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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony 
 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony 
był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez 
diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. 
Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby stał się chlebem». 
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem 
żyje człowiek”». 
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę  
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, 
komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 
będzie Twoje». 
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, bę-
dziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». 
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika 
świątyni  
i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 
Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”». 
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego”». 
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 
 



NIE WYSTAWIAJ 

NA PRÓBĘ BOGA SWEGO 
 

Trzy diabelskie pokusy odsłaniają 

strategię Złego. Diabeł nie kusi 

wprost do zła, proponuje Jezu-

sowi rzeczy dobre. Byle tylko od-

sunąć na dalszy plan Boga i Jego 

zamiary. Czy zamiana kamieni  

w chleb nie jest słusznym pomy-

słem? Przecież zaspokajanie 

głodu ciała jest dobre. A czy wła-

dza nad światem nie jest czymś 

dobrym? Gdyby Jezus został 

ziemskim władcą, ileż dobra 

mógłby zdziałać? Diabeł wysta-

wiając Chrystusa na próbę cytuje 

nawet Biblię. 

Szatan to arcymistrz kłamstwa, 

który zawsze stroi się w szaty „do-

radcy”. Bądźmy więc zawsze 

czujni, gdy on naszą wiarę wysta-

wia na próbę.  
 

 

Drodzy Parafianie 
 

Pragnę w czasie, kiedy docierają 

do nas różnorakie wiadomości 

zacytować artykuł arcybiskupa 

Fultona Sheena, który wydaje się 

być bardzo aktualny na nasze 

czasy, choć został napisany po-

nad pół wieku temu. Podsta-

wową lekturą ogromnej większo-

ści ludzi jest codzienna gazeta. 

(dziś powiedzielibyśmy – telewi-

zja i internet). Oznacza to, że ich 

myślenie jest w dużym stopniu 

ustandaryzowane, że ich wiedza 

o świecie pochodzi głównie z jed-

nego źródła, a to, co się wyda-

rzyło, jest mało ważne, albowiem 

nic nie jest równie stare, co 

wczorajsza gazeta. (wiadomości 

w internecie żyją najwyżej 24 

godz.) Podobnie jak nasza pa-

mięć wpływa na nasze obecne 

działania i nasze przyszłe decy-

zje, tak również wydarzenia, 

które miały miejsce w naszym 

świecie politycznym, w znacznym 

stopniu determinują to, co zdarzy 

się w przyszłości.  
 

Drodzy Bracia i Siostry –  

Arcybiskup Fulton Sheen pisze 

dalej: Załóżmy, że cały akcent 

Wolnego Świata zostałby zmie-

niony. Przypuśćmy, że zamiast 

organizować siły polityczne tylko 

przeciwko wrogim siłom, zmie-

niono by akcenty i ponownie ak-

cent nie byłby położony wyłącz-

nie na przeciwstawienie się złu, 

lecz na obronę praw Bożych. Ża-

den naród nie jest silny, gdy prze-

ciwstawia się innemu narodowi, 

ponieważ ów kradnie, ale każdy 

naród jest silny, gdy potwierdza, 

że uczciwość powinna być za-

sadą we wszystkich stosunkach 

międzynarodowych.  

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



W zjednoczeniu na rzecz praw 

człowieka drzemie więcej energii 

niż w zjednoczeniu przeciwko złu. 

Jeśli wolne narody nie przyjmą 

postawy umiłowania dobra, po-

chodzącego od Boga Stwórcy na-

dzieja nasza umrze. Musimy, 

każdy z nas osobiście i jako Na-

ród zaufać Chrystusowi, który 

łkał nad grobem Łazarza i który 

płacze teraz nad Światem. W ob-

liczu wojny i tragedii ludzkich, 

na nowo musimy usłyszeć słowa 

Jezusa Chrystusa: „Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem”. 

Zapraszam wszystkich Parafian 

do wytężonej modlitwy osobistej 

i wspólnotowej. Zapraszam na 

nabożeństwa wielkopostne, róża-

niec i adorację Najświętszego 

Sakramentu. Zapraszam na Mszę 

św. i do sakramentu pokuty. Oso-

biste przylgnięcie do Jezusa  

i Jego Ewangelii jest naszą naj-

większą siłą. Wprowadzenie  

w czyn w codziennym życiu 

prawa miłości Boga bliźniego to 

najskuteczniejsza droga do po-

koju. Warto także usłyszeć odpo-

wiedź na pytanie co mam robić 

kiedy wokół tyle zła, niepokoju  

i nienawiści? Zaufaj Chrystu-

sowi, idź do domu i kochaj naj-

bliższych.     
 

Wasz Proboszcz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki Post daje nam sposobność 
do refleksji nad tym, co stanowi 
centrum życia chrześcijańskiego 
– miłością.  
Jest to odpowiedni czas, abyśmy  
z pomocą Słowa Bożego i sakra-
mentów odnowili naszą drogę 
wiary, zarówno osobistą, jak  
i wspólnotową. Jest to droga pod 
znakiem modlitwy i dzielenia się, 
milczenia i postu,  
w oczekiwaniu na radość pas-
chalną.  

(Benedykt XVI) 

 

 

Wielki Post jawi się nam jako 
czas sprzyjający wzmożeniu mo-
dlitwy i pokuty, otwierając serce 
na pokorne przyjęcie woli Bożej. 
W tym okresie wskazywana jest 
nam duchowa droga, będąca 
przygotowaniem do ponownego 
przeżywania wielkiej tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, przede wszystkim po-
przez pilniejsze słuchanie słowa 
Bożego oraz bardziej wielko-
duszne praktykowanie umar-
twienia, dzięki czemu możemy 
hojniej przyjść z pomocą bliź-
niemu w potrzebie.  

(Jan Paweł II) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA O POKÓJ 
 

Boże, od którego pochodzą 
święte pragnienia, 

prawe zamiary  
i cnotliwe czyny, 

użycz swoim sługom  
pokoju, 

jakiego świat dać nie może; 
niech serca nasze  

będą poddane Twojej woli, 
a czasy, w których żyjemy, 

niech za łaską Twoją  
będą spokojne 

i wolne  
od grozy nieprzyjaciół. 

Przez Chrystusa,  
Pana naszego. Amen. 

 

„OKRUSZKI” 
SŁÓW KS. MARKIEWICZA 

 

Pokora poskramia 
naszego ducha, 

aby zbytnio nie polegał 
na własnych siłach 

i nie wynosił się ponad siebie. 
 

*   *   * 
 

W pokusie, w grzechach, 
pospieszę do Maryi, 

ponieważ Maryja 
jest ucieczką grzeszników. 

 

*   *   *  
 

Wszystkie skarby 
i honory tego świata 

nie nasycą mojego serca, 
tylko Bóg sam może je zapełnić 

i zadowolić na wieki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam członków Kościoła, 
aby z zapałem podjęli drogę wiel-
kopostną, czerpiąc wsparcie z jał-
mużny, postu i modlitwy. Jeżeli 
niekiedy wydaje się, że miłość ga-
śnie w wielu sercach, nie jest tak 
w sercu Boga!  
On daje nam wciąż nowe okazje, 
abyśmy mogli znów zacząć ko-
chać.  

(Franciszek) 
 

 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

Gdy Franciszka  
z wichrem po polu hasa, 
może sypnąć śniegiem  

powyżej pasa.  
(9.03) 

 
Na św. Grzegorza 
idzie zima do morza.  

(12.03) 

 
 



 

7 MARCA 
św. Perpetua i Felicyta, 

męczennice 

8 MARCA 
św. Jan Boży, 

zakonnik 
św. Stefan z Obazine, 

opat 

9 MARCA 
św. Franciszka Rzymianka 

św. Dominik Savio, 
zakonnik 

10 MARCA 
św. Symplicjusz I, 

papież 

11 MARCA 
św. Konstantyn, 

prezbiter 

12 MARCA 
św. Grzegorza Wielkiego, 

papieża 
św. Maksymilian, 

męczennik 
św. Alojzy Orione, 

prezbiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska jest  

najważniejszym miejscem 
 

Polska jest najważniejszym miej-

scem strategicznym w Europie. 

Ważne strategiczne ma także do-

lina Dunaju i dolina Renu. Miej-

sca te nie mają jednak takiej stra-

tegicznej głębi jak dolina Wisły. 

Kto panuje nad doliną Wisły pa-

nuje nad znaczną częścią Europy. 

Dominowanie nad doliną Wisły 

określa całe dzieje Polski. Króle-

stwo Korony Polskiej – Rzeczpo-

spolita wielu narodów jest mo-

carstwem, samodzielnie wyzna-

cza i realizuje strategie dla tej 

części Europy. Albo ktoś panuje 

nad doliną Wisły, ze wszystkimi 

konsekwencjami w dziedzinie 

wojskowości i polityki, gospo-

darki, kultury i duchowości, oby-

czajowości i życia codziennego. 

Dzięki Opatrzności Boga wyra-

żającej się w królowaniu Maryi 

w Rzeczypospolitej mamy wyjąt-

kową głębię w każdym wymia-

rze. Pierwsze trzy wymiary to 

przestrzeń. Czwarty to czas,  

w wymiarze przeszłości nazy-

wany historią. Piąty to wymiar 

duchowy. Maryja Królowa Pol-

ski i Matka wszystkich narodów 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

marzec: Za kobiety, matki, żony 

i córki 

 
 

 

MARYJA W DZIEJACH  

NARODU POLSKIEGO 

) 
 

 



zamieszkujących Rzeczpospolitą 

jest naszą Panią, Wspomoży-

cielką i Opiekunką.  Opatrzność 

Boga przez królowanie Maryi ra-

tuje naszą ojczyznę z najwięk-

szych niebezpieczeństw i opresji.  

BK   
 

 

Czym  

jest Kościół? 
 

Słowo "Kościół" 

oznacza "zgro-

madzenie". Od-

nosi się do 

wspólnoty tych, 

których Słowo 

Boże wzywa do stanowienia 

Ludu Bożego i którzy karmieni 

Ciałem Chrystusa w sakra-

mencie Eucharystii, sami stają 

się Ciałem Chrystusa. 
 

Angielskie church, niemieckie 

Kirche i szkockie Kirk pochodzą 

wszystkie od greckiego wyrazu 

Kyriake, który oznacza "to, co 

należy do Pana". Kościół składa 

się z ludzi "należących do Pana". 

Nie oświeca go żadne inne świa-

tło, poza blaskiem Chrystusa. 

Zgodnie z ulubionym obrazem 

Ojców Kościoła, Kościół opro-

mienia cały świat miłością  

i światłem Zbawiciela. Jest jak 

księżyc, który odbija blask 

słońca. W tekście Rozważania  

o Wyznaniu Wiary, Hugh Lavery 

pisze: Wielu ludzi może z powodu 

Kościoła wpadać w rozpacz i po-

strzegać tę instytucję jako za-

wadę, jako absolutną przeszkodę 

dla ich wiary. Pogląd taki niesie 

ze sobą zagrożenie. Instytucja 

jest konieczna. To prawda, może 

się zdarzyć, że przeceni swoją 

rolę i przypisze sobie władzę, 

której nie posiada. Może zbłą-

dzić, zapominając o służebnej 

roli wobec zdarzeń, ludzi i Obja-

wienia. Podkreślając swój auto-

rytet, może stać się autorytarna. 

Może chcieć rządzić tam, gdzie 

powinna służyć. Potępiać tam, 

gdzie powinna przebaczać.  

Te pokusy są udziałem wszyst-

kich, którzy posiedli władzę. Hi-

storia uczy, że władza jest źró-

dłem zepsucia bardziej jeszcze 

niż pieniądze, a władza duchowa 

jest najpotężniejsza ze wszyst-

kich. Mimo to, Kościół potrze-

buje instytucji tak, jak ciało po-

trzebuje szkieletu. Zapewnia mu 

ona porządek i przemawia jego 

głosem. Kościół pozbawiony krę-

gosłupa przypominałby sparali-

żowanego człowieka, w którym 

dogasa życie.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

CZYTAMY KATECHIZM (27) 
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LEGNICA 
 

W Boże Narodzenie 2013 roku 

podczas Mszy świętej w kościele 

św. Jacka w Legnicy, gdy kapłan 

udzielał Komunii św. hostia upa-

dła na posadzkę. Kapłan umieścił 

ją w vasculum i po jakimś czasie 

zauważył na niej ślady krwi. Or-

dynariusz biskup Stefan Cichy 

zlecił wykonanie badań, których 

podjął się Zakład Medycyny Są-

dowej. Stwierdzono, że w pobra-

nym fragmencie hostii znajdują 

się tkanki serca w agonii.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGA KRZYŻOWA 
(piątek) 

 

DLA DZIECI O 16.30 

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

 O 7.30 I 17.15. 
 

Rozważania Drogi Krzyżowej 

przygotowują: 
 

11 MARCA 

Młodzież Oazowa 
 

18 MARCA 

Akcja Katolicka 
 

25 MARCA 

Kościół Domowy 
 

1 KWIETNIA 

Róże Różańcowe 
 

8 KWIETNIA 

Bractwo Adoracji Najświętszego 

Sakramentu 

 

GORZKIE ŻALE 

(Niedziela) 
 

GODZ. 17.00 

 

 

CUDA EUCHARYSTYCZNE (5) 

) 
 

 

 

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

MARZEC: 

Aby chrześcijanie, w obliczu no-

wych wyzwań bioetycznych 

wspierali zawsze ochronę życia 

modlitwą i działaniami społecz-

nymi.  

 

 
 



 

 

 

 

Parafialny teatr  

„CZWARTA SCENA”  

zaprasza  

na premierę spektaklu pt. 

STACJA PIĄTA 
 

To opowieść o niełatwych decy-

zjach, i o ich nieprzewidywalnych 

skutkach. Spektakl jest przezna-

czony dla widzów powyżej 10 roku 

życia.„ Stację piątą” zaprezentu-

jemy trzy razy; 
 

w sobotę 12 marca  

godz. 19.00 

w niedzielę 13 marca 

godz. 19.00 

w niedzielę 20 marca 

godz. 19.00 

 

Sala teatralna u Michalitów 

(dolny kościół) 

Wstęp wolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KTÓŻ JAK BÓG 
 

W najnowszym, marcowo - 

kwietniowym wydaniu dwumie-

sięcznika „Któż jak Bóg” pośród 

wielu ciekawych artykułów 

szczególnie polecamy: 
 

- ks. Edward Staniek; 
Święty Paweł poetą  

– Hymn o miłości 
 

- ks. Mateusz Szerszeń; 
Pięć pór roku 

 

- ks. Ryszard Andrzejewski; 
Powściągliwy znaczy wolny 

 

- Hubert Oleschko; 
O aniołach – gigantach 

 

- ks. Krzysztof Poświata; 
Pocztówka  

z Miejsca Piastowego 
 

- Janina Wań; 
Ostrożnie z zabawkami 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


