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 LITURGIA SŁOWA  
Pwt 26, 4-10; Ps 91; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13 

Ref. psalmu: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.  
Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony 

był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez dia-
bła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł 
Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamie-
niowi, 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: «Napi-
sane jest: „Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu słu-
żyć będziesz”». Zawiódł 
Go też do Jerozolimy, po-
stawił na szczycie naroż-
nika 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. – Oto słowo Pańskie.  

 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ  
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwiera-
jąc swoje granice, swoje serca i drzwi swoich 
domów dla Ukraińców uciekających przed 
wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego 
potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili.  

Jestem Wam głęboko wdzięczny i z serca Wam błogosławię!  

Będę kontemplował Jezusa, który „pe-
łen Ducha Świętego” udaje się na pusty-
nię. Jezus jest sam i zmaga się z trud-
nymi warunkami pustyni. Pości, od-
czuwa głód i jest kuszony. Poproszę  
Jezusa, aby pozwolił mi pobyć razem  
z Nim i wejść w Jego przeżycia. Będę  
z Nim na modlitwie, w Jego zmaganiu się 
z głodem. Uważnie wsłucham się w Jego 
zdecydowany głos, którym odpowiada 
na pokusy złego. Zauważę, że szatan za-
czyna kusić Jezusa w chwili Jego fizycz-
nego i psychicznego kryzysu, gdy „po-
czuł głód”. Czy nie przeżywam obecnie 
kryzysu? Czy nie mam ochoty się pod-
dać? Wypowiem to szczerze przed Jezu-
sem. Zwrócę uwagę na treść trzech po-
kus: chęć posiadania, panowania i nieza-
leżności za wszelką cenę. W pokusach 
kryje się tragizm ich konsekwencji: za-
spokojona żądza posiadania rodzi nie-
odpartą chęć panowania, ta zaś prowa-
dzi do całkowitej niezależności i samo-
woli. Jezus demaskuje diabelską logikę 
pokus. Stanowczo odpowiada własną lo-
giką wartościowania: nie chce posiadać 
– wybiera ubóstwo, nie chce, aby Mu słu-
żono – pragnie służyć, odrzuca pychę sa-
mowystarczalności – Bóg jest jedynym 
Panem. Jezus za każdym razem odpiera 
pokusy, przytaczając słowa Biblii. Życie 
słowem Bożym staje się źródłem mądro-
ści i mocy w pokusach. Będę się uczył od 
Jezusa mądrości odpierania pokus. Będę 
prosił Ducha Świętego, aby wzbudzał we 
mnie pragnienie pustyni i wewnętrznej 
ciszy. Odnowię moje pragnienie modli-
twy i życia słowem Boga na każdy dzień. 
Będę powtarzał: „Jezu, pomóż mi przy-
lgnąć do Twojego słowa”.                      

Krzysztof Wons SDS 
 



PODZIĘKOWANIE 
CZCIGODNY KS. PRAŁAT WALENTY KRÓLAK 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, 
 

Składam serdeczne podziękowanie 
za przekazane nam środki pieniężne 
w wysokości 13.364,20 zł oraz za jed-
ną złotą obrączkę. Środki te zostaną  
w pełni wykorzystane na stworzenie 
godnych warunków opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby  
nowotworowej. Działamy najszybciej jak się da, bo w przypadku takich 
pacjentów liczy się każdy dzień.  

Dziękujemy za każdy odruch serca, za każdą modlitwę w naszej intencji, 
za nowych wolontariuszy. Nawet drobny dar pomoże wypełnić nam na-
sze posłannictwo i wzbudzać nadzieję w trudnych chwilach. Jednocześnie 
sprawia wiele radości i daje poczucie bezpieczeństwa, które pozwalają 
uwierzyć w dobroć ludzkiego serca.   

Z modlitwą… 
s. Wiktoria Maria, Siostry Felicjanki i Wolontariusze 

ul. Nowowiejska 10a, 00-653 Warszawa, tel: 22 621 92 28 

e-mail: hospicjumfelicjanek@gmail.com 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  

czytania 

Księga Powtórzonego Prawa 
składa się z mów Mojżesza, kiero-
wanych do pokolenia Izraelitów, 
które miało wejść do Kanaanu, 
ziemi obiecanej przez Boga, krainy 
mlekiem i miodem płynącej, celu 
wielu lat zmagań i tułaczki przez 
pustynię. Przywódca ludu wybra-
nego przypominał, kim są Izraelici 
i skąd pochodzą. Tłumaczył sens 
praw nadanych przez Jahwe na Sy-
naju, motywował do kochania i od-
dawania czci jedynemu Bogu, po-
nieważ od Niego płynie prawdziwe 
błogosławieństwo i życie. Dzisiej-
sza perykopa, rozpoczynająca 
pierwszy tydzień Wielkiego Postu, 
ma przypominać, że zasady wyło-
żone przez Mojżesza nie straciły 
swojej aktualności. 

Temat czytanego fragmentu doty-
czy sposobu składania ofiary dzięk-
czynnej za wybawienie i dary 
otrzymane od Boga. To, co Izraelita 
miał przynieść, to były pierwociny, 
czyli pierwsze plony ziemi, którą 

uprawiał i wypowiedzieć określone 
słowa. 

W dzisiejszych czasach zdecydo-
wana mniejszość uprawia ziemię  
i nie w tym jest sens, ale żeby 
wszystko, co zaczynam, każdy 
dzień, każdą czynność, i to kim je-
stem dzisiaj, powierzyć Bogu. 
Warto podkreślić, że doskonałość 
ofiary wynika z pierwszeństwa  
a nie z doskonałości jako cechy 
przyniesionego daru. Kiedy mo-
żemy ofiarować bardzo niewiele, 
dając z hojnością, jako pierwociny, 
nasza ofiara będzie przyjęta. 

Lecz nie tylko ofiara jest ważna. 
Istotne są słowa, które autor księgi 
nakazuje wypowiadać. Są to słowa 
przepojone wiarą: że jestem piel-
grzymem, mam świadomość wła-
snego zniewolenia, potrzebuję wy-
bawienia i jedynie Bóg ma moc 
przywrócenia wolności i obdarowa-
nia wszelką obfitością. Ofiara 
wtedy jest pełna, kiedy składając 
dar wiem i potwierdzam słowem: 
Komu i za co ją składam. 

Komentarz do psalmu 

Lwy, smoki, węże i żmije; wszel-
kiego rodzaju trudności i strachy są 
stałym elementem życia. Często,  
w naszym odczuciu są tak „strasz-
ne”, że paraliżują jakiekolwiek 
działania. I choćby cały świat mó-
wił dasz radę, wiem, że to niemoż-
liwe. Oddając się pod opiekę Boga, 
kłopoty nie znikają jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki, ale 
otrzymujemy siły, by się z nimi 
zmierzyć. Pomoc Boga jest sku-
teczna, jeśli Jego Słowa są dla mnie 
ważne. Kiedy potrafię zaufać, na-
wet wówczas, gdy nie wszystko jest 
zrozumiałe. 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1534 Dwa inne sakramenty: 
święcenia (kapłaństwo) i mał-
żeństwo są nastawione na zba-
wienie innych ludzi. Przez słu-
żbę innym przyczyniają się ta-
kże do zbawienia osobistego. 
Udzielają one szczególnego po-
słania w Kościele i służą budo-
waniu Ludu Bożego. 
1535 Ci, którzy zostali już konse-
krowani przez chrzest i bierzmo-
wanie do kapłaństwa wspólne-
go wszystkich wiernych, mogą 
otrzymać w sakramentach świę-
ceń i małżeństwa szczególną 
konsekrację. Przyjmujący sakra-
ment święceń zostają konsekro-
wani, by w imię Chrystusa "kar-
mili Kościół słowem i łaską 
Bożą". Z kolei "osobny sakra-
ment umacnia i jakby konsekruje 
małżonków chrześcijańskich do 
obowiązków i godności ich 
stanu". 
1536 Sakrament święceń jest sa-
kramentem, dzięki któremu po-
słanie, powierzone przez Chry-
stusa Apostołom, nadal jest 
spełniane w Kościele aż do 
końca czasów. Jest to więc sa-
krament posługi apostolskiej. 
Obejmuje on trzy stopnie: epi-
skopat, prezbiterat i diakonat. 
 



  

Jednak Bóg oczekuje pewnej ak-
tywności z naszej strony: wzywa-
nia, poznawania, przylgnięcia do 
Jego Słowa. 

Czy wierzę w Jego Słowo bezgra-
nicznie i wyruszam w drogę, opusz-
czając rzeczy i ludzi dających 
złudne, jedynie, poczucie bezpie-
czeństwa? 

Komentarz do drugiego  

czytania 

Co mówi Biblia o Bogu-Słowie? 
O Słowie, które wszystko stwo-
rzyło, Słowie, którego się słucha. 
Jest Miłością, prawem rządzącym 
Jego światem. Jest niewidzialny, bo 
nie można miłości jak przedmiotu 
postawić na biurko, obejrzeć pod 
mikroskopem, zbadać papierkiem 
lakmusowym i ogłosić: oto miłość. 

A jednak Bóg jest, jak mówi Bi-
blia, małym ziarnkiem ukrytym  

w głębi, blisko naszych serc. Tam 
karmi i ogrzewa duszę, by rosła  
i stała się widoczna. Pierwszymi, 
którzy usłyszeli i uwierzyli Słowu, 
byli Izraelici. Wiara Maryi, „córki 
Izraela”, była tak wielka, że Słowo 
mogło stać się Ciałem. Bóg stał się 
widoczny dla wszystkich. Każdy, 
kto chce słuchać Słowa, może od-
krywać Je we własnym sercu i czy-
nami pokazywać światu. 

Komentarz do Ewangelii 

W życiu Jezusa jest wiele momen-
tów, kiedy udawał się na pustynię, 
aby nikt i nic nie zakłócało Mu mo-
dlitwy, spotkania z Bogiem. Pusty-
nia jednocześnie fascynuje i budzi 
grozę, ale przede wszystkim jest 
czasem darowanym. Przeczuwali to 
wszyscy, którzy śladami swego 
Pana oddalali się od wspólnoty i 

udawali na „pustkowie”, by szukać 
Boga. 

Jeśli ten czas jest dostatecznie 
długi, w naturalny sposób pojawi 
się głód. Zatęsknimy za świeżym 
chlebem i owocami, przyjaciółmi, 
prysznicem i wygodnym łóżkiem, 
pracą i pasjami, które pozostawili-
śmy, bogactwem, jakiekolwiek by 
ono nie było, władzą, bo zwykle 
gdzieś jakąś mamy. 

Jezus pokazuje, że ponad wszyst-
kimi ważnymi ziemskimi sprawami 
jest Ktoś doskonalszy i ważniejszy. 
To Jego Ojciec, z którym spotykał 
się na pustyni. 

Przez okres Wielkiego Postu po-
zwólmy sobie choć na chwilę udać 
się na „miejsce pustynne”, by w od-
daleniu od codziennych zajęć spo-
tkać Boga. 

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ ZA WSTAWIENNICTWEM  
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  

Patronie nasz, święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź 
nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw z niebezpieczeństw duszy i ciała, którym zagrażają duchy ciem-
ności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest, niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną 
nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu. Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty, jako Anioł pokoju 
i jeden z książąt Górnego Syjonu, racz nas zachować i utwierdzić w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami 
sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy. 

Obronie Twojej powierzony jest Kościół cały. Strzeż go w Ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów 
nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

WIELKOPOSTNE UCZYNKI POKUTNE 
Czym jest jałmużna wielkopos-

tna? Jest to przede wszystkim 
chętne podzielenie się z innymi na-
szym dobrem, i to nie tylko jakimś 
dobrem materialnym, co na pewno 
jest ważne, ale także tym dobrem, 
które nazywamy duchowym:  
a więc dobrym słowem, uśmie-
chem, życzliwością. Jałmużna to 
dawanie siebie drugiemu. Czło-
wiek, który daje, nie staje się bied-
niejszy, bo jest taka prawidłowość, 
że dar ubogaca w pierwszej kolej-
ności tego, który daje. 

Drugim wielkopostnym uczyn-
kiem pokutnym jest wzmożona 
modlitwa. Pan Jezus uczy, że aby 
się modlić, trzeba się zamknąć w iz-
debce, nie na pokaz, żeby ludzie 

widzieli i nas podziwiali, ale wła-
śnie w ciszy serca. Być może w tym 
celu trzeba będzie wyłączyć telewi-
zor czy radio, aby mieć czas na roz-
mowę z Bogiem, na słuchanie go  
w naszej duszy, podczas modlitwy 
i rozważania tajemnic Męki Pana 
Jezusa czy to przez Koronkę, czy 
przez Różaniec czy przez Drogę 
Krzyżową, którą można odprawić  
z książeczki. Co więcej, można na-
wet przestawić stację telewizyjną 
czy radiową na program katolicki, 
aby skorzystać z całego tego bogac-
twa, którym dzielą się duchowo  
ludzie na całym świecie. Tam jest  
i czas, i atmosfera do rozmowy  
z Panem Bogiem. W gwarze codzie-
nności i hałasie rozlicznych spraw 

trudniej się zwracać do Boga, dla-
tego trzeba szczególnie w tym świę-
tym czasie szukać ciszy na modli-
twę. Po co się modlić? Pamiętajmy, 
że przez modlitwę zmieniamy świat 
na lepszy! Świat zmieniają nie 
tylko politycy, parlamenty, działa-
cze społeczni, ekonomiści, ale i my 
go zmieniamy – i to na lepszy  
– przez modlitwę. Dlatego czujmy 
się potrzebni. Osoby starsze, cho-



 

ciaż wydaje się, że świat je wyprze-
dza, omija, to właśnie one mimo 
swego wieku – a może właśnie 
dzięki niemu – są bardzo ważną 
cząstką Kościoła i ludzkości; mogą 
one bowiem przez swoją modlitwę 
zmieniać świat na lepszy, uprasza-
jąc miłosierdzie Boże dla świata, 
odmawiając w swojej czasem bole-
snej sytuacji, w samotności i cier-
pieniu Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego czy Różaniec. Wierzcie  
w potęgę, w moc modlitwy i nie re-
zygnujcie z modlitwy, ale składaj-
cie ją przed Panem Bogiem. 

Trzecim uczynkiem pokutnym 
jest post. Czym jest post? Otóż post 
nie jest tylko wstrzemięźliwością 
od pokarmów mięsnych w piątek 
czy ograniczeniem pożywienia w 
Środę Popielcową i Wielki Piątek, 
kiedy się je tylko jeden raz do syta. 
Postem jest i może być bowiem 
każde wyrzeczenie, które zmierza 
do udoskonalenia naszego charak-
teru i okazywania miłości innym. 
Ćwiczeniem naszego charakteru 
może być np. rezygnacja z ulubio-
nego filmu, jednak nie po to, aby 
zająć się jakąś inną rozrywką, lecz 

aby inaczej zainwestować czas  
i siły, dla prawdziwego dobra, wyż-
szego dobra. Postem może być cier-
pliwe znoszenie choroby; wycisze-
nie, gdy nas coś lub ktoś drażni, na-
wet ktoś bliski w domu, mąż czy 
dziecko, wnuczka czy sąsiad. 
Kiedy potrafimy się opanować, za-
przeć się samych siebie i znosić 
uprzykrzenia w duchu wyrozumia-
łości, wtedy takie święte umartwie-
nie również można nazwać postem. 

 
Opr. Julia A. Lewandowska 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Dziękujemy za ofiary złożone na remont naszego kościoła. 
2. Nadal można składać ofiary przeznaczone na Pomoc dla Ukrainy do puszek za ławkami. Osoby, które byłyby 
gotowe przyjąć uchodźców z Ukrainy poprosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii bądź bezpośrednio 
do Caritasu Archidiecezji Warszawskiej, który zarządza całą pomocą.  
   Także na stronie warszawskiego Caritasu www.caritasw.pl jest lista potrzebnych produktów. Caritas 
prowadzi zbiórkę rzeczową przy ul. Wolskiej 172. 
3. Spotkanie Róż Różańcowych z ks. Moisésem – po Mszy św. o godz. 11:30 w dolnym kościele. Zapraszamy 
nowe osoby, które chcą się włączyć w modlitwę za swoje dzieci. Temat dzisiejszego spotkania dotyczy pomocy 
i troski w przygotowaniu się dorastających dzieci do powołania małżeńskiego i rodzinnego.  
4. W Wielkim Poście serdecznie zapraszamy na: 
Drogę krzyżową – w piątki o godz. 16.30 dla dzieci, o godz. 17.30 dla dorosłych, o godz. 19.30 dla młodzieży; 
Gorzkie żale – z kazaniem pasyjnym, w niedziele o godz. 17.30; 
Jutrznię z Godziną Czytań – o godz. 6.00 (od poniedziałku do piątku). Pierwsza Jutrznia w ten poniedziałek 
7 marca. Przypominamy, że za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. 
5. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową śladami św. Augustyna i św. Moniki. Zapisy do 15 marca. 
6. W środę zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa o godz. 18:00. 

 
 Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać! 
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