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EWANGELIA (Łk 4, 1-13)...............................................................................................  

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony..................................................... 

Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 

czterdzieści dni, i 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 powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej 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 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 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 aż do czasu. 
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...................................                ...IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE     

0077..0033..  PPoonniieeddzziiaałłeekk.. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. Dziękczynna z racji rocznicy urodzin Michała z 

prośbą o potrzebne łaski, dar zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Najświętszej Maryi 

Panny. 

 

0088..0033..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Dantis – według intencji Ordynariusza. 

0099..0033..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Zofii, Bartłomieja, 

Antoniego, zmarłych z rodziny Przyszlaków oraz o łaskę zdrowia dla syna Jana. 

1100..0033..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Małgorzaty 

Andrzejewskiej – intencja od koleżanek i kolegów z pracy. 

1111..0033..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia w naszych rodzinach. 

1122..0033..  Sobota.  

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny, Jana, Jarosława, 

Józefa, Grzegorza i Marcina oraz dusz w czyśćcu cierpiących. 

1133..  0033..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Małgorzaty 

Andrzejewsiej – intencja od uczestników pogrzebu. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marty i Bartłomieja 

Krakowskich oraz Karoliny i Antoniego Stadników. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. W intencji ochrzczonego dziecka i jego Rodziców. 

1. Przez okres Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki w 

Białym Kościele o godzinie 17:00 i Nowolesiu o godz. 18:00. Nabożeństwo Gorzkich 

Żali w niedziele po Mszach św. 

2. Wspólnota Charyzmatyczna „Biały Kamień” zaprasza na adorację Najświętszego 

Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy św. Zakończenie adoracji o godz. 20:00. 

3. Troskę o pokój i nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w 

nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 



4. W zbiórce na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy zebraliśmy kwotę czterech 

tysięcy trzysta trzydzieści złotych. Serdeczne Bóg zapłać! 

5. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszki na rzecz misjonarzy 

posługujących w Afryce. 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
       ............................................................................. 

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII: Chrystus jedyną nadzieją w pokusach. 

Początek dzisiejszej Ewangelii przywodzi na myśl zielone i kwitnące ziemie, zroszone przez 

wody Jordanu, a także kamienistą pustynię Judei. Oba te miejsca są polem działania Ducha. 

Tak też powinno być w naszym życiu. Zarówno chwile radości i obfitości, jak też chwile 

smutku i bólu mają być wypełnione obecnością Bożą. Chrystus kuszony na pustyni nie ulega 

pokusom. Zemstę diabła znamy z opisu Męki Pańskiej: na krzyżu dokonało się ostatnie 

kuszenie. Jezus mógł udowodnić, że jest Synem Bożym, i uniknąć śmierci, ale wtedy życie 

każdego z nas już na zawsze byłoby pustynią, z dala od ożywczych wód Jordanu. 

 

Panie Jezu, nigdy nie powiem: Jeśli jesteś Synem Bożym… Wiem, że jesteś Mesjaszem, 

jedyną nadzieją w pokusach na pustyni mojego serca. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

            ........................................................................................................................... 

                                           Postanowienia wielkopostne - jak je wybrać? 

      Wielki Post - czas nawrócenia i pokuty. W tym okresie zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy         

i jak wygląda nasza relacja z Bogiem. I często podejmujemy też wyzwania – postanowienia, które 

mają nam pomóc przemienić życie i uczynić je bardziej uBOGAconym.   

      Jak zrobić dobre postanowienia wielkopostne? Z pomocą przychodzi nam… Kościół! We 

fragmencie Ewangelii, odczytanym w Środę Popielcową przypomina triadę „zasad”, na których 

opiera się pokuta kościelna: modlitwa, post i jałmużna.  

1. Modlitwa 

Modlitwa jest jedną z najbardziej podstawowych praktyk chrześcijańskich, modlitwa to dialog 

dwóch osób. Dialog dwóch kochających się osób. Aby mówić o dialogu, te strony powinny się         

ze sobą spotykać, mieć na to czas oraz… znać się. 

 Jak wygląda Twoja modlitwa? A może najpierw zastanów się, jak wygląda Twoja relacja             

z Najwyższym? Znajdujesz czas na spotkania z Nim w czasie niedzielnej Mszy świętej? 



Poznajesz Go w Jego słowie? Pragniesz przeróżnych z Nim spotkań? Rozmawiasz z Nim w ciągu 

dnia? Polecasz Mu to, co dla Ciebie ważne? Opowiadasz o porażkach i sukcesach? Dziękujesz       

za błogosławieństwo? 

2. Post 

Post jest praktyką bardzo logicznie powiązaną z Wielkim Postem – nasuwa się praktycznie od 

razu. Pan Jezus wskazuje na posępnych poszczących pouczając, że nie tędy droga. I rzeczywiście: 

w poście nie chodzi o pokazywanie wszystkim wokół, że ja teraz nie będę jadła cukierków,            

bo zaczął się Wielki Post. Post ma być umartwieniem, niekoniecznie związanym z jedzeniem. 

Spójrz na swoje życie, na to, co sprawia Ci przyjemność, ale nie prowadzi do budowania 

relacji z innymi ludźmi czy z Bogiem. Spójrz, co zabiera Ci zbyt wiele czasu, co odciąga Cię       

od naprawdę ważnych spraw. Pamiętaj, żeby nie pozbawiać się możliwości odpoczynku czy relaksu 

– drobne przyjemności wcale nie są złe!  

Ile czasu spędzasz przed telewizorem lub komputerem, zamiast spotkać się z przyjaciółmi, 

porozmawiać z rodziną? A może podejmujesz się wielu rzeczy, nieustannie robiąc coś dobrego dla 

innych, ale nie masz czasu na swój własny odpoczynek?  Z czego możesz zrezygnować, nie robiąc 

krzywdy sobie i innym? 

3. Jałmużna 

Celem jałmużny jest wypracowanie w sobie postawy dawania, tej bezinteresownej miłości, 

która staje się ofiarą. Uczymy się tej miłości patrząc na Chrystusa – który właśnie nią natchniony 

oddaje nam wszystko, umierając za nas na Krzyżu. Jak wygląda Twoje dawanie? Czy potrafisz 

uczynić względem kogoś gest miłości, oddać coś tylko dlatego, że ktoś tego potrzebuje – a nie 

Tobie zbywa? Czy potrafisz dzielić się z ludźmi swoimi talentami i czasem?  

Spójrz na swoje dawanie. Ile w nim miłości, a ile przymusu czy powinności? Co możesz zrobić, 

aby pomału, drobnymi gestami uczyć się chrześcijańskiej jałmużny: daru miłości? 

          Warto w taki sposób spojrzeć na swoje postanowienia wielkopostne. Najpierw w świetle 

budowania naszej własnej relacji z Bogiem – w końcu to On ma być źródłem wszelkiego dobra, 

wszelkiej miłości w naszym życiu! Następnie ucząc się rezygnacji z pewnego dobra, z własnego 

komfortu, ucząc się postawy ubóstwa  tylko ze względu na Boga. I wreszcie ofiarowywania, 

obdarowywania ludzi dobrem, obdarowywania miłością. 

Jakie będą Twoje tegoroczne postanowienia? Jak będzie wyglądało Twoje kształtowanie serca 

na wielkopostnej drodze?                                   Na podst. artykułu „Postanowienia wielkopostne- 

                                                                                            jak je wybrać „.Paulina Piątkowska.  

                                                                             Oprac.  Akcja Katolicka 

Czasopismo do użytku kościoła.                                                    


