
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. 
Będę prosił Ducha, aby w czasie Wielkiego 
Postu często „wyprowadzał mnie” na pu-
stynię modlitwy i wewnętrznej walki z mo-
imi skłonnościami do złego. Będę kontem-
plował Pana Jezusa, który w upale dnia  
i w zimnie nocy sam przebywa na rozległej 
pustyni. Cierpi głód. Spróbuję towarzyszyć 
Jezusowi, być blisko Niego, przyglądać się 
Mu, rozmawiać z Nim i pytać, dlaczego to 
czyni? „Wtedy przystąpił kusiciel”. Ta wia-
domość powinna uczyć mnie pokory u pro-
gu Wielkiego Postu. Diabeł chce zniszczyć 
moje dobre postanowienia. Kusi mnie znie-
chęceniem, ilekroć staję do modlitwy i po-
dejmuję post. Zauważę, jaki czas wybiera 
diabeł na kuszenie Jezusa. Usiłuje się wśli-
znąć i wykorzystać moment, gdy Jezus jest 
wyczerpany fizycznie i cierpi głód. Popro-
szę gorąco Jezusa, aby umacniał mnie 
szczególnie w chwilach, gdy będzie mnie 
ogarniać duchowe lenistwo. Zwrócę uwagę 
na trzy pokusy, którymi diabeł namawia Je-
zusa do niewierności. Co mogę powiedzieć 
o doświadczeniu tych pokus w moim życiu? 
Której z nich najczęściej ulegam? Jezus po-
kazuje mi, jak należy walczyć z diabłem  
i demaskować jego przebiegłość. Zdecydo-
wanie odrzuca pokusy Złego, nie daje się 
wciągnąć w dialog i długie rozważania. Sku-
pia się na słowie Bożym. Są to owoce Jego 
rozmodlenia i umartwienia. Przypomnę so-
bie te momenty, w których doświadczyłem 
ogromnej mocy modlitwy i jej zwycięstwa 
w chwili pokusy. W modlitwie końcowej 
zaproszę Go na nowo do mojego życia. 
Odmówię hymn do Ducha Świętego.                                               

Krzysztof Wons SDS 
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 LITURGIA SŁOWA  
 

Rdz 2,7-9;3,1-7; Ps 51; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11 

Ref. Psalmu: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.  
 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony 
przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 
do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te ka-
mienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane 
jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł 
do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł 
Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież 
napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach  

nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o ka-
mień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: "Nie bę-
dziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz 
wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszyst-
kie 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 aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 



 

  

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1641 "Małżonkowie chrześci-
jańscy... we właściwym sobie 
stanie i porządku życia mają 
własny dar wśród Ludu Boże-
go". Właściwa łaska sakramentu 
małżeństwa jest przeznaczona 
dla udoskonalenia miłości mał-
żonków i dla umocnienia ich 
nierozerwalnej jedności. Przez 
tę łaskę "podtrzymują się wza-
jemnie... z pomocą wiernej mi-
łości, a przyjmowanemu z mi-
łości do Boga potomstwu wpa-
jają chrześcijańskie nauki  
i ewangeliczne cnoty". 
1642 Źródłem tej łaski jest Chry-
stus. "Jak bowiem niegdyś Bóg 
wyszedł naprzeciw swojemu 
ludowi z przymierzem miłości  
i wierności, tak teraz Zbawca 
ludzi i Oblubieniec Kościoła 
wychodzi naprzeciw chrześci-
jańskim małżonkom przez sa-
krament małżeństwa". pozosta-
je z nimi, daje im moc pójścia 
za Nim i wzięcia na siebie swo-
jego krzyża, podnoszenia się 
po upadkach, przebaczania so-
bie wzajemnie, wzajemnego 
noszenia swoich ciężarów. Po-
maga im, by byli "sobie wza-
jemnie poddani w bojaźni 
Chrystusowej" (Ef 5, 21) i miło-
wali się miłością nadprzyro-
dzoną, delikatną i płodną.  
 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 

Komentarz do pierwszego  
czytania 
Bóg nie uszczęśliwia nikogo na 

siłę. W stworzony przez Niego raj 
od samego początku wpisana jest 
wolność i związana z nią nieod-
łącznie możliwość wyboru. To 
bardzo znamienne, że wąż kusiciel 
przychodzi najpierw do Ewy – do 
kobiety, która w patriarchalnej kul-
turze starotestamentalnego Izraela 
praktycznie we wszystkim podle-
gała woli mężczyzny. Jej także 
wolno samodzielnie wybrać. Bóg, 
w którym tak wielu ludzi wciąż 
widzi ciemiężyciela i tyrana, para-
doksalnie pozostawia wolność 
wszystkim, także tym, którym od-
bierają ją warunki życia, społecz-
ność, w której żyją, czy nieludzkie 
prawa. Niczego nie narzuca, lecz 
tłumaczy i wskazuje dobrą drogę, 
licząc na to, że uznamy Go za 
godnego zaufania. 

Niestety Ewa wybrała źle, po niej 
Adam uczynił to samo i natych-
miast okazało się, że kusiciel, któ-
ry obiecywał złote góry, zniknął, 
pozostawiając ich samych, nagich  
i bezbronnych, w obliczu konse-
kwencji podjętych za jego namową 
decyzji. Natomiast ten odrzucony  
i wzgardzony Bóg postąpi zgoła 
inaczej. Wprowadzając w życie 
powzięty wcześniej plan zbawie-
nia, wyciągnie do nich rękę, usza-
nuje jednak ich wybór – tak jak 
szanuje wszystkie nasze wybory 
nawet wtedy, gdy ranią one Jego 
serce. 

Komentarz do psalmu 
Kiedy zdajemy sobie sprawę, że 

postąpiliśmy źle, często automa-
tycznie zaczynamy działać według 
schematu naszych pierwszych ro-
dziców, ukrywając swoje błędy  
i twierdząc uparcie, że nie mamy 
sobie nic do zarzucenia, a winni są 
wszyscy wokół, ale nie my. Dzi-
siejszy psalm responsoryjny poka-
zuje nam inną drogę – stanięcie  
w prawdzie przed Bogiem i szcze-
re przyznanie się do tego, co wy-

rzuca nam nasze sumienie. Para-
doksalnie dopiero wtedy przekonu-
jemy się, że Bóg wcale nie jest ta-
kim, jakim go maluje szatan i na-
sze poranione wnętrze. Przebacza, 
przywraca radość i pokój serca, 
wskazuje nowy kierunek i pomaga 
wyprostować życie. 

Komentarz do drugiego  
czytania 
Frazę, która w Biblii Tysiąclecia 

została przetłumaczona jako 
„wszyscy staną się sprawiedliwy-
mi” (Rz 5,19), inne polskie prze-
kłady podają nieco mniej optymi-
stycznie jako „wielu stanie się 
sprawiedliwymi”, co jednak wyda-
je się wierniejszym odpowiedni-
kiem greckiego οἱ πολλοί. Wszy-
scy mamy szansę, ale czy na serio 
chcemy z niej skorzystać? Wielki 
Post, z jego nastawieniem na mo-
dlitwę i wyrzeczenie, jest świetną 
okazją do tego, by skonfrontować 
się z najgłębszymi pragnieniami 
swojego serca i zapytać siebie, na 
ile jesteśmy gotowi porzucać bez-
celową wegetację – życie w stanie 
grzechu, letniości, dogadzania so-
bie, dbałości przede wszystkim  
o własny interes – dla życia w peł-
ni, jakie możemy prowadzić dzięki 
łasce Bożej. „Usprawiedliwienie 
dające życie” (Rz 5,18) jest do-
stępne dla wszystkich bez wyjątku, 
czy jednak zdołają osiągnąć je ci, 
którym wcale na tym nie zależy? 

Komentarz do Ewangelii 
W przeciwieństwie do Adama  

i Ewy Jezus nie daje się zmanipu-
lować diabłu – zwycięsko odpiera 
pokusy, w mgnieniu oka znajduje 
właściwe wersety w Piśmie Świę-
tym, a na Jego: „Idź precz, szata-
nie!” przeciwnik czmycha jak nie-
pyszny, ustępując miejsca anio-
łom. Pewnie każdy z nas, na serio 
zmagających się z własnym grze-
chem i słabością, marzy o tego ro-
dzaju triumfie. Zauważmy jednak, 
że to zwycięskie starcie Jezusa  
z szatanem poprzedzone było 
czterdziestodniowym czasem postu  

i modlitewnego wsłuchiwania się 
w głos Ojca. Dzisiejsza Ewangelia 
stawia przed nami proste pytanie: 
Czy żyjemy „samym chlebem”, 
czyli jedynie sprawami przyziem-
nymi, czy też „każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych”? 
Słowo Boże zawarte w Piśmie 
Świętym jest doskonałą odtrutką 
na manipulacje i półprawdy, które 
próbuje nam wsączyć diabeł, świat 
i nasza skażona grzechem natura. 
Chleb ziemski nie spada nam  
z nieba, lecz jego pozyskanie wy-



 

maga trudu. Nie dziwmy się więc, 
że wysiłku wymaga również przy-
swojenie sobie słowa Bożego – 
wysiłku czytania, pokornego 

wgłębiania się w tekst, otwierania 
się na głos Boga poprzez wyrze-
czenia i modlitwę. Czy jesteśmy 
gotowi na podjęcie tego trudu w 

rozpoczynającym się Wielkim Po-
ście? 

Komentarze zostały przygotowane 
przez Mirę Majdan 

 

KOŚCIOŁY STACYJNE 
Od 9 lat Mieszkańcy Warszawy 

praktykują w Wielkim Poście 
dawną tradycję pielgrzymowania 
do wielkopostnych kościołów sta-
cyjnych. Tradycyjnie już, piel-
grzymowanie rozpoczęło się w Śro-
dę Popielcową, 22 lutego, w Świą-
tyni Opatrzności Bożej. O godz. 
20.00 kard. Kazimierz Nycz wła-
śnie tam przewodniczył Mszy św. 
z obrzędem posypania głów popio-
łem. Kościoły stacyjne to wspólne 
dzieło obu warszawskich diecezji. 
40 kościołów na terenie Warszawy 
będzie w Wielkim Poście miej-
scem pielgrzymek indywidualnych 
lub małych grup. Wyznaczony na 
dany dzień wielkopostny kościół 

stacyjny będzie otwarty przez cały 
dzień. Centralnym wydarzeniem 
każdego dnia modlitwy stacyjnej 
będzie Msza święta sprawowana  
o godz. 20.00 w parafiach archi-
diecezji warszawskiej oraz  
o godz. 18:00 – w diecezji war-
szawsko-praskiej. Ponadto, w ko-
ściele stacyjnym będzie można 
wyspowiadać się, wziąć udział w 
adoracji oraz w nabożeństwach 
wielkopostnych, aby przygotować 
się do obchodów tej największej 
Tajemnicy chrześcijaństwa, jaką 
jest Misterium Męki, Śmierci  
i Zmartwychwstania Pańskiego. 

Modlitwa w wielkopostnych koś-
ciołach stacyjnych potrwa do Nie-

dzieli Palmowej, 2 kwietnia. 
Ostatnim jej etapem będzie kościół 
Wniebowstąpienia Pańskiego na 
Ursynowie. W obu diecezjach wy-
brano czterdzieści świątyń, tyle, ile 
jest dni Wielkiego Postu: 25 ko-
ściołów z archidiecezji warszaw-
skiej i 15 z diecezji warszawsko-
praskiej. Wybrano kościoły o 
szczególnej historii i wyjątkowym 
znaczeniu dla miasta. Każdy ko-
ściół jest „stacją” jednego dnia 
Wielkiego Postu, co roku tego sa-
mego. Każdego dnia w wyznaczo-
nym kościele stacyjnym realizo-
wany jest ramowy program, który 
przedstawia się następująco: 

 
- kościół otwarty jest w godz.: 6.00 - 21.00, a Msze św. sprawowane są według porządku w danej parafii 
- przez cały dzień jest możliwość spowiedzi św. 
- do godz. 15:00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu 
- o godz. 12.00 wierni odmawiają Anioł Pański i Różaniec 
- o godz. 15.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Droga krzyżowa 
- o godz. 19.00 celebrowane są Gorzkie żale 

- o godz. 21.00 cały dzień kończy się Apelem Jasnogórskim. 
   Powyższy porządek może ulec niewielkim zmianom w zależności od możliwości poszczególnych parafii.  
Oto wykaz Kościołów Stacyjnych na najbliższy tydzień: 
- 26 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu – Bazylika św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika,  
Katedra Warszawsko-Praska, ul. Floriańska 3 
- 27 lutego – poniedziałek – Parafia bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3 
- 28 lutego – wtorek – Parafia św. Faustyny, ul. Żuromińska 2 
- 1 marca – środa – Parafia św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61 
- 2 marca – czwartek – Parafia MB Królowej Aniołów, ul. Ks. Markiewicza 1 
- 3 marca – piątek – Parafia św. Ojca Pio, ul. Fieldorfa 1 
- 4 marca – sobota – Parafia św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2 
- 5 marca – II Niedziela Wielkiego Postu – Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8. 

 

WIELKI POST 
Poświęcenie popiołu jest obrzędem początkowym. Jest to początek drogi chrześcijan 

przez Wielki Post. Pomiędzy Środą Popielcową a Zmartwychwstaniem są jeszcze dwie 
tajemnice, których nie można pominąć. To spotkanie z Chrystusem, który dotyka czło-
wieka i mówi: odpuszczają ci się grzechy, i spotkanie z tajemnicą ciała i krwi Chrystusa, 
albowiem było to jedyne ciało, które nie rozsypało się w proch. Dlatego my z tym Chry-
stusowym ciałem musimy zawrzeć nierozerwalne przymierze, gdyż Ono jest, jak mówił 
św. Paweł, ziarnem naszej nieśmiertelności i zarazem naszego zmartwychwstania. 

                                                   Bł. Jerzy Popiełuszko 



 

  

Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY 
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie,  

o Panie;  ...Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie 
podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne  
w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.  

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by 
uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich (Dz. 163). 

 

MODLITWA BENEDYKTA XVI NA WIELKI POST 
Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon 

obfity (J 12, 24). Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą, gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, 
traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne» (J 12, 25). […] Pomóż 
nam w tym Wielkim Poście towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi myślami, lecz przejść Twoją drogę sercem, 
konkretnymi uczynkami codziennego życia. Dopomóż nam wejść na drogę  
krzyża całym sobą i na zawsze pozostać na Twej drodze. 

Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu przed wyśmianiem przez innych. Pomóż nam demaskować 
pokusy, które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie pustkę i zawód.  

Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać. Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze psze-
nicznego ziarna, znaleźli w «traceniu życia» drogę miłości, drogę, która prawdziwie daje życie, życie w obfi-
tości” (J 10, 10).                                      

 
 

O G Ł O S Z E N I A  
 
 Dziękujemy za ofiary złożone na remont naszego kościoła. 
 W Wielkim Poście serdecznie zapraszamy na: 
- Drogę krzyżową – w piątki o godz. 16.30 dla dzieci,  
                                  o godz. 17.30 dla dorosłych, a 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 jutro, 27 lutego. Przypominamy, że za udział w nabożeństwach wielkopostnych 
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
 W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
     W piątek – spowiedź św. od godz. 17:00.  
     W sobotę po Mszy św. o godz. 9:00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
 Spotkanie Koła Żywego Różańca odbędzie się za tydzień, w niedzielę, po Mszy św. o godz. 8:30 w ka-
plicy Matki Bożej. Spotkanie Róż Różańcowych także za tydzień – po Mszy św. o godz. 11:30 w dolnym 
kościele.  
 W środę zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:00. 
 W piątek, 3 marca, przypada rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji Księdza Kazimierza kard. 
Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie, zaś 4 marca jest dniem imienin ks. Kardynała. Polecajmy 
naszego Arcybiskupa Bogu w modlitwach. 
 Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu: w piątek – święto św. Kazimierza, królewicza.  
 Wszystkim życzymy dobrego przeżycia Wielkiego Postu.  
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