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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

i  n i e d z i e l a  w i e l k i e g o  p o s t u  -  r o k  a

Jezusa do buntu przeciwko planowi Ojca. Pro-
wokuje Jezusa mówiąc: „Jeśli jesteś Synem Bo-
żym...”. Innymi słowy: Jeśli naprawdę jesteś tym, 
za kogo się podajesz, nie czekaj na pozwolenie 
Ojca. Wystąp i zachowaj się jak Bóg!

Jednak Jezus „nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem”. On, wcielony Bóg, 
codziennie poddawał się woli Ojca. Ostatecznie 
zniweczył grzech Adama, ofiarując samego sie-
bie na krzyżu, aby nas zbawić.

W tegorocznym Wielkim Poście prośmy Ducha 
Świętego, aby pomógł nam rozpoznać, w jakich 
dziedzinach jesteśmy kuszeni do buntu przeciw-
ko Bogu. Może to coś bardzo subtelnego, jak 
uporczywe trwanie w złym nawyku. Może też 
być to coś bardziej oczywistego, jak sprzeciwia-
nie się woli Bożej w trudnej sytuacji czy wybiera-
nie innej drogi niż ta, którą On wskazuje.

Nie zniechęcajmy się, jeśli zobaczymy w sobie 
oznaki buntu. Niech te oznaki będą dla każde-
go z nas pociechą słowa dzisiejszego drugiego 
czytania – dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Je-
zusa wszyscy otrzymaliśmy „obfitość łaski”. Ta 
łaska pomoże przezwycię¬żyć każdą pokusę – 
łącznie z pokusą stania się bogiem dla siebie! 
W tym Wielkim Poście prośmy gorliwie o łaskę 
Bożą i ufajmy, że ona nigdy się nie wyczerpie.

                                                                Anonim 
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Wiemy, na czym polegał pierwszy grzech – 
Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo Bogu, 
jedząc zakazany owoc. Ale czy wiemy również, 
jaka była pierwsza pokusa? „Tak jak Bóg bę-
dziecie znali dobro i zło”.

Ta pokusa od zawsze trapiła ludzkość. Chce-
my, jak Bóg, mieć wszystko pod kontrolą. Chce-
my decydować, co jest dobre, a co złe. Pra-
gniemy władzy, czci i chwały, które należą się 
jedynie Panu. Tę samą pokusę pokonał Jezus 
w walce z szatanem na pustyni.

W dzisiejszej Ewangelii diabeł próbuje skusić 
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26 II 2023 NIEDZIELA (Mt 4, 1-11) 
700 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
900 Pro populo  
900 śp. Jan i Czesława(k)
1030 Za zmarłych z rodziny Kalinowskich, 
Kowalczuków
1200 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska
1600 śp. Leszek Wróblewski – intencja od ko-
legów z klasy 5a Technikum  
1800 śp. Eugeniusz Roszkowski – 15 rocznica 
śmierci
27 II 2023 PONIEDZIAŁEK (Mt 25, 31-46)

630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej, zdrowie w rodzinie Grochowskich i 
Zofii
700 śp. Eugeniusz Markowski – intencja od 
uczestników pogrzebu
1800 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego, opiekę Matkę Bożej i wszelkie po-
trzebne łaski dla Izabeli i Anny
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska  

28 II 2023 WTOREK (Mt 6, 7-15)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Mieczysław Skłodowski i jego zmarli 
rodzice – w 23 rocznicę śmierci Mieczysława
700 śp. Leszek Roszkowski
1800 śp. Józef i Aleksandra Jabłońscy
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska

1 III 2023 ŚRODA (Łk 11, 29-32)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Janina i Paweł Kulesza
700 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1800 śp. Karol Łapiński i jego rodzice – w 8 
rocznicę śmierci Karola
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska

2 III 2023 CZWARTEK (Mt 7, 7-12)
630 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
700 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
1800 O błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla pracujących w Radiu Maryja i wszystkich 
ofiarodawców
1800 śp. Łukasz Komar 

3 III 2023 PIĄTEK (Mt 5, 20-26)
630 śp. Stanisław, Lucyna, Robert Maleszew-
scy - rezerwacja
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Helena i Wacław Gąsowscy
1800 O łaskę wiary oraz dary Ducha Świętego 
dla Mateusza - rezerwacja

1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
4 III 2023 SOBOTA (J 15, 9-17)

630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
630 śp. Kazimierz Malinowski zmarli z rodzi-
ny Malinowskich
700 śp. Jan Zimnoch i zmarli z rodziny Zim-
nochów - rezerwacja
700 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1800 śp. Helena i Józef oraz zmarli z rodziny 
Bruszewskich
1800 śp. Kazimierz Petelski
1800 śp. Danuta Hołowienko – 2 rocznica 
śmierci – ksiądz poza parafią

5 III   2023 NIEDZIELA (Mt 17, 1-9) 
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 Za zmarłych z rodziny Szwarców, Płoń-
skich, Śliwowskich, Dworakowskich i Myst-
kowskich
900 Pro populo  
900 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1030 śp. Teresa Młynarczuk – intencja od 
dzieci - rezerwacja
1030 śp. Czesław Płoński – 9 rocznica śmier-
ci 
1200 śp. Jacek Staniszewski
1600 Za zmarłych członków Koła Różańco-
wego pw. św. Anny i z ich rodzin  
1800 śp. Helena Hołowienko

● Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni 
dzień Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. Niech 
czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem 
zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na 
potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza 
nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny. 
● Dziękujemy księdzu Krzysztofowi Chodkowskiemu za 
wygłoszone Słowo Boże i wspólną modlitwę.
● W tym tygodniu, w środę 1 marca przypada Narodo-
wy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku 
ma on rangę święta państwowego. W naszej modlitwie 
pamiętajmy o wszystkich, którzy w trudnych czasach ko-
munistycznego reżimu podejmowali walkę o wolność i 
suwerenność naszej Ojczyzny.
● W tym tygodniu przypada również pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy 
o godzinie 1700 na Adorację Najświętszego Sakramen-
tu podczas Godziny Świętej. W piątek również adora-
cja o godzinie 1700 którą zakończymy nabożeństwem 
pierwszo-piątkowym. W godzinach przedpołudniowych 
ks. Zbigniew odwiedzi chorych. Sobotę zachęcamy do 
udziału we Mszy świętej o godzinie 700 po której odbę-
dzie się Nabożeństwo pierwszo-sobotnie i różaniec z Po-
ranną Grupą Modlitewną.
● W sobotę 4 marca uroczystość św. Kazimierza króle-
wicza. W tym dniu przypada 17 rocznica święceń bisku-
pich Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Pamiętajmy o 
dostojnym jubilacie w naszych modlitwach.
● Przyszła niedziela to w naszej parafii niedziela ado-
racyjna. Adoracja po Mszy świętej o godzinie 1200 do 
Mszy o 1600. Po Mszy o 1600 na wspólną adorację zapra-
sza Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Wspólny różaniec po Mszy o 1030.
● Podczas Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdy piątek o godzi-
nie 1700, po nabożeństwie o godzinie 1800 Msza święta. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o 
godzinie 1730, bezpośrednio po Gorzkich Żalach Msza 
święta. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w 
tych wiekopostnych nabożeństwach. 
● Zarówno do odprawiania tych nabożeństw, jak i do 
pobożnego odmówienia w piątki Wielkiego Postu przed 
wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy: „Oto ja, dobry 
i najsłodszy Jezu”, przypisana jest możliwość uzyska-
nia odpustu zupełnego. Odpust możemy ofiarować za 
siebie lub za kogoś ze zmarłych. Do uzyskania odpu-
stu konieczny jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w 
tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, 
nawet lekkiego.
● Zaoszczędzone przez nas dzięki wielkopostnym umar-
twieniom i wyrzeczeniom pieniądze możemy ofiarować, 
jako naszą wielkopostną jałmużnę osobom potrzebują-
cym. W tym roku te ofiary będą przeznaczone na pomoc 
materialną uchodźcom z Ukrainy. Nasz wielkopostny dar 
serca możemy składać do skarbony przy krzyżu.
● Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z ruchem Spo-
tkania małżeńskie, zaprasza małżeństwa na weekendowe 
rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w 

INTENCJE  MSZALNE

MYŚL TYGODNIA 

Hodyszewie. Rekolekcje odbędą się: od 21 do 23 kwiet-
nia 2023 roku. Początek spotkania w piątek o godzinie 
1900, a zakończenie w niedzielę o godzinie 1430. Reko-
lekcje przeznaczone są dla małżeństw o różnym stażu 
małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu 
religijnym, z różną skalą uczuć łączących lub dzielą-
cych małżonków. Zapraszamy zarówno tzw. „dobre 
małżeństwa”, jak i małżeństwa przeżywające poważne 
konflikty, myślące niejednokrotnie o rozstaniu. Zgło-
szenia i informacje: Krzysztof Bernacki, kom. 608 702 
670 (najlepiej między godz. 1500 a 2000), e-mail: zglosze-
nia.bialystok@spotkaniamalzenskie.pl Konieczne jest 
wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa!
● Do wtorku 28 lutego w sekretariacie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w godzinach od 800 – 1500 możemy zapisać dzie-
ci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły do klasy pierwszej 
na przyszły rok szkolny. Karty zgłoszeń dostępne są na 
stronie internetowej szkoły oraz w  Przedszkolu  Samo-
rządowym  Nr  2 w Łapach przy ul. Cmentarnej. Chętni 
do zapisu proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobi-
stego i PESEL-u dziecka.
● 4 marca w Hodyszewie odbędzie się Konferencja: 
„Biblia o finansach”. Na tę konferencję zaproszone są 
osoby nie tylko z kłopotami finansowymi, ale również ci 
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat finansów w 
Słowie Bożym. Więcej informacji dotyczących zapisów 
na plakacie przy wyjściu koło zakrystii.
● Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Łapach Osse, 
organizuje w dniach od 2 do 8 września bieżącego roku 
pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpanii – szczegóły na 
plakacie przy wyjściu koło zakrystii.
● Przypominamy, aby zamówione intencje Mszy opła-
cać minimum dwa tygodnie przed termi¬nem odprawia-
nia.
● Do skorzystania z sakramentu pokuty zapraszamy 15 
minut przed Mszą świętą, podczas Eucharystii nie za-
wsze będzie kapłan posługujący w konfesjonale.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane 
na potrzeby parafii, za te składane na coniedzielną tacę, 
indywidualnie, przez ofiaromat, konto bankowe, czy w 
postaci kamiennych tabliczek. Dziękujemy za ofiary 
złożone dziś do puszek na pomoc uchodźcom z Ukrainy. 
W przyszłą niedzielę ofiary składane do puszek będą 
przeznaczone na Misje. 
● W minionym tygodniu przez chrzest święty do wspól-
noty Kościoła został włączony: Jakub Pietruczak – niech 
będzie zawsze blisko Pana Jezusa.
● Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Dominik 
Maksimowicz kawaler parafii naszej i Anna Kubaj pan-
na parafii Św. Krzyża w Łapach – zapowiedź II; Paweł 
Bokiniec kawaler parafii naszej i Natalia Agnieszka Za-
drożniak panna parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej 
Podlaskiej – zapowiedź I; – ktokolwiek wiedziałby o 
przeszkodach zacho¬dzących miedzy tymi osobami zo-
bowiązany jest w sumieniu o powiadomieniu Kancelarii 
Parafialnej.
● Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu 
dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy 
obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na 
drogach codzienności. Miłej i błogosławionej niedzieli.


