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I NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU 

 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Mt 4, 1-11)................................................................................................................... 

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony. 

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł czterdzieści dni    

i czterdzieści nocy, poczuł 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, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».  

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 

«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do 

ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».  

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest 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 

przystąpili aniołowie i usługiwali Mu..........................................................................................  

https://terrasanta.pl/p4782,wielki-post-15-baner-religijny-150x100-cm.html
https://terrasanta.pl/p4782,wielki-post-15-baner-religijny-150x100-cm.html
https://www.polishjesuits.co.uk/blog/ogloszenia-parafialne/1-niedziela-wielkiego-postu/


....................................        IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE   

W tym tygodniu w sobotę przypada święto św. Kazimierza, królewicza. Solenizantom                  

i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.. 

2277..0022..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Janusza Kupca – 

intencja od Zbigniewa Pudełko. 
 

2288..0022..  WWttoorreekk..    

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

0011..0033..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Franciszki          

i Karola Kuta oraz Antoniny i Kazimierza Dubaniowskich. 

0022..0033..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00.  1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Janusza Kupca 

– intencja od uczestników pogrzebu w miesiąc po śmierci. 2). O wieczną szczęśliwość dla 

śp. Jana Delekta – gregorianka. 

0033..0033..  PPiiąątteekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisława 

Kwaśnickiego – intencja od syna i synowej. 

0044..0033..  SSoobboottaa..    

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

gregorianka. 

0055..  0033..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza 

Nogaja – z racji przypadających imienin. 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta – 

gregorianka. 

 



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

Krakowskich oraz Karoliny i Antoniego Stadnik. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. 1).  O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi              

i Zbigniewa Gąbków w rocznicę śmierci. 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbka       

i Franciszka Tracza. 

 

1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. i Droga Krzyżowa       

w Białym Kościele Msza o godz. 17:00. Spowiedź od godz. 16:00.
 
W Nowolesiu 

Msza i Droga Krzyżowa o godz. 18:00. Po Eucharystii możliwość przystąpienia do 

spowiedzi i Komunii. 

2. Troskę o pokój w Europie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

3. W sobotę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w Białym Kościele                      

o godz.19:00. 

4. W niedzielę, 5 marca, spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 

i ich Rodziców po Mszy o godz. 12:00 w Białym Kościele. 

 

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

 

                                   Zawalcz o lepszą relację z Panem Bogiem... 

 Święty Jan Paweł II mawiał, że najlepszym, co może człowiek zrobić ze swoim 

życiem jest to, aby się wciąż rozwijać. ............................................................................                                                                                      

A doskonalić się można w różnych obszarach. Podczas mszy św. w minioną Środę 

Popielcową nasz Proboszcz, ks. Janusz Prejzner, zachęcał by czas Wielkiego Postu 

poświęcić pogłębionej modlitwie, sprzyjającej głębszej relacji z Panem Bogiem, a w 

konsekwencji – prowadzącej do bogatszego życia wewnętrznego. 

 Powszechnie znane są dwie drogi do tego prowadzące. Lektura dzieł świętych                   

i rozmyślania, które z nich wynikają. Albo modlitwa „-myślna-wewnętrzna”. Ot choćby na 

początek wieczorne podsumowanie dnia słowami: „Dziękuję Ci, Panie za... Przepraszam 

Cię, Panie, za... Proszę Cię, Panie o...” 

 Ideałem jest doświadczenie modlitwy kontemplacyjnej. A któż tego lepiej nas nauczy, 

jak nie zakon kontemplacyjny. .....................................................................................                                                                                                     

Oto rady o. Krzysztofa od Jezusa (doktorat z filozofii), który w klasztorze karmelitów 

bosych w Gorzędzieju na Kociewiu uczy modlitwy wewnętrznej czy też prowadzi 

kilkudniowe rekolekcje w milczeniu. 



„Wszystko zaczyna się od pragnienia. Czy jest we mnie pragnienie czegoś więcej.       

Głębszej relacji z Bogiem, żeby Go usłyszeć i pójść za Nim? Jakkolwiek się modlisz, ważne 

jest przedstawienie akcentu z siebie na Boga. Święta Teresa z Avili pisze tak: jeżeli ja 

większą wagę przywiązuję do obecności Boga i do tego, że mówię do Niego, niż do tego, co 

mówię, to właściwie już wchodzę w modlitwę wewnętrzną. Wiem, że spotykam się z Kimś, 

że On mnie słucha i mówię do Kogoś żywego. Reformatorka Karmelu zwraca też uwagę, iż 

„nie jest warunkiem modlitwy wewnętrznej, żeby usta były zamknięte”. Chodzi o postawę 

serca: wiem, przed kim staję na modlitwie. Ważne jest, żeby przejść od modlitwy ustnej, np. 

odmawiania gotowych modlitw, i zwrócić się osobiście do Boga. To pierwszy krok. 

 Krok drugi: wejść w rozmowę, czyli jeśli ktoś tego nie robił, zacząć mówić do Boga. 

Teresa radzi: „Mów jak do ojca, jak do brata, jak do przyjaciela”, chociaż dla niektórych 

może to być trudne. 

Krok trzeci: słuchanie, czyli trzeba zamilknąć, żeby chociaż chwilę pobyć w ciszy. 

Kiedy o coś pytamy, warto dać czas, żeby Bóg mógł odpowiedzieć. Można zacząć od lektury 

słowa Bożego. Może to być proste czytanie, ale jako modlitwa. Czytam nie tylko po to, żeby 

je poznać, ale żeby słuchać Pana. 

Krok czwarty: rozważanie i medytacja. Można samemu próbować spontanicznie 

rozważać, ale jest też wiele wypracowanych metod rozważania słowa Bożego, z których 

można skorzystać. Pomocą w ich poznaniu mogą być m.in. rekolekcje. Nie tylko 

karmelitańskie, ale np. ignacjańskie czy lectio divina. 

Wszystko zaczyna się od pragnienia, ale wszystko zależy od niezachwianej decyzji. 

Jak pisze św. Teresa: nie spocznę, dopóki nie dojdę do źródła. To źródło w nas jest, tylko 

często nie mamy z nim kontaktu. Jeśli za decyzją pójdą czyny i wierność, wtedy jesteśmy na 

dobrej drodze, bo Bóg chce dawać siebie. To gwarancja. 

                                                                   Na podst. „Kontemplacja! Tego brakuje” 

                                                                    Anny Wojtas [w:] GN 28/2022 ss.28-29 

                                                                                    Oprac: Akcja Katolicka 

                                                                                                                                                                                                                                        

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. .....                                              


