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Komentarz do dzisiejszej Ewangelii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ I Niedziela Wielkiego Postu -18.02.2018/
1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam
prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był
w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak
należy z nimi walczyć.
2. Dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym
o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie
do udziału w tym typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
3. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu i schodów kaplicy
pogrzebowej.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
5. W piątek będzie miał miejsce specjalny dzień modlitwy i postu w intencji
pokoju na świecie ogłoszony przez papieża Franciszka.

6. W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych i dla młodzieży.
7. W sobotę o godzinie 15.00 na plebanii odbędzie się pierwsza próba
muzyczna do Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich
chętnych dysponujących dobrym głosem.
8. W przyszła niedzielę odbędzie zbiórka do puszek na potrzeby Dzieł
Misyjnych „Ad gentes”.
9. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne
w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 22 – 25 marca
(od czwartku do Niedzieli Palmowej).
10. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach
na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów.

Człowiek wzrasta przez podejmowanie mądrych decyzji. Decyzje zapadające
w głębi serca i konsekwentnie wprowadzane w życie tworzą człowieka. Przez nie
współpracuje on ze Stwórcą w doskonaleniu siebie samego. Kto umie rezygnować
z łatwego dobra, które go nie ubogaca, i sięgać po wartości prawdziwe, życie
wygra. Czas podejmowania decyzji jest czasem pozostawania równocześnie
w zasięgu pokusy i łaski. Pokusa wzywa do zadowolenia się dobrem łatwym, lecz
nietrwałym. Łaska wzywa do zrezygnowania z tego dobra i opowiedzenia się po
stronie dobra prawdziwego. Człowiek winien dobrze przemyśleć sugestie jednej
i drugiej

strony

i dobrowolnie

opowiedzieć

się

za

jedną

z nich.

Chodzi

o dobrowolne zajęcie stanowiska, czyli o pełną odpowiedzialność za wszystkie
konsekwencje tej decyzji. Jeśli wybiera dobro wskazane przez łaskę, pokusa
zostaje pokonana, a człowiek zyskuje pokój i wolność. Jest to ważny krok na
drodze ku dojrzałości. Samo znalezienie się w zasięgu pokusy nie jest jeszcze
złem. Tu na ziemi jest to nawet w pewnej mierze nieuniknione. Błąd polega na tym,
że zbyt łatwo jej ulegamy, że nie znajdujemy czasu na spokojną ocenę dobra,
jakie ona proponuje. Niewielu też ma ochotę wysłuchać argumentacji, jaką podaje
łaska przestrzegając przed sięganiem po łatwe dobro. Jezus z Nazaretu
podejmując dzieło nauczania, czterdzieści dni poświęcił na staranne przemyślenie
i przemodlenie metod, jakimi będzie się posługiwał w głoszeniu i zakładaniu
królestwa Bożego na ziemi. Decyzja nie była łatwa. Pojawiła się bowiem pokusa
sięgnięcia po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa, w którym jest pod

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas
wszystkich czasem głębokiej refleksji, wytężonej
modlitwy i prawdziwej przemiany życia.

dostatkiem łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji w postaci cudów
i w którym wszystkim się dobrze powodzi. Pokusę tę trzeba było odrzucić. Nigdy
bowiem nie można stworzyć szczęśliwej wspólnoty z ludzi, dla których
najwyższymi wartościami jest dobrze zastawiony stół, pogoń od sensacji do
sensacji i opływanie w bogactwa.

