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Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni,
kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został
uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Pustynia jest miejscem samotności, prowizoryczności, poczucia słabości, kruchości. Na pustyni
człowiek staje twarzą w twarz z samym sobą. Na co dzień można idealizować własne „ja”,
przykrywać makijażem słabości, grzechy, pustką, grać role, żyć iluzjami. Pustynia odziera z
masek, pozorów, fałszu. Zmusza do stanięcia w prawdzie. W Wielkim Poście Duch Święty chce
nas wyprowadzić, podobnie jak Jezusa, na pustynię. Zwykle uciekamy od samotności.
Zagłuszamy cisze hałasem, muzyką, rozmową. Instynktownie boimy się pozostać sam na sam
ze sobą. Jednak przeczuwamy, że przed sobą nigdy nie uciekniemy. Możemy zagłuszyć ważne
pytania i problemy na jakiś czas, ale wcześniej czy później musimy się z nimi zmierzyć. Dlatego
potrzebujemy pustyni. Trwanie w samotności na pustyni poprowadzi nas do bycia sam na sam
z Bogiem
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy potrafię wytrzymać pustkę, milczenie, samotność? Co dla mnie
stanowi największą pokusę? W czym najczęściej poddaje się podszeptom złego
ducha? W jaki sposób walczę z pokusami, ze złem?
Do wykonania: Zastanowię się nad tym, jak powinienem się przygotować, bym mógł
pokonać trudności, które w moim życiu się pojawią.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

22.02 (poniedziałek) Święto Katedr Św. Piotra, Apostoła
Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto Katedry Świętego Piotra,
wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały
Kościół, przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. W
bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron
(katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr (…) Drogocenna relikwia składa się
jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi
płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan
Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli.
Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele
Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto to
jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak
bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony – jest okazją dla wiernych
Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu czci. Tron, na którym zasiadał
św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa

i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają
tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra
mogą być tylko biskupi rzymscy.

23.02 (wtorek) Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Polikarp, uczeń św. Jana, Apostoła i biskup Smyrny, gościł św. Ignacego
Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem
rozważyć sprawę daty świąt wielkanocnych. Poniósł męczeństwo około roku
155, spalony na stadionie miejskim w Smyrnie.

25.02 (czwartek) Wspomnienie św. Cezarego z Nazjanzu, lekarza
Młodszy brat św. Grzegorza. Studiował geometrię, astronomię i medycynę
w Aleksandrii. Był lekarzem dworu w czasach Konstancjusza i Juliana Apostaty.
Za czasów Walensa zajmował się finansami państwa w Bitynii. Po trzęsieniu
ziemi, jakie nawiedziło ten kraj, i wydobyciu go z ruin, przyjął chrzest. Zmarł
w 368 r. nie doprowadziwszy do końca decyzji o życiu w odosobnieniu. Musiał
naprawdę prowadzić budujące życie, skoro jego brat Grzegorz w swoich
pismach nie szczędził mu pochwał.

27.02 (sobota) Wspomnienie św. Gabriela Perdolente, kleryka
Jego prawdziwe imię i nazwisko to Franciszek Possenti. Imię zakonne przybrał,
wstępując do zakonu pasjonistów w 1856 r. mimo licznych umartwień był
szczególnie pogodnym i radosnym człowiekiem. Zmarł na gruźlicę 27 lutego
1862 r. w wieku zaledwie 24 lat. Szybko doczekał się szczególnej czci.
Beatyfikował go papież Pius X w 1908 r., a kanonizował w 1920 r. Benedykt XV.
Jest patronem młodzieży włoskiej. Do klasztoru w Isola Gran Sasso, w który
znajdują się jego relikwie, pielgrzymuje rocznie kilkaset tysięcy pielgrzymów.
WARTO WIEDZIEĆ:
Boże Miłosierdzie - w poniedziałek 22 lutego 2021 r. przypada 90. rocznica
objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. To
wydarzenie miało miejsce w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku w dniu 22 lutego 1931 roku. „Wieczorem,
kiedy byłam w celi – relacjonuje to wydarzenie w „Dzienniczku” – ujrzałam Pana
Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa,
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły
dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział
mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu,
ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym
świecie” (Dz. 47).
Rekolekcje Wielkopostne – od 21-28 Lutego 2021. Rekolekcjonistą jest ks.
Zygmunt Zapaśnik. Temat: „Oto Ja zawieram przymierze z wami”. Poruszone
zostaną ciekawe tematy osnute wokół 7. Grzechów Głównych – m.in.
O zagrożeniach dla życia. || O walce duchowej. || O pysze. || O chciwości i nie
tylko. || O lenistwie i nieumiarkowaniu. || I co to dalej będzie?
Porządek Mszy Św. i nabożeństw: niedziele o 8:30, 10:00, 12, 17:00, 19:00 –
Msze z kazaniami. Od poniedziałku - soboty o 10:00 i 19:00 Msz Św. z homilią.
Po mszach codzienna nauka rekolekcyjna, w wieczorami możliwość
indywidualnej adoracji Najśw. Sakramentu.

