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Ewangelia: Mt 4,1 − 11
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę,
pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich prze−
pych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upad−
niesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł Jezus: „Idź
precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słu−
żyć będziesz”. Wtedy opuścił go diabeł, a oto anioło−
wie przystąpili i usługiwali Mu.

Achiasz − prorok z Szilo, zapowiada−
jący Jeroboamowi objęcie władzy nad
Izraelem, a później jego upadek wraz
z całą dynastią.

Achikar − kanclerz królów asyryj−
skich Sennacheryba i Aserhadona,
słynący z mądrości i roztropności. Tb
1, 21 przedstawia go jako wnuka To−
biasza. Opowiadanie to ma charakter
legendy.

Achimelek − kapłan w czasach Da−
wida, który zezwolił Dawidowi na
spożycie chlebów pokładnych. Saul
skazał go za to wykroczenie na
śmierć, pozostawiając przy życiu je−
dynie jego syna Abiatara.

Wydarzenia
z kuszeniem Jezusa
nie wymyślił żaden
Ewangelista. Opo−

wiedział ją swym uczniom sam Chry−
stus. Opowiedział po to, aby ich prze−
konać, że zawsze jak długo będziemy
żyć będziemy poddani próbie pokus.
Szatan, ten odwieczny wróg człowie−
ka, „ jak lew ryczący krąży szukając
kogo pożreć” (1P 5, 8). Będzie się sta−
rał przeszkodzić każdemu dobremu
dziełu, będzie się starał nas zwieść, jak
Adama i Ewę w raju, jak usiłował ku−
sić Jezusa.

Syn Boży, który przechodzi w dzi−
siejszej Ewangelii ogień pokus, chce
nam pokazać, że ważna jest nasza re−
akcja na nią. Ta reakcja powinna być
taka sama, jaka była reakcja Jezusa:
„Idź precz szatanie... Panu Bogu swe−
mu będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz” (Mt 4, 10)

Przyjacielu! Odrzucając wszelkie
pokusy, szatańskie podchody, pamię−
tajmy o tym, że bronimy największe−
go skarbu, w  który wyposażył nas
Bóg, a któremu na imię: wolność. Kto
nie ulega pokusie jest zawsze wolny!

Ks. Ireneusz

Szatańskie podchody

Mur wzniesiony z milczenia i lęku.

I Niedziela Wielkiego Postu

Program Renowacji Misji Świętych dla młodzieży
24−26.02.99

Godz. 10.00
− środa − Nabożeństwo Słowa
− czwartek − Nabożeństwo Pokuty (spowiedź)
− piątek − Droga Krzyżowa

Godz. 16.30 każdego dnia Msza Święta.

Módlmy się o trzeźwość w naszym narodzie
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bowiem, jak czytamy w Konstytu−
cji Gaudium et Spes: „Chrystus,
nowy Adam… objawia w pełni
człowieka samemu człowiekowi
i okazuje mu najwyższe jego powo−
łanie”: dokonuje zaś tego „już w sa−
mym objawieniu tajemnicy Ojca
i Jego miłości”. Słowa powyższe
świadczą aż nazbyt wyraźnie o tym,
że ukazanie człowieka w pełnej
godności jego człowieczeństwa nie
może dokonać się inaczej niż przez
odniesienie do Boga, chodzi zaś nie
tylko o odniesienie czysto pojęcio−
we, ale uwzględniające pełną rze−
czywistość ludzkiej egzystencji.
Człowiek i jego najwyższe powo−
łanie odsłania się w Chrystusie po−
przez objawienie tajemnicy Ojca
i Jego miłości.

I dlatego też ku tej tajemnicy wy−
pada nam zwrócić się obecnie.
Przemawiają za tym również wie−
lorakie doświadczenia Kościoła i
człowieka współczesnego. Doma−
gają się tego wołania tylu ludzkich
serc, ich cierpienia i nadzieje, ich
zwątpienia i oczekiwania. Jeśli
prawda jest to, iż każdy człowiek
jest poniekąd drogą Kościoła – co
zostało wyrażone w Encyklice Re−
demptor hominis – to równocześnie
Ewangelia i cała Tradycja wskazu−
je niezmiennie na to, że musimy
przebywać tę drogę z każdym czło−
wiekiem tak, jak otworzył ją Chry−
stus, objawiając w sobie samym
„Ojca i Jego miłość”. W Jezusie
Chrystusie każda droga do człowie−
ka, która w coraz to zmniejszają−
cym się kontekście czasów raz na
zawsze została zadana Kościołowi,
jest równocześnie wyjściem na spo−

tkanie Ojca i Jego miłości. Sobór
Watykański II potwierdził tę praw−
dę na miarę naszych czasów.

Im bardziej posłannictwo, jakie
spełnia Kościół, jest skoncentrowa−
ne na człowieku, im bardziej jest,
rzec można, „antropocentryczna”,
tym bardziej musi potwierdzać się
i urzeczywistniać teocentrycznie, to
znaczy być skierowane w Jezusie
Chrystusie ku Ojcu. O ile różne kie−
runki dziejowe i współczesne prą−
dy ludzkiej myśli były i są skłonne
rozdzielać, a nawet przeciwstawiać
sobie teocentryzm i antropocen−
tryzm, to natomiast Kościół, idąc
za Chrystusem, stara się wnosić
w dzieje człowieka organiczne i do−
głębne zespolenie obojga. Jest to
również jedna z głównych, a może
nawet najważniejsza podstawa ma−
gisterium ostatniego Soboru. Jeśli
zatem w obecnym okresie dziejów
Kościoła stawiamy sobie jako na−
czelne zadanie wprowadzenie
w życie nauki tego wielkiego So−
boru, trzeba nam z wiarą, otwartym
umysłem i sercem, sięgnąć do tej
podstawy. Już w Encyklice Re−
demptor hominis starałem się wska−
zać na to, że pogłębienie i wielora−
kie rozbudowanie świadomości Ko−
ścioła, jakie zawdzięczamy Sobo−
rowi, musi otworzyć nasze umysły
i serca pełniej na samego Chrystu−
sa. Dziś pragnę powiedzieć, że
otwarcie na Chrystusa, który jako
Odkupiciel świata w pełni objawia
człowieka samemu człowiekowi,
nie może dokonać się inaczej, jak
tylko poprzez coraz dojrzalsze od−
niesienie do Ojca i Jego miłości.

Jan Paweł II

DIVES IN MISERICORDIA

1. Objawienie Miłosierdzia

„BOGATY W MIŁOSIERDZIU
SWOIM BÓG” jest Tym, którego
objawił nam Jezus Chrystus jako
Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał
w sobie – Jego Synu. Pamiętna jest
owa chwila, kiedy Filip, jeden
z dwunastu Apostołów, zwracając
się do Chrystusa, mówi: „Panie, po−
każ nam Ojca, a to nam wystarczy”,
a na te słowa Jezus daje następują−
ca odpowiedź: już „tak długo jestem
z wami, a jeszcze Mnie nie pozna−
łeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył
także i Ojca”. Słowa te zostały wy−
powiedziane w czasie mowy poże−
gnalnej, pod koniec uczty paschal−
nej, z którą rozpoczynały się wy−
darzenia owych świętych dni, ma−
jące potwierdzić raz na zawsze, iż
„Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,
przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na sku−
tek występów, razem z Chrystusem
przywrócił do życia”.

Idąc za nauką Soboru Watykań−
skiego II, i odpowiadając na szcze−
gólną potrzebę czasów, w których
żyjemy, poświęciłem encyklikę Re−
demptor hominis prawdzie o czło−
wieku, który w pełni i do końca od−
słania się w Chrystusie. Nie mniej−
sza potrzeba tych przełomowych
i trudnych czasów przemawia za
tym, aby w tym samym Chrystusie
odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca,
który jest „Ojcem miłosierdzia oraz
Bogiem wszelkiej pociechy”. Oto

KTO MNIE WIDZI,
WIDZI I OJCA

(Por. J 14)
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W ubiegły poniedziałek odbyło się
spotkanie w celu utworzenia Parafial−
nego Oddziału Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzysze−
niem katolików świeckich, którzy
w zorganizowanej formie bardziej bez−
pośrednio współpracują z hierarchią
kościelną w realizacji ogólnego celu
apostolskiego Kościoła. Rację swego
istnienia Akcją Katolicka znajduje
w prawdzie o Kościele. Zorganizowa−
na współpraca świeckich z hierarchią
Kościoła w realizowaniu apostolskiej
misji należy od czasów apostolskich
do stałej i owocnej tradycji Kościoła.

Podejmując wezwanie Ojca Św. Bi−
skupi Polscy we współpracy z katoli−
kami świeckimi, postanawiają powołać
do życia Akcję Katolicką w Polsce, któ−
ra jeszcze bardziej włączy ludzi świec−
kich w budowaniu Kościoła Chrystu−
sowego oraz w zorganizowana misję
apostolską, dzięki której będą mogli „
czynić obecnym i aktywnym Kościół
w takich miejscach i takich okoliczno−
ściach, gdzie jedynie przy ich pomocy
stać się on może solą ziemi”.

Akcja Katolicka w naszej parafii
Celem Akcji Katolickiej jest pogłę−

bianie formacji chrześcijańskiej oraz
organizowanie bezpośredniej wspó−
łpracy katolików świeckich z hierar−
chią kościelną w prowadzeniu misji
apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel
przez:
− pogłębienie życia religijnego, moral−
nego, intelektualnego i  kulturalnego
oraz ukierunkowanie na zadania apo−
stolskie,
− Przenikanie wartościami ewangelicz−
nymi życia społecznego,
− zajmowanie stanowiska w sprawach
publicznych Kościoła, a zwłaszcza
reagowanie na zagrożenia wiary i mo−
ralności chrześcijańskiej,
− kształcenie działaczy katolickich
i wychowanie ich do aktywności w ży−
ciu społecznym, gospodarczym, kul−
turalnym i politycznym.

Wszystkich zainteresowanych za−
praszamy na kolejne spotkanie, które
odbędzie się 1 marca, tj. poniedzia−
łek o godz. 17.00 w sali nr 7 w po−
dwórzu plebani.

1. ..., Nadzieja i miłość.
2. Następca św. Piotra.
3. Odmawiany w październiku.
4. ... oliwny.
5. Obchodzone 14 lutego.
6. Przysmak bociana.
7. Dom Boży.
8. Święcimy je w Wielką Sobotę.
9 Wypływa z wulkanu.

PARAFIANINEK

W dniach od 7−go do 11−go marca
1999 r. będziemy przeżywać renowację
czyli odnowienie Misji Świętych. Będzie
to czas szczególnej obecności i działania
Chrystusa. To czas, w którym Chrystus
obficie zastawia nam stół Słowa Boże−
go, szczodrze szafuje Swoim Miłosier−
dziem w Sakramencie Pokuty, karmi
Swoim Ciałem − Chlebem Eucharystycz−
nym i budzi w nas poczucie odpowie−
dzialności za zbawienie swoje i innych.
Będzie to czas bezpośredniego przygo−
towania do godnego wejścia w Trzecie
Tysiąclecie poprzez Wielki Jubileusz
Zbawienia w dwutysięcznym roku.

Już dzisiaj serdecznie Was zaprasza−
my do udziału w Misjach oraz wspólnej
refleksji i modlitwy.

DUSZPASTERZE

DRODZY PARAFIANIE!

Czas Wielkiego Postu
Czas Wielkiego Postu – czas pokuty i nawró−
cenia, przybliżenia się do Boga Ojca, czas
przylgnięcia do krzyża Jezusa Chrystusa
i czas prośby do Ducha Świętego o nawróce−
nie dla grzeszników na całym świecie.

Jak, Ty mój bracie i siostro wykorzystasz
ten czas Wielkiego Postu, może już ostatni
w Twoim życiu?

Pomyśl, nie zmarnuj czasu danego Ci przez
Boga. Włącz się w piękne nabożeństwa Gorz−
kich Żali i Drogi Krzyżowej. Przyjdź ze swo−
im krzyżem codziennych trudów i pomóż
nieść krzyż Jezusowi. A jeśli brak czasu lub
choroba nie pozwolą Ci być w kościele, to
w domu chociaż na krótką chwilę złącz się
z Jezusem cierpiącym i ofiaruj Mu cierpie−
nia Twoje i Twojej rodziny. Klęknij pod krzy−
żem Jezusa, aby powierzyć Mu siebie i swo−
ich najbliższych. Nie lękaj się krzyża, nie lę−
kaj się cierpienia. Bóg dopuszcza cierpienie
dla Twojego dobra i da Ci siły, abyś je znosił.
Mów woli Bożej zawsze tak, a Bóg ześle bło−
gosławieństwo i radość.

Czas Wielkiego Postu może być dla Ciebie
okazją, aby dać Jezusowi jakąś swoją słabość,
swój grzech, to z czym walczysz już długo
i ciągle upadasz. Zaproś Jezusa, aby Ci po−
mógł i zrezygnuj z papierosa, kieliszka alko−
holu, filiżanki kawy, słodyczy lub obejrzyj
jeden film mniej.

W tym roku czas Wielkiego Postu, to czas
Renowacji Misji Świętych w naszej parafii.
Już dziś uwzględnij to w swoich planach,
znajdź czas dla Boga i zachęć innych, aby to
uczynili.

Maria Sowińska

10. Symbol teatru.
11. ... od pierwszego wejrzenia.
12. Sąd rozumu, poprzez który człowiek roz−
poznaje jakość moralną konkretnego czynu.
13. Zakon założony przez św. Ignacego Loy−
olę.
14. Modlitwa błagalna.

Wymienione lite−
ry wstaw w odpo−
wiednie miejsce:
O, E, I, K, S, I.

W_ _L_ _  P_ _T
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ŻYCZENIA

1. Dziś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Taca
z Gorzkich Żali będzie przeznaczona na urządzenie Grobu Pań−
skiego.

2. W środę, 24 lutego rozpocznie się Renowacja Misji dla młodzieży.
Spotkania w środę, czwartek i piątek o godz. 10.00 i 16.30. Dokładny plan Renowa−
cji Misji wywieszony jest przed kościołem i podany w gazetce parafialnej.

3. Dziś po Mszy św. o godz. 13.00 w sali nr 7 przy plebanii rozpocznie się katecheza
przedmałżeńska dla tych, którzy w okresie od Świąt Wielkanocnych do Adwentu
pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa, a nie mają kursu przedmałżeńskiego.

4. Młodzież klas VIII ze szkoły podstawowej nr 23 i ich rodziców zapraszamy na
Mszę św. w piątek, 26 lutego o godz. 16.30 do małego kościoła.

5. Gorzkie Żale dla dzieci w środę, 24 lutego o godz. 16.30 w małym kościele.
6. Droga Krzyżowa w piątek:

− dla dorosłych w dużym kościele o godz. 7.30 i 17.30
− dla młodzieży w małym kościele o godz. 19.00

− dla dzieci w małym  kościele o godz. 16.30
7. Dzieci klas drugich i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. połączoną z poświę−

ceniem książeczek do nabożeństwa 23 lutego, tj. we wtorek na godz. 18.00 do
dużego kościoła.

Ochrzczeni zostali:

Aleksandra Stysiek

Związek małżeński zawarli:

Małgorzata Jolanta Stachera
i Norbert Gajewski

Odeszli do Pana:

Mieczysław Kozerski − l. 77
Mirosław Stanisław Pląsek − l. 53
Kazimierz Guziński − l. 88
Aleksander Wicik − l. 70

W 25. rocznicę ślubu Urszuli i Leszka,
w 1. rocznicę ślubu Sylwii i Pawła,
w 19. rocznicę urodzin Karoliny,
w 18. rocznicę urodzin Radosława
błogosławieństwa Bożego i opieki Najświęt−
szej Maryi Panny życzy redakcja.

Drogie Dzieci! Zapraszamy Was do udziału
w zabawie pt. „Co lubię robić w niedzielę?”.
Pragniemy byście narysowały to, co sprawia
Wam największą radość w tym szczególnym
dniu tygodnia .
Może będzie to Msza św., może oglądanie tele−
wizji, może czytanie książki, a może spacer lub
spotkanie w gronie najbliższych?
Wybór należy do Was.
Swoje rysunki możecie dostarczać do Księgar−
ni Parafialnej w terminie od 14 – 28 lutego.
Czekają  ciekawe nagrody!

Redakcja

Ogłaszamy konkurs
dla najmłodszych!Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą
o pomoc. Mam 16 lat i jestem jedynaczką.
Moim jedynym opiekunem jest mama, która
obecnie walczy z białaczką w klinice w Lubli−
nie. Nie mogę być już dzieckiem chociaż bar−
dzo tego pragnę. Los rzucił mnie na głębokie
wody i nie mogę sobie poradzić. Obecnie więk−
szość czasu jestem sama i nikt nie potrafi mi
pomóc. Mama jest moją jedyną przyjaciółką i
tak bardzo mi jej teraz brakuje u progu doro−
słego życia. Jedyną szansą na powrót mamy
do zdrowia jest bardzo kosztowna operacja
przeszczepu szpiku kostnego.

Proszę Państwa o pomoc, o tą symboliczną
kwotę, która może uratować mojej mamie
życie. Operacja ta jest jedyną szansą dla mnie,
dla moje mamy. Pieniądze te zostaną w cało−
ści przekazane szpitalowi. My nie będziemy
miały z nich żadnych korzyści materialnych,
jedynie zdrowie mojej mamy.

Z góry dziękuję
Adrianna Lech

Szanowni Państwo!
Nowoczesne leczenie białaczek, które obej−

muje m.in. transplantację szpiku jest kosztow−
ne i budżet szpitala klinicznego nie jest w sta−
nie pokryć wszystkich wydatków. Z tego po−

wodu przy Klinice Hematologii Akademii
Medycznej w Lublinie powstało Stowarzysze−
nie Pomocy Chorym Na Białaczki, którego
celem jest przede wszystkim poszukiwanie
wsparcia finansowego oraz udzielania pomo−
cy ludziom chorym na białaczki, zwłaszcza
wymagającym przeszczepu szpiku.

Transplantacja szpiku lub komórek macie−
rzystych z krwi obwodowej zapewnia cho−
rym przedłużenie życia, a części z nich umoż−
liwia wyleczenie. Bez procedury przeszcze−
piania chorzy nie mają na ogół takiej szansy,
a długotrwałe leczenie cytostatyczne znacz−
nie przewyższa koszty transplantacji.

Od sierpnia 1998 r. w naszej Klinice jest
leczona pięćdziesięcioletnia pacjentka, pani
Wanda Lech, która obecnie jest przygoto−
wywana do zabiegu allogenicznego prze−
szczepu szpiku. Aby mogła skorzystać z tej
szansy niezbędne jest zgromadzenie fundu−
szy na zakuop leków niezbędnych do prze−
prowadzenia transplantacji.

Liczymy, że zechcą Państwo wspomóc
Naszą Pacjentkę. Wpłaty prosimy kierować
na konto Stowarzyszenia: BDK S.A. III
O/Lublin nr 10701281−91040−2221−01001
z dopiskiem „Wanda Lech”.

Sekretarz Stowarzyszenia
lek. med. Adam Walter−Croneck

Przeczytaj!

Rozwiązanie szyfrogramu
Rozwiązanie szyfrogramu z numeru 209

brzmi: „Moja Parafia twoim pismem”. Na−
grodę, którą można odebrać w księgarni pa−
rafialnej, otrzymuje pani Marianna Drużcz.

Rekolekcje dla Maturzystów
W dniach 24.02.−26.02.1999 r. w Częstocho−
wie na Jasnej Górze odbędą się rekolekcje dla
maturzystów. Zgłoszenia można kierować do
Ośrodka Katechetycznego (lista osób i pełna
wpłata). Koszt pobytu w Częstochowie (noc−
legi, śniadania, obiady, kolacje) oraz przejazd
autokarem – 100 zł. Noclegi i posiłki w Domu
Pielgrzyma w Częstochowie.


