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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 4,1 - 11).
Duch

wyprowadził

Jezusa

na

pustynię,

aby

był

kuszony

przez

diabła.

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił
kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się
chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w
dół, jest przecież napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą,
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane
także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do
Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus:
„Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i
Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i
usługiwali Mu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 01.03.2020r.
W tym tygodniu w środę obchodzimy święto św. Kazimierza, królewicza. Solenizantom
i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

02.03. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od Marii Pusak i chrześniaka Jana.
03.03. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Róż Różańcowych o Boże
błogosławieństwo i wstawiennictwo Maryi dla należących do wspólnoty i ich Rodzin.
04.03. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. Intencja wolna.
05.03. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od brata Romana z żoną.
06.03. Piątek.
Nowolesie - Msza św. i Droga Krzyżowa o godz. 17:00. Intencja wolna.
Biały Kościół – Msza św. i Droga Krzyżowa o godz. 18:15. Dziękczynna 15. rocznicę
urodzin Zofii z prośbą o rozeznanie powołania życiowego i potrzebne łaski
oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców: Karoliny i Adama oraz braci.
07.03. Sobota.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława,
Franciszka i Władysława Michułków.
08. 03. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. Dziękczynna intencji pani Heleny Fortunalskiej
z racji 96. urodzin i imienin z prośbą o dar zdrowia i Boże błogosławieństwo.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. Dziękczynna w 18.rocznicę urodzin Filipa Krawczyka
z prośbą o potrzebne łaski w dorosłym życiu oraz o błogosławieństwo Boże dla
rodziców: Doroty i Tomasza.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefana Bojdy.
2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza Nogaja z racji przypadającej rocznicy urodzin

1. Rozpoczyna się akcja „Jałmużna Wielkopostna” i „Wielkanocne Dzieło Caritas” w
przedsionku kościoła można zaopatrzyć się w paschaliki, baranki z czekolady oraz
skarbonki i torby na żywność.
2. Od miesiąca marca Msze św. we wtorki odprawiane będą rano o godz. 8:00.
3. Przez cały okres Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w piątki w Nowolesiu o godzinie 17:00 i Białym Kościele o godz. 18:15.
Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Mszach o godzinie 8:00 w Białym
Kościele i 10:00 w Nowolesiu.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas
piątkowych Mszy. Chorych Parafian ks. Stanisław odwiedzi przed świętami.
5. W przyszłą niedzielę, 8 marca, zapraszamy wszystkich rodziców, nauczycieli i
wychowawców na spotkanie z panem profesorem Andrzejem Ładyżyńskim z Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, który przybliży nam potrzeby psychiczne i
duchowe dzieci i młodzieży w kontekście relacji rodzinnych: „Jak kochać dziecko?”
Zapraszamy po Mszy św. o godz. 12:00 w Białym Kościele.
Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
...............................................................................................................
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Z Jezusem zwyciężać pokusy.
Po chrzcie w Jordanie, gdzie Jezus usłyszał, że jest umiłowanym synem Ojca, Duch wyprowadził
Go na pustynię. Tam Jezus pościł czterdzieści dni i był kuszony przez Złego. Pokusy dotyczyły
tożsamości Jezusa. Szatan trzy razy powtarzał: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. I właśnie opierając
się na tożsamości, czyli świadomości miłości Ojca ku sobie, Jezus pokonał pokusy. Jezus uczy nas,
że im bardziej poznajemy, kim jesteśmy w oczach Boga, tym bardziej stajemy się wolni i zło
przestaje być atrakcyjne.
Jezu, proszę, kiedy jestem kuszony, walcz razem ze mną i zwyciężaj we mnie.

Dziedzictwo Kaina
Czas Wielkiego Postu to czas pogłębionej refleksji: co mam uczynić, by być lepszym
chrześcijaninem. Pomagają w tym liczne publikacje. Oto fragment książki napisanej jako
cykl medytacji na cały Wielki Post. Autorem jest ks. Edmund Karuk, a książka nosi tytuł
„Nie bądźcie posępni”. „Od samego początku życiem ludzi kieruje niezdrowa konkurencja i
rywalizacja. Ci, którzy w procesach życiowych widzą tylko biologię, mówią, że jest to walka
o byt. Każda zabiega o to, aby zapewnić sobie środki do życia. Całą uwagę skupia się jednak
nie na tym, by zdobywać odpowiednią ilość żywności, lecz na tym, by wyeliminować
ewentualnych kandydatów do talerza, czy do wspólnego stołu.

Dzisiaj nawet robi się wiele w tym kierunku, aby nie dopuścić do ich narodzenia.
Jedzenie jednak nie jest jedynym celem rywalizacji. Bardzo często chodzi o dobra wyższego
rzędu. Rywalizacja o pierwsze miejsce, o uprzywilejowaną pozycję, o uznanie rozpoczyna
się już bardzo wcześnie. Mówi o tym biblijna opowieść o dwóch braciach – o Ablu i o
Kainie. Kiedy Bóg wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał
patrzeć; Kain, zamiast zmienić swe postępowanie, aby spodobać się Panu, postanowił
wyeliminować swego brata, jako kandydata do pierwszego miejsca przed Bogiem (por. Rdz
4).
Najbardziej drastyczną i haniebną formę rywalizacji przedstawia Pan Jezus w Ewangelii.
Kiedy właściciel posłał do rolników wynajmujących winnicę swego syna, aby odebrał
należne opłaty, oni rzekli: ‘To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego
dziedzictwo’. Kiedy się weźmie pod uwagę, że synem właściciela winnicy jest Autor tej
opowieści, widać cały tragizm ludzkiej głupoty i chciwości. Przecież Syn przyszedł do
swojej własności, aby podzielić się swoim dziedzictwem. Więcej, On z najemnikami chciał
podzielić się swoją godnością Syna. Chciał, aby i najemnicy byli Synami Bożymi, a oni
‘chwyciwszy

go,

wyrzucili

z

winnicy

i

zabili’.

Nas również czasem ogarnia panika, że zabraknie nam jakiegoś towaru, że inni wyprzedzą
nas do różnych dóbr, że damy się innym zdystansować. Odrzućmy te lęki, wyzwalajmy się z
tych atawizmów, wyrzeknijmy się dziedzictwa Kaina. Na ziemi jest dość zasobów, aby
wszyscy mogli zaspokoić swój głód. Wystarczy tylko mądra i sprawiedliwa gospodarka tymi
zasobami. Jeśli zaś chodzi o inne dobra, to przecież skarbiec Bożej łaski jest niewyczerpany.
Każdy z tego skarbca może zaczerpnąć miarę ubitą, utrzęsioną i opływającą. Nie musimy
zazdrościć tym, którzy otrzymali 5 talentów, podczas gdy my – jak się czasem wydaje –
tylko jeden. Bóg każdemu daje takie talenty, które są mu najbardziej przydatne. Jeśli
uważamy, że mamy ich za mało, to może dlatego, że szukamy tego, czego nie potrafimy
strawić, a lekceważymy to, co Bóg dla nas przygotował. Zazdrość jest rzeczywiście
najgłupszą wadą. Odbiera się innym, ale samemu się nie zyskuje i tak wszyscy ponoszą
straty. Kto odrzuci dziedzictwo Kaina, a stanie się dziedzicem Chrystusa, dla tego nawet
śmierć będzie zyskiem (por Flp 1,21).”
Pismo wyłącznie do użytku Kościoła.
Opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)

