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INTENCJE MSZALNE 15.02 - 21.02

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 15 
lutego

17:00 + Rodzice Rozalia i 
Feliks Buja oraz 
rodzeństwo

WTOREK – 16 lutego

17:00 + Maria i Franciszek 
Plińscy oraz Józef

ŚRODA – 17 lutego

17:00 + Rodzice Alojzy i 
Anna

CZWARTEK – 18 lutego

17:00 + Ignacy Potrykus - 
rocznica śmierci

PIĄTEK – 19 lutego

17:00 + Bronisława i Jan Styn

SOBOTA – 20 lutego

17:00 + Ryszard Otrompka i 
jego rodzice

NIEDZIELA – 21 lutego

8:00 + Matka Anna - rocznica 
śmierci oraz Stanisław Glembin

10:30 + Maria i Alfred

16:00 + Gerard Jeschke - 
rocznica urodzin



1 CZYTANIE:  (Pwt 26,4-10)
2 CZYTANIE: (Rz 10,8-13)
EWANGELIA: (Łk 4,1-13)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA I NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

14 LUTY 2016 r. 

 

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

I niedziela Wielkiego Postu

Na ogół odczytujemy i rozumiemy scenę Kuszenia tylko w kategoriach konkretnego, 
pojedynczego wydarzenia, którego uczestnikami byli Chrystus i szatan. Wydaje się nam, że 
chodzi jedynie o kwestię walki z pokusami, której przykład daje nam Jezus. Tymczasem w 
Ewangelii tej chodzi o coś trochę innego: nie o indywidualne pokusy, którym podlegamy, lecz 
o różne fałszywe obrazy Boga, które przyjmujemy w swoim umyśle i wyobraźni. Z obrazów 
tych rodzą się dalej różne fałszywe oczekiwania wobec tego naszego „Boga”, a gdy 
oczywiście nie zostają one zaspokojone, w konsekwencji powodują one pretensje i odejście 
od Boga w ogóle. I właśnie na tym polega owo „kuszenie”: pokusą są błędne, uproszczone 
wizje Boga i nasze życzenia względem Niego. Jak to wygląda w praktyce?Pierwsza pokusa to 
wizja Boga pt. „Stoliczku nakryj się”. Jest to Bóg do spełniania naszych rozmaitych 
zachcianek, Bóg na posyłki, Bóg do zapewniania nam łatwego i pewnego chleba, dostatku, 
poczucia bezpieczeństwa, od zaspokajania naszych codziennych, życiowych potrzeb. Co 
ciekawe: na ogół są to potrzeby, których spełnienie leży całkowicie w zasięgu naszych 
możliwości. Oczywiście, wymaga to trochę wysiłku, zapobiegliwości, organizacji pracy i 
czasu, ale są to czynniki całkowicie zależne od nas samych, mieszczące się w sferze 
doczesności. Nie wymagają więc żadnej nadzwyczajnej ingerencji Boga. Owszem, są okazją 
do oddania Mu chwały przez rzetelność w pracy, wdzięczność i zaufanie, ale w zasadzie jest 
to przedmiot naszej aktywności i to my jesteśmy za nią odpowiedziałni.Tymczasem jesteśmy 
skłonni właśnie od tej odpowiedzialności uciekać i przerzucać ją na Boga. Wolelibyśmy, aby 
to On nas wyręczał, a gdy nie chce, wtedy lubimy się na Niego obrażać. Chrystus odrzuca 
taką taktykę, nie chce być naszym chłopcem na posyłki. To wcale nie znaczy, ze Mu na nas 
nie zależy. Nie, On chce zaspokoić inne nasze potrzeby – duchowe. Te, których w żaden 
sposób nie jesteśmy w stanie zaspokoić sami, a nade wszystko potrzebę zbawienia. Jakie to 
tragiczne i paradoksalne, że w tej akurat dziedzinie, gdzie jesteśmy całkowicie zdani na Boga, 
próbujemy obyć się bez Niego i wolimy zbawiać się sami, we własnym zakresie.Druga pokusa 
jest wizją Boga pieniądza, władzy i polityki. Bóg, który osiągałby swoje cele przy pomocy 
sposobów z tego świata: bez angażowania naszej wiary i miłości. W miejsce tego weszłoby 
wszechwładne prawo, system nagród i awansów, kar, rozkazów, zależności służbowych. 
Każdy traktowałby Boga tak, jak się traktuje urząd skarbowy i podatki: z rutynowego 
obowiązku, a nie z miłości i wiary. Wszystko byłoby jasne i z góry przesądzone, przykazania 
Boże oczywiste i łatwe do wyegzekwowania – Bóg lub Jego policja dopilnowaliby 
wszystkiego, a człowiek musiałby się tylko dostosować – z braku innych możliwości. 
Oczywiście, szybko nauczylibyśmy się z takim „Bogiem” obchodzić, znalazłyby rozmaite 
sposoby i wybiegi, by wyjść na swoje. Bo Bóg bez naszej miłości i wiary byłby bezsilny –
pomimo swej wszechmocy.I wreszcie trzecia wizja: Boga rozreklamowanego, oczywistego, 
widzialnego. Boga-idola, który nie wymagałby wiary, a tylko odpowiedniej kampanii 
reklamowej, by każdy sam się naocznie przekonał, że to Bóg. Wtedy nie byłoby żadnych 
wątpliwości, rozterek, wyborów, wahania – czyli nie byłoby wolności. Wszystko byłoby tylko 
kwestią reklamy. Oczywiście, szybko pojawiłaby się konkurencja innych, lepszych „Bogów”, 
w których moglibyśmy sobie przebierać według swego gustu i potrzeb.Chrystus wszystkie te 
wizje niweczy. Nie daje sobie narzucić roli wyznaczonej przez nasze ludzkie wyobrażenia i 
oczekiwania. Jest Bogiem takim, jakim jest i chce być. Możemy Go przyjąć bądź odrzucić, ale 
nie możemy Go zmienić. Co zrobisz Ty?

1. Nabożeństwa wielkopostne:

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele po 
wieczornej Mszy Świętej o godz. 16:45.
– Droga Krzyżowa – w piątki – dla dzieci – o godz. 16:00.
– dla dorosłych – o godz. 17:30.
Nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 20:00.

2. Sakrament Bierzmowania w naszej parafii – 17 
marca. Udzieli Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka.

3. Przyszła niedziela jest niedzielą misyjną. Przed 
kościołem będziemy zbierali ofiary na pomoc 
misjonarzom.

4. Kolekta budowlana z ubiegłej niedzieli wyniosła 4100 
zł. Bóg zapłać.

5. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu w 
piątek o godz.18:00 bardzo proszę mieszkańców ul. 
Władysławowskiej 2-14, Latającego Holendra, Pirackiej, 
Kliprów i Albatrosa.


