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Ewangelia na niedzielę (Łk 4,1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był
przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy
diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się
chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem
żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie
królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są
poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie
Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika
świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane:
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił
od Niego do czasu.
Rozważanie:

Dzisiejsza Ewangelia to zapis walki duchowej Jezusa. Może dziwić, że pełen Ducha i prowadzony
przez Ducha Jezus doświadcza kuszenia diabła. Wystarczy przyjrzeć się uważniej naszemu życiu
duchowemu. Św. Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach Duchowych wielokrotnie powtarzał: Gdy
doświadczasz pocieszenia, szykuj się na czas strapienia. Pokusy, których doświadczamy możemy też
uważać za swoiste potwierdzenie prawdziwości przeżywanych lub przyszłych pocieszeń. Tak, jak Jan
Maria Vianey doświadczał szczególnie natarczywych ataków złego przed wizytą każdego bardziej
zatwardziałego grzesznika, który chciał się nawrócić. Dwie pokusy, których doświadcza Jezus
rozpoczynają się od słów: „Jeśli jesteś Synem Bożym…” My też jesteśmy dziećmi Bożymi i jak On
bywamy poddani niejednej próbie. Słyszymy drwiny, że niby to jesteśmy dziećmi Bożymi, a końca
naszych prób nie widać. Jezus poucza nas, że nasz głód fizyczny – to tylko symbol duchowego głodu,
który płynie z ubóstwa człowieczej natury. Ten głód może zaspokoić tylko Miłość Boża. Zaufanie
Bogu w doświadczeniach nie wyklucza tego, że będziemy cierpieć. Paradoksalnie, to momencie
największego cierpienia na krzyżu Jezus okazał Bogu Ojcu największe zaufanie powierzając Mu
swego ducha. Podobnie wielu ludzi widzi w czasie cierpienia moment, w którym zmienia się ich
relacja do Boga i otaczających ich ludzi. Druga, centralna pokusa, której doświadcza Jezus, dotyka
centrum naszego życia wiary. Czy Bóg jest moim Panem, Panem mojego życia i otaczającego mnie
świata? Spróbuj w swoim sercu odpowiedzieć na to pytanie i… szykuj się do walki. (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
w środę przypada 6. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka. W tym dniu w sposób szczególny
wspierajmy papieża Franciszka modlitwą, aby jak najlepiej prowadził Kościół przez obecne czasy..
Czytania mszalne:
Niedziela (10.03): Pwt 26,4-10 Ps 91 Rz 10,8-13 Łk 4,1-13; poniedziałek (11.03): Kpł 19,1-2.11-18
Ps 19 Mt 25,31-46; wtorek (12.03): Iz 55,10-11 Ps 34 Mt 6,7-15; środa (13.03): Jon 3,1-10 Ps 51
Łk 11,29-32; czwartek (14.03): Est 4,17k.l-m.r-u Ps 138 Mt 7,7-12; piątek (15.03): Ez 18,21-28
Ps 130 Mt 5,20-26; sobota (16.03): Pwt 26,16-19 Ps 119 Mt 5,43-48.

Syn marnotrawny (część 1) – o. Mirosław Sander OP
Jest kilku uczestników rekolekcji. Najpierw jest nim Duch Święty. To On działa, On przenika nasze
serca, nasze życie. Drugim uczestnikiem jest diabeł. Pewnie już od paru dni zniechęcał was do
rekolekcji. W tylu rekolekcjach już uczestniczyłeś, a twój grzech nadal cię upokarza. Kolejnym
uczestnikiem jest kaznodzieja. Ma on być narzędziem, za pomocą którego Bóg przekazuje swoje
słowo. Kolejny uczestnik to słuchacz. Gdybym mówił najpiękniejsze słowa, jeśli nie będzie woli
przyjęcia tego Słowa, to wszystko pójdzie na marne. I kolejnym uczestnikiem jest Kościół, czyli
obcowanie świętych. Z nami są obecni nasi zmarli bliscy i nasi święci patronowie. Są tu, by nas
wspierać.
Dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem do wiary. Jest ona próbą spojrzenia na siebie i świat okiem
Pana Boga. Nie potrafimy tak patrzeć i ciągle się tego uczymy. I to chodzi. Słuchając Słowa Bożego
uczyć się patrzenia Jego okiem. Syn marnotrawny tak naprawdę nie widział swojego ojca. Widział
tylko swój majątek, że odejdzie i będzie żył po swojemu. Widział tylko siebie. Nie dostrzegał
cierpienia ojca. Tak jest w naszych relacjach w życiu codziennym. Załatwiamy tylko codzienne
sprawy, ale nie widzimy siebie nawzajem. Pamiętam, jak rozpadało się małżeństwo mojego kolegi.
Pamiętam, jak jego mama powtarzała: Tak bardzo walczymy o wasze małżeństwo, bo chcemy się
z wami spotkać w niebie. Pomyślałem, że ona już ich osądziła. Siebie i męża widziała w niebie, a
swojego syna i jego żonę potępionych. Tak naprawdę nie chodziło jednak o niebo, ale o swój
wizerunek w swoim otoczeniu. Ten nieskazitelny wizerunek ich rodziny był stawiany nade wszystko.
Była to rodzina bardzo wierząca, ale ten obraz rodziny w oczach innych był najważniejszy. Nie
zdobyli się nawet na rozmowę ze swoim synem, co doprowadziło do tej sytuacji. Tylko natychmiast
był osąd. A tak naprawdę trzeba zobaczyć drugiego człowieka.
W zeszłym roku zmarł w moim klasztorze starszy współbrat. Zanim zostałem przeorem
zajmowałem się nim. Te codzienne zajęcia były też okazją do rozmowy. Opowiadał mi coś o sobie, ale
była to taka bardzo powierzchowna rozmowa. Może jego wiek już dawał znać o sobie. Gdy zmarł, jako
przeor, poszedłem przejrzeć wszystkie jego rzeczy. Wtedy dopiero uświadomiłem sobie, jak mało go
znałem. Tyle lat mieszkałem obok niego, rozmawiałem z nim, a jak mało go znałem. Wiedziałem, że
kilka lat pracował w Australii na misjach, ale nie miałem pojęcia, ilu ludziom tam pomógł. Dopiero
przeglądając ich listowne podziękowania uświadomiłem sobie, jakim był człowiekiem. Zobaczyłem
dyplom i puchar za grę w zespole siatkówki jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Wiele pięknych
historii, z których nie zdawałem sobie sprawy. Popatrzeć na człowieka jako na piękną historię. Tak
samo w małżeństwie. Człowiek zna swojego współmałżonka od pewnego momentu. Jakby czytał
ciekawą książkę od setnej strony. Nie wiemy do końca, co się wcześniej wydarzyło. Tak samo
w relacji dzieci do rodziców. Nie widzieli ich w narzeczeństwie czy na początku małżeństwa.
A człowiek to cała historia. To wielkopostne zaproszenie, by na ludzi, z którymi się spotykam,
popatrzeć jak na historię, której nie znamy. A zapewne jest to piękna historia. Może trzeba więcej
czasu poświęcić, by porozmawiać.
Może ktoś powiedzieć, że ojciec przekazał marnotrawnemu synowi część majątku, ale ta historia nie
przystaje do mojej, bo ja nic w życiu nie otrzymałem. Ktoś, kto się urodził w bogatej rodzinie może
tak, ale ja nie. My dostaliśmy majątek niepomiernie większy. Dostaliśmy majątek od naszego Ojca,
który jest w niebie. Dostaliśmy majątek czystego serca. Możemy jest ono nadal czyste, a może
walczymy o jego czystość. Dostaliśmy nasze ciało, naszych rodziców, dzieci, rodzinę. Trudne jest to
co powiem, ale ktoś może dostał majątek cierpienia. Ma skarb krzyża. I to też można roztrwonić. Może
jednak dzięki temu krzyżowi, dzięki temu cierpieniu, ja trafię do nieba, ktoś z moich bliskim trafi do
nieba. Ten majątek cierpienia też można roztrwonić przeklinając codziennie swój krzyż, narzekając na
swoje cierpienie. Będę o tym szerzej mówił podczas spotkania dla osób starszych i cierpiących. Każdy
majątek naszego życia, majątek naszej rodziny możemy roztrwonić. Nie trzeba dużo. Ilu ludzi przez
jakieś nieodpowiedzialne relacje, jakieś romanse, roztrwoniło ten majątek, który otrzymali od Ojca.
Majątek rodziny, majątek małżeństwa, majątek rodzicielstwa. Ilu ojców, ile matek ciągle patrząc
w ekran trwoni majątek rodzicielstwa. Nie znajduje czasu na spotkanie ze swoimi dziećmi. Na
dostrzeżenie, czym dziecko żyje. Na to spojrzenie na jego historię. Na to, że dorasta, że ma swoje
problemy, że ma swoje wątpliwości. Człowiek często w bardzo lekkomyślny, powierzchowny sposób
roztrwoni.

W Ewangelii mamy ciekawy moment, bo ojciec pozwala synowi roztrwonić ten majątek. My
nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wolności. Jak byliśmy wychowywani od dziecka, nawet
jako nastolatkowie, niejednokrotnie dostawaliśmy reprymendę od rodziców. O tej porze masz
wrócić, to musisz zrobić. I pewnie dobrze. Dziecku trzeba czasami dać po łapach, jeżeli robi
jakąś rzecz niebezpieczną. Także nastolatka, któremu się wydaje, że cały świat może
zwojować, trzeba czasem sprowadzić na ziemię jakąś reprymendą. Gdy jednak takie dziecko
dorasta, trzeba się zastanowić. Często ze strony rodziców pojawia się szantaż. Jak możesz mnie
zostawić. Dziecko chce iść na swoje, a rodzic wyrzuca: „Samego mnie zostawisz?” Dziecko z
litości zostaje i zdarza się tragedia. Rodzice umierają i dziecko zostaje właściwie bez życia, do
którego lgnęło, o które walczyło, którego pragnęło. Trzeba w pewnym momencie zostawić
wolność wyboru. Pan Bóg nie jest podobny do nas, nigdy nie będzie naciskał. Pan Bóg, jak
ojciec syna marnotrawnego, szanuje wolność i wolność pozostawia. Jedną rzecz tylko zapyta:
„Czy przemyślałeś?” Masz jednak wolność wyboru i możesz odejść. Pomimo tego, że Bóg wie,
że ten majątek będziemy trwonić. Często w sytuacjach, gdy młodzi ludzie próbują prowokować
czy wykłócać się np. o moralność Kościoła staram się nie zatrzymywać na siłę. Stawiam tylko
jeden mały warunek, żeby pytał, żeby szukał. Jeśli ktoś pyta i szuka, to znajdzie. Gorsza jest
sytuacja, gdy kogoś się postraszy np. piekłem. Potem przychodzi nawet co niedzielę do
kościoła, ale z lęku, by nie być potępionym, a jego serce jest cały czas gdzieś daleko. Nie jest
otwarty na prawdy wiary. Nie jest nawet sprowokowany, by zadać jakieś pytanie. Nie jest w
stanie pochylić się nad zasadami życie nie mówiąc o pogłębieniu wiary. Brakuje mu refleksji,
by się nad pewnymi prawdami Kościoła zatrzymać, tylko z lęku i ze strachu przychodzi na
Eucharystię. Bardziej podoba mi się postawa tych wykłócających się, bo to są ludzie
poszukujący. Jeżeli poszukuje, to znajdzie.
Pełna lęku i strachu była postawa mamy mojego kolegi, o którym mówiłem na początku i
który się rozwiódł. Kiedy dowiedziała się o definitywnej decyzji rozejścia się swojego syna,
wydzwaniała po nocach, próbowała nakłonić za wszelką cenę, by się nie rozchodzili. Młodzi
wcześniej podjęli tę decyzję i nie było już właściwie odwrotu. Rozstali się, a matka
powiedziała, że jak się rozstaną, to nie będzie do syna przyjeżdżać, nie będzie z nim
rozmawiać. Posuwała się w tej sytuacji do szantażu. Nie przyjmowała do wiadomości, że to
małżeństwo było prawdopodobnie nieważnie zawarte, bo trwa proces o stwierdzenie
nieważności tego małżeństwa. A Pan Bóg pyta tylko o jedno: „Czy mamy wolność wyboru?”

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dzisiaj o godz. 15.15 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym i zakończenie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

REKOLEKCJI. Po Gorzkich Żalach Msza św.
W środę 13. marca po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo Fatimskie.
Zapraszamy
wszystkich
na
adorację
Najświętszego
Sakramentu
w czwartek od godz. 15.00 i na nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
W piątek o godz. 15.30 Droga Krzyżowa dla dzieci. O godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla
dorosłych i młodzieży. Po Drodze Krzyżowej Msza św.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V i VI.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny AD GENTES.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 15. mieszkania od 21 do 40.
W dniach od 12 do 14 kwietnia odbędzie się w Dukli Spotkanie Młodych Archidiecezji
Przemyskiej. Zapisy w zakrystii u Ks. Krzysztofa do jutra.
Wydział
Nauki
Katolickiej
w
Przemyślu
informuje,
że
przy
parafii
p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu działa Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące

z ciekawą ofertą edukacyjno-wychowawczą. 21. marca od godz. 9 społeczność szkolna
zaprasza na dzień otwarty. Więcej informacji znajduje się na plakacie w gablotce i na stronie
internetowej szkoły.
10. Dyrekcja Przedszkola Parafialnego przy Parafii św. Wawrzyńca informuje Rodziców o
rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do
6 lat. Zapisy trwają do 31 marca.
11. Koło Radia Maryja organizuje wyjazd na Spotkanie do Przemyśla. Wyjazd w poniedziałek
z przystanku PKS i z parkingu przy naszym kościele o godz. 16.00. Powrót ok. 20.00.
Zapisy u Pani Marii Siara.
12. Zapraszamy na spotkania w tym tygodniu:
- w PONIEDZIAŁEK kandydatów na MINISTRANTA i LEKTORA,
- we WTOREK – Diakonię Liturgiczno-Modlitewną,
- w CZWARTEK - rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
- także w CZWARTEK – Akcję Katolicką.

INTENCJE MSZY ŚW. 11/03/2018 - 17/03/2018
11/03/2019 Poniedziałek
06:30 Za + ANDRZEJA Skowronka
18:00 Za + ADAMA Walickiego
18:00 Za + KAZIMIERZA
12/03/2019 Wtorek
06:30 O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla mieszkańców BLOKU NR. 11
18:00 Za + ADAMA Walickiego
18:00 Za + JANA I WALERIĘ
13/03/2019 Środa
06:30 Za + STANISŁAWA Kokot
18:00 Za + ADAMA Walickiego
18:00 Za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego w 4 rocz. śmierci
14/03/2019 Czwartek
06:30 Za + ks. KAZIMIERZA GOLENIĘ (od Przedszkola Samorządowego w Radymnie)
18:00 Za + ADAMA Walickiego
18:00 Za + JADWIGĘ
15/03/2019 Piątek
06:30 Za + TADUESZA Dubik (od żony)
18:00 Za + ADAMA Walickiego
18:00 Za + KAZIMIERZA Uszakiewicza
16/03/2019 Sobota
06:30 Za + ZBIGNIEWA
18:00 Za + ADAMA Walickiego
18:00 Za + TADEUSZA w 12 rocz. śmierci
17/03/2019 II Niedziela Wielkiego Postu
08:00 Za Parafian
10:00 Za + ZDZISŁAWA Kopacz w 27 rocz. śmierci
11:30 Za rejon V i VI
16:00 Za + ADAMA Walickiego
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

