezus uprzedza działanie Szatana, poprzez czas głębokiej modlitwy i postu. I w tym kontekście wysiłku
i świętości życia, zbliża się do niego Szatan, w kontekście wyraźnie mu nie sprzyjającym. Dzisiejsza scena
ukazuje nam, że stan dzieci Bożych, objawiony w chrzcie w Jordanie — „Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11) —, prowadzi nas daleko od bojaźliwej postawy wobec zła i grzechu,
postawy ucieczki i lęku przed porażką, ale wręcz przeciwnie, do podjęcia inicjatywy w walce, z odwagą i
ufnością w łaskę, ponieważ jesteśmy dziećmi Boga. Nie chodzi o oparcie się na własnych siłach albo głupie
wystawianie się na to co wiemy, że jest dla nas okazją do grzechu. Chodzi raczej o to, aby nie poddać się
postawie obronnej w naszym wysiłku, aby zachowywać się jak dzieci Boże, na które Ojciec pomimo
wszystko, patrzy z przyjemnością, ponieważ On sam posłał swojego Syna, który stał się człowiekiem.

Takie pozytywne i aktywne podejściem w walce mieli zawsze święci, ponieważ nie patrzyli na samych
siebie, ale na Chrystusa, który walczył i zwyciężył za nich. Święty Augustyn w ten sposób wyrażał tę
prawdę: „Chrystus był kuszony przez diabła! W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął
od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie
życie; od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał
swoje zwycięstwo. Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus
był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo?”. Dlatego Jezus daje nam przykład na początku
Wielkiego Postu i uczy nas przejęcia inicjatywy w naszej chrześcijańskiej walce, pełnej nadziei. Bardzo
jasnym sposobem uprzedzenia złego ducha w walce jest poświęcenie przewidzianego czasu na modlitwę,
pomimo naszej osobistej sytuacji i naszego stanu; pomimo wielu powodów, podsuwanych nam przez
lenistwo, pragmatyzm lub lęk, aby opuścić te chwile rozważania. To logiczne, że kiedy decydujemy się
podążać śladami Mistrza pojawi się w naszym życiu próba i pokusa. Nie są oznaki tego, że walka idzie źle
albo że nasza modlitwa jest bezpłodna, ale wręcz przeciwnie. Najbardziej wypróbowanymi są zwykle
święci, ponieważ, jak mówiła święta Teresa od Jezusa, „zdrajca wie, że ma straconą dla siebie duszę,
która wytrwale poświęca czas na modlitwę”. Dlatego Szatan dąży do tego, abyśmy poddali się
zaniedbaniom i fałszywej pokorze, abyśmy przestali się modlić i utracili inicjatywę w walce. Ponieważ
atmosfera modlitwy jest zawsze niesprzyjająca dla niego. (opusdei.org)
Mała
Szkoła
Modlitwy
Modlitwa
wewnętrzna
w KarmeluWierze w Boga
i żyję w
prawdzie

Modlitwa wewnętrzna to ewangeliczny styl życia, dlatego początkowa nauka tej drogi
dotyczy tzw. cnót czyli dobrych przyzwyczajeń, które z jednej strony mają naturalną i wlaną
podstawę, z drugiej strony są polem pracy dla każdego człowieka. Na początku warto sobie
uświadomić, że każdy człowiek nosi w sobie zasianą wiarę, nadzieję i miłość, które trzeba
rozwijać, aby otworzyć kanał komunikacji z Bogiem. Św. Jan od Krzyża rozwija zagadnienie
wiary, ukrytej jak sam Bóg, który umyka ludzkim oczom, aby człowiek tęsknił za nim na
prawdę, a nie był jedynie niewolnikiem. Św. Teresa od Jezusa w wspaniały sposób podaje
trzy drogi rozwoju cnót tematu janowego. Pokora, która dla Teresy jest prawdą, płynie z
wiary w Boga, miłość bliźniego jest następstwem miłość do Ojca, a prostota jest odpowiedzią
na zaufanie Jezusowi. Zanim przystąpisz do czasu czuwania, trzeba zrewidować własne
życie, zrobić rachunek sumienia, czy jestem świadomy daru wiary, który otrzymałem i czy
żyję w prawdzie. (karmel.pl)
Gorzkie Żale
Powstanie Gorzkich Żali w obecnej formie wiąże się
ściśle z historią Bractwa Świętego Rocha przy kościele
Św. Krzyża w Warszawie. Jego członkowie zajmowali
się nie tylko działalnością charytatywną ale brali udział
m. in. W procesjach pokutniczych kapników
(biczujących się publicznie), procesjach różańcowych, w
pasjach. Pasje wzorowane na średniowiecznych
misteriach wiązały się z wielkimi nakładami, dlatego
starano się o wprowadzenie takiego nabożeństwa, które
można by odprawiać nawet w najbiedniejszych
kościołach. Stworzenie nowego nabożeństwa podjął się
ks. Wawrzyniec Stanisław Benik. W 1707 roku po raz
pierwszy odśpiewano Gorzkie Żale. Misjonarze, którzy
wtedy prowadzili większość seminarium duchownych,
zaszczepili w wielu kapłanach umiłowanie tego
nabożeństwa i w ten sposób rozpowszechnili je. Cała
celebracja rozpoczynała się po nieszporach, od
wystawienia Najświętszego Sakramentu. Po wystawieniu
śpiewano Gorzkie żale, na zakończenie Któryś za nas
cierpiał rany, po nich było kazanie pasyjne, dalej
procesja, całość najprawdopodobniej kończyła się pieśnią
Wisi na Krzyżu. (spiewniksiedleckiego.pl)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Istnieją kultury przejawiające szczególną cześć i
wielką miłość dla osób starszych. Człowiek stary
nie bywa tam nigdy wyłączony z rodziny, czy
traktowany jako nieużyteczny ciężar; pozostaje w
rodzinie i chociaż zobowiązany do szanowania
autonomii nowej rodziny, nadal bierze czynny i
odpowiedzialny udział w jej życiu, a nade
wszystko wypełnia cenne posłannictwo świadka
przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych i
dla przyszłości. Inne kultury natomiast, zwłaszcza
w następstwie nieuporządkowanego rozwoju
przemysłowego i urbanistycznego, doprowadziły i
nadal prowadzą do niedopuszczalnego zepchnięcia
starszych na margines życia, co jest dla nich
źródłem wielkiego cierpienia, a równocześnie
duchowego zubożenia dla wielu rodzin.

Działalność duszpasterska Kościoła winna
pobudzić wszystkich do odkrycia i docenienia
zadania osób starszych we wspólnocie świeckiej i
kościelnej, a zwłaszcza w rodzinie. W
rzeczywistości „życie osób starszych ułatwia nam
zdanie sobie sprawy z hierarchii wartości
ludzkich; ukazuje ciągłość pokoleń i wspaniale
przedstawia wzajemną zależność Ludu Bożego.
Osoby starsze ponadto mają charyzmat
przekraczania barier między pokoleniami, zanim
one zaistnieją. Ileż dzieci znalazło zrozumienie i
miłość w oczach, słowach i pieszczotach osób
starszych! Ileż osób starszych chętnie podpisuje
się pod natchnionymi słowami biblijnymi, że
«koroną starców — synowie synów» (Prz 17, 6)”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i
życia. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale
doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas
odnaleźć.
♦ W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.16.00 Gorzkie żale i dodatkowa Msza św. o godz. 16.30.
♦ Dzisiaj z racji III niedzieli miesiąca zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o umocnienie rodzin i z
błogosławieństwem małżeństw. Szczególne zaproszenie skierowane zostało do tych, którzy w lutym
obchodzą kolejną rocznicę ślubu.
♦ We wszystkie piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej. Na godz. 16.30
zapraszamy dzieci a na godz. 17.15 i 20.00 młodzież i dorosłych. Drogę krzyżową możemy również
odprawić indywidualnie przy stacjach umieszczonych w kościelnym parku lub w kościele, który w piątki
będzie otwarty na osobistą modlitwę.
♦ W tym roku nie odbędą się tradycyjne rekolekcje wielkopostne ale jak Bóg pozwoli to w ostatnim
tygodniu wrześniu będziemy przeżywać misje z okazji 70.rocznicy erygowania naszej parafii oraz 20.lecia
konsekracji kościoła.
♦ Pragniemy poinformować, że został uruchomiony monitoring w kościele oraz na obszarze wokół
kościoła.
♦ Bóg zapłać za składkę inwestycyjną oraz wpłaty na konto parafialne przez internet.
♦ Podziękowanie z Fundacji Bezcenni. Drodzy Parafianie. Jest nam niezmiernie miło, że włączyliście się w
akcję „Serducha dla Malucha” Fundacji Bezcenni. Dochód ze zbiórki wyniósł 2122,20 zł oraz liczne dary
rzeczowe. Z serca dziękujemy za Waszą pomoc i hojność. Zebrane środki zostaną przeznaczone na
potrzeby podopiecznych Fundacji – pomoc prawną i terapeutyczną, wyprawki do porodu, mleko,
pieluchy, ubranka, środki kosmetyczne dla Mam i Dzieci. Dziękujemy za wszelką życzliwość dla
Fundacji Bezcenni, otaczamy Was i wasze rodziny modlitwą i zachęcamy do niesienia w świat idei:
KAŻDE ŻYCIE JEST BEZCENNE!
♦ Propozycja uczynku miłosierdzia na Wielki Post. Wszystkich pragnących wesprzeć potrzebującą rodzinę
z naszej wspólnoty parafialnej prosimy o składanie artykułów spożywczych z długim terminem ważności
oraz artykułów szkolnych przy ołtarzu Miłosierdzia. Chętnych do podjęcia innych zakupów dla tej rodziny
prosimy o kontakt z Ks. Wojciechem.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki MBNP na
każdy dzień. Błogosławionego i zdrowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 21 – 28. 02. 2021r.

1. Niedziela W. Postu
21.02.

Poniedziałek – 22.02.
Święto Katedry św.
Piotra
Wtorek – 23.02.
Środa 24.02.
Z Nowenną do MBNP
Czwartek – 25.02.
Piątek – 26.02.
Droga Krzyżowa
16.30, 17.15, 20.00
Sobota – 27.02.

7.30

+ Helena i Władysław POMSTA w r. śmierci

9.00

O szczęśliwe rozwiązanie, bł. Boże i zdrowie dla matki i dziecka

10.30

O bł. Boże, opiekę MBNP i łaskę zdrowia dla Róży i Zuzi

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców. Błogosławieństwo małżeństw

16.00
16.30

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
+ Stanisława POLAK w 2 r. ś. i Tadeusz POLAK w 17 r. ś.

18.00

+ Wojciech SUŁEK (od ciotki Heleny ze Stanisławia Dolnego)

7.00

+ Apolonia HABAS (od II Róży św. Cecylii)

18.00

+ Pelagia i Julian GRZEGORCZYK

7.00

+ Bronisław KIERES (od rodziny Gajęckich i Woźniczków)
O łaskę nawrócenia męża i córki oraz o bł. Boże i opiekę MBNP
dla całej rodziny

18.00
7.00

+ Apolonia HABAS (od rodz. Koźbiałów i Wójcików)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Apolonia HABAS (od rodz. Pałków)

18.00

+ Marianna SKALSKA (od sąsiadów)

7.00

+ Apolonia HABAS (od sąsiadów)

18.00

+ Stanisław STRUGAŁA

7.00

+ Apolonia HABAS (od rodz. Węzińskich)

18.00

+ Anna ZIELIŃSKA w 14 r. śmierci

9.00

O bł. Boże dla członkiń Róży VII bł. Bernadety Jabłońskiej i o
wieczną radość nieba dla zmarłych z tej róży
O bł. Boże i opiekę MBNP dla Misjonarzy

10.30

+ Stanisława i Jan MOROŃ w r. śmierci

12.00
16.00
16.30

Za Parafian. Sakrament Chrztu
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
+ Kazimierz ZABRZEŃSKI oraz za zmarłych z rodziny
O bł. Boże dla naszej Ojczyzny oraz potrzebne łaski dla Weroniki
TRELA i całej rodziny i o Miłosierdzie Boże dla zmarłych z
rodziny

7.30

2. Niedziela W. Postu
28.02.

18.00

Droga Krzyżowa- piątek
16.30 (dla dzieci)
17.15
20.00

Gorzkie żale – niedziela
16.00
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