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Żaden człowiek nie jest wolny od pokus, nawet Jezus Chrystus. W pierwszą nie-
dzielę Wielkiego Postu, Jezus wychodzi na pustynię, gdzie zostaje kuszony przez dia-
bła. Potrójne kuszenie Jezusa na pustyni ostrzega nas przed pokusami, a jednocześnie
pokazuje, jak bardzo niebezpieczne jest uleganie złu.

Człowiek każdego wieku, czasu, nieustannie narażony jest na pokusy. Pokusa jest
to zachęta do zła, która pochodzi od wewnątrz albo z zewnątrz. Św. Augustyn wyróż-
nia tu trzy etapy: podsunięcie pokusy, upodobanie i dozwolenie. Dochodzi do tego, gdy
z pełną świadomością wybieramy zło. Istnieją pokusy natrętne, wciąż wracające, poku-
sy gwałtowne i ukryte. W przypadku pokusy ukrytej człowiek nie zauważa, że jest ku-
szony. Istnieją też pokusy zwodnicze, gdy zło jest nam podsuwane w charakterze do-
bra. Źródła ich należy upatrywać w istniejącej w nas pożądliwości ciała, w działaniu
szatana oraz w naszych relacjach ze światem, z ludźmi.

Nasze życie wypełnione jest różnymi „atrakcjami”, z których chętnie korzystamy
dla własnych przyjemności. Oferują one zadowolenie, satysfakcję i szczęście, zastępu-
jąc szarą, smutną rzeczywistość. Współczesne przynęty pojawiają się zawsze w odpo-
wiednim czasie. Subtelnie wykorzystują nasze dobre chęci i głębokie pragnienia. Dys-
kretnie odsuwają od Boga. Przez to zazwyczaj mamy skłonności do złego postępowa-
nia i nieuczciwości. Coraz trudniej dokonać nam właściwego wyboru. W pośpiechu
popełniamy wiele błędów.

Kuszenie jest sposobem wyboru i wolności oraz decyzji ludzkiej woli. Jak to
Chrystusowe na pustyni, może się przydarzyć każdemu. Musi zatem być czas na słowo
przepraszam wobec Boga i człowieka. Takim znakiem i zbawczym wydarzeniem, które
może odmienić oblicze naszej szarej codzienności jest Wielki Post. W tym czasie po-
winniśmy wybrać się razem z Jezusem na pustynię naszego serca, aby usunąć niepo-
trzebny chwast, jakim jest zło ukryte pomiędzy niedostrzegalnym dobrem. Oby każde-
mu z nas udało się wygrać ze złem, gdy będzie czaić się w naszym kierunku pod pozo-
rem prawdy, piękna czy dobra.

Kuszenie Chrystusa, o którym pisze ewangelista Mateusz, przypomina kuszenie
pierwszych ludzi, w rezultacie którego odrzucili oni wolę Boga. Jezus, nowy Adam,
okazuje się jednak całkowicie posłuszny Ojcu. W swoich odpowiedziach na pokusy Je-
zus odwołuje się do tekstów biblijnych związanych z pobytem Izraela na pustyni. Dia-
beł ukazał Jezusowi łatwy sposób odegrania roli Mesjasza, przeciwny jednak Bożemu
zamysłowi. Chrystus odrzucił drogę proponowaną przez szatana. To wezwanie dla każ-
dego z nas, aby w chwilach trudnych uciekać się do Jezusa i szukać oparcia w słowie
Bożym. ks. Leszek Smoliński
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niedziela 26 lutego 2023 - I Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Agnieszkę i Karola Metzner, Henryka Metzner, Norberta Krzosok,

ks. Józefa Gacka i zm. z rodzin Metzner, Krzosok, Gacka.
10:30 W intencji rocznego dziecka Antoniego Szczuka, jego rodziców i chrzest-

nych.
14:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

poniedziałek 27 lutego 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jerzego Górecki, Józefa Czogała, zm. z rodzin Górecki, Czogała i

dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 28 lutego 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Barbarę i Leona Zyszka, siostrę Gertrudę Szolc, Jerzego

Kołodziej, Huberta Parys, zm. z rodzin Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm.
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 1 marca 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. z całego pokrewieństwa.

czwartek 2 marca 2023 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, rodzeństwo, ks. Ferdinanda Kri-

bus, Hildegardę i Leonarda Wochnik, Helenę i Józefa Pater, zm. z pokre-
wieństwa Mika-Krybus-Chroboczek i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 3 marca 2023 – Dzień powszedni
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
16:45 Droga krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 (szkolna) Za zm. Józefa Ficoń, rodziców Helenę i Alojzego, Jerzego i Ama-

lię Ficoń, Edwarda i Marię Mrowiec, Józefa Kitel, zm. z pokrewieństwa Fi-
coń-Mrowiec-Kitel-Piontek i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 4 marca 2023 – Ś . K , 
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańco-

wych.
17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jerzego Kłosek, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Wil-

helma Lankocz, synów Jana i Gerarda, dziadków, Katarzynę Lankocz, Ja-
dwigę i Konrada Wyrtki, syna Henryka, Alfonsa Kałuża i zm. z pokrew.

niedziela 5 marca 2023 – II Wielkiego Postu.
08:00 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, ro-

dziców, Irenę Malcer, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Ma-
rię Piela, Wiktorię i Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i
zm. z pokrewieństwa.

10:30 Za zm. rodziców Paulinę i Alojzego Jasny i zm. z pokrewieństwa Szczuka-
Jasny-Kaczyński-Korycik.

14:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
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Dzisiaj kolekta na opał i zbiórka do puszek na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.
W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium duchowne i diecezjalne instytucje i
zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. W ubiegłą niedzielę
na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji zebraliśmy do puszek 1 419,00 PLN
Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto
parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać rów-
nież za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy przebywających na pleba-
nii.
Serdecznie zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach Gorzkich Ża-
li (dzisiaj o godz. 14:00) oraz Drogi Krzyżowej z zaleckami za zmarłych (piątek
godz. 16:45).
Odpusty zupełne związane z Wielkim Postem – można uzyskać odpust zupełny
za: pobożne odprawienie Drogi krzyżowej (codziennie w ciągu całego roku); w in-
dywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji a we wspólnoto-
wym wystarczy że przechodzi ministrant; udział w Gorzkich żalach (raz w tygo-
dniu w okresie Wielkiego Postu, pod zwykłymi warunkami); ponadto w każdy pią-
tek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem
Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu. (DN nr 26.5)

W sobotę o godz. 18:00 okazja do wzięcia udziału w nauce przedchrzcielnej.
Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz piątku) przez pół
godziny po Mszy św.
Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają wielkopostne dni skupienia dla kobiet
(05 marca) i dla mężczyzn (19 marca) – początek o godz. 09:00.
Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach dla
rolników w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą w dniach 7-
9 marca 2023 r. (wtorek-czwartek). Zgłoszenia u ks. dyrektora Łukasza Michalika
w Raciborzu-Miedoni (tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551; e-mail: lu-
kasz.michalik@diecezja.opole.pl) lub u ks. Damiana Rangosza w Pietrowicach
Wielkich (tel. 32 419 80 48, e-mail: damian.rangosz@diecezja.opole.pl).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzą-
tali przystroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły pią-
tek prosimy następne rodziny z kolejki.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  W
czwartek o godz. 16:00 Godzina Święta w intencji powołań i okazja do Spowiedzi
św. W piątek o godz. 07:00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ z nabożeństwem a
w sobotę o godz. 08:00 Msza św. w intencji czcicieli NMP z nabożeństwem.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

styra


