
PUSTYNIA 

Opowiadanie o kuszeniu 
u wszystkich trzech synoptyków 
rozpoczyna się podobnie: Jezus 
przez czterdzieści dni przebywał 
na pustyni, gdzie był kuszony 
przez szatana. Pustynia, szatan, 
symboliczna liczba czterdzieści –
to wspólne elementy tradycji... 
Zacznijmy od wytłumaczenia, 
co symbolizuje pustynia... 

Zanim przejdziemy do symboliki tekstu, najpierw musimy zwrócić uwagę na to, że w tym 

opowiadaniu chodzi o konkretne miejsce geograficzne - o pustynię leżącą w Judei, prawdo-
podobnie tę samą, na której działał Jan Chrzciciel. Mówimy o obszarze rozciągającym 
się na zachód od Morza Martwego i sięgającym aż po wzgórza judejskie. To właśnie tam 
poszedł Jezus... J. I. Packer opisuje to miejsce dość plastycznie: Ostre gołe skały znaczą 
jałowe połacie pisaku. Gorące, niosące piasek wiatry tworzą ruchome wydmy. W dodatku 
w regionie tym bardzo rzadko padają deszcze... Pustynia biblijna daleka jest od naszych 
wyobrażeń pustyni piaszczystej. 

Ale ustalenie położenia geograficznego nie wyklucza biblijnej symboliki pustyni, 
prawda?  

Jasne, że nie. Wychodząc od obserwacji samej Ewangelii Marka, moglibyśmy powiedzieć, 
że pustynia jest symbolem czegoś bardzo zwykłego i codziennego: wyciszenia, odpoczynku, 
spokoju. Ewangelista Marek wiele razy wspomina, że Jezus chodził na pustynie, by odpo-
cząć. Te wtrącenia, mimo iż pojawiają się jakby mimochodem, tworzą w Ewangelii mocny 
kontrast z fragmentami opisującymi działalność Jezusa w miastach. Weźmy np. słynny opis 
działalności Jezusa w Kafarnaum: Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili 
do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi (Mk 1,32-33). 
I chwilę potem ma miejsce upragniony odpoczynek: Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, 
wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił (Mk 1,35). Widzisz wielopo-
ziomowy kontrast tych dwóch wersetów? Wieczór - poranek, tłum z całego miasta - samot-
ność, miasto - pustynia, po zachodzie słońca - przed wschodem... Takie konstrukcje literac-

kie, typowe dla Marka, świetnie uwypuklają symbolikę pustyni. W innym miejscu Jezus 
wysyła na pustynię swych uczniów: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne 
i wypocznijcie nieco! (Mk 6,31a). A ewangelista dodaje: Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu (Mk 6,31b).  
 
Rozmnożenie chleba też chyba ma miejsce na pustyni... 

Racja. Bo pustynia to także miejsce cudów. W normalnej sytuacji - spójrzmy na pustynię 
oczyma wycieńczonego wędrowca, któremu brakuje jedzenia i wody - miejsce to przeraża 
groźbą śmierci, unicestwienia i bezruchu. Ale spojrzenie wiary prowadzi człowieka biblijnego 
do następującego wniosku: Bóg może wszystko! Gdy Bóg przemówi, wtedy dzieją się cuda - 
także na pustyni.                                          źródło: Adam Ligęza, Michał Wilk, „Od popiołu do ognia” 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  

 Jezus pełen Ducha Świętego powrócił 

znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał 

w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony 

przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, 

a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu 

wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. 

Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje 

człowiek». 

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość 

tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 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»”. 

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł 

do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisa-

ne: «Aniołom swoim rozkaże o Tobie, 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 dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. 

KOMENTARZ 

Dzisiaj Jezus «pełen Ducha Świętego» (Łk 4,1), wchodzi wgłąb pustyni z dala od ludzi, 

aby doświadczyć swej absolutnej zależności od Ojca. Jezus doświadcza głodu i ten właśnie 

moment osłabienia wykorzystuje Zły, który kusi próbując zniszczyć samo jądro tożsamości 

Jezusa jako Syna Bożego: jego całkowite i bezwarunkowe przylgnięcie do Ojca. 

My chrześcijanie, z oczami wpatrzonymi w Chrystusa zwycięzcę zła, czujemy się dziś 

zachęceni do wejścia na drogę Wielkiego Postu. 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Pwt 26, 4-10 

II czytanie: Rz 10, 8-13  

Ewangelia: Łk 4, 1-13  

 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 Bóg zapłać wszystkim parafianom i gościom za udział w uroczystościach w ub. niedzielę. Tydzień 

temu otrzymaliśmy również dla naszej wspólnoty relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

 Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na kolektę inwestycyjną. 

 Nowenna do MBNP w środę w intencji Ojca Świętego (w rocznicę wyboru). 

 25 marca odnowimy zawierzenie NS NMP. Osoby, które chcą przystąpić do zawierzenia mogą 

zaopatrzyć się w podręcznik w zakrystii.  

 Bóg zapłać za ofiary składane na rozbudowę kościoła. Za tydzień kolekta na nasze Wyższe Semina-

rium Duchowne w Pelplinie. 

 Pod chórem wyłożone są skarbonki jałmużny wielkopostnej, które można zabierać do domów. 

Drobne ofiary, jako wyraz osobistej rezygnacji z małych przyjemności na rzecz drugiego człowieka, 

będą przeznaczone przez Caritas na pomoc dla osób chorych i starszych. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie zaprasza na warsztaty gastronomiczne. Szczegóły 

w gablocie. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie od września otwiera klasę o profilu weterynaryjnym 

i zachęca zainteresowanych do zgłoszeń. 

 Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach informuje, że od września br. rozpoczyna 

się nabór do tej szkoły. Więcej informacji udziela szkoła. 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI odprawiana będzie w piątki - o godz. 16.00. Dzieci otrzymywać 

będą obrazki. 

 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH odprawiana będzie w piątki - o godz. 17.30; 

 O godz. 20.00 zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ organizowaną przez młodzież dla pracują-

cych. 

 Podczas piątkowych Mszy świętych o godz. 17.00 i 18.00 będziemy zbierali kolektę na kwiaty 

do Grobu Pańskiego. Ofiary na ten cel będzie można składać do specjalnej skarbonki również pod-

czas Dróg Krzyżowych odprawianych o godz. 16.00 i 18.00. 

 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM odprawiać będziemy w niedziele Wielkiego Postu 

o godz. 15.00.  

 Za udział w wielkopostnych  nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. 

 REKOLEKCJE w naszej parafii przeżywać będziemy od 7 do 10 kwietnia, czyli od V niedzieli Wiel-

kiego Postu do środy przed Niedzielą Palmową. 

SPOTKANIA FORMACYJNE 

- dla dorosłych, dla modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, w niedziele po Mszy świętej wie-

czornej o godz. 18.50. 

- dla dzieci (ze szkoły podstawowej, szczególnie dla klas trzecich) w czwartek o godz. 19.00; 

- spotkanie KSM-u – we wtorek (!) o godz. 19.00. 

- spotkanie wspólnoty integracyjnej „Niezwyciężeni”, w sobotę (16 III), o godz. 11.00. 

- minikatechezy formacyjne dla wszystkich kandydatów do bierzmowania (kl. VII, VIII SP, III Gimn.) 

w niedzielę po Mszy św. odprawianej o godz. 9.30. Obecność obowiązkowa. 

- comiesięczne spotkania w ramach Róż Różańcowych – w salce parafialnej lub prywatnie w do-

mach w dogodnych dla siebie terminach (dziś wymiana tajemnic po Mszy św. o 11.00)  

- W czwartki od godz. 15.00 do 17.00 – odbywać się będą zajęcia teatralne, na które zapraszamy 

dzieci od 7 do 13 lat.      - w soboty od godz. 10.00 – zajęcia muzyczne. 

PONIEDZIAŁEK 11.03.2019 

godz. 7.15   O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie 

godz. 17.00 + za Gertrudę i Franciszka Fierka 

godz.18.00 + za Leona, Agnieszkę Grot, Kazimierza i Jadwigę Bastian 

WTOREK 12.03.2019 

godz. 7.15   1) + za Ambrożego Schwichtenberg (int. od chrześniaka) 

2) + za rodziców Marię i Leona oraz braci Stanisława i Jerzego Klińskich 

godz. 17.00 1) + za Henryka Serkowskiego (6. rocz. śm.)          2) + za Waleskę Malc 

godz.18.00 1) + za Teresę        2) Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog., dary 

i owoce Ducha Świętego dla Urszuli z okazji 18-tych urodzin 

ŚRODA 13.03.2019 
godz. 7.15   O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie 

godz. 17.00 1) + za Józefę Dymek i Mieczysława        2) + za Dorotę Miłosz i Kazimierza 

godz.18.00 1) + za dziadków z ob. str.,i dusze w czyśćcu  2) + za Stefanię i Józefa Brylowskich 

CZWARTEK 14.03.2019 
godz. 7.15   O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie 

godz. 17.00 1) + za Jadwigę, Martę i Bernarda    2) + za Krystynę Müller (int. od koleżanek) 

godz.18.00 1) + za Kazimierza Leszkowskiego, rodziców z ob. stron oraz rodzeństwo 

                     2) + za Zofię Krzoska (rocz. śm.) 

PIĄTEK 15.03.2019  
godz. 7.15   1) O uzdrowienie i uwolnienie wewn., łaskę wiary i nawrócenie  

                     2) O Boże błog. i zdrowie dla żyjących oraz pokój wieczny dla zmarłych matek 

RR oraz za + Leokadię Gogolińską  

godz. 16.00  Droga krzyżowa dla dzieci 

godz. 17.00 1) + za Józefę (w rocz. śm.), Kazimierza i Tadeusza Deja  

                     2) Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB 

i umocnienie w łasce powołania dla siostry Hanny z okazji urodzin 

godz. 17.30   Droga krzyżowa 

godz.18.00 1) + za Zdzisława Zielińskiego (17. rocz. śm.), Krystynę i Zygmunta Blok 

                     2) + za Franciszka, Agnieszkę (w rocz. śm.) i Dariusza 

                     3) Z podz. za odebrane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę 

MB dla Klemensa z okazji 80-tych urodzin 

godz. 20.00   Droga krzyżowa 

SOBOTA 16.03.2019 
godz. 7.15   1) O Boże błog. dla naszych rodz. za wstaw. św. Jana Pawła II   2) Za parafian 

godz. 17.00 1) + za Bogdana Müller (2. rocz. śm.) oraz za Annę, Józefa, Zdzisława, zmarłych 

z rodziny Naguszewskich oraz za Krystynę Müller 

2) + za Joannę Schwichtenberg (2. rocz. śm.) 

godz.18.00  1) + za zmarłych rodziców Lejk 

2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o Boże błog. dla dzieci i rodziców 7. Róży 

Rodziców za Dzieci św. Ludwika Marii Grignon de Monfort 

II NIEDZIELA POSTU 17.03.2019 
godz. 7.30   1) + za teścia i ojca oraz za zmarłych z rodziny   

                     2) + za Józefa, Elżbietę Kaszuba, Krystynę Burkiewicz i Barbarę Rychert-Formella 

godz. 8.30 Borcz: + za Jana i Małgorzatę Erdmann 

godz. 9.30 1) + za Zbigniewa, Macieja i Kazimierza Myszk   2) + za Alfonsa Herbasz (4. r. śm.) 

godz. 11.00 1) + za Jana i Martę Pettke   2) + za Zbigniewa Lemana, brata Stanisława i 

rodziców z ob. stron      3) + za Halinę Rolbiecką (greg.) 

godz. 12.15 1) + za Piotra, teściów, rodziców i dziadków   2) + za zm. z rodzin Dejk i Szczypior 

godz. 15.00 Gorzkie Żale 

godz. 18.00 + za Irenę, Bernarda, Jana, Gerarda, Halinę Plichta, Huberta Kreft i Alfonsa 

Kołodzińskiego 
godz. 18.50 SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA 


