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(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 
 
 

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 napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na pró-
bę 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. 
 

 

NIE WYSTAWIAJ NA PRÓBĘ PANA, BOGA SWEGO 
 

Jezus wziął na siebie nasze grzechy i obarczył się naszymi słabościami, dał ra-

dykalny odpór diabłu, który Go kusił. Diabeł to nie ponura legenda czy bezsil-

ny straszak na tych, których trzeba powstrzymać przed popełnianiem zła, lecz 

podstępny przeciwnik Boga. Istnieje naprawdę, nie tylko w wyobraźni. 

Wszystkie trzy pokusy mają wspólny mianownik: chodzi o to, by to Jezus 

uwiarygodnił siebie i swoją misję, a przez cud usunął wszelkie wątpliwości  

i pokonał wszystkie opory. Także i dziś trwa wołanie, aby stale na nowo Bóg 

usprawiedliwiał się przed człowiekiem.  

 



 

Kochani Bracia i Siostry.  

Drodzy Parafianie 

W kolejnym cyku o katechezie 

pragniemy uświadomić sobie że 

katechezie nie może zabraknąć 

wychowania do życia wspólno-

towego. U jego podstaw leży 

przekonanie, że istnieje pewne 

podobieństwo między jednością 

Osób Boskich a braterstwem, 

jakie ludzie powinni zaprowa-

dzić między sobą, w prawdzie  

i miłości. Wychowanie do życia 

wspólnotowego winno uwzględ-

niać różne społeczności, powin-

no mieć charakter integralny, 

tak, aby mogło przygotowywać 

do podjęcia zadań zarówno we 

wspólnotach i społecznościach 

naturalnych, jak i nadprzyrodzo-

nych. Naturalnymi wspólno-

tami są rodzina i naród. Kate-

cheza Kościoła ma umacniać 

więzi rodzinne, i to nie tylko  

w odniesieniu do rodziców  

i dzieci, rodzeństwa, ale także 

wobec najstarszych członków 

rodziny. Nacechowane miłością 

troską i przebaczeniem relacje 

rodzinne stanowią najlepsze le-

karstwo na mentalność kon-

sumpcyjną, niszczącą wspólnotę 

i poniżającą godność osoby 

ludzkiej poprzez jej urzeczowie-

nie.  

Katecheza powinna również 

wychowywać do życia we 

wspólnocie narodowej przez 

kontekst wychowania patrio-

tycznego: Czwarte Przykazanie 

poucza też, że należy okazywać 

szacunek tym, którzy żyli przed 

nami oraz ich dobrym dziełom: 

"ojciec i matka" oznaczają tu 

również przeszłość, więź między 

kolejnymi pokoleniami, dzięki 

której możliwe jest samo istnie-

nie narodu. Trzeba więc uczyć 

(katechizować) także prawdy  

o historii narodu oraz propago-

wać społeczną naukę Kościoła. 

Wierni świeccy winni umieć od-

najdywać się również jako 

chrześcijanie, uczniowie Chry-

stusa, w życiu społecznym i po-

litycznym, a zadaniem kateche-

zy jest przygotować ich nie tyl-

ko do podejmowania prawidło-

wych wyborów w tych dziedzi-

nach, lecz także do pełnego 

uczestnictwa w życiu publicz-

nym przez wnoszenie w nie war-

tości ewangelicznych. Te ele-

menty społecznego nauczania 

Kościoła winny zatem wejść 

również w program duszpaster-

stwa parafialnego dorosłych. 

Wychowanie do wspólnoty  

w katechezie i przez katechezę 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



ma dotyczyć wspólnot natural-

nych i jednocześnie aktywnie 

wdrażać do wspólnoty Kościo-

ła. Wprowadzenie do życia we 

wspólnocie Ludu Bożego doko-

nuje się najpierw w rodzinie, 

która jest Kościołem domowym, 

ale i drogą Kościoła. Ważne za-

danie dla nas dorosłych i świa-

domych katolików, jest to aby-

śmy obok przekazu prawd wia-

ry, ukazywali prawdziwy obraz 

Kościoła oraz pogłębiali przez 

własny przykład (katecheza ży-

ciowa) poczucie przynależności 

do wspólnoty kościelnej i do 

kościoła lokalnego - parafii. To 

właśnie w parafii, w działają-

cych na jej terenie różnych gru-

pach i stowarzyszeniach, kate-

chizowani mogą doświadczyć 

swej - przez chrzest - przynależ-

ności do Kościoła w płaszczyź-

nie codziennego życia.  

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie!  

Dziś bardzo aktualne, niemalże 

konieczne, jest, wobec odcho-

dzenia wielu wiernych od Ko-

ścioła, budzenie i pogłębianie 

więzi ze społecznością kościelną 

przez osobisty przykład wiary  

i zaangażowania, zaproszenie do 

małych wspólnot i ustawiczna 

katecheza dorosłych zagubio-

nych i obojętnych, mimo że 

przez chrzest św. należą do Ko-

ścioła. Kochani dziś naglącą po-

trzebą jest tworzenie i umacnia-

nie wspólnot rodzinnych, dusz-

pasterskich i narodowych wokół 

naszego Pana Jezusa Chrystusa.  

Czytelniku tych słów! Zaproś 

żonę, męża, dziecko, sąsiada, 

kolegę z pracy, koleżankę  

z miejsca zamieszkania, na ado-

rację Najświętszego Sakramen-

tu, do Róż Różańcowych, do 

Męskiej Grupy Modlitewnej… 

do wspólnej modlitwy i dziele-

nia się Ewangelią. Z racji Wiel-

kiego Postu nie przychodź do 

Kościoła sam – przyjdź zawsze 

z KIMŚ.  

Wasz Proboszcz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTENCJA  
PAPIESKA 

 
 

MARZEC: 
Za tych, którzy cierpią z po-
wodu zła wyrządzonego im  
przez członków wspólnoty 
kościelnej, aby właśnie w Ko-
ściele znaleźli konkretną od-
powiedź na swój ból i swoje 
cierpienia.  
 



W BLIŹNIM  

MIESZKA CHRYSTUS 
 

 

 

 

 

 

W bliźnim mieszka Chrystus - 
uznajmy w każdym Chrystusa. 
Idźmy w ślady Chrystusowe. 
Przede wszystkim uczmy się 
od Niego, iż Jest cichy i pokor-
nego serca", w sposób niedo-
ścigniony. Będąc Panem nieba  
i ziemi, i najwyższą doskonało-
ścią, w całym swoim ziemskim 
życiu nie wysuwa się naprzód 
przed ludzi, nie wyróżnia się 
niczym, nie oddziela się od 
tłumu i nie przybiera żadnych 
oznak swojej wielkości. Patrząc 
na mękę Zbawiciela, mamy 
rozpłomieniać serca nasze mi-
łością ku bliźnim, większym 
pragnieniem, aby jak najwięcej 
dusz do Boga pociągnąć i zba-
wić.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 LUTEGO 
św. Gabriel  

od Matki Bożej Bolesnej,  
zakonnik 

 

28 LUTEGO 
św. Hilary I,  

papież 
 

1 MARCA 
św. Feliks III,  

papież 
 

2 MARCA 
św. Agnieszka z Pragi,  

ksieni 

bł. Karol,  
męczennik 

 

3 MARCA 
św. Kunegunda,  

zakonnica 
 

4 MARCA 
św. Kazimierz Królewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 
 
 

marzec: Za kobiety, matki, 
żony i córki. 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 

 

Czasem i w marcu, 
zetnie wodę w garncu. 

 

W dzień świętego Kazimierza 
zima do morza zmierza.  

(4.03) 
 



SZTAFETA MODLITWY 

 

 

 

 

 
 

W jubileuszowej  „Sztafecie 

modlitwy” w tym tygodniu 

wspierajmy modlitwą mieszkań-

ców ulicy:  

ŻEROMSKIEGO 1 
 

 

Rok liturgiczny (1) – 

Adwent i Boże Naro-

dzenie  
 

„W tym dniu bę-

dziesz opowiadał 

synowi swemu: 

Dzieje się tak ze 

względu na to, co 

uczynił Pan dla mnie w czasie 

wyjścia z Egiptu. Będzie to dla 

ciebie znakiem na ręce i przy-

pomnieniem między oczami, 

aby prawo Pana było w ustach 

twoich, gdyż ręką potężną wy-

wiódł cię Pan z Egiptu. Bę-

dziesz zachowywał to postano-

wienie w oznaczonym czasie 

rok w rok” (Księga Wyjścia 13, 

8-10). 

Adwent – Rok liturgiczny rozpo-

czyna się pod koniec roku kalen-

darzowego – w grudniu. Trwają-

cy przez cztery tygodnie Adwent 

jest czasem oczekiwania i przy-

gotowania do narodzin Zbawicie-

la. Przypominając pisma proro-

ków, którzy zapowiadali przyj-

ście Jezusa, Adwent pobudza na-

sze pragnienie chwały Narodze-

nia Pańskiego oraz wypełnia nas 

nadzieją i tęsknotą za „światłem 

rozbłyskującym w ciemności”. 

Boże Narodzenie – Okres Boże-

go Narodzenia rozpoczyna się od 

Mszy św. sprawowanej o północy 

w wigilię Narodzenia Pańskiego  

i trwa aż do święta będącego pa-

miątką chrztu Jezusa w Jordanie. 

Dla Kościoła Boże Narodzenie 

nie jest jednodniowym świętem, 

ale samodzielnym okresem,  

w którym kontemplujemy życie 

Chrystusa w nas. 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

Jesteśmy jak dzieci specjalnej 

troski, w czasie gdy los Polski 

wisi na włosku. Trzeba teraz  

z dziecięcą ufnością wołać do 

Opatrzności Boga o zmiłowanie 

nad Polską. Trzeba z dziecięcą 

ufnością i wytrwale wołać, tak 

jak niewidomy żebrak pod bramą 

 

 

CZYTAM KATECHIZM (65) 
 

 

 

 

JAK DZIECI SPECJALNEJ TROSKI 
 

 



Jerycha – Jezusie Synu Dawida 

ulituj się nad Polską! Trzeba 

przestać oglądać się na jakieś 

pakty czy sojusze, unie czy zo-

bowiązania, partie czy osobisto-

ści. To Jezus Chrystus jest dla 

nas drogą, prawdą i życiem. To 

wiele tysięcy codziennych Eu-

charystii podtrzymują Polskę  

i świat w istnieniu. Ważna jest 

teraz każda osoba, która z dzie-

cięcą ufnością i wytrwale modli 

się o pokój dla Polski. Ważne są 

wszystkie parafie i wspólnoty, 

inicjatywy i dzieła, aby z dziecię-

cą ufnością i wytrwale modlić się 

o pokój dla Polski.  

BK  
 

 

 

 

PIERWSZA SOBOTA 

MIESIĄCA 

 

Najbliższa sobota będzie pierw-

szą sobotą marca. Jesteśmy przez 

Maryję zaproszeni do spowiedzi  

i Komunii Świętej, a także do 

odmawiania cząstki różańca  

i piętnastominutowej medytacji  

o tajemnicach różańcowych. 

Wiemy jak się spowiadać, jak 

przyjąć Ciało Pana i jak odma-

wiać różaniec, ale nie umiemy 

rozważać Bożych tajemnic. Speł-

niamy więc trzy warunki,  

a opuszczamy lub skracamy 

czwarty, wymagający medytacji 

przeżywanej indywidualnie w ci-

szy. Prośmy więc Maryję, aby 

nas uczyła rozważać w sercu 

wszystko, co dotyczy Jezusa. 

Wsłuchujmy się też w nauczanie 

Kościoła na temat medytacji  

i kontemplacji.  

 

 

 

 

Skutecznym środkiem wielko-

postnego nawrócenia jest modli-

twa, post i jałmużna.  
 

MODLITWA 
 

Nie chodzi tylko o to, aby po 

modlić się więcej, ale aby modlić 

się „głębiej”. Nawrócenie doko-

nuje się w trwaniu w obecności 

Ojca, zapatrzeniu się w Jego ob-

licze, zasłuchaniu się w Jego 

słowa.  

 

 



POST 
 

To nie dieta. Dieta skupia nas na 

ciele, a post na duchu. Po-

wstrzymywanie się lub ograni-

czanie jedzenia przez określony 

czas, prowadzi do jeszcze więk-

szej opanowania swoich pra-

gnień.  
 

JAŁMUŻNA 
 

Wyzwala z egoizmu, bo przesu-

wa nasze spojrzenie z nas samych 

na drugiego człowieka. Jałmużną 

mogą być pieniądze, ale też czas 

albo uwaga, która poświęcamy 

innym, zwłaszcza jeśli dotych-

czas czas i uwagę poświęcaliśmy 

tylko sobie.  

 

 

 

 

 

WIELKOPOSTNE ZADANIA 

 

Wielki Post to czas modlitwy, 

postu, jałmużny i uczynków mi-

łosierdzia. W naszym kościele 

znajdziemy propozycje wielko-

postnych uczynków dla dzieci, 

młodzieży, małżeństw i doro-

słych względem Boga i bliźniego. 

Losując karteczkę z wielkopost-

nym zadaniem możemy podjąć 

współpracę z łaską Bożą i reali-

zować konkretne zadanie. Jako 

jałmużnę możemy złożyć żyw-

ność w koszu wielkopostnym dla 

potrzebujących.  

 

 

 

 

 

OAZA MODLITWY  

– STALOWA WOLA 2023 

 

Od 10 do 12 marca br. w naszej 

parafii odbywać się będzie Oaza 

Modlitwy.  

Uczestnikom towarzyszyć bę-

dzie hasło: "Jestem Kościo-

łem".  

Zapraszamy młodzież od VII 

klasy szkoły podstawowej.  

Zapisy potrwają do 1 marca.  

Koszt uczestnictwa zapewniają-

cy nocleg i wyżywienie wynosi 

70 zł.  

Zainteresowanych prosimy o 

zapisanie się przez formularz:  

 

https://tiny.pl/wl4d2 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2Fwl4d2%3Ffbclid%3DIwAR2S-dNGgglVrcjx2zew6k8UpQdft03SdFhwLOebT_7lZhHkYL55YM6B4Bs&h=AT06Dft9W02OiNrUYKw7WOjHhBrkigfSMjBbb5H-RbpysNnAKE5IBH0S_z1ij9RhqojQq5t8J9IJkqWj7RG7Y7gXilxiRVLQQ0ZaqS8g1o3eAm1DpNB-BliyeSl8tC6OfOKj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rFulzxuxBMAnEEwezyzsk-U2n-AEbQw5elVKCvmzxFokjbcI7GPrVim5WGaO0mRNiVHeNQBb6a1LpjT7p_7ZpqDghVtcsfzODBH9x9S9dMZrUyid5lYyba59wWOR6qzyIkSNjRQdO-amGaVlpCdz6IkLQyngi1m3GziEzMbYjybJTEw


W TYM TYGODNIU 
 

CZWARTEK 
– 18.00 – 

Msza Św. o powołania kapłańskie 

i zakonne oraz do Liturgicznej 

Służby Ołtarza 
 

PIĄTEK 

Droga Krzyżowa  
dla dzieci: godz. 16.30 

dla młodzieży i dorosłych 

godz. 7.30 i 17.15 
 

Nabożeństwo o 17.15 prowadzi 

Akcja Katolicka 
 

SOBOTA 

- 16.15 - 
 Męski Różaniec 

- 18.00 - 
Msza święta 

-19.00 -  
Różaniec i medytacja tajemnic ró-

żańcowych 
 

NIEDZIELA 

- 17.00 - 
 Nabożeństwo Gorzkich Żali 

 

W kolejnych tygodniach nabożeń-

stwo Drogi Krzyżowej o 17.15 

prowadzą:  
  

3 marca – Akcja Katolicka 

10 marca – Męski Różaniec 

24 marca - Róże Różańcowe  

26 marca – Bractwo Adoracji 

31 marca – wszyscy wierni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Czy świat miałby znaczenie beze 

mnie? Byłby niepełny i uboższy  

o jedno ludzkie istnienie, jak alfa-

bet albo tekst bez jednej literki. 

Moje życie jest dla świata bardzo 

ważne, dlatego że Pan Bóg cały 

świat i mnie całego stworzył jako 

jedną całość. Czy zdaję sobie 

sprawę, jak ważny jestem dla Bo-

ga? Jestem zaledwie jedną maleń-

ką, ale bardzo ważną literą w Bo-

żym alfabecie.  

(p-Q) 
 

 

 

Bieżące i archiwalne  
wydania „Naszego Słowa”  

można znaleźć  
na stronie internetowej: 
michalici.adoracja.eu  

w zakładce Nasze Słowo.  
 

 

JEDNA MALEŃKA LITERA 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 
 

 


