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  Pierwsze czytanie                                                                       Pwt 26, 4-10                                                                                    
  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

  Mojżesz powiedział do ludu: "Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem 

Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: „Ojciec mój, 

tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w 

naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas 

ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze 

wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu 

mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas 

na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny 

płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon 

Panu, Bogu swemu".                                                                                   

                                                                                                                                        Oto Słowo Boże.  

Drugie czytanie                                                                                        Rz 10, 8-13        

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                                          

   Bracia: Cóż mówi Pismo? "Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim". A jest 

to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta 

wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: 

"Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony". Nie ma już różnicy między Żydem a 

Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go 

wzywają. Albowiem "każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony".   

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.  

http://www.bazylika.net/
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      Aklamacja                                                                                                                         

   Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Łk 4, 4b                                             

     

 Ewangelia 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza                                                     Łk 4, 1-13                                
 

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. 

 

                                                                                          Oto Słowo Pańskie.   
 

 

Rozważanie  

Działalność publiczna Jezusa zaczyna się od aktu odwagi i walki ze złem. Po opuszczeniu Nazaretu 

i chrzcie w Jordanie Jezus „przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był 

kuszony przez diabła”. Można powiedzieć, że były to „czterdziestodniowe rekolekcje” na pustyni, 

w milczeniu i samotności. W czasie tych „rekolekcji” szatan kusi Jezusa, by objawił przedwcześnie 

swą potęgę mesjańską. Zmierzają do tego trzy klasyczne pokusy. Pierwsza dotyczy konsumpcji, 

posiadania. Szatan kusi wygłodniałego przez post Jezusa, aby zamienił kamienie w chleb. Chleb 

jest symbolem wszystkiego, co zmysłowe: posiadania, rozkoszowania się życiem, chciwości, 

zmysłowości, seksualności… Szatan usiłuje wmówić człowiekowi, że najważniejszy jest „chleb”, 

czyli wszelkie formy konsumpcji. Niebezpieczeństwo nie tkwi w posiadaniu, ale w pysze. 

Człowiek mierzy wszystko posiadanymi dobrami. Sądzi, że o jakości i wartości życia decyduje 

ilość zgromadzonych dóbr (zob. Łk 12, 16-21). Pozostaje ślepym na innych (zob. Łk 16, 19-31). 

Druga pokusa dotyczy władzy i panowania nad drugim człowiekiem. Szatan pokazuje Jezusowi 

„wszystkie królestwa świata” i obiecuje je w zamian za wyrzeczenie się Boga. Władza stwarza 

poczucie wszechmocy, daje kontrolę i możność budowania własnej wielkości kosztem innych. Inni 

muszą nam się kłaniać; stajemy się „bogami”, albo przeciwnie – sami klękamy przed bożkami i 

idolami tego świata. Trzecią próbą jest pokusa spektakularnego cudu, prowadząca do pychy. Szatan 
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kusi Jezusa, by dowiódł, że jest Synem Boga, rzucając się ze szczytu świątyni 

w dół. Jeśli jest Mesjaszem, zostanie uratowany przez Aniołów. Pokusa jest 

bardzo inteligentna. Jej celem jest pozyskanie ludzi dla Ewangelii, dla Boga. 

W podobny sposób będzie kusił szatan Jezusa na krzyżu. W rzeczywistości 

pokusa ta jest sprzeciwieniem się woli Boga Ojca, brakiem zaufania Bogu. 

Jest wyrazem pychy. Pycha jest „piętą Achillesową” życia duchowego i 

towarzyszy w całej wędrówce duchowej. Jezus stanowczo odrzuca także tę 

pokusę. Na progu swojej publicznej działalności Jezus pokonuje pokusy 

Złego. W ten sposób pokazuje swoim uczniom, skąd brać odwagę i w jaki 

sposób walczyć ze złem. Jezus walczy z szatanem, posługując się słowem 

Bożym. W Jego słowach jest moc samego Boga. Jezus nie dyskutuje z 

szatanem, ale odpiera jego pokusy stanowczo, spokojnie i z godnością. Jest 

pewny, silny, odważny, ma w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie ufa 

Ojcu. Wie, że ma za sobą moc Ojca i Ducha Świętego. W całym swoim życiu 

nie zmaga się z szatanem sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha 

Świętego. Trzy Osoby Boskie, mówiąc żołnierskim językiem św. Ignacego z 

Loyoli, „stają razem po jednej stronie walki”.  

Czy potrafię wytrzymać pustkę, milczenie, samotność? Co jest dla mnie 

największą pokusą? W czym najczęściej poddaję się podszeptom złego 

ducha? Co stanowi moją „piętę Achillesową”? Co jest moim „chlebem”, 

moim pokarmem, czym żywię się na co dzień? Kto lub co jest moim bożkiem, 

idolem? Komu służę? W jaki sposób przeżywam moje życie? Czego w nim nie 

akceptuję? Co najboleśniej przeżywam? W czym wyraża się moja duchowa 

pycha? Czy towarzyszy mi świadomość, że moje życie toczy się w codziennym 

dramacie walki dobra ze złem? W jaki sposób walczę z pokusami, ze złem? 

Czy nie podejmuję samotnej walki i nie zapominam o swojej słabości, 

inteligencji szatana i mocy Boga? 

 

 

         Zapowiedzi przedślubne (1 marca-7 marca): 

 Tomasz Zbigniew Dejnek, kawaler z Chełma, z parafii tutejszej i  

Agata Głąb, panna z Chełma, z parafii tutejszej. 

 

 Karol Starzyniec, kawaler z parafii MB Wspomożenia Wiernych w 

Bukowie Wielkiej i Sylwia Maik, panna z Chełma, z parafii 

tutejszej. 
 

Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem 

małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. (KPK Kan. 1069) 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

         tygodnia                                 
 

Poniedziałek 

                                       

1 czytanie Kpł 19, 1-2.11-

18 

 

Ewangelia Mt 25, 31-46 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 55, 10-11 

                                                              

Ewangelia Mt 6, 7-15 

 
                                        

Środa 

                                        

1 czytanie Jon 3, 1-10 
 

 Ewangelia Łk 11, 29-32 

                                            
                                        

Czwartek 

                                        

1 czytanie Est 4, 17k.l-m 

                                

Ewangelia Mt 7, 7-12 

                                        

Piątek 

                                        

1 czytanie Ez 18, 21-28 

                        

Ewangelia Mt 5, 20-26 
                                        

Sobota 

                                        

1 czytanie Pwt 26, 16-19 

                                       

Ewangelia Mt 5, 43-48 

                                        

Niedziela 

                                        

1 czytanie Rdz 15, 5-12.17-

18 

                            

2 czytanie Flp 3, 17-4.1 

                                      

Ewangelia Łk 9, 28b-36 
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Ogłoszenia parafialne  

 Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa: Gorzkie Żale, z 

kazaniem pasyjnym, każdej niedzieli o godz. 17.00 oraz Drogę Krzyżową w każdy piątek o godz. 

16.00 dla dzieci i o godz. 17.00 dla dorosłych. 

 Zachęcamy też do podjęcia abstynencji na czas Wielkiego Postu lub na dłuższy okres. Księga 

abstynencji wyłożona jest na stoliku z prasą przy wyjściu głównym. Jednocześnie osobom 

zdrowym proponujemy post o chlebie i wodzie, jako dar w intencji osób ochrzczonych a 

niepraktykujących oraz o dobre owoce misji. 

 Przypominamy, że w naszym sanktuarium odbywają się spotkania dla seniorów: emerytów i 

rencistów. Na kolejne zapraszamy jutro na godz. 10.00 do Sali Różańcowej. 

 Wspólnota Odnowy w Duchu św. „Wolni w Chrystusie”, formująca się przy naszym 

sanktuarium, zaprasza na rekolekcje charyzmatyczne pn. Serce Boga Ojca, które będą się 

odbywały przez trzy kolejne poniedziałki, począwszy od jutra. Początek o godz. 19.00 w Sali 

Różańcowej. Rekolekcje poprowadzi ks. Artur Potrapeluk - moderator Katolickiej Odnowy w 

Duchu św. Archidiecezji Lubelskiej. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich. 

 Zapraszamy do kawiarenki na smaczne ciasta. W promocji chełmskie słodkości - bardzo dobre 

krówki z cytatami. 

 16 i 17 marca o godz. 16.00 Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy spektakl Teatru 

Ziemi Chełmskiej pt. Chodź na słówko. Przedstawienie adresowane do dzieci w wieku od 5 do 

10 lat. Zaproszenie kierujemy do całych rodzin. 

 W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Janusz Wasyńczuk, śp. Patryk 

Sawa, śp. Edmund Huszcza, śp. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 Solenizantom nadchodzącego tygodnia, życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia pod opieką 

Matki Bożej Chełmskiej. 


