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I Niedziela Wielkiego Postu  

W tym tygodniu przed Najświęt-
szym Sakramentem w kaplicy  

na plebanii modlimy się o  
TRZEŹWOŚĆ Polskiego Narodu!!! 

 
Zapisy w księgarni św. Maksymiliana.    

List Pasterski Metropolity Przemyskiego na Wielki Post 2020 
Wielki Post to czas walki ze złem oraz zachęta do podążania drogą świętości 
Wielki Post to bardzo szczególny okres roku liturgicznego. Wchodząc w ten 
święty czas, mamy okazję dobrze przygotować się do przeżywania Męki i Zmar-
twychwstania Chrystusa. W Środę Popielcową, poprzez przyjęcie znaku, jakim 
jest posypanie głów popiołem, weszliśmy na drogę wewnętrznej przemiany. Jej 
istotą jest nawrócenie naszych serc, radykalne zerwanie z grzechem oraz czynie-
nie dobra i świadczenie miłości w konkretnych sytuacjach naszego życia. Do 
postawy odznaczającej się wewnętrzną determinacją w walce z pokusami złego 

ducha zachęca nas liturgia słowa I Niedzieli Wielkiego Postu. Pan Jezus, oddający się modli-
twie i postom na pustyni, w sposób radykalny odrzucił ofertę skorzystania z możliwości 
„naprawiania” świata przez zaspokajanie ziemskich potrzeb. Jego pragnieniem było zbawienie 
świata, tymczasem szatan usiłował zepchnąć sprawy Boże na daleki plan. Radykalne słowa Idź 
precz, szatanie! są dla nas przykładem kategorycznego odrzucania pokus oraz wezwaniem do 
opowiedzenia się za Jezusem i do naśladowania Jego życia. 

J A M N A  

Za tydzień 2. niedziela miesiąca. Taca przeznaczona będzie na modernizację naszej 
świątyni. NA PROŚBĘ PARAFIAN PODAJEMY NUMER KONTA NA PRZELEWY 

BANKOWE: 27 9096 0004 2001 0000 1889 0002 . Za każde wsparcie– Bóg zapłać! 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. Mateusza           Mt 4,1-11    

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był ku-
szony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy 
przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Sy-
nem 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 dia-
beł 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, szata-
nie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, bę-
dziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie 
przystąpili i usługiwali Mu.  

 

 Jezus był kuszony przez Szatana. 

Siostry i Bracia– niestety, każdy z nas– 
odkupionych Krwią Naszego Pana jest 
również kuszony. Zły duch  na wszelkie 
sposoby usiłuje zwieść nas na złe drogi. 
Używa podstanych metod. Nie walczy z 
nami, jak to się mówi: fair play. Zło jest 
ukryte. Zamiast mówić: idź i upij się, 
będzie podstępnie namawiał do odrobi-
ny relaksu i odpoczynku. Zamiast mówić
– weź to, ukradnij; powie raczej: to jest 
niczyje, albo: należy ci się to. Nigdy nie 
mówi: złam szóste przykazanie. Raczej 
będzie mówić: przecież kochasz. Nie 
będzie też namawiać do obmów, a ra-
czej wzbudzi w tobie Boży gniew, który  
bezlitośnie oskarży wszystkich. My ma-
my mówić krótko: Idź precz. Nie wolno 
nam wdawać się  w dyskusje. Wszelkie 
dywagacje, zastanawianie się osłabiają 
naszą wolę i bardzo często prowadzą do 
grzechu. Pamiętajmy o tym.   
Pozdrawiam ks. Krzysztof Szczygielski  

http://www.kerygma.pl/papieze/883-poczet-papiezy
http://www.katedra.lt/sv-kazimieras/
http://www.katedra.lt/sv-kazimieras/


CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

DROGA KRZYŻOWA 
– Alicja Lenczewska 
Poruszające rozważania 
drogi krzyżowej spisane 
przez Alicję Lenczew-
ską. Mistyczka przeka-
zuje w nich słowa, które 
Pan Jezus kieruje do 
każdego z nas. 
DROGA KRZYŻOWA 
ZE ŚWIĘTĄ TERESĄ OD DZIECIĄTKA 

JEZUS – Tomasz Ko-
zioł OCD 
Na ziemi krzyż, który 
nas dotyka, jest często 
źródłem cierpienia i 
upokorzenia, ale w nie-
bie będzie oznaką na-
szej chwały, bo dzięki 
niemu stajemy się po-
dobni do cierpiącego 
Zbawiciela. Święta 
Teresa od Dzieciątka 
Jezus przychodziła do 
Jezusa z każdym bó-

lem, cierpieniem i strapieniem, by patrząc z 
wiarą, ufnością i miłością na Jego krzyż, prosić 
o łaskę całkowitego zawierzenia Miłości Miło-
siernej. My również możemy nauczyć się ta-
kiej postawy, rozważając kolejne stacje drogi 
krzyżowej.  
GORZKIE ŻALE I PIEŚNI NA WIEL-

KI POST – mini śpiewnik 
Trwa zbiórka  sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Oferujemy pomoc w 
transporcie. Oddając  sprzęt pomaga-

my Misjom świętym.  

Poniedziałek -   

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Zmiana czasu w tym roku  
                                                                                                                          29 marca 

Intencje modlitewne na marzec: 
Za Kościół w Chinach, aby zachował wier-
ność Ewangelii i wzrastał w jedności. 
Diecezjalna—różańcowa: Aby Eucharystia 
była dla nas źródłem nawrócenia. 
Parafialna – abyśmy doceniając moc i potę-
gę Eucharystii, rozpoczęli duchową odno-
wę naszej Parafii. 



 Prosimy przynieść dochody za 2019 rok i rozliczenia PIT za 2018 rok.

MYŚLI OJCA PIO Jezus mówi mi, że w miłości to On jest Tym, 

który mi sprawia radość, w cierpieniach natomiast, to ja Mu ją sprawiam. Otóż 
pragnienie zdrowia byłoby szukaniem radości dla siebie, a nie przynoszeniem ulgi 

Jezusowi. ( z listu do ojca Augustyna z San Marco in Lamis) 

SŁOWO  PROBOSZCZA Aby spotkać pana Boga trzeba ulęknąć. Nie ma innej drogi do Boga 
niż pokora i modlitwa. Weźmy te słowa naszego rekolekcjonisty ks. Roberta Ryndaka– Michaeli-
ty, któremu bardzo dziękujemy za te trzy dni duchowego przewodnictwa - głęboko do serca. W 
Wielkim Poście jest tak wiele okazji do praktyk religijnych. Wystarczy tylko pokonać duchowe 

lenistwo, które jest początkiem wszelkiego zła w naszym życiu. Jezus mówi do mnie i do Ciebie: 
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.  

W tym roku nasza parafialna oferta wy-

daje się być zdecydowanie większa. Ks. Paweł 
Storek zaprasza w lipcu do Grecji, ks. Paweł Ser-
wański w pierwszej połowie sierpnia proponuje 

pielgrzymkę do 
sanktuariów 
Włoch natomiast z 
ks. Proboszczem i 
nie tylko możemy 
odkrywać piękno 

Morza. I tak - w dniach od 1 do 7 lipca organizo-
wana jest Kolonia nad Morzem Bałtyckim w Mi-
koszewie. Jest jeszcze jedna oferta. Tym razem 
chodzi o Morze Czarne - dokładnie o ODESSĘ, w 
dniach od 16 do 23 sierpnia. Koszt pierwszej to 
700 zł, dla dzieci i młodzieży - 600 zł. Natomiast 
Odessa /przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie 
itd./ - 1500 zł. Planując tę drugą wyprawę trzeba 
koniecznie postarać się o ważny paszport.   


