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Czytania: Pwt 26,4-10; Ps 91; Rz 10,8-13; Łk 4, 1-13

„Kto wierzy w Ciebie Panie nie będzie zawstydzony” (Rz 10,11)

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu wprowadza chrześcijan w chwile
głębokiego skupienia, na pustynię (Łk 4, 1-13), dokąd Jezus „był zaprowa-
dzony  przez  Ducha”.  Pustynia  w Piśmie  świętym jest  uprzywilejowanym
miejscem spotkań z Bogiem. 

Izrael  mieszkał  na  pustyni  czterdzieści  lat.  Eliasz  przebywał  tam
czterdzieści dni, Jan Chrzciciel zaś od młodości. Jezus uświęca ten zwyczaj
spędzając tam samotnie czterdzieści dni. Pustynia dla Jezusa jest jednak
nie tylko miejscem samotności i zażyłości z Bogiem, lecz także miejscem
najwyższej  walki,  „gdzie  był  kuszony  przez  diabla”.  Szatan  przedstawia
Zbawicielowi mesjanizm triumfalny i pełen chwały. Dlaczego cierpieć głód?
Jeśli On jest Synem Bożym, niech zmieni kamienie w chleb. Dlaczego żyć
jak nędzny włóczęga  na drogach Palestyny,  wśród ludzi  rozgoryczonych
z powodu  ubóstwa  i ucisku  politycznego?  Jeżeli  pokłoni  się  Szatanowi,
otrzyma od niego królestwa i władzę. Dlaczego wystawiać się na sprzeciw
kapłanów, uczonych w Prawie, przywódców ludu? Jeśli rzuci się w dół z na-
rożnika świątyni, aniołowie poniosą Go na rękach, a wszyscy uznają Go za
Mesjasza. Szatan, strącony do piekła z powodu pychy, nie może stawiać in-
nych propozycji. Lecz Jezus, Syn Boży, który „ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi” (Flp 2, 7) wie dobrze, że naprawić ludzki grzech buntu
i pychy może tylko jedna droga: upokorzenia, posłuszeństwa, krzyża. Po-
nieważ Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, zbawi świat  nie przez triumf,
lecz przez cierpienie „stając się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci
krzyżowej”.  Pokusy z pustyni pouczają chrześcijanina, że tam gdzie poja-
wiają się ambitne dążności, aspiracje do władzy, powodzenia, chwały, tam
kryje się zawsze podstęp szatański. Aby zwalczyć takie poduszczenia do
złego, należy trzymać się Jezusowego słowa: „Panu Bogu swemu będziesz
oddawał  pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8).  Trzeba więc
stanowczo odrzucić jakąkolwiek pokusę, która by nas odwracała od uznania
Boga, jedynego Pana, i od Jego służby. 

Intencje mszalne: 11.03 - 17.03

Poniedziałek, 11 marzec 2019 
700    śp. Waldemar Gromadzki (30 dzień po pogrzebie)
1800 śp. Czesława(k) Mroch (9 Msza święta gregoriańska)
Wtorek,     12   marzec 2019    
700   śp. Ksawier Postek 
1800 śp. Czesława(k) Mroch (10 Msza święta gregoriańska)
Środa, 13 marzec 2019  
700    śp. Czesława(k) Mroch (11 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Teresa Korzeniewska
1800 Dziękczynna za P. Krystynę Jasińską z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i  zdrowie w dniu imienin
Czwartek  ,   14 marzec 2019   
700  śp. Czesława(k) Mroch 12 Msza święta gregoriańska)
1800 Dzięczynna za P. Kazimierę Wilmańską z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo
Piątek,   15 marzec 2019   
700 śp. Irena Turczak
1800 śp. Czesława(k) Mroch (13 Msza święta gregoriańska)
Sobota,     16 marzec 2019   
700  śp. Czesława(k) Mroch (14 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Marianna(k) i Wawrzyniec Puchalscy
Niedziela,     17 marzec 2019 – II Niedziela Wielkiego Postu  
800 śp. ks. Roman Gorczyński (4 rocz.)
930 śp. Damian Sznicer (8 rocz.) i zmarli z rodziny
930 śp. Apolonia Dzieciątek i Stanisława Jarosława i Iwonę oraz 
zmarłych z rodziny
1100  śp. Genowefa i Marian Woźniak, Teresa i Zygmunt Błaszkiewicz
1230 śp. Jadwiga Dębkowska (4 rocz.)
1230 śp. Stanisław Gawrzyjał (2 rocz.)
1800 śp. Czesława(k) Mroch (15 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Franciszek Łęgowski (28 rocz.), Jerzy Łęgowski (6 rocz.)
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Pojęcie wierności względem Boga rozwijają dwa pierwsze czytania
z dzisiejszego dnia. Pierwsze (Pwt 26, 4-10) przedstawia wyznanie wiary
dawnego ludu Bożego, drugie zaś (Rz 10, 8-13) — nowego ludu. Przyszedł-
szy do ziemi obiecanej,  każdy Żyd miał  składać Bogu pierwociny swoich
zbiorów, odmawiając modlitwę,  która streszczała historie Izraela w trzech
punktach:  wyboru  patriarchów  i przodków  licznego  narodu,  wzrostu  ludu
w Egipcie i wyjścia przez pustynie zakończonego darem ziemi obiecanej.
W ten sposób pobożny izraelita ożywiał swoją wiarę w Boga ojców, okazy-
wał  Mu wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa,  a także przywiązanie
i wolę  służenia  Mu.  Było  to pewnego rodzaju  „wierzę”  wyrażone słowem
i życiem. 

Podobnie,  chociaż  w innym  kontekście,  wzywa  chrześcijanina  do
wyznania swej wiary św. Paweł: „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych,
osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9). Apostoł zwraca uwagę na dwie rzeczy:
wierzyć, że Jezus jest Panem, i wierzyć w Jego zmartwychwstanie. Wiara
wymaga dwóch aktów: wewnętrznego — czyli przylgnięcia umysłem i ser-
cem do Chrystusa — który usprawiedliwia człowieka; oraz zewnętrznego —
to jest jawnego wyznania wiary — bądź to przez modlitwę liturgiczną, bądź
to przed światem wyznając Chrystusa, jak to uczynili męczennicy. Kto opie-
ra  się  na  Jezusie,  nie  powinien  się  lękać,  albowiem  „żaden,  kto  wierzy
w Niego, nie będzie zawstydzony”  i w Jego imię zwycięży w każdej walce. 

Jak dawać jałmużnę?

Czujemy się niezręcznie, a czasem bezsilni, wobec ludzi żebrzących pod
kościołami czy na ruchliwych ulicach przed wielkimi supermarketami. Frustracja
nasza jest tym większa, że wiemy, iż jako chrześcijanie winniśmy praktykować
miłosierdzie względem bliźniego w potrzebie. Jednak, z drugiej strony słyszymy,
jak wielu ludzi podszywa się pod żebraków, chcąc wyłudzić od nas pieniądze na
alkohol czy narkotyki. Jak wobec tego należy postąpić? 

Kościół od początku uwrażliwiał chrześcijan na ten aspekt życia. Znamy
wiele opowiadań z żywotów świętych, które pokazywały jałmużnę niemal, jako
bramę do nieba. Jałmużna jest praktycznym znakiem naszej wiary oraz miłości
do Boga i bliźniego. Winna być praktykowana z motywów religijnych i humani-
tarnych, ponieważ jest jeszcze taka potrzeba wobec doświadczenia grzechu, nie-
sprawiedliwości i krzywdy innych ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia, możliwo-
ści lub siły, by w wystarczający sposób zabezpieczyć swój byt materialny i ulżyć
swemu losowi. Polega ona na dzieleniu się z bliźnim tym, co posiadam, w imię

sprawiedliwości, ale przede wszystkim, miłości i miłosierdzia. Winna zależeć od
moich możliwości, od tego, kim jestem, co robię, jaką zajmuję pozycję w otaczają-
cym mnie środowisku? Być może otrzymałem to wszystko, aby teraz służyć swo-
imi możliwościami tym, którzy sami nie mogą zatroszczyć się o siebie?  Jest ona
ofiarą nie z tego, co mi zbywa, lecz bezinteresownym darem, podzieleniem się
tym, o co sam muszę często zabiegać, czego mi brakuje. Jest to dar miłości.

W naszej decyzji, komu jej udzielić, winniśmy porozmawiać z proszącym
orientując się, co do jego intencji i czego tak naprawdę potrzebuje. Czasem nie
wystarczy doraźna pomoc, ale trzeba będzie pomoc w wyszukaniu pracy, nocle-
gu, zapewnieniu korzystania ze społecznych zasiłków, jeśli mam taką możliwość i
chcę poświecić swój czas. 

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 
 
1. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w nabożeństwach

Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16:30 dla dzieci oraz o
17:30 dla dorosłych i młodzieży. W niedzielę o godz. 17:15 śpiewa-
my Gorzkie Żale. 

2. W najbliższy piątek po wieczornej Mszy świętej spotkanie Kręgu
Biblijnego z kościele połączone z nabożeństwem przed Najświęt-
szym Sakramentem.

3. Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz misji [ad gentes].
4. Serdecznie zapraszamy na spotkania Elbląskiej Szkoły Biblijnej w I

półroczu 2019 r.  Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się
w wybrane soboty w godz. 9.00-12.00 w auli Wyższego Semina-
rium Duchownego w Elblągu. Udział w szkole jest bezpłatny. Naj-
bliższe terminy spotkań: 23.03.; 13.04.; 11.05.; 8.06. Szczęść Boże!
ks. Marek Karczewski, koordynator szkoły.

5. Nasza parafia będzie organizowała wyjazd wakacyjny dla dzieci w
terminie od 29 czerwca do 5 lipca. Karty zgłoszeniowe będzie moż-
na pobrać w zakrystii kościoła.

6. Zachęcamy  do  lektury  Gościa  Niedzielnego,  a  w  nim  m.in.  o
powołaniu instytucji sędziów pokoju, którzy mogliby zmienić polski
wymiar sprawiedliwości, a także o dialogu małżeńskim o tym czym
jest tzw. post Daniela.
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