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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	
Księga Rodzaju (Rdz 9,8-15)
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami 
i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: 
z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 
które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze 
tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy 
nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, 
które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk 
mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy 
rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na 
moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym 
człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek 
jestestwa”.

II	czytanie	
1 List św. Piotra (1 P 3,18-22)
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby 
was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 
Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, 
niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana 
była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. 
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie 
brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki 
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, 
gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Marka (Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony 
przez szatana. Z�ył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu 
Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił 
i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

1.	Nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej w piątek o godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci o godz. 
17:00 (dzieci I komunijne przychodzą obowiązkowo), dla młodzieży o godz. 19:30. 
2.	W czwartek 25.02. mija 22 rocznica śmierci księdza Prałata Jana Majdera. Msza św. 
w intencji zmarłego ks. Proboszcza będzie odprawiona tego dnia o godz. 18:30.
3. Nabożeństwo	Gorzkich	Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o 18:00, które będzie transmitowane na para�ialnej stronie internetowej 
www.nmp.pl
4. W bibliotece para�ialnej można nabyć prasę	katolicką oraz Biuletyn Para�ialny. 
5.	Caritas rozprowadza skarbonki „jałmużna wielkopostna”. Można je otrzymać wraz 
z Biuletynem Para�ialnym. 
6.	Zmarli	nasi	para�ianie: + Anna Muszyńska l.86, + Irena Cesarz l.77, + Wacław 
Sztolz l.71, + Teresa Flatt l.84. Wieczny	odpoczynek…

Pieśń	z	winnicy

Wtulić się chcę w Twój krzyż

Szeroko rozciągnąć ramiona

Cierń z Twojej głowy odjąć, gdyż...

To dla mnie w sam raz korona

Objąć Cię pragnę sercem mym

Poić je kroplą potu, krwi

Myślą pokrzepić: ufam Ci

Łzy schować w boku...

Wszczepić się chcę w otwory ran

Tam, w Winnym Krzewie ukryć się

Przymnóż mi wiary…

…Mój Bóg i Pan!

W duszę po brzegi łaskę wlej!

SIOSTRA	MARIA	RUT	OD	KRÓLOWEJ	ANIOŁÓW	OSB	Cam

CYKL ROZWAZ� AN�  NA WIELKI POST – może warto…
https://www.youtube.com/watch?v=7Cc8P93rxK0&feature=youtu.be

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie

Słowo na niedzielę



Słowo na niedzielę

2. 7.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu otwiera nam drogę nawrócenia. Teksty 
niedzielnych liturgii zostały tak dobrane, żeby stanowić jakby kamienie milowe 
w drodze do Niedzieli Wielkanocnej. Warto potraktować je jako klucze w pęku, które 
pomogą nam otwierać drzwi liturgii słowa poszczególnych dni wielkopostnych. 
Zbierajmy je i bądźmy czujni, bo kiedyś przyjdzie nam stanąć przy takich drzwiach, do 
których będzie pasował zebrany wcześniej klucz.

Dzisiaj hasłem wprowadzającym nas w liturgię będzie „przymierze”. 
Dostrzegamy je we wszystkich czytaniach, choć czasem domaga się głębszego 
spojrzenia.

Znamy historię biblijnego potopu i Noego. Wiemy, że Bóg uratował jego 
rodzinę i pewną część stworzenia, aby z nich wyprowadzić ludzi sprawiedliwych (po 
myśli Bożej), na wzór Adama i Ewy sprzed grzechu. Autor biblijny ukazał Boga 
żałującego tego, że stworzył ludzi zdolnych do zła; a jednocześnie jest to Bóg, który nie 
chce zagłady absolutnej. Można powiedzieć, że jest to pierwsza tak wyraźna historia 
biblijna, ukazująca miłosierdzie Stworzyciela względem grzesznego stworzenia.

Dzisiaj spotykamy Boga po potopie, kiedy zawiera przymierze i zobowiązuje 
się do utrzymywania stworzenia, pomimo jego podatności na zło. Pan zawiera ten 
wiążący układ w niespotykany sposób. Otóż zwykle dwie strony zobowiązywały się 
do włożenia konkretnego wysiłku lub dóbr materialnych na rzecz zachowania 
przymierza. Tu natomiast widzimy, że cała aktywność jest po stronie Boga. Człowiek 
ma jedynie Go czcić i powstrzymywać się od spożywania krwi (bo to nosicielka życia) 
i od przelewania krwi, czyli zabójstwa. W istocie to Bóg gwarantuje obie strony 
przymierza: wypełnia swoją i udziela łaski ludziom do wypełnienia ich. Przyglądając 
się temu układowi widzimy, że zło tego świata nie przeszkadza Bogu, a pomiędzy 
przewinieniem i śmiercią znalazł On miejsce na miłosierdzie. On wie, że jesteśmy 
grzeszni i On pierwszy daje narzędzie do naprawy tego stanu.

Psalmista pomaga nam odpowiedzieć na tą Bożą postawę. Jest ona 
zaskakująca i całkowicie darmowa – jest łaską, czyli darmowym anulowaniem 
słusznie należnej kary. Autor wysławia Boga za Jego dobroć, łaskę i wierność. On 
dotrzymuje swojego zobowiązania. Gorzej z człowiekiem.

Drugie czytanie wyjaśnia nam, że opowieść o potopie stanowi zapowiedź 
chrztu świętego. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest dobrym momentem, żeby 
przyjrzeć się temu sakramentowi, nie tylko dla katechumenów, ale i dla ludzi 
ochrzczonych, celem odnowienia łaski Bożej, przywracającej nam życie wieczne. 
Dostępują jej ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, który zmartwychwstał i zasiada 
po prawicy Bożej. Stamtąd ma On władzę uświęcać nas właśnie przez chrzest i jego 
następstwa – zobowiązanie do życia według czystego sumienia. Powtarza się tu 
motyw przymierza z Noem, kiedy Bóg wywiązuje się ze swojej części przymierza 
i wspiera człowieka w wypełnianiu swojej. O tyle jednak przymierze w Chrystusie jest 
doskonalsze, o ile dotyczy wieczności i jest nierozerwalne.

Ewangelia o kuszeniu Jezusa w ujęciu św. Marka jest bardzo krótka. A jednak 

Nabożeństwa	wielkopostne
Posypanie głowy popiołem to tylko znak, że pragniemy czas Wielkiego Postu 

przeżyć z Chrystusem, który przez modlitwę i post przygotowuje się do śmierci dla 
nas i dla naszego zbawienia. Wielki Post jest dla wierzących dobrą okazją do głębokiej 
rewizji swojego życia. Wielkopostna liturgia pomaga nam w przygotowaniu się do 
przeżywania radosnej tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Stawia nam przed 
oczy trudną i bolesną drogę, którą szedł Chrystus, by przynieść światu zbawienie. 
Przypomina też, że przez sakrament chrztu św. również i my pragniemy podążać nią 
w ślad za Synem Bożym.

Zaplanujmy już teraz udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga 
Krzyżowa niech będzie dla nas przyglądaniem się naszemu osobistemu życiu przez 
pryzmat osób i wydarzeń, które odnotowane są w poszczególnych jej stacjach. 
Gorzkie żale to nabożeństwo typowo polskie. Rozważanie Męki Pańskiej ma nam 
uświadomić wielką miłość Pana Jezusa do każdego z nas i fakt, iż na naszej drodze 
krzyżowej nie jesteśmy sami. On jest zawsze z nami, nawet jeśli nasze życie tak bardzo 
różni się od Jego życia i przykładu, jaki nam daje.

Trudno sobie wyobrazić przemianę życia bez dobrego przeżycia rekolekcji 
w tym świętym czasie. Na co dzień niejednokrotnie zapominamy o Bogu. Rekolekcje to 
czas szczególnego spotkania z miłującym Ojcem, to czas wyjścia na pustynię, 
spojrzenia na prozę życia z dystansem, zrobienia dobrych postanowień.

Większość wiernych korzysta z sakramentu pojednania pod koniec Wielkiego 
Postu. Dobrze, że tak jest, ale warto również rozpocząć ten święty czas od pojednania 
z Bogiem i ludźmi, by mając czyste serce lepiej być przygotowanym na przyjęcie łaski 
Bożej, bez której nawet największy nasz wysiłek może okazać się daremny.

Szczególną pomocą w ćwiczeniach wielkopostnych jest udział we Mszy św. To 
właśnie w Eucharystii Chrystus Pan zastawia dla każdego z nas podwójny stół: słowa 
i pokarmu na nieśmiertelność. Nawet jeśli uczestnictwo w codziennej Mszy nie będzie 
możliwe, skorzystajmy z dodatku z rozważaniami słowa Bożego, jaki proponuje w tym 
roku "Przewodnik Katolicki". Niech będzie on pomocą w życiu słowem Bożym na co 
dzień. Początkiem przemiany życia człowieka jest bowiem słuchanie słowa Bożego 
i wprowadzanie go w czyn.

W Wielkim Poście biskupi zachęcają wiernych, by czynić re�leksję nad 
"Kościołem - domem zjednoczonych Miłością". Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy 
skazani tylko na własne siły. Nie mamy walczyć o zbawienie w pojedynkę. Mamy 
odkrywać swoje miejsce w Kościele, wspierać się nawzajem. Wspólnota to bogactwo 
darów i charyzmatów. Trzeba, byśmy się na dary innych jeszcze bardziej otwierali, ale 
też innych świadomie własnym dobrem ubogacali. Niech więc okres Wielkiego Postu 
i pragnienie nawrócenia pomoże nam w otwarciu się na innych, w dostrzeżeniu 
godności tych, z którymi budujemy Kościół - nasz wspólny dom.

h�ps://deon.pl/wiara/duchowosc/po-co-nam-wielki-post,130752

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 22-28.2.2021

Czterdzieści	dni	postu
Najstarsze świadectwa o praktykowaniu przez chrześcijan postu jako 

przygotowania do Paschy pochodzą z III w. Tertulian (ok. +240 r.) podaje, że post trwał 
tylko 40 godzin, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale był bardzo surowy. Pod koniec 
tego samego wieku wydłużono go do tygodnia. Sobór nicejski w 325 r. postanowił, 
że czas pokutny przed pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego trwać będzie 40 dni. 
W Kościele wschodnim rozpoczynano go osiem tygodni przed Wielkanocą, 
wyłączając z niego soboty i niedziele. Kościół Zachodni przyjmował sześć tygodni 
postu, bez niedziel, gdyż każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana. 
Papież Grzegorz Wielki, pod koniec VI w., ujednolicił w całym Kościele okres 
Wielkiego Postu, ustanawiając dokładnie 40 dni wielkopostnego przygotowania. 
Okres ten rozpoczyna się S� rodą Popielcową, kilka dni przed pierwszą niedzielą 
Wielkiego Postu.

Dlaczego właśnie 40 dni? Liczba 40 w Biblii jest "zarezerwowana" dla dzieł 
oczyszczenia i przygotowania. 40 dni trwał deszcz i potop, Mojżesz przebywał na 
Synaju przez 40 dni i 40 nocy, 40 lat Izraelici błąkali się na pustyni... Chrystus pościł 40 
dni na pustkowiu. Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie jest rozumiana w Biblii 
w sensie matematycznym, lecz symbolicznym.

Popiół	i	pokuta
Popiół i ziemia w wielu religiach traktowane były jako znaki żałoby, pokuty 

i skruchy. Chrześcijanie przejmowali zwyczaje żydowskie i uznawali posypywanie się 
popiołem za znak żałoby i oczyszczenia. Do liturgii Kościoła zwyczaj ten 
wprowadzono ok. IV w. i przeznaczony był dla osób publicznie odprawiających 
pokutę. Tradycja posypywania głów popiołem wszystkich ochrzczonych na znak 
pokuty i jako rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu pojawiła się w VIII w. W XI w. stał się 
on zwyczajem obowiązującym w Kościele katolickim dzięki decyzji papieża Urbana II. 
Wtedy też Kościół postanowił, że popiół używany do posypywania głów wiernych 
pochodzi ze spalenia palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 
Tak jest do dzisiaj.

Posypywanie głów popiołem w S� rodę Popielcową jest bardzo rozpow-
szechnione i cenione przez wiernych. Na początku Mszy św. kapłan święci popiół, by 
później czynić nim znak krzyża na głowie wiernego, wypowiadając słowa: "Pamiętaj 
człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" (por. Rdz 3, 19) lub "Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię" (por. Mk 1, 15). Słowa te mają przypomnieć każdemu z nas 
o kruchości ziemskiego życia, nieuchronności śmierci, a tym samym zmobilizować do 
podjęcia pracy duchowej nad sobą.

Chociaż Popielec nie narzuca obowiązku uczestnictwa we Mszy św., to jednak 
nasze kościoły często są bardziej wypełnione niż w inne ważne uroczystości w ciągu 
roku. Dobrze też, że zabieramy popiół do naszych domów, by posypać nim głowy tych, 
którzy ze względu na chorobę czy podeszły wiek nie mogą uczestniczyć w tym dniu we 
Mszy św. Pamiętajmy jednak, że sam ryt nie wystarczy. Musi za nim iść jeszcze chęć 
przemiany życia i konkretny wysiłek w codzienności.

nic w niej nie zostało pominięte. Jezus przebywa na pustyni w wyniku działania Ducha 
S�więtego, a więc ten pobyt jest z woli Ojca. Tam podlega kuszeniu przez Szatana, czyli 
doświadcza losu pierwszego człowieka. Jest na pustyni ze zwierzętami, jak Adam 
w raju, zanim została stworzona Ewa. Jezus przygotowuje się do swojego snu, kiedy 
z Jego boku zostanie wyjęta Eklezja (Kościół), którą poślubi kiedy się obudzi. Wydaje 
się, że Marek podpowiada nam, iż Jezus będzie przeżywał los Adama, czyli całej 
ludzkości i że będzie się to działo przy asystencji aniołów, to znaczy przy opiece Ojca. 
Ich obecność potwierdza plan Trójcy S�więtej i to, że przebiega On prawidłowo.

Po zwycięskim doświadczeniu kuszenia, a także po pierwszych działaniach 
antyewangelizacyjnych, czyli po uwięzieniu Jana, Jezus wychodzi głosić i zapraszać 
ludzi do nowego przymierza, które zawrze już niebawem. Poleca nawrócenie i wiarę 
w Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu – Bóg rozpoczął w swoim Synu ostatni 
etap ratowania człowieka.

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	22.02.2021
6:30	 + Danuta Jarmołwicz w miesiąc po pogrzebie 
6:30		 ++ Maria i Czesław Ząbeccy i rodzice z obojga stron
7:00		 ++ Rodzice: Zo�ia i Wiktor Sankowscy oraz bracia: Andrzej i Mirosław 
7:00	 ++ Grzegorz w 5. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron, Józef
7:30		 O rychła kanonizację bł. Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk – założycielki 

Zgromadzenia Sióstr Sera�itek i o nowe powołania do zgromadzenia 
7:30  ++ Janina Giżyńska w 1 rocznicę śmierci, Józef Giżyński w 43. rocznicę śmierci
18:30	 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
18:30		+ Janina Trafalska (24)

WTOREK	23.02.2021
6:30  + Irena Grygielska w miesiąc po pogrzebie
6:30		 ++ Aleksander w 43. rocznicę śmierci i Franciszka (ona) Affeltowiczowie 
7:00		 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:00		 ++ Henryk Bałdyga w miesiąc po pogrzebie
7:30		 ++ Zbigniew Bielawski w 6. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
7:30  + Janina Trafalska (25) 
18:30		++ Róża Kędzirska w 23. rocznicę śmierci oraz jej mąż Jan
18:30		++ Rodzice: Lucjan i Zo�ia, Maria i Mieczysław, Kazimiera (ona), Cecylia, syn 

Michał w 35. rocznicę śmierci, Władysław Bosak, Ryszard Ostapowicz 

ŚRODA	24.02.2021
6:30		 ++ Kazimierz Kuczyński w 2. rocznicę śmierci, Krystyna, rodzice i rodzeństwo 

z obojga stron, przyjaciele i znajomi
6:30		 ++ Irena, Stanisław, Sylwester, Barbara i rodzice z obojga stron

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie



4. 5.

7:00		 + Henryk Bałdyga w miesiąc po pogrzebie
7:00		 Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla całej rodziny z dziećmi i wnukami	
7:30		 ++ Jolanta Piłat w 16. rocznicę śmierci, Janusz Tumanowiocz w 15. rocznicę 

śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
7:30		 ++ O potrzebne łaski dla Barbary i jej bliskich 
18:30	 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
18:30		+ Janina Trafalska (26)

CZWARTEK	25.02.2021
6:30  + Erwin Zwierzycki w miesiąc po pogrzebie 
6:30	 ++ O radość wieczystą z miłosiernym Ojcem w niebie i Matką Bożą dla 

ks. Tadeusza Panasiak, dla jego mamy, ojca i brata oraz dla wujostwa 
i dziadków 

7:00		 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:00		 + Jadwiga Dardzińska
7:30	 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla całej rodziny z okazji 59. rocznicy ślubu Heleny i Zdzisława 
7:30		 + Janina Trafalska (27)
18:30		+Ks. Prałat Jan Majder w 22. rocznicę śmierci
18:30		++ Zbigniew Łurzyczak w 1. rocznicę śmierci, Konrad i Marianna Łurzyczak

PIĄTEK	26.02.2021
6:30		 ++ Rodzice: Ewa i Józef, dziadkowie, wujek Bogusz i krewni z rodziny
6:30		 ++ O łaskę radości życia wiecznego z Panem Bogiem i Najświętsza Panną 

Maryją dla Ks. Konaszewicza
7:00		 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:00	 + Roman Kurzynka
7:30		 ++ Aleksandra, Kazimierz i ich dzieci
7:30		 + Janina Trafalska (28)
18:30		++ Ks. Prałat Jan Majder w 22. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

Majderów i Zacharskich
18:30		+ Krzysztof Sierpiński

SOBOTA	27.02.2021
6:30		 ++ Rodzice: Jan i Zo�ia Lademann oraz szwagier Kazimierz
6:30		 + Sabina Makowska w miesiąc po pogrzebie
7:00		 ++ Józef Błażuk w 30. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny z obojga stron
7:00		 ++ Syn Piotr w 22. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron i dziadkowie
7:30		 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich 
7:30		 + Janina Trafalska (29)
7:30  ++ Zbigniew Marszałek 2. rocznicę śmierci
18:30		++ Edmund, Krzysztof

2	NIEDZIELA	WIELKIEGO	POSTU	28.02.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00		 ++ Rodzice: Gertruda i Franciszek, bracia: Brunon, Paweł, Jan, Bernard 

Norbert
9:30		 ++ Mieczysław Potrykus w 3. rocznicę śmierci, Bronisława Kałdowska 

w 2. rocznicę śmierci 
11:00		Za para�ian
12:30  ++ Teo�il Banaszak w 40. rocznicę śmierci 
16:00  + Syn Damian
19:00  + Janina Trafalska (30)

DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30		 + Elżbieta Lipska w 20. rocznicę śmierci, Natalia i Hieronim S� ledź
8:00		 ++ Za duszę śp. Janiny Wiśniewskiej w 19. rocznicę śmierci, Stanisława, Joannę 

i rodziców z obojga stron
9:30		 ++ Tadeusz Wiśniewski w 2. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny Wiśniewskich 

i Krajewskich 
11:00	 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
12:30		++ Janina Hermanowicz w 25. rocznicę śmierci, Czesław Hermanowicz

U	 progu	 kolejnego	 Wielkiego	 Postu	 trzeba	 sobie	 uświadomić	 stan	
własnej	duszy,	własną	małość	i	grzeszność.	Nie	poprzestawajmy	na	posypaniu	
głowy	popiołem.

Coraz większą popularnością, również w Polsce, cieszą się baseny, siłownie, 
gabinety odnowy biologicznej. Nie tylko ludzie młodzi, ale i ci w sile wieku spacerują, 
uprawiają gimnastykę, by być w dobrej kondycji �izycznej. Czy jednak sprawne ciało 
jest w perspektywie życia wiecznego najważniejsze?

Dla nas, chrześcijan, mobilizacją do podejmowania postu są postawy wielu 
osób opisane na kartach Pisma S�więtego. Kiedy prorok Jonasz oznajmił mieszkańcom 
Niniwy niebezpieczeństwo kary Bożej za popełnione grzechy, postanowili oni podjąć 
post, by przebłagać Boga (por. Jon 3, 7-9). Bóg zobaczył ich skruchę i "nie zesłał na nich 
kary" (Jon 3, 10). Podobnie Achab - król Izraela, który zgrzeszył wobec Jahwe, oddając 
cześć innym bogom, gdy został upomniany przez proroka Eliasza, "rozdarł szaty, 
włożył wór na ciało oraz pościł" (1 Krl 21, 27). Wielu też ogłaszało post, umartwiało 
się, by uprosić Boga dla siebie i swoich najbliższych szczęśliwą drogę i opiekę nad ich 
dobytkiem (por. Ezd 8, 21-23). Ważnym tekstem biblijnym, zachęcającym każdego 
z nas do podejmowania postu jako przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pana, 
jest scena kuszenia Jezusa na pustyni. Chrystus, odpowiadając na pokusy szatańskie, 
pokazuje, że nie samym chlebem żyje człowiek. Potrzebuje czegoś więcej, czegoś 
duchowego. Aby to osiągnąć, musimy ćwiczyć nie tylko ciało.

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021
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