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5 marca (czwartek) – w 80-tą rocznicę wydania przez władze sowieckie
w 1940 r. zbrodniczego rozkazu o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych,
w większości oficerów, o godz. 19.00 odprawiona zostanie Msza św. za
wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj: o godz. 17.00 – pierwszy koncert pieśni pasyjnych. Wystąpi War‐
szawski Chór im. św. Jana Pawła II, pod dyrekcją Zofii Borkowskiej.
O godz. 18.00 Gorzkie żale. Tegoroczne kazania pasyjne będzie głosił
ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie.
2. W środę, 4 marca w liturgii – święto św. Kazimierza, Królewicza. Jest to
dzień imienin Pasterza naszej archidiecezji – Księdza Kardynała Kazi‐
mierza Nycza. Pamiętajmy o Jego osobie i posłudze dla Archidiecezji we
wdzięcznej modlitwie.
3. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 9.30; 17.00 dla dzieci;
18.30 i 19.30 – przygotowuje młodzież akademicka.
4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca wraz
z odpowiednimi nabożeństwami. W sobotę Msza św. wraz z nabożeń‐
stwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 11.00.
5. Druga niedziela Wielkiego Postu jest tradycyjnie Dniem Pomocy misjo‐
narzom Ad gentes. Będzie to dla nas okazja, aby modlitwą i ofiarami ma‐
terialnymi wspierać misjonarzy i misjonarki, pracujących we wszystkich
zakątkach świata.
6. Również w przyszłą niedzielę, w ramach koncertów pasyjnych wystąpi
Chór Kameralny Ab Imo Pectore, pod dyrekcją Mariusza Latka.
7. Jak już informowaliśmy, w dniach 15 i 16 marca br. nasza parafia będzie
przeżywała Wizytację Kanoniczną, której będzie przewodniczył J. E. Ks.
Bp Piotr Jarecki. W dalszym ciągu prosimy Drogich Parafian i wszyst‐
kich związanych z naszą wspólnota o modlitwę w intencji dobrego przy‐
gotowania i owocnego przeżycia tego czasu.
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REFLEKSJA WIELKOPOSTNA
W minioną Środę Popielcową pochyliliśmy nasze głowy w pokutnym
obrzędzie nałożenia na nie pobłogosławionego popiołu na znak, że pragnie‐
my rozpocząć wielkopostną drogę nawrócenia, oczyszczenia i pokuty. Nasze
tradycyjne określenie „Wielki Post” jako nazwa czterdziestodniowego przy‐
gotowania do radosnego świętowania fundamentalnej tajemnicy wiary –
Zmartwychwstania Pańskiego, może być dzisiaj dla kogoś nieco mylące,
dlatego że wydaje się akcentować tylko jeden z uczynków pobożnych, jakim
jest post. Tymczasem chodzi w tym szczególnym okresie roku liturgicznego
o coś więcej: o nasze głębokie nawrócenie, o poprawę życia, by było wierniej‐
sze Bogu; abyśmy w tym czasie łaski sami doświadczając Bożego miłosier‐
dzia, okazywali dobroć naszym bliźnim.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) – to pierwsze słowa
z publicznego nauczania Pana Jezusa będące swoistym streszczeniem Jego
nauki. Te słowa mają też wyznaczać program naszej pracy duchowej
w Wielkim Poście, a wezwanie to usłyszeliśmy właśnie u progu wielkopost‐
nej drogi, podczas posypania naszych głów pobłogosławionym popiołem.
Skoro ten okres przygotowania do Świąt Wielkanocnych ma określenie
„Wielki” – to niech rzeczywiście Wielki Post stanie się czasem intensywniej‐
szej modlitwy i rozważania Słowa Bożego, okresem dzielenia się wszelkim
dobrem z innymi, zwłaszcza potrzebującymi. Nasz post niech nie ogranicza
się tylko do dziedziny pokarmów, ale niech to będzie przede wszystkim
„post od grzechów” – czyli odcięcie się od wszelkiego zła i tego, co do grzechu
prowadzi.
Uczynki pobożne: modlitwa, post i jałmużna do praktykowania których
jesteśmy wezwani ze szczególną gorliwością w tym czasie, niech będą podej‐
mowane z czystą, religijną intencją: nie po to, aby nas ludzie widzieli, ale
skierowane ku Bogu samemu, „a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda to‐
bie” (por. Mt 6,1nn.). W naszym świecie opanowanym przez tak różnorodną
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)

niedziela, 1 marca 2020

I Niedziela Wielkiego Postu

i intensywną konsumpcję potrzeba pewnego samoograniczenia się, a wyrze‐
kając się tak wielu rzeczy zbędnych, możemy przyjść z pomocą potrzebują‐
cym, których – co jest też bolesnym paradoksem współczesności – są rzesze.
Przez podejmowane przez nas, zwłaszcza w Wielkim Poście umartwienia
ciała mamy mieć udział w śmierci naszego Pana, by doświadczyć nowego
życia – w wolności dzieci Bożych.
Nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa, Gorzkie żale, a także
udział w rekolekcjach – to konkretne okazje, by w tym okresie więcej czasu
poświęcać modlitwie oraz rozważaniu Słowa Bożego. Owocem tych wszyst‐
kich pobożnych uczynków winna być odnowa i umocnienie naszej relacji
z Bogiem oraz bliźnimi, czyli odnowa naszego życia chrześcijańskiego. I roz‐
poczynając Wielki Post już teraz dobrze jest mieć przed oczyma to, do czego
ma nas doprowadzić ta droga nawrócenia – do uroczystego odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych, podczas Wigilii Paschalnej.
Na początku Wielkiego Postu warto przypomnieć to, do czego katolika
zobowiązuje czwarte przykazanie kościelne: „zachować nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu po‐
wstrzymywać się od udziału w zabawach”. Post obowiązuje w Środę Popiel‐
cową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową
oraz piątki całego roku (z wyjątkiem uroczystości). Dotyczy wszystkich, któ‐
rzy ukończyli 14 rok życia; każdy piątek przez katolika powinien być prze‐
żywany jako dzień pokutny.
Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów
i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043) - obowiązuje we wszystkie dni
Wielkiego Postu.
Liturgia w Wielkim Poście jest sprawowana w kolorze fioletowym – to
symbol pokuty; nie odmawia się w tym okresie radosnego hymnu „Chwała
na wysokości Bogu”, nie ma też w liturgii wielkopostnej wezwania „Allelu‐
ja”, które zabrzmi uroczyście w Wigilię Paschalną. W średniowieczu „Allelu‐
ja”, które milkło na czas Wielkiego Postu żegnano w sobotnich Nieszporach
przed „Niedzielą Siedemdziesiątnicy” (było wtedy tzw. „Przedpoście” trwa‐
jące trzy tygodnie); traktowano tę Aklamację „Alleluja” jak żyjącą osobę.
Każdego roku papieże wydają specjalne orędzie na Wielki Post. W te‐
gorocznym Orędziu na Wielki Post, którego hasłem są słowa św. Pawła:
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20), papież
Franciszek wzywa m.in. do przebudzenia się z odrętwienia. Przestrzega też
przed pustą ciekawością i zwodniczym używaniem środków społecznego
przekazu. Ojciec święty wskazuje też, że Wielki Post jest okazją, by okazać
współczucie wielu niewinnym „ofiarom wojen, przemocy wobec życia, po‐
cząwszy od tego, które ma się narodzić, po osoby starsze”. Zachęcił również
do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jał‐
mużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej
sprawiedliwego.

KOMENTARZ DO EWANGELII (MT 4,1-11)
Pustynia, na którą Duch wyprowadził Pana Jezusa po przyjęciu przez
Niego Chrztu w Jordanie, to nie tylko miejsce niezamieszkałe, rodzaj nie‐
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użytków, gdzie roślinność jest bardzo uboga. Pustynia – to pewien okres
w historii świętej, podczas którego Bóg prowadził dzieło szczególnego wy‐
chowania Narodu wybranego. To także miejsce samotności dla Pana Jezu‐
sa, gdzie przebywał przez czterdzieści dni i nocy, przed rozpoczęciem swojej
działalności nauczycielskiej, ale to także miejsce, gdzie przez Chrystusa zo‐
stały cudownie nakarmione rzesze (por. Mt 14,13nn.). Tak więc w tradycji
biblijnej pustynia jest zarazem miejscem szczególnych spotkań z Bogiem
jak i wypróbowania. Kuszenie Pana Jezusa przez diabła opisali nam wszy‐
scy Synoptycy ukazując, że Chrystus na pustyni przezwycięża pokusy sza‐
tańskie.
Panu Jezusowi, zanim rozpoczął życie publiczne była poddana suge‐
stia, aby sprzeciwił się woli Ojca i wybrał życie łatwiejsze, pełne triumfu
i potęgi. Tę samą pokusę poddają mu potem tłumy, a w końcu i uczniowie.
Chrystus jednak, napełniony Duchem Świętym i umocniony Słowem Bożym
zwycięża te pokusy. Już św. Augustyn postawił pytanie, które często jest
też i naszym: „dlaczego Pan dopuścił, żeby Go kuszono? ” I odpowiada ten
Wielki Ojciec Kościoła, rozważając to wydarzenie: „bo nie tylko swoją mocą,
ale i przykładem chce nam pomagać w przezwyciężaniu pokus”. Ojcowie
Kościoła szeroko komentują kuszenie Pana Jezusa na pustyni przez diabła
i odniesione zwycięstwo Zbawiciela nad szatanem. Zwracają uwagę, że sza‐
tan przyjmuje postać anioła światłości i posługuje się nawet słowami z Pi‐
sma świętego, ale „strzały, które diabeł przewrotnie sporządził z Pisma,
Chrystus odpiera tarczą Pisma” (św. Hieronim). W końcu diabeł odstępuje,
bo „odpędziła go boskość Chrystusa i przebywający w Chrystusie Duch
Święty” (św. Jan Chryzostom). „Oto objawia się prawda o naturze Zbawicie‐
la: jest człowiekiem, bo kusi Go diabeł. Jest Bogiem, bo służyli Mu anioło‐
wie” (św. Grzegorz). „Usługiwali Mu nie dlatego, żeby wymagała tego Jego
słabość, ale żeby uczcić Jego potęgę” (św. Jan Chryzostom).
1 marca jest obchodzony jako „Narodowy dzień pamięci żołnierzy wy‐
klętych”. Od pewnego czasu, wreszcie historia przestała milczeć o naszych
bohaterach narodowych. Na różne sposoby, także modlitwą wyrażamy na‐
szą wdzięczną pamięć o niezłomnych żołnierzach, którzy oddali swoje życie
za rzeczywistą wolność i niepodległość naszej Ojczyzny; wśród nich byli tak‐
że kapłani.
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

