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Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był
przez Ducha na pustyni
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
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
Sy nem 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
próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia,
odstąpił od Niego do czasu.
Szatan nigdy w swych pokusach nie jest minimalista. Zawsze chodzi mu o wszystko –
o życie i śmierć. Tak był z Jezusem i tak jest z nami. Każda z trzech pokus Jezusa ma w tle
poddanie w wątpliwość, a potem zaprzeczenie Jego synostwa Bożego i Jego misji
zbawienia świata. W naszym przypadku jest podobnie: zły duch chce nas oderwać od
relacji miłości z Bogiem i zmusić, abyśmy radzili sobie sami. Sama zaś treść pokus dotyczy
najważniejszych potrzeb ciała i duszy. Jezus poprzez post i samotność na pustyni wchodzą
w skrajną słabość. Sam jest bezbronny. Walcząc z szatanem i jego pokusami, nie korzysta z
arsenału ludzkich środków. Jedyna Jego bronią wobec szatana jest Ojciec i Jego słowo. Oto
nauka dla nas – i to nie tylko na Wielki Post. Prawdziwego zagrożenia dla nas nie stanowią
pokusy i przemyślność złego ducha. Ani nasza słabość. Przeciwnie, ta słabość jest naszą
szansą by całkowicie oddać się Bogu. Wielki Post jest po to, abyśmy przestali wierzyć we
własne siły i byśmy odkryli, że w najważniejszych kwestiach naszego życia jesteśmy
bezsilni; byśmy przygotowali się do przyjęcia paschalnych darów: zwycięstwa Chrystusa i
Jego mocy w naszym życiu.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy jestem świadomy, że działają na mnie różne pokusy? Jak
zachowywałem się wobec nich? Gdzie szukałem pomocy do walki z nimi?
Do wykonania: Zawsze będę zajmował zdecydowaną postawę wobec pokus, a Take unikał
narażenia się na nie. W chwilach trudnych będę wołał: „Jezu, Ty się tym zajmij”.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

12.03 (wtorek) Wspomnienie św. Alojzego Orione, prezbitera

Ur. 23 czerwca 1872 w Pontecurone, zm. 12 marca 1940 w San Remo.Jeden
z największych miłośników Polski, którego Jan Paweł II uczynił – o czym mało się mówi
– swoim osobistym patronem. ZałoŜyciel męskich i Ŝeńskich Zgromadzeń Zakonnych,
inicjator niezliczonych dzieł miłosierdzia. śył w czasach wielkim niepokojów, dwóch
wojen światowych, szalejącego komunizmu i zmasowanego ataku na Kościół. Na
wszystkie scenariusze cierpienia miał jedną receptę: „Tylko miłość zbawi świat”.
13.03 (środa) Wspomnienie św. Krystyny, męczennicy
Krystyna urodziła się w Persji. Kiedy pogański król perski, Chozroes I, rozpoczął krwawe
prześladowanie, św. Krystyna miała naleŜeć do pierwszych osób, które padły jego ofiarą.
Jej męczeńska śmierć miała nastąpić 13 marca 559 roku. Z dekretem prześladowczym
Chozroesa łączył się pogrom, jaki poganie urządzili ludności chrześcijańskiej w Persji. Św.
Krystyna musiała naleŜeć do znakomitszych wśród nich, skoro tak prędko padła ofiarą
prześladowania. Perskie imię Świętej miało brzmieć Jazdin. Święta ma nadto jeszcze
imiona: Sira i Sirin.
15.03 (piątek) Wspomnienie św. Klemensa Hofbauera, prezbitera
Św. Klemens Hofbauer pochodził z południowych Czech, gdzie urodził się w 1751 r.
w Tasowicach pod Znojmen. Z zawodu był piekarzem. Dopiero po długich
zmaganiach mógł zrealizować swoje najgorętsze pragnienie: został kapłanem
w Zgromadzeniu Redemptorystów i załoŜył pierwszą placówkę redemptorystów
w Warszawie. W kościele, Klemens, wspólnota pięciu księŜy redemptorystów oraz
trzech świeckich braci rozpoczęła tzw. Stałe misje. Zamiast jednej porannej mszy św.
w ciągu tygodnia mieli pełnowymiarowe misje kaŜdego dnia przez cały rok. Wstępując
do kościoła św. Benona, kaŜdego dnia moŜna było usłyszeć pięć kazań po polsku
i niemiecku, uczestniczyć w trzech sumach, godzinki do Najświętszej Maryi Panny,
adoracji Najświętszego Sakramentu, drodze krzyŜowej, nieszporach, usłyszeć inne
modlitwy i litanie. KsięŜa spowiadali w konfesjonałach przez cały dzień oraz w nocy. Po
wypędzeniu z Polski przybył do Wiednia w roku 1808, gdzie Ŝycie religijne nie
wyglądało najlepiej. Pius X 14 stycznia 1914 r. specjalnym dekretem ogłosił
św. Klemensa Hofbauera drugim patronem Wiednia. W 100 rocznicę tego wydarzenia
Ks. kardynał Schönborn w wypowiedzi dla prasy podkreślił, Ŝe „św. Klemensowi
Hofbauerowi udało się odnowić Ŝycie religijne Wiednia”. Jego naboŜeństwa w kościele
św. Urszuli były zawsze pełne wiernych. Jego prosty, bezpośredni sposób
przepowiadania docierał do serc Wiedeńczyków. Praktykowana przez niego miłość
bliźniego pociągała innych. Gdy zmarł w 1820 r. odnowa Ŝycia religijnego w Wiedniu
była juŜ ugruntowana. Kardynał wyraził radość, Ŝe „dziś moŜemy modlić się: św.
Klemensie, spojrzyj na twoje umiłowane miasto Wiedeń”.
WARTO WIEDZIEĆ:

NABOśEŃSTWA WIELKIEGO POSTU:
Droga KrzyŜowa
- w kaŜdy piątek po porannej i po wieczornej Mszy św.
Gorzkie śale:
- w niedziele, o 17:30
Spowiedź wielkopostna
– przez cały okres Wielkiego Postu na godzinę przed kaŜdą Mszą św. (poranną i wieczorną),
a w niedzielę według naszych moŜliwości. Uwaga: w okresie rekolekcji planowane są
dodatkowe dyŜury w konfesjonale: po wieczorowych Mszach aŜ do Apelu Maryjnego (21:00).
Prosimy, by nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed Wielkanocą.
Rekolekcje:
– poprowadzi o. Zbigniew Ptak OSPPE, mieszkający na co dzień w klasztorze O.O. Paulinów
przy Bazylice Św. Michała Archanioła w Krakowie. Rozpoczniemy je 04 kwietnia,
a zakończymy w V Niedzielę Wielkiego Postu, 07/04/19. JuŜ dziś prosimy o modlitwę
w intencji błogosławionych owoców rekolekcji.

