
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi  (Rdz 2, 7-9; 
3, 1-7) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi 
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 
wskutek czego stał się człowiek istotą 
żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na 
wschodzie, Pan Bóg umieścił tam 
człowieka, którego ulepił. Na rozkaz 
Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie 
drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc 
rodzące oraz drzewo życia w środku tego 
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A 
wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie 
zwierzęta lądowe, które Pan Bóg 
stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy 
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie 
jedzcie owoców ze wszystkich drzew 
tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała 
wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu 
jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, 

które jest w środku ogrodu, Bóg 
powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, 
a nawet go dotykać, abyście nie 
pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: 
«Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, 
że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, 
otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 
będziecie znali dobro i zło». Wtedy 
niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 
owoce dobre do jedzenia, że jest ono 
rozkoszą dla oczu i że owoce tego 
drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 
Zerwała zatem z niego owoc, 
skosztowała i dała swemu mężowi, który 
był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły 
się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 
spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie 
przepaski. 

Oto Słowo Boże. 
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Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej,  
w ogromie swej litości zgładź moją 
nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy  
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

Uznaję bowiem nieprawość moją,  
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem  
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste  
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza  
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia  
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje,  
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

 

DRUGIE CZYTANIE 
 
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie 
spłynęła łaska. (Rz 5, 12.17-19) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 

Bracia: Przez jednego człowieka grzech 
wszedł do świata, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na 
wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez 
przestępstwo jednego śmierć zakrólowała 
z powodu jego jednego, to o ileż bardziej 
ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru 
sprawiedliwości, królować będą w życiu 
z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A 
zatem, jak przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 

potępiający, tak czyn sprawiedliwy 
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. 
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo 
jednego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo 
Jednego wszyscy staną się 
sprawiedliwymi. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

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

Chwała Tobie, Słowo Boże 

EWANGELIA 

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony  
(Mt45,1-11) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. A gdy 
pościł już czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy 
przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 
żeby te kamienie stały się chlebem». 
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale każdym słowem, które pochodzi z 
ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł 
do Miasta Świętego, postawił na 
szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w 
dół, napisane jest bowiem: „Aniołom 
swoim da rozkaz co do ciebie, a na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień”». 



Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest 
także: „Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz 
wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i rzekł do 
Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to 
odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! 
Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i 
Jemu samemu służyć będziesz”». 
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 

Oto Słowo Pańskie. 
 
ROZWAŻANIE 

Przedziwny jest tekst Ewangelii. 
Prawdę mówiąc, wprawia on nas co 
najmniej w zakłopotanie, a nawet w 
jakiś wewnętrzny popłoch. Jak to, 
Jezus, Syn Boży był kuszony przez 
diabła? Zwyczajnie kuszony, jak każdy 
z nas ludzi podlegających pokusie? 
Wydaje się to nieprawdopodobne. A 
jednak jest prawdziwe. Nagabywania 
szatana są bardzo typowe; pożądanie 
bogactwa, władzy, cudownych zjawisk, 
jest bardzo ludzkie i powtarza się ciągle 
przez wieki. Na wszystkie propozycje 
szatańskie Jezus ma odpowiedź Pisma 
Świętego. A Słowo Pańskie jest jak 
miecz obosieczny, zdolne porazić 
przeciwnika. I diabeł jest bezsilny. Nic 
nie udało mu się wskórać. A tak liczył, 
że wreszcie teraz na pewno już się 
dowie, czy Jezus jest Mesjaszem. I 
całkiem zwyciężony musi odejść, a oto 
przystąpili aniołowie i usługiwali 
Jezusowi. Triumf nad pokusą 
natychmiast nagrodzony. 

W scenie kuszenia Jezus jest taki 
bardzo ludzki, bliski nam, a 
jednocześnie tak bardzo ponadludzki. 
Bliski, bo kuszony: wyższy, 
ponadludzki, bo taką wspaniałą 
odprawę dał kusicielowi. Ani trochę z 
nim nie pertraktował i ani trochę mu 
nie uległ. To zrozumiałe, pamiętamy, 
że to przecież Bóg był kuszony, ale dla 
nas jest tu jakieś wielkie pouczenie: jak 
kategorycznie odmawiać nawet 
wszelkiej dyskusji z diabłem. 

Chrystus za nas i dla nas 
zwyciężył diabła. To jest i nasze 
zwycięstwo! 

Zostały co prawda różne 
doświadczenia, pokusy. Ale pokusa 
grzechem nie jest i nie uwłacza 
człowiekowi. Jest nawet 
dobrodziejstwem – choć niechętnie 
przez nas przyjmowanym – bo nas 
hartuje i daje możność okazania 
wierności. Św. Jakub mówi: Za pełną 
radość poczytujcie to sobie, bracia moi, 
ilekroć spadają na was różne 
doświadczenia. Wiedzcie, że to, co 
wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi 
wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być 
dziełem doskonałym, abyście byli 
doskonali, nienaganni, w niczym nie 
wykazując braków. 

Ale pokusa jest też 
niebezpieczeństwem, okazją do 
grzechu. I Bóg, znając naszą słabość, 
kazał nam codziennie siebie prosić: 
„nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”. 
Bo życie nasze to stały stan zagrożenia 
pokusami. I Pan Jezus często o tym 
przypomina. Czuwajcie i módlcie się, 
abyście nie wpadli w pokusę, bo choć 
duch ochoczy, to ciało słabe. I bywa, że 
w czas pokusy ziarno Słowa Bożego 



wysycha. Przeto ten, komu się zdaje, że 
stoi, niech baczy, aby nie upadł; ale 
pamiętajmy jednocześnie, że Bóg nie 
pozwoli kusić nas ponad to, co 

potrafimy znieść, lecz zsyłając pokusę, 
równocześnie wskazuje sposób jej 
pokonania. 

S. Hieronima Jemielewska OSB 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 I Niedziela  

Wielkiego Postu 

1 marca 2020 r. 
 

1. W I czwartek miesiąca Apostolat 
„Złota Róża” zaprasza na modlitwę za 
kapłanów na Mszę św. o godz. 18:00, po 
Mszy św. adoracja w kaplicy. 

We czwartek po Mszy św. także 
Domowy Kościół zaprasza na spotkanie 
w sali domu parafialnego. Dziękujemy 
Wam za modlitwy w intencji księży. 

2. Duszpasterską Radę Parafialną 
zapraszamy na spotkanie we wtorek 
3 marca o godz. 20:00.  

3. W pierwszy wtorek miesiąca 
zapraszamy róże różańcowe na zmianę 
tajemnic różańcowych. O godz. 18:00 
Msza św., po Mszy św. konferencja, 
dziesiątek różańca, podanie intencji 
modlitewnej i zmiana tajemnic.  

4. W pierwszy piątek i pierwszą sobotę 
miesiąca kapłani odwiedzą chorych od 
godz. 8:00. Dodatkowych chorych można 
zapisywać w zakrystii, kancelarii lub 
zgłaszać telefonicznie.  

5. W tym tygodniu przypadają dni 
eucharystyczne: pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W I czwartek 
miesiąca – spowiedź św. od godz. 17:00. 
Zapraszamy szczególnie dzieci z klas VI 
i VII. W I piątek miesiąca – spowiedź od 
godz. 16:00 – 16:45 oraz od 17:15 – 
18:00. W I piątek miesiąca zapraszamy 
na spowiedź młodzież z klasy VIII. 
Dodatkowa Msza św. w I piątek o godz. 
16:30.  

6. Zapraszamy na drogę krzyżową w 
naszym kościele we wszystkie piątki 
Wielkiego Postu o godz. 8:00, 16:00, 
17:00, 19:00. Gorzkie żale z kazaniem 
pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu 
będą tradycyjnie o godz. 18:00. Za 
pobożne odprawienie drogi krzyżowej i 
gorzkich żali można otrzymać odpust 
zupełny (pod warunkiem spełnienia 
wszystkich pozostałych wymogów).  
 

Jeszcze w tym roku parafia organizuje 
dwie pielgrzymki autokarowe: 
 I. Na Kresy (Ukraina) – od 24-29 
sierpnia 2020r. 
 II. do Medjugorie od 21- 28 września 
2020 w intencji naszych misji 
parafialnych. Szczegóły w zakrystii.  

_________________________________________ 
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