
Komentarz do Ewangelii 

14 lutego 2016 
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu wprowadza chrześcijan 

w chwile głębokiego skupienia, na pustynię, dokąd Jezus „był 

zaprowadzony przez Ducha”. Pustynia w Piśmie świętym jest 

uprzywilejowanym miejscem spotkań z Bogiem. 

Izrael mieszkał na pustyni czterdzieści lat. Eliasz przebywał tam 

czterdzieści dni, Jan Chrzciciel zaś od młodości. Jezus uświęca ten 

zwyczaj spędzając tam samotnie czterdzieści dni. Pustynia dla Jezusa 

jest jednak nie tylko miejscem samotności i zażyłości z Bogiem, lecz 

także miejscem najwyższej walki, „gdzie był kuszony przez diabla”. 

Szatan przedstawia Zbawicielowi mesjanizm triumfalny i pełen chwały. 

Dlaczego cierpieć głód? Jeśli On jest Synem Bożym, niech zmieni 

kamienie w chleb. Dlaczego żyć jak nędzny włóczęga na drogach 

Palestyny, wśród ludzi rozgoryczonych z powodu ubóstwa i ucisku 

politycznego? Jeżeli pokłoni się Szatanowi, otrzyma od niego królestwa 

i władzę. Dlaczego wystawiać się na sprzeciw kapłanów, uczonych 

w Prawie, przywódców ludu? Jeśli rzuci się w dół z narożnika świątyni, 

aniołowie poniosą Go na rękach, a wszyscy uznają Go za Mesjasza. 

Szatan, strącony do piekła z powodu pychy, nie może stawiać innych 

propozycji. Lecz Jezus, Syn Boży, który „ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi” wie dobrze, że naprawić ludzki grzech buntu 

i pychy może tylko jedna droga: upokorzenia, posłuszeństwa, krzyża. 

Ponieważ Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, zbawi świat nie przez 

triumf, lecz przez cierpienie „stając się posłusznym aż do śmierci — 

i to śmierci krzyżowej”. Pokusy z pustyni pouczają chrześcijanina, że 

tam gdzie pojawiają się ambitne dążności, aspiracje do władzy, 

powodzenia, chwały, tam kryje się zawsze podstęp szatański. Aby 

zwalczyć takie poduszczenia do złego, należy trzymać się Jezusowego 

słowa: „Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 

służyć będziesz”. Trzeba więc stanowczo odrzucić jakąkolwiek pokusę, 

która by nas odwracała od uznania Boga, jedynego Pana, i od Jego 

służby. 

Pojęcie wierności względem Boga rozwijają dwa pierwsze 

czytania z dzisiejszego dnia. Pierwsze przedstawia wyznanie wiary 

dawnego ludu Bożego, drugie zaś nowego ludu. Przyszedłszy do ziemi 

obiecanej, każdy Żyd miał składać Bogu pierwociny swoich zbiorów, 

odmawiając modlitwę, która streszczała historie Izraela w trzech 

punktach: wyboru patriarchów i przodków licznego narodu, wzrostu 

ludu w Egipcie i wyjścia przez pustynie zakończonego darem ziemi 
obiecanej. 
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Spowiedź święta: 30 minut 
przed każdą Mszą świętą. 
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Biuletyn: 14 lutego 2016 
1 niedziela Wielkiego Postu 

Nie samym chlebem żyje człowiek  

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

 
****************************************************************************************************************** 

 

Intencje Mszalne  

Niedziela, 14 lutego 2016 
Md’Y – 2:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emilii Biernat. 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Bożą dla 

Grzegorza z okazji urodzin. 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 

błogosławieństwo Boże dla Amelii Charuby z okazji urodzin. 

Niedziela, 14 lutego 2016 
MOQ – 7:00 pm + Barbara Kleina 

Niedziela, 21 lutego 2016 
Md’Y – 2:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mika z okazji 

30. urodzin. 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bolesława 

Stępnia z okazji urodzin. 

++ Aleksandra, Bolesław i zm. z rodziny Lewickich 

 
OGŁOSZENIA 

Służba Liturgiczna 

14 lutego 2016 2:00pm 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Kamil Jezierski 

Szafarze Józef Mądrzyk 

Celina Mądrzyk 

MOQ 

I czytanie  Anna Górczyńska 

II czytanie  J. lub T. Dzikowski 
 

Zaświadczenia 

Można odebrać zaświadczenia o złożonych ofiarach w 2015 roku, 

do zeznań podatkowych. Tym, którzy nie odbiorą osobiście, 

zostaną wysłane pocztą. 
 

Wielki Post 

W Wielkim Poście zapraszam na śpiew Gorzkich Żali 15 minut 

przed rozpoczęciem mszy niedzielnej, natomiast w piątek na 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 20:15. 
 

Składka 

Spodziewana potrzebna kwota $1400 

St. Marguerite d’Youville $ 600. 

Mary Our Queen $ 156. 

Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

Złożenie na cmentarzu 

Ciała Państwa Krawczyńskich zostaną złożone w grobie na 

Cmentarzu Powąskowskim w Warszawie 19 lutego 2016 o godz. 

12:00 

 

Intencje różańcowe na luty 

Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który 

otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i 

chronić dla przyszłych pokoleń. 

 

Ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie 

wiary chrześcijańskiej i ludów Azji. 


