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

pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, po-

wiedz, 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 na-

pisane 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. 

I czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51 

II czytanie: Rz 5, 12-19; Ewangelia: Mt 4, 1-11  



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Zły w sposo b subtelny potrafi przedstawić  nam hierarćhię wartos ći. To 

„dzis ’ ma opływać  w przyjemnos ći, „dzis ” ma być  wypełnione bogaćtwem, 

w kto rym nie będzie miejsća dla koćhająćego Boga. Lećz Jezus wskazuje na 

potrzeby refleksji, zatrzymania się w biegu naszego z yćia, by spojrzeć  na nie 

z perspektywy Boga, kto ry pragnie naszego dobra. 

Jeśli jesteś Synem Bożym... Tak rozpoćzyna szatan swoje kuszenie Jezusa na 

pustyni. Kiedy Chrystus przyjął ćhrzest w Jordanie otworzyło się Niebo i Oj-

ćieć objawił Go jako umiłowanego Syna. Zły dućh dobrze wiedział kim jest 

Jezus, ale korzystająć z sytuaćji, kiedy był On zmęćzony i wyćzerpany po 

ćzterdziestu dniaćh postu pro buje wykorzystać  tę sytuaćję, aby odćiągnąć  Go 

od misji jaką powierzył Mu Ojćieć. Perfidnie posługuje się przy tym Słowem 

Boz ym, na kto re Chrystus, Syn Boz y, odpowiada ro wniez  słowami Pisma 

S więtego. Kiedy diabeł przekraćza granićę i z ąda pokłonu i oddania mu hoł-

du, słyszy kategoryćzne idz  precz szatanie! Skoro zły dućh odwaz ył się kusić  

Syna Boz ego, nie miejmy wątpliwos ći, z e będzie kusił ro wniez  nas.  

Pros my Jezusa, aby w ćhwilaćh pokusy wspierał nas Swoją moćą i tak jak 

On mo wmy złemu dućhowi – idź precz! 

Mądrość wobec pokus 

Jezus ućzy nas mądrego podejs ćia do pokus. One moćno i bardzo inteligent-

nie atakują. Zawsze mają na uwadze jakies  nasze dobro, ale ono jest tylko 

przynętą, bo jes li po nie sięgniemy, zostaniemy złowieni jak ryba na wędkę. 

Zło ma nas w swojej dłoni. Moz emy nawet ćałe lata pływać  w wodzie, ale 

zawsze ze s wiadomos ćią owej linki, kto rą sterują ręće kusząćego. Wielu na-

wet się do tego przyzwyćzaja i nie ma odwagi walćzyć  o swoją wolnos ć . Wy-

starćzy wspomnieć  uzalez nionyćh od alkoholu i wielu innyćh pozornyćh 

„Wtedy przystąpił kusićiel” (Mt 4,3). ta wiadomos ć  powinna ućzyć  mnie 

pokory u progu Wielkiego Postu. Diabeł ćhće zniszćzyć  moje dobre postano-

wienia. Kusi mnie zniećhęćeniem, ilekroć  staję do modlitwy i podejmuje post. 

Jezus pokazuje mi, jak nalez y walćzyć  z diabłem i demaskować  jego przebie-

głos ć .  

Autorefleksja: Trzeba zdećydowanie odrzućać  pokusy złego, nie dająć się 

wćiągnąć  w dialog i długie rozwaz anie. Skupić  się na słowie Boz ym. 



do br, kto re miały ićh uszćzęs liwić . 

S wiadćzą o tym trzy przynęty podsuwane Jezusowi. Nikogo przy tym ku-

szeniu nie było. Jezus opowiedział o nim swoim ućzniom, a ći zanotowali 

w ewangeliaćh. Jezus ćhćiał bowiem ukazać , jak waz na jest mądros ć . To ona 

rozpoznaje natyćhmiast pokusy i ićh zamiary. Ona nie sięgnie po pozorne 

dobro, kto re zniewala. 

Z pokusą wygrywa mądros ć , a przegrywa głupota. Ten, kto ulega pokusie, 

jest głupi. W szkole Jezusa pierwszym przedmiotem jest mądros ć , bo ona 

daje gwaranćję bezpiećzen stwa. S wiat ma miliony pokus, kaz dy ćzłowiek 

musi się z nimi zmierzyć . Jezus ćhće, aby mądryćh było wielu, by byli zna-

kiem dla innyćh. 

W Wielkim Pos ćie doskonalenie mądros ći jest na pierwszym planie. Meto-

dy działania zła trzeba poznać  bardzo dobrze. Mądros ć  umie z yć  w s wiećie 

pokus tak, by im nie uleć. Bądz my ućzniami Mistrza Mądros ći. 
ks. Edward Staniek 

O co proszę? O hojne otwarcie się na Ducha modlitwy i pokuty 

 „Dućh wyprowadził Jezusa na pustynię” (w. 1). Będę prosił Go, aby w ćza-

sie Wielkiego Postu ćzęsto „wyprowadzał mnie” na pustynię modlitwy i we-

wnętrznej walki z moimi skłonnos ćiami do złego. 

Będę kontemplował Jezusa, kto ry w upale dnia i w zimnie noćy sam jeden 

przebywa na rozległej pustyni. Cierpi gło d. Spro buję towarzyszyć  Jezusowi, 

być  blisko Niego, przyglądać  się Mu, rozmawiać  z Nim i pytać , dlaćzego to 

ćzyni? 

„Wtedy przystąpił kusićiel” (w. 3). Ta wiadomos ć  powinna ućzyć  mnie po-

kory u progu Wielkiego Postu. Diabeł ćhće zniszćzyć  moje dobre postano-

wienia. Kusi mnie zniećhęćeniem, ilekroć  staję do modlitwy i podejmuję 

post. 

Zauwaz ę, jaki ćzas wybiera diabeł na kuszenie Jezusa. Usiłuje się ws liznąć  

i wykorzystać  moment, gdy Jezus jest wyćzerpany fi zyćznie i ćierpi gło d 

(w. 3). Poproszę gorąćo Jezusa, aby umaćniał mnie szćzego lnie w ćhwilaćh, 

gdy będzie mnie ogarniać  dućhowe lenistwo. 

Zwro ćę uwagę na trzy pokusy, kto rymi diabeł namawia Jezusa do niewier-

nos ći (ww. 3.6.8-10). Co mogę powiedzieć  o dos wiadćzeniu tyćh pokus 

w moim z yćiu? Kto rej z nićh najćzęs ćiej ulegam? 

Jezus pokazuje mi, jak nalez y walćzyć  z diabłem i demaskować  jego prze-

biegłos ć . Zdećydowanie odrzuća pokusy Złego, nie daje się wćiągnąć  w dia-

log i długie rozwaz ania. Skupia się na słowie Boz ym. Są to owoće Jego roz-



KĄCIK LITURGICZNY 

Muzyczna pokuta 

Z wyjątkiem Mszy s wiąt i uroćzystos ći, takićh jak np. Zwiastowanie Pan -

skie, w Wielkim Pos ćie nie usłyszymy juz  hymnu „Chwała na wysokos ći Bo-

gu” i radosnego „Alleluja”. W tym s więtym ćzasie Kos ćio ł skupia się na jesz-

ćze s ćis lejszym zjednoćzeniu z Bogiem oraz na najwaz niejszyćh mys laćh, 

kto rymi są nawro ćenie, pokuta, a od 5 niedzieli Wielkiego Postu męka Chry-

stusa. Wszystko inne sćhodzi na dalszy plan. Dlaćzego? Związane jest to 

z pokutnym i refleksyjnym ćharakterem Wielkiego Postu. „Alleluja” to z na-

tury zawołanie radosne, niepasująće do okresu kojarząćego się nam z poku-

tą i umartwieniem. “Alleluja”, kto re wykonuje się tylko i wyłąćznie jako 

s piew zabrzmi dopiero w Wigilię Pasćhalną. Taki rozwo j rzećzy ma w nas 

wzbudzić  pełną wyćzekiwania tęsknotę za Noćą Pasćhalną, gdy wys piewa-

my wtedy te słowa z ćałą moćą wdzięćzni i szćzęs liwi jako lud odkupiony. 

Opro ćz teksto w mszalnyćh i modlitw ten głęboki i pełny refleksji ćharakter 

wielkopostny będziemy mogli zauwaz yć  w muzyće. Kos ćio ł posiada bogaty 

skarbieć pies ni, kto re nawiązują do wydarzen  związanyćh ze s mierćią Chry-

stusa i naszym przywilejem i wielką dumą jest korzystanie z tyćh zasobo w, 

kto re pomagały minionym pokoleniom lepiej zrozumieć  Tajemnićę naszego 

odkupienia. Opro ćz przejmująćyćh pies ni kolejnym naszym dziedzićtwem 

jest naboz en stwo Gorzkićh Z ali ćzy Godzinki o Męće Pan skiej. Oba te nabo-

z en stwa posiadają elementy języka staropolskiego, dzis  wydawałoby się nie-

ćo arćhaićznego i niepasująćego do naszyćh ćzaso w, jednak warto us wiado-

mić  sobie ile pokolen  poćząwszy od 1707 roku modliło się s piewem Gorz-

kićh Z ali. Odsyłam wszystkićh na naszą stronę internetową, gdzie w „Kąćiku 

Liturgićznym” dostępne są artykuły na temat naboz en stw wielkopostnyćh, 

ićh historii i tres ći. 

Takz e organy w Wielkim Pos ćie niećo ogranićzają swoją funkćję poprzez 

skromne i głębokie brzmienie, skłaniająće do refleksji, takz e dopuszćzająć 

„do głosu” ćiszę, w kto rej ćzłowiek podejmująćy wielkopostną pokutę jest 

w stanie bardziej odnalez ć  siebie. 

Zaćhęćam więć do ućzestnićtwa w tyćh pasyjnyćh naboz en stwaćh. Jest to 

modlenia i umartwienia. 

Przypomnę sobie te momenty, w kto ryćh dos wiadćzyłem ogromnej moćy 

modlitwy i jej zwyćięstwa w ćhwili pokusy. W modlitwie kon ćowej zaproszę 

Go na nowo do mojego z yćia. Odmo wię hymn do Dućha S więtego. 

Krzysztof Wons SDS/Salwator  



CYTATY PRZY KAWIE 

Pokusy mogą przynieść cztery rodzaje dobra:  
służą do odpokutowania win;  

wystawiają na próbę cnotę człowieka, jak u Hioba i Tobiasza;  
odsłaniają naszą łagodność i siłę wytrzymałości, jak u apostoła Pawła;  

służą do objawienia chwały Bożej,  
jak to się stało ze ślepym od urodzenia, o którym mówi Ewangelia. 

św. Albert Wielki  

Przeciw pokusie są konieczne absolutnie trzy rzeczy: modlitwa, aby nas 
oświecić; sakramenty, aby nas umocnić, i czujność, aby nas ustrzec. 

św. Jan Maria Vianney 

Jak ogniem wypróbowuje się czystość złota,  
tak pokusą wypróbowuje się cnotę człowieka. Często sami nie wiemy, 

do jakiego stopnia możemy stawić opór: pokusa nam to objawia. 
Thomas à Kempis 

WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIA

Przed nami czas pokuty, modlitwy, słuchania 
tego, co Boża Mądrość chce nam ofiarować. 
Jeśli skruszone serce przed Nim się odsłania 
reszty Chrystus dokona, by nas uratować. 

Uchroń nas dobry Jezu, bo człowiek nie umie, 
uciec od złych wyborów, które serce trują 
otwórz oczy i duszę, aby móc zrozumieć, 
że nie zdrowi, lecz chorzy Ciebie potrzebują. 

Trzeba nam dzisiaj stanąć w prawdzie i w pokorze, 
do korzenia grzech wyrwać, by się nie rozrastał. 
Na kolanach prosić Miłosierdzie Boże  
- niech nam w tym pomaga Najświętsza Niewiasta. 

okazja do wzmoćnienia swojej wiary, zmiany punktu widzenia wielu spraw, 

a takz e do wspo lnego dbania o tradyćję, na kto rej w ćiągu wieko w opiera się 

Kos ćio ł. 
Maćiej Les niak 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Zapraszamy do udziału w naboz en stwaćh pasyjnyćh: 
Gorzkie żale – w kaz dą niedzielę o godz. 17.00, kto re  tym roku głosi ks. 
proboszćz Jo zef 
Droga krzyżowa – w kaz dy piątek o 16.30 dla dzieći, a o 17.15 dla młodzie-
z y i starszyćh. Przypominamy o moz liwos ći uzyskania odpustu zupełnego. 
Godzinki o Męce Pańskiej - w kaz dą niedzielę o godz. 7.05 
 Liturgićzne  obćhody tygodnia: 
s roda - s więto s w. Kazimierza, kro lewićza.  
 Msza s w. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ćiała zostanie odprawiona w 

najbliz szy wtorek o godz. 18.00; po mszy s w. będzie kontynuowana modli-
twa prowadzona przez wspo lnotę Odnowy w Dućhu S więtym. Zapraszamy 
do wspo lnej modlitwy. 
 Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w s rodę na kolejne spotka-

nie formaćyjne: Msza s w. o godz. 18.00, a następnie dalsza ćzes ć  spotkania. 
 W tym tygodniu przypadają: 
pierwszy czwartek – dzien  szćzego lnej modlitwy o powołania i w intenćji 
powołanyćh 
pierwszy piątek – dzien  szćzego lnej ćzći Najs więtszego Serća Pana Jezusa. 
Senioro w naszej parafii zapraszamy na Mszę s w. o godz. 9.00; a następnie 
na spotkanie w salće na plebanii. 
Dzieći zapraszamy na Drogę krzyz ową, kto ra rozpoćznie się o 16.30, na za-
kon ćzenie kto rej kandydaći do I Komunii s w. ze Szkoły Podstawowej Nr 3, 
otrzymają pos więćone ksiąz ećzki do naboz en stwa 
pierwsza sobota - dzien  szćzego lnej ćzći Niepokalanego Serća Najs więtszej 
Maryi Panny.  W tym dniu od godz. 8.00 rozpoćzną się odwiedziny ćhoryćh 
i starszyćh parafian z posługą sakramentalną. 
 Dziękujemy za ofiary złoz one podćzas Mszy s w. przeznaćzone na potrzeby 

naszej parafii (wypłaćenie prać związanyćh z oćiepleniem i otynkowaniem 
budynku katećhetyćznego). Za tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na 
Seminarium Dućhowne. W przyszłą niedzielę, 8 marća, modlitwą i ofiarą do 
puszek wspieramy dzieći Afryki. 
 W II niedzielę Wielkiego Postu rozpoćzną się w naszej parafii rekolekcje 

wielkopostne. Ufamy, z e słućhanie Słowa Boz ego i wspo lna modlitwa pomo-
z e nam głębiej przygotować  się do  s wiąt wielkanoćnyćh. Rekolekćje popro-
wadzi ks. dr Robert Samsel. 
 Domowe Hospićjum s w. Kamila w Bielsku-Białej składa serdećzne podzię-

kowanie za złoz one przed tygodniem ofiary w wysokos ći 6.216 zł i 2 euro. 
Jest to ogromna pomoć dla hospićjum. Wszystkićh ofiarodawćo w obejmuje-
my modlitwą w drugie ćzwartki kaz dego miesiąća podćzas Mszy s w. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 02.03   
6.00  za zm. z rodziny Krywulto w 

18.00 1. za zm. Anastazję, Maksymiliana i Władysława Koćembo w 

     2. za zm. Danisławę Go rską; 3. za zm. Alićję Dąbrowiećką w 14 r. s m. 

     4. za zm. Salome i Henryka Hutko w 

WTOREK - 03.03  
6.00  1. za zm. Marię i Stanisława Maćhalskićh; 2. za zm. Teodozję Krzesłowską 

18.00 1. w int. Odnowy w Dućhu S więtym; 2. za zm. Leokadię Sławik w 30 r. s m. 

     3. za zm. Kazimierę Chajkaluk w 1 r. s m. oraz za zm. Kazimierza Chajkaluka 

        oraz Aleksandrę i Jana Długoszo w; 4. za zm. Kazimierza Kubićę 

     5. za zm. Erykę Palućh 

ŚRODA - 04.03 -  ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA 
6.00  za zm. rodzićo w Jadwigę i Stanisława Wo jćiko w i zm. z rodziny 

18.00 1. za zm. bliskićh, krewnyćh i znajomyćh; 2. za zm. Jana Z ywćzoka w 30 r. s m.  

     i zm. Annę, Teodora, Henryka i Władysława;  

     3. za zm. Kazimierza Kruszyn skiego; 4. za zm. Kazimierę Dutkę 

     5. za zm. Kazimierza Stępnia; 6. za zm. Kazimierza Damka 

CZWARTEK - 05.03 
6.00  za zm. Annę Wideł 

18.00 1. za zm. Miećzysława Toborka; 2. za zm. Krzysztofa i Barbarę Janiko w z synem 

     Wojćiećhem; 3. za zm. Wandę Sierek; 4. za zm. Tadeusza Mieszćzaka 

PIĄTEK - 06.03     
6.00  Msza S w. wynagradzająća za zniewagi i bluz nierstwa wobeć Najs więtszego    

     Sakramentu 

9.00  Msza s w. w intenćji ćhoryćh i starszyćh Parafian 

18.00 1. za zm. Jana Stron skiego; 2. za zm. Antoninę Gaik 

     3. za zm. Jerzego Mićhałowskiego 

SOBOTA - 07.03          
6.00  1. za zm. Wandę Mićhalewićz-Hoffmann; 2. za zm. Krzysztofa Janika 

18.00 1. za zm. Ks. Jana Klimćzaka; 2. za zm. Marćina Kierća 

     3. za zm. Eugeniusza Jafernika 

NIEDZIELA - 08.03 - 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
7.30  za zm. Franćiszkę i Władysława Kubićo w 

9.00  za zm. rodzićo w Marię i Tadeusza Poboz nyćh 

10.30 za zm. Marię i Franćiszka Warzećho w, zm. Stefanię i Franćiszka Młodziko w 

             oraz brata Franćiszka Młodzika 

12.00 Dzięk.-błag. w int. Jerzego z ok. 90 ur. 

18.00 za zm. Andrzeja Laszćzaka w r. s m. 

19.30 za zm. Maćieja Patykiewićza w r. s m. 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46 

Wtorek: Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15 

Środa: Flp 3, 8-14; Ps 16; J 15, 9-17 

Czwartek: Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138; Mt 7, 7-12 

Piątek: Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26 

Sobota: Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48 

Niedziela:  Rdz 12, 1-4a; Ps 33; 2 Tm 1, 8b-10 

         Mt 17, 1-9  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Gorzkie żale: niedziela godz. 17.00 

Droga krzyżowa: piątek - 16.30 dla dzieci, 17.15 - dla młodzieży i starszych 

Spowiedź święta: rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

               wieczorem: od godz.17.30; piątek i sobotę od godz. 17.00  

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

