PAROCHIA SANCTI JOS

EPH

SZCZECIN

ul. Po³abska 1

tel. (91) 482.30.32

tygodnik

Nr 10 (132) 9-III-2014

pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu Koœció³ podaje nam program pracy nad
odnowieniem ¿ycia chrzeœcijañskiego. W Wielkim
Poœcie mamy wszcz¹æ walkê ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy. W ewangelii staje przed nami Chrystus — nowy Adam pokonuj¹cy szatana. Zwyciêstwo Chrystusa nad
potrójn¹ pokus¹ jest zapowiedzi¹
ostatecznego triumfu nad «ksiêciem
tego œwiata», który Zbawiciel odniesie
na krzy¿u. Walka i zwyciêstwo G³owy
Mistycznego Cia³a przed³u¿a siê w nas.
Chrystus bowiem wys³u¿y³ nam ³askê
do przezwyciê¿ania naszej pychy,
zmys³owoœci i chciwoœci. Tkwi¹cym w
nas sk³onnoœciom do grzechu mamy
przeciwstawiæ modlitwê, post i ja³mu¿nê, W lekcji œw. Pawe³ upomina,
abyœmy nie zmarnowali ³aski, któr¹

W

ryc. Adam i Ewa w raju. Chrystus - drugi Adam
- naprawia grzech pierwszych rodziców
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Pan Bóg daje szczególnie hojnie w tym
œwiêtym czasie.
Na pocz¹tku wielkiego postu
czyta nam Koœció³ Ewangeliê o czterdziestodniowym poœcie Pana Jezusa
na pustyni. Jednoczeœnie zwraca nam
uwagê na wspania³e zwyciêstwo Chrystusa Pana nad kusicielem, by nam
przypomnieæ inny rodzaj postu, którego domaga siê od swych wyznawców
w tym okresie wielkiego postu. Tym
innym rodzajem postu jest wstrzymywanie siê od grzechów. Daje temu
wyraz Koœció³ œw. w swych modlitwach wielkopostnych, a szczególnie
w kolekcie na sobotê przed czwart¹
niedziel¹ postu, kiedy prosi Boga:
„Spraw, prosimy, Wszechmog¹cy Panie, aby ci, którzy umartwiaj¹c cia³o,
wstrzymuj¹ siê od pokarmów, id¹c
drog¹ sprawiedliwoœci, od grzechów
poœcili". Po czterdziestu dniach postu i
modlitwy stan¹³ Bóg-Cz³owiek wobec wroga swego dzie³a i wroga ka¿dej
duszy.
Orzechy Janka

Janek, uczeñ klasy siódmej, oœwiadczy³ w domu, ¿e popad³ w na³óg. Zaniepokojona mama pyta czy pali papierosy? Nie – odpowiada syn. „Nie mogê
jednak zasn¹æ, gdy nie zjem przynajmniej kilku orzechów, jakie przechowujemy w szafie”. Mama radzi mu,
by schowa³ orzechy, a przestan¹ go kusiæ. Janek na to: „To nie by³aby walka
z na³ogiem. Policzê wszystkie orzechy
i napiszê na kartce dok³adn¹ ich liczbê.
Mama zaœ po kilku tygodniach stwierdzi ile ich w szafie uby³o”. Jak powiedzia³, tak zrobi³. Po miesi¹cu ma-

ma policzy³a orzechy. Nie brakowa³o
ani jednego.
Przyk³ad w³aœciwego podejœcia
do postu. Janek rozumie, ¿e chodzi tu
nie o usuniêcie tego, co kusi, lecz o tak¹ si³ê ducha, by nie ulec pokusie.
Cz³owiek jest osaczony przez pokusy
ró¿nego rodzaju. Jeœli ucieknie od jednej, pojawi siê prawie natychmiast inna. ¯ycia zaœ nie mo¿na sprowadzaæ
do ci¹g³ej „ucieczki”. Mamy byæ na tyle
mocni, by to, co nam zagra¿a, samo
ustêpowa³o z naszej drogi. ¯ycie wed³ug Ewangelii jest walk¹, a w walce
ucieczka nie jest zwyciêstwem.
Trzeba znaæ swoje si³y i dobrze
oceniæ moc tego, co nas zniewala. Gdy
przeciwnik jest mocniejszy, nie wolno
podejmowaæ z nim walki wprost, trzeba unikaæ starcia. Jest to jednak stan
przejœciowy, wykorzystywany w celu
doskonalenia swego ducha do tego
stopnia, by wreszcie mo¿na by³o podj¹æ decyduj¹c¹ bitwê i odnieœæ pe³ne
zwyciêstwo.
Janek zrozumia³, ¿e walka z na³ogiem nie polega na usuniêciu kusz¹cych go orzechów z pola widzenia.
Orzechy winny pozostaæ w zasiêgu jego rêki, a mimo to on po nie nie siêgnie. Tym razem chodzi³o o orzechy,
w przysz³oœci ich miejsce zajm¹ papierosy, wódka, cudza kobieta, spo³eczne
pieni¹dze. Dziœ odniesione zwyciêstwo rokuje nadzieje, ¿e i wobec innych pokus zajmie podobne stanowisko.
Mówi siê czêsto o braku odpowiedzialnoœci wœród m³odzie¿y. Tymczasem niejednego doros³ego cz³owieka nie staæ na policzenie w Œrodê
Popielcow¹ papierosów i od³o¿enie ich
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do Wielkanocy, tak by nie wypaliæ ani
jednego, czy na zamkniêcie telewizora
i przeznaczenie godzin jego ogl¹dania
na przeczytanie wartoœciowej ksi¹¿ki.
Wielki Post to czas doskonalenia si³y ducha, to odkrywanie prawdy, i¿ chrzeœcijanin nie powinien ulegaæ pokusie. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e we wspó³czesnym œwiecie
iloœæ pokus, ich bliskoœæ oraz si³a ustawicznie wzrasta. Jesteœmy obsypywani ci¹gle smaczniejszymi i wiêkszymi „orzechami”, które pojawiaj¹
siê w zasiêgu naszej rêki. W tej sytuacji
trzeba wprost proporcjonalnie doskonaliæ si³ê naszego ducha. „Orzechy” z regu³y s¹ dobre, ale nie mog¹
mieæ nad nami w³adzy. To my mamy
decydowaæ o ich m¹drym wykorzystaniu.
Chrystus przed rozpoczêciem
publicznego zmagania ze z³em przez
czterdzieœci dni poœci³. Podobnie i Koœció³ wzywa wszystkich wierz¹cych, by
w okresie Wielkiego Postu sprawdzili i
udoskonalili si³y swego ducha. Trzeba
jedynie, by ka¿dy dobrze obliczy³, na
co go staæ i robi¹c konkretne postanowienie udowodni³ sobie, ¿e czyni to, co
chce, a nie to, co mu siê zachce.
Ks. Edward Staniek

ŒWIÊTA EWANGELIA
Mt 4,1-11
uch wyprowadzi³ Jezusa
na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy
przepoœci³ czterdzieœci
dni i czterdzieœci nocy, odczu³ w koñcu g³ód. Wtedy przyst¹pi³
kusiciel i rzek³ do Niego: Jeœli jesteœ
Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê chlebem . Lecz on mu
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odpar³: Napisane jest: Nie samym
chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym
s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych.
Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta Œwiêtego, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni
i rzek³ Mu: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym,
rzuæ siê w dó³, jest przecie¿ napisane:
Anio³om swoim rozka¿e o tobie, a na
rêkach nosiæ ciê bêd¹ byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ.
Odrzek³ mu Jezus: Ale jest napisane
tak¿e: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego. Jeszcze raz wzi¹³
Go diabe³ na bardzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie królestwa œwiata
oraz ich przepych i rzek³ do Niego:
Dam Ci to wszystko, jeœli upadniesz i
oddasz mi pok³on. Na to odrzek³ mu
Jezus: IdŸ precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu,
bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz. Wtedy opuœci³
Go diabe³, a oto anio³owie przyst¹pili
i us³ugiwali Mu.
OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE

1) Prze¿ywamy dzisiaj I Niedzielê
Wielkiego Postu - czas pokuty, refleksji nad stanem wiary i nawrócenia. 2)
W poniedzialek rozpoczynamy nowennê do Œwiêtego Józefa przed uroczystoœci¹ odpustow¹. Zapraszamy na
specjalne nabo¿eñstwo w tych dniach,
na godz. 17:30. 3) W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami wewn¹trz koœcio³a,
wszelkie Msze Œw. i nabo¿eñstwa w
dni powszednie odbywaj¹ siê w kaplicy na plebani. 4) We wtorek - Nabo¿eñstwo do Œw. Józefa po Mszy Œw.
wieczornej. 5) W œrodê - Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o
godz. 18:00. Po Mszy Œw. zapraszamy
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na kolejny wyk³ad Kursu Biblijnego,
który poprowadzi wyk³adowca Pisma
Œwiêtego na Wydziale Teologicznym
US - pan dr Piotr Goniszewski. 6)
W czwartek przypada I rocznica wyboru papie¿a Franciszka na Stolicê
Piotrow¹. Prosimy o modlitwê w intencji Papie¿a na dalsze lata pontyfikatu. 7) Droga krzy¿owa - w pi¹tki:
dla dzieci o godz. 17:00, dla doros³ych
o godz. 17:30. 8) Gorzkie ¿ale w ka¿d¹
niedzielê, o godz,. 17:15. 9) W zwi¹zku
z trwaj¹cym remontem wewn¹trz koœcio³a istnieje potrzeba przygotowania
œwi¹tyni na Msze Œwiête niedzielne.
Dziêkuj¹c za dotychczasow¹, ofiarn¹
pomoc, zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹
do naszych parafian, aby pomóc
w sprz¹taniu œwi¹tyni w soboty, od
godz. 8:00. 10) Dziêkujemy naszym
dobroczyñcom i ofiarodawcom za
wsparcie modlitewne i materialne. Zapewniamy o naszej pamiêci modlitewnej. Przypominamy i¿ dzisiejsza
taca przeznaczona jest na Fundusz Remontowy Koœcio³a. 11) Solenizantom
i jubilatom rozpoczêtego tygodnia
¿yczymy wszelkich potrzebnych ³ask
Bo¿ych, opieki Œwiêtych Patronów,
a wszystkim tu obecnym nieustannej
opieki Matki Bo¿ej i Œwiêtego Józefa Opiekuna naszego Sanktuarium.

INTENCJE MSZALNE
Ndz (9.03.2014) 7.00 + Czes³aw Podsadni; 8.30 + £ucja Bielecka (1); 10.00 +
Kazimiera Kobia³ka (11), Jan, zmarli z roParafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70-115 Szczecin
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dziny Kobia³ków i Petrusów; 11. + Sta00
nis³aw Olszak; 13. + Teofil Zemke; 14.00
00
+ Jadwiga, Benedykt, Monika; 18. +
00
Wanda Drygalska (4); 19. + Józef £osik
(8); PN (10.03.) 7.00 O zdrowie i Bo¿e
b³ogos³awieñstwo dla Mariana i jego rodziny (urodzinowa); 18.00 + Stefa Sasim
(18), Danuta Sasim (10 dzieñ); WT
(11.03.) 7.00 (brak); 18.00 + Eugenia, Józef Pyzik, Marianna; ŒR (12.03.) 7.00
Krzysztof (1), Henryk, Józefa, Aleksander, Joanna, Jan, El¿bieta; 18.00 +
Teresa Romanek (5); CZ (13.03.) 7.00 Z
okazji 80. urodzin Ireny; 18.00 (brak); PT
(14.03.) 7.00 Urodzinowa Mateusza - o
Bo¿e b³ogos³awieñstwo i ³askê wiary;
18.00 Urodzinowa Ireny; SB (15.03.) 7.00
(brak); 18.00 + Eugeniusz Pepliñski (1 mc).
UROCZYSTOŒCI ODPUSTOWE

10.03. (Pn) - Rozpoczêcie Nowenny do
Œw. Józefa. Przez kolejnych 9 dni, codziennie, o godz. 17:30 (w pi¹tek, po Mszy Œw.
wieczornej), zapraszamy na Nowennê ku
czci Œw. Józefa.
19.03. (Œr) 18:00 - Msza Œwiêta odpustowa o godz., pod przewodnictwem JE
Ks. Bp Mariana B³a¿eja Mariana Kruszy³owicza. Kazanie wyg³osi ks. prof US dr
hab. Grzegorz Wejman - wyk³adowca
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Redaktor naczelny „Koœcio³a nad Odr¹ i Ba³tykiem”.
22.03. (Sb) 12:00 - PIELGRZYMKA
MÊ¯CZYZN - Msza Œwiêta pod przewodnictwem JE Ks. Bp Mariana B³a¿eja Mariana Kruszy³owicza. Kazanie wyg³osi ks.
prof US dr hab. Grzegorz Wejman
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