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

Od wieków zastanawiano się, na czym polega grzech
pierworodny.  Zwykle  wskazuje  się  na  pychę  i  nieposłuszeństwo  Bogu.
Pierwsi  rodzice  nie  mieli  skłonności  do  grzechu,  ale  mieli  wolną  wolę  i
pragnienie poznania prawdy. Pokusa grzechu przyszła do nich z zewnątrz
pod pozorem poszukiwania prawdy. Szatan zasiał wątpliwość co do dobrej
woli  Boga,  zapytaniem:  „czy  rzeczywiście  Bóg  wam  zakazał”,
przedstawiając Boga tak, jakoby zabraniał im dostępu do prawdy. Drzewo
poznania dobra i zła było jedynym sprawdzianem ludzkiego posłuszeństwa
Bogu a nie ograniczeniem ich możliwości poznawczych. Tymczasem ludzie
do dzisiaj  nie  słuchają i  nie  rozumieją słów Boga,  próbując samodzielnie
dojść do prawdy i dobra. Stwarzają przy tym tysiące „racjonalnych” reguł
prawnych,  zamiast  stosować  jedyną  zasadę  -  miłość.  W  momencie
spożywania  owoc grzechu jest  „dobry do  jedzenia  i  rozkoszny dla oczu”.
Dopiero później widzimy, że jesteśmy nadzy intelektualnie i duchowo. Nie
powtarzajmy grzechu Adama i Ewy, którzy chcieli prawdy, ale nie słuchali
Boga.  Poświęćmy  więcej  uwagi  rozumieniu  słowa  Bożego,  poprzez  które
poznajemy wolę  Boga.  W nich  jest  zawarte  dobro,  prawda  i  życie,  które
ostatecznie znalazły swoją realizację w Jezusie Chrystusie.

Grzechem  przeciwko  Duchowi  Świętemu  jest  źle  pojęta  ufność  w
miłosierdzie Boże, prowadząca do zaniechania wysiłków w walce ze złem. O
miłosierdzie Boże trzeba się modlić nieustannie.  Miłosierdzie jest łaską,  o
którą trzeba prosić Boga przez całe życie, a nie odkładać na starość, kiedy
wiele grzechów już nas nie pociąga. Lekceważenie potrzeby modlitwy jest
większym grzechem niż grzech, który popełniamy z głupoty czy pożądania.
Miłosierdziem  Bóg  obdarza  pokornych,  a  nie  zuchwale  grzeszących,
twierdzących,  że  piekła  nie  ma,  gdyż  Bóg  przebaczy  wszystkim.  Wobec
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takich Bóg okaże swoją sprawiedliwość, która jest też przymiotem Boga, a o
której tak chętnie zapominamy. Zadowolenie z siebie, pycha, zarozumiałość
nie wołają o  miłosierdzie,  gdyż uważają,  że  wszystko zawdzięczają  sobie.
Jakże chętnie sukcesy przypisujemy sobie, zaś o upadki obwiniamy innych a
nawet  Boga.  Sprawiedliwość  Boża  polega  na  przebaczeniu  grzechu
skruszonym grzesznikom. Nie wszystkim grzesznikom, tylko tym, którzy się
swego grzechu wstydzą, proszą o przebaczenie popełnionych grzechów i o
łaskę ich unikania, o czyste serce, co może uczynić tylko Bóg. Człowiekowi
sprawiedliwemu grzech przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Ma on
dyskomfort  psychiczny,  dopóki  nie  zrzuci  tego  grzechu  przed  Bogiem.
Wyznanie  grzechu  musi  być  czyste,  musi  wynikać  z  potrzeby  duszy.
Spowiedź  i  uzyskanie  przebaczenia  tworzą w duszy ludzkiej  wewnętrzną
radość.  Tą  radością  trzeba  się  dzielić  z  innymi.  Boga  nie  jest  w  stanie
zastąpić żadna nauka etyki.  Śladem psalmisty prośmy Boga,  by otworzył
nasze usta do głoszenia Jego chwały.  

Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez
diabła.  Tak  więc  nawet  Syn  Człowieczy  był  wystawiany  na  pokuszenie!
Ojcowie  Kościoła  twierdzili,  że  postęp  duchowy  człowieka  dokonuje  się
poprzez zwalczanie pokus. Człowiek nie może przejść przez życie bez pokus.
Im bardziej zbliża się do Boga, tym większe czyhają na niego pokusy, by jego
wiara została poddana próbie. Kusiciel przystąpił do Jezusa dopiero po 40
dniach, kiedy Jezus poczuł głód i pragnienie. Tak samo do nas przystępuje
kusiciel,  kiedy  mocno  poczujemy  różne  nasze  ziemskie  potrzeby:  głodu,
bogactwa,  seksu,  sławy.  Często  im  ulegamy,  gdyż  nie  mamy  takiej  siły
ducha,  takiej  woli,  jaką  miał  Jezus.  Przed  kuszeniem  nie  chronią  nawet
mury kościelne, diabeł kusił Jezusa nawet z narożnika Świątyni. Diabeł ze
swoimi pokusami miał dostęp do Jezusa, ma dostęp również do nas. Jezus
nie  wchodzi  w  dialog  z  kusicielem,  lecz  wszystkie  Jego  odpowiedzi  są
cytatami  z  Biblii.  Tak  i  my, gdy  najdzie  nas  pokusa,  odpowiedź  na  nią
znajdziemy w Piśmie Świętym. Szatan tworzy iluzję zaspokojenia naszych
potrzeb,  ale  do  prawdziwego  zaspokojenia  prawdziwych naszych potrzeb
prowadzi  nas  Bóg.  Prowadzi  również  poprzez  „wodzenie  na pokuszenie”,
dając nam jednocześnie  Słowo Boże jako panaceum na jego zwalczenie.   

           Por.mateusz.pl

Ogłoszenia parafialne  

 Zapraszamy  do  udziału  w  nabożeństwach  wielkopostnych:
droga  krzyżowa  w  każdy  piątek  –  o  godz.  16.30  dla  dzieci,  
godz. 17.30 dla dorosłych i młodzieży; Gorzkie Żale w niedzielę
o godz. 17.15. 

 Dziś obchodzimy w naszej ojczyźnie Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy  Wyklętych”.  Pamiętamy  o  naszych  bohaterach  i
przekazujemy tę pamięć młodemu pokoleniu. 

 Jutro  w  Pierwszy  Poniedziałek  Miesiąca  zapraszamy  na
Eucharystię z formularza o Duchu Świętym i na nabożeństwo w
intencji odnowy duchowej naszej parafii.

 Będziemy  również  przeżywać  Pierwszy  Czwartek,  Piątek  i
Sobotę  Miesiąca.  W  czwartek  modlimy  się  o  nowe  i  święte
powołania do służby w Kościele.  W piątek czcimy Serce Pana
Jezusa spowiedź od godziny 17:30. W piątek rano odwiedzimy
naszych  chorych  z  Komunią  Świętą.  W sobotę  poranna  Msza
święta  ku  czci  Najświętszej  Maryi  Panny  i  nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

 Za tydzień obchodzimy Niedzielę  ad gentes – dzień modlitwy,
postu  i  solidarności  z  misjonarzami.  Przy  drzwiach  kościoła
zbiórka do puszek na rzecz misji.

 W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 11:00 spotkanie
„Oazy  Dzieci  Bożych”  oraz  dzieci  przygotowujących  się  do
Pierwszej Komunii Świętej.

 Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę są przeznaczone
na ogrzewanie naszego kościoła.

 Bierzmowanie  młodzieży  odbędzie  się  w  naszej  parafii  
7 czerwca na Mszy świętej o godzinie 12:30. W najbliższy piątek
młodzież  ma  swoje  spotkanie  o  godz.  17:00  a  po  spotkaniu
młodzież poprowadzi rozważania Drogi Krzyżowej.

 W minionym tygodniu odszedł do wieczności:
śp. Cezary Jagielski – lat 40, z ul. Łęczyckiej 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..
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