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BĘDZIE MNIE WZYWAŁ, A JA GO WYSŁUCHAM,   

WYZWOLĘ GO I OKRYJĘ SŁAWĄ, OBDARZĘ GO DŁUGIM ŻYCIEM. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (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 

najbardziej przebiegły ze wszystkich 

zwierząt polnych, które Pan Bóg 

stworzył. On to rzekł do niewiasty: 

„Czy to prawda, że 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. 

Psalm (Ps 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17) 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

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 swoją, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 



Przeciwko Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

Stwórz, o 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 z Twojego 

zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, 

a usta moje będą głosić Twoją 

chwałę. 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

2. czytanie (Rz 5, 12. 17-19) 

Czytanie z Listu św. Pawła 

Apostoła do Rzymian 

Bracia: 
Przez jednego człowieka grzech 
wszedł na świat, 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, 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. 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

Nie samym chlebem żyje 

człowiek, 

lecz każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych. 

Ewangelia ((Mt 4, 1-11) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. 
A gdy przepościł czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, odczuł 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, lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych«”. 
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku 
świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś 
Synem Bożym, rzuć się w dół, jest 
przecież napisane: »Aniołom swoim 
rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej 
nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: 
„Ale jest napisane 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 aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu. 
 



HOMILIA BP JANUSZA MASTALSKIEGO 

Kilka dni temu rozpoczął się Wielki Post. Jest to czas zamyślenia się nad sobą, 

nad sensem życia, nad jego źródłem. W pierwszą niedzielę tego okresu w liturgii 

słowa czytamy ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni. Można się zastanawiać, 

dlaczego właśnie ten fragment życia Chrystusa przytaczany jest na początku czasu 

pokuty i nawrócenia. Odpowiedź wydaje się niezbyt trudna. Tą rzeczywistością, 

która utrudnia człowiekowi powrót do Boga, refleksję nad sobą, jest pokusa. Nie 

ma człowieka, który nie doświadczałby różnego rodzaju pokus prowadzących 

często na drogi niewierności wobec Boga, drugiego człowieka i siebie samego. 

Jedną z najbardziej „dokuczliwych” pokus jest konformizm, obecny w naszym 

życiu codziennie. Najczęściej definiuje się go jako postawę bezkrytycznego 

podporządkowania się normom, wartościom i poglądom uznanym za 

obowiązujące w danej grupie społecznej; zgadzanie się z czymś, przystosowanie 

się do czegoś. 

Niewątpliwie konformizm oddala od Boga, bowiem w wyborach przestaje się 

liczyć Dekalog, a do głosu dochodzą partykularne interesy. Wielu z nas 

usprawiedliwia takie postępowanie słowami: nie miałem wyjścia; inni też tak 

postępują; przecież nic się wielkiego nie stało; aby to załatwić, musiałem 

zrezygnować ze swojego zdania. W dzisiejszej ewangelii Chrystus także był 

kuszony postawą konformistyczną. Nie uległ jednak i w ten sposób pokazał 

każdemu człowiekowi, że można tę pokusę zwyciężyć. Przyjrzyjmy się bliżej tej 

swoistej walce Jezusa. 

Pierwsza forma walki z pokusą zawarta jest w słowach skierowanych do kusiciela: 

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

Bożych”. Jednym z przekonań, które popychają człowieka na drogę konformizmu, 

jest pogląd, że pieniądze, wartości materialne są najistotniejsze w życiu. Takie 

przekonanie usprawiedliwia się przewrotnym zdaniem: „Wprawdzie pieniądze 

szczęścia nie dają, ale bez nich nie da się żyć”. Jezus mówi dzisiaj, że 

najważniejszy w życiu jest nasz rozwój duchowy. Chodzi więc o ustawienie 

hierarchii wartości. I to jest właśnie pierwsze narzędzie walki z pokusą: wierność 

chrześcijańskim wartościom bez względu na okoliczności. Bez tej wierności 

człowiek skłonny jest ulegać rozmaitym pokusom. 

Drugą formę walki z pokusami można odnaleźć w ripoście, którą otrzymał od 

Jezusa Szatan: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Mt 4). Jakże 

często „eksperymentujemy”, szukając rozwiązań bez Boga. Iluż współczesnych 

katolików próbuje budować swoje życie bez Kościoła. Mówią: „Mnie Kościół nie 

jest potrzebny; ja modlę się w domu”. Chrystus swoją postawą apeluje do 

wszystkich: zaufaj Bogu, bądź wierny, nie wystawiaj Go na próbę. Można więc 

powiedzieć, że drugą formą walki z pokusą jest bezgraniczne zaufanie Bogu, Jego 

miłosierdziu. To On założył Kościół i chce, aby poprzez tę instytucję bosko-

ludzką (często niedoskonałą) każdy z nas osiągnął zbawienie. 



Święty Hieronim mawiał, że kto nie odeprze pokusy natychmiast, już jest w 

połowie zwyciężony. W praktyce taką postawę zaprezentował Jezus, kiedy 

dręczony pokusami zdecydowanie powiedział: „Idź precz, szatanie” (Mt 4). 

Wniosek z tego zachowania jest bardzo prosty: z pokusą się nie pertraktuje, od 

razu się ją odrzuca! Zatem stanowczość to trzecia forma walki z każdą pokusą. 

Walczmy więc wszyscy z pokusą, ponieważ - jak pokazał Jezus - zwycięstwo jest 

możliwe. Niech w tej walce pomogą nam słowa modlitwy św. Efrema: 

Panie, nawróć mnie i przebacz, prowadź mnie ku Tobie i rozjaśnij moje 

ciemności. 

Jestem pełen niezliczonych win i schronienia szukam tylko u Ciebie. 

Podaj mi rękę, jak kiedyś Piotrowi. 

Jak celnik proszę Cię o usprawiedliwienie i zmiłowanie. 

Otwórz oczy mego serca i utwierdź je w miłości Twoich przykazań, Panie. 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziękujemy ojcom redemptorystom: o. Jackowi  Dembkowi i Henrykowi 

Kowalskiemu za przeprowadzenie renowacji misji parafialnych  w naszej parafii.  

Życzymy ojcom  Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej w posłudze 

kapłańskiej. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby ewangelizacyjne 

naszych  ojców misjonarzy.  

List Księdza Arcybiskupa na dzisiejszą niedzielę umieszczony jest na naszej stronie 

internetowej.  

2. W sobotę Święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej. 

3. We wtorek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela.  

4. Katecheza dla rodziców i chrzestnych we wtorek o godz. 19:00 w kościele.  

5. Droga krzyżowa w naszym kościele w piątki Wielkiego Postu o godz. 8:00, 16:00 (dla 

dzieci) o 17:00 i 19:00. Gorzkie żale w niedziele o godz. 18:00.  

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź 

dodatkowo we czwartek od godz. 17:00 oraz w piątek od godz. 16:00.  

7. W I piątek miesiąca będzie także sprawowana  Msza św. o godz. 16:30. 

8. W I sobotę  nabożeństwo wynagradzające po Mszy św. o godz. 7:00.  

9. W piątek i sobotę księża odwiedzą chorych od godz. 8:00. Można zgłaszać chorych, 

którzy chcą się wyspowiadać w zakrystii i kancelarii. Troszczmy się o zbawienia nasze 

i naszych bliźnich.   

Ogłoszenie grzecznościowe: "Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 162 w Krakowie ogłasza nabór  do klas pierwszych ogólnych i integracyjnych oraz 

oddziałów przedszkolnych ogólnych i integracyjnych na przyszły rok szkolny. Szczegóły 

oraz oferta edukacyjna znajdują się na stronie internetowej szkoły”.  

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  

www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 

http://www.parafiakurdwanow.pl/

