
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Przymierze Boga z Noem po potopie(Rdz 9, 8-15) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego 
synów: «Oto Ja zawieram przymierze z 
wami i z waszym potomstwem, które po 
was będzie; z wszelką istotą żywą, która 
jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami 
domowymi i polnymi, jakie są przy was, 
ze wszystkimi, które wyszły z arki, z 
wszelkim zwierzęciem na ziemi. 
Zawieram z wami przymierze, tak iż 
nigdy już nie zostanie zgładzona wodami 
potopu żadna istota żywa i już nigdy nie 
będzie potopu niszczącego ziemię». 
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak 
przymierza, które Ja zawieram z wami i 
każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na 
wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, 
aby był znakiem przymierza między Mną a 
ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią 
i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy 
wspomnę na moje przymierze, które 
zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z 
każdym człowiekiem; i nie będzie już 
nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego 
istnienia». 

Oto Słowo Boże.  

 
PSALM RESPONSORYJNY 
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,  
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń,  
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,  
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Tylko o mnie pamiętaj w swoim 
miłosierdziu,  
ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 

Dobry jest Pan i łaskawy,  
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze,  
uczy ubogich dróg swoich. 

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność 
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DRUGIE CZYTANIE 
Woda chrztu nas ocala (1 P 3, 18 – 22) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Piotra Apostoła 
Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za 
grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga 
przyprowadzić; zabity wprawdzie na 
ciele, ale powołany do życia przez 
Ducha. W Nim poszedł ogłosić 
zbawienie nawet duchom zamkniętym w 
więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy 
za dni Noego cierpliwość Boża 
naczekiwała, a budowana była arka, w 
której niewielu, to jest osiem dusz, 
zostało uratowanych przez wodę. 
Teraz również zgodnie z tym wzorem 
ratuje was ona we chrzcie nie przez 
obmycie brudu cielesnego, ale przez 
zobowiązanie dobrego sumienia wobec 
Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, 
gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu 
zostali aniołowie i Władze, i Moce. 

Oto Słowo Boże. 

 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, 
lecz aby się nawrócił i miał życie. 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
 
EWANGELIA 
Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu 

usługiwali (Mk 1, 12-15) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A 
przebywał na pustyni czterdzieści dni, 
kuszony przez Szatana, i był ze 
zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus 
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię!» 

Oto Słowo Pańskie.  

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed 
Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami. 

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w 
Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które 
Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją 
intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub 
wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy 
zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim 
sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując 
całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla 
wszystkich – prowadzącą do pełni życia. 

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go 
praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia 
prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim 
spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie 
ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak 



rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy 
św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, 
uważając go „za jedno z samym sobą”. 

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia 
Mu „zamieszkiwania” z nami. Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od 
wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy 
fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, 
który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy”: Syna 
Bożego, Zbawiciela. 

2. Nadzieja jako “żywa woda”, która pozwala nam kontynuować naszą podróż. 
Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się napić przy studni, nie pojmuje, 

kiedy mówi On, iż może ofiarować jej „żywą wodę” . Na początku myśli ona naturalnie 
o zwykłej wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Ducha Świętego, którego da w obfitości 
w Tajemnicy Paschalnej i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już w zapowiedzi 
swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie”. Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez 
miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie 
kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na 
grzechu, który Miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego 
przebaczenia z Jego otwartego serca. 

W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się 
kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego 
Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, 
który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je 
źle. Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: 
„pojednajcie się z Bogiem”.  Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje 
się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami 
przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do 
prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę 
poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam 
przeżywać Wielkanoc braterstwa. 

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, 
umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, 
drażnią, gardzą”. Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, 
który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby 
podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić 
przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności”. 

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i 
wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym 
powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy i spotkać w 
ukryciu Ojca czułości. 

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie 
Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko 



nowym”. Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na 
krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest”. 

3. Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla 
każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei. 

Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w 
udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie... Miłość jest porywem 
serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź wzajemnego 
dzielenia się i komunii. (…) 

Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi 
pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i 
braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą 
życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje 
podpłomyk prorokowi Eliaszowi oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i 
daje uczniom, aby rozdawali tłumom. Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, 
ofiarowaną z radością i prostotą. (…) 

Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To 
wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia 
się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową 
pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej 
tchnieniem Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest 
miłosierne serce Ojca. 

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, 
wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech 
towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy. 

  
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś kończymy nasze rekolekcje wielkopostne. W czasie wielkiego postu 
nabożeństwa pasyjne w naszym kościele:  

GORZKIE ŻALE – w niedziele o godz. 18:00  
DROGA KRZYŻOWA w piątki o godz. 8:00, 16:00 (dla dzieci), 17:00 i 19:00.  

2. W poniedziałek Święto katedry św. Piotra Apostoła. Po Mszy św. o godz. 18:00 
nabożeństwo ku czci św. Rity z poświęceniem róż. 

3. We wtorek 23 lutego o godz. 19.oo w kościele odbędzie się katecheza przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych. 

4. W piątek nabożeństwo do św. Szarbela po Mszy św. wieczornej.  
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Krakowie – Kurdwanowie 
 
adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  
www.parafiakurdwanow.pl 
Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl


