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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.
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ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem świadomy, że działają na mnie różne pokusy? Jak
zachowywałem się wobec nich? Czy nie paktowałem z nimi? A może im ulegałem?
Czy zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosą?
Do wykonania: Zawsze będę zajmował zdecydowaną postawę wobec pokus, a także
unikał narażenia się na nie.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

07.03 (poniedziałek) Wspomnienie św. Perpetui i Felicyty, męczennic
Zmarły w cyrku w Kartaginie podczas prześladowań za Septymiusza Sewera, w III wieku.
Perpetua, kobieta ze szlacheckiego rodu, matka niemowlęcia, i jej niewolnica Felicyta,
bliska wydania na świat dziecka, zostały wtrącone do więzienia jeszcze jako
katechumenki. Ich pobyt w więzieniu został opisany przez samą Perpetuę i przejęty przez
Tertuliana. Zmarły przywiązane do siatki i rozszarpane przez jałówkę.
08.03 (wtorek) Wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika
Urodził się w Portugalii w Monte Mor il Novo w 1495 roku. Przed nawróceniem, które
nastąpiło w wieku czterdziestu lat, był żołnierzem, pasterzem i sprzedawcą książek.
W 1537 roku silniej poczuł wezwanie do uczynków miłosierdzia i bezustannie opiekował
się ubogimi i chorymi, przemieniając swoje mieszkanie w Granadzie w szpital. Zmarł
w 1550 roku, został kanonizowany w roku 1690.
09.03 (środa) Wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
Franciszka urodziła się w patrycjuszowskiej rodzinie w Perrione koło Rzymu w 1384 r. W
bardzo młodym wieku wydano ją za Wawrzyńca di Ponziani. Miała troje dzieci. Zasłynęła
z dobroczynności. Zadziwiała również dobrocią, życzliwością i pomocą sąsiedzką. Oddała
się jeszcze gorliwiej modlitwie i posłudze ubogim. Rychło znalazły się szlachetne panie,
które zapragnęły wieść podobny tryb życia. W taki sposób powstało stowarzyszenie
Oblatek Benedyktynek z Góry Oliwnej, które wzięło sobie za cel uświęcenie członkiń
przez modlitwę, uczynki pokutne i miłosierdzie. Franciszka osiadła z nimi przy kościele S.
Maria Nova przy Forum Romanum i Colosseum. Zmarła 9 marca 1440 r., mając 56 lat.
Miała niezwykłe łaski mistyczne. W nagrodę za bezgraniczne oddanie Pan Bóg obdarzył
Franciszkę wizjami i darem ekstaz, zmysłem proroczym, mocą uzdrawiania, a nawet
wskrzeszania umarłych. Największym jednak przywilejem, jakim miała się cieszyć
Franciszka, w hagiografii nader rzadkim, to oglądanie częste przy sobie Anioła Stróża.
09.03 (środa) Wspomnienie św. Dominika Savio
Urodzony we Włoszech, w roku 1842, żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć
wysoki stopień świętości. Był uczniem św. Jana Bosko. Chcąc pomóc św. Janowi w jego
pracy misyjnej, zorganizował towarzystwo pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia.
Pomimo że życie jego płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniach, przepełniała go radość i
pogodna świętość. Pewnego razu napisał do przyjaciela: „Tu, na ziemi świętość polega na
tym, aby być stale radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”. Życie Dominika Savio
dopełniło się w 1857 roku. Zmarł z powodu choroby płuc. W 1950 roku został
błogosławionym, a w 1954 roku zaliczono go w poczet świętych. „Nie jestem w stanie
zrobić czegoś wielkiego, ale chcę robić wszystko – nawet te najmniejsze rzeczy – na
większą chwałę Boga” (św. Dominik Savio).
W KALENDARZU LITURGICZNYM:
Rekolekcje Parafialne – od 13-20 marca 2022 głoszone będą nauki wielkopostne, których
celem będzie dobre przygotowanie się Wielkanocny. Poprowadzi ks. dr Mariusz Jagielski, rektor
Wyższego Seminarium Duchownego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a ich temat „Jak
kochać Kościół?” to zaproszenie do refleksji o umiłowaniu Oblubienicy Chrystusa mimo wielu
aktów pogardy i walki z Kościołem. Jak co roku – również i tym razem - zachęcamy do takiego
rozplanowania czasu, aby samemu/samej wziąć w nich udział, owocnie je przeżyć albo też
ułatwić uczestnictwo w tych ćwiczeniach duchowych komuś bliskiemu.

