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    Niedziela 5 marca 2017 r. 
     I Niedziela Wielkiego Postu Rok A, I 

 

Pierwsze 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 Eden 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. 

Drugie czytanie         Rz 5,12.17-19 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

 
     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 
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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. 

   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. 

Oto słowo Pańskie. 

 

Rozważanie 

Ojciec wyznaczył Jezusowi drogę pokory, ukrycia, „słabości”, upokorzenia, 

krzyża. Szatan natomiast proponuje trzy skróty, które pozwolą Mu uniknąć tej 

niewygodnej drogi: cud ekonomiczny, spektakularny sukces oraz władzę. Jezus 

odrzucił potrójną pokusę skrótów. Podjął wąską drogę, wyznaczoną Mu przez 

Ojca. Zamiast cudów ekonomicznych i ograniczenia człowieczeństwa do 

horyzontu chleba, czy dóbr materialnych, przyszedł, aby odkryć i zaspokoić nasz 

głód duchowy. Jeśli w przyszłości rozmnoży chleb, to jednak nie przemieni 

kamieni. Posłuży się chlebem, który już jest. Jakby chciał wskazać, że 

prawdziwym cudem jest dzielenie się tym, co mamy (por. Mt 14, 13nn). Zamiast 

spektakularnego cudu Jezus podejmie krzyż. Cud Jezusa polega na odmowie 

zejścia z krzyża, na przekór wszystkim kusicielom, którzy proponują łatwy sukces 

i zbawienie (por. Mt 27, 39nn). W ten sposób wskaże uczniom, że nie ma 

zbawienia bez niewygodnego wejścia na Golgotę; nie ma zmartwychwstania bez 
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krzyża. Zamiast władzy Jezus uczy drogi cierpliwości, wolności, służby i miłości, 

godząc się na ryzyko odrzucenia. Jeśli później uklęknie, to nie przed szatanem, ale 

przed człowiekiem, umywając mu nogi (por. J 13, 1nn). W ten sposób odwraca 

wszystkie kryteria ludzkiej wielkości, wskazuje, że prawdziwa wielkość polega na 

służbie. Pozbawia również możliwości używania Boga do egoistycznych 

interesów, snów o wielkości i władzy. Trzy pokusy szatana, odrzucone przez 

Jezusa, są pokusami wszystkich czasów. Są naszymi pokusami. Łatwe, tanie 

zbawienie, bogactwo i zabezpieczenie, popularność i sukces oraz władza będą nas 

ciągle nęcić. Jezus wygrywa konfrontacje z szatanem, stosując potrójną broń. Po 

pierwsze: walczy „we wspólnocie”, wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Nasze 

upadki są często wynikiem lęków, że musimy podejmować samotną walkę ze 

złem. Zapominamy, że to nie jest tylko nasza walka. Gdy zaufamy Jezusowi, On 

walczy wraz z nami, walczy poprzez nas. Drugą „bronią” Jezusa jest Pismo święte. 

Wobec inteligencji szatana stosuje moc Słowa Bożego. W Biblii znajdujemy 

odpowiedź na trudności, pokusy, problemy codziennego dnia. Gdybyśmy sięgali 

do niego częściej, przyniosłoby nam rozjaśnienie wielu problemów i trudności. 

Trzecią „bronią” jest stanowczość, pewność, ucinanie pokusy u jej zarania, 

odrzucenie wszelkich kompromisów. Wejście w dialog z pokusą jest początkiem 

przegranej. Szatan jest inteligentniejszy od nas i tylko czyha na nasz ruch: 

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży 

szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8). 

Jaka jest moja największa pokusa? Jakie skróty stosuję w życiu? Czy jestem cierpliwy? Czy 

nie żyję przede wszystkim horyzontem materialnym („chlebem”)? Jakie jest moje podejście do 

krzyża? Co jest dla mnie ważniejsze w sprawowaniu władzy: własne profity i prestiż czy służba 
bliźnim? Jaką bronią walczę z szatanem?             

                              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   4,7-12     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 
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               Ogłoszenia parafialne 

 
1.Wczoraj w Lublinie ks. Arcybiskup Stanisław Budzik ustanowił dwóch nowych 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. dla naszej parafii. Są to Bartosz Filipczuk i 

Zbigniew Hander. Przez cykl spotkań i katechez przygotowywali się do podjęcia 

posługi. Obecnie w naszej parafii posługuje 5 świeckich szafarzy. Mogą rozdzielać 

komunię świętą wiernym oraz udzielać jej chorym w domach. Gdyby byli chętni, którzy 

pragną przyjmować Komunię św. w niedziele, a nie mogą przybyć do Kościoła, prosimy 

o zgłaszanie w kancelarii parafialnej i w zakrystii. 

 

2.Od dzisiaj wyłożona została Księga abstynencji, gdzie mogą się wpisywać osoby, 

które rezygnują ze spożywania alkoholu czy to na czas wielkiego postu, czy w dalszej 

perspektywie. To dobra propozycja na stawanie się świadkiem trzeźwości w swoim 

środowisku tym bardziej, że wczoraj skończyliśmy 50. Tydzień modlitw o trzeźwość 

narodu. Zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy. 

 

3.Jednocześnie wielki post przypomina nam o podjęciach modlitwy, postu i jałmużny. 

W filarze znajduje się skarbona, gdzie można składać ofiary na rzecz ubogich. Dobrą 

formą w naszej parafii jest zbiórka makulatury. W minionym tygodniu został zabrany 

kolejny kontener, a nowy czeka na zapełnienie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy angażują się w ten sposób, aby wesprzeć młodzież w trudniejszej sytuacji 

materialnej. 

 

4.Za tydzień w niedzielę w naszej parafii będziemy gościć Marka Juraska z teatru 

„Niemy Krzyk”, który po mszy św. o godz. 9.30 w Sali Różańcowej przedstawi 

monodram pt. „Moje krzesło” dotykające problemu uzależnienia od alkoholu. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

5.Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 

16.00 dla dzieci i o 17.00 dla dorosłych. Na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

zapraszamy w niedzielę o 17.00. Tematy kazań to Siedem Boleści Maryi. 

 

6.Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa. Zaś 

wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium życzymy 

szczęśliwego tygodnia. 

 



                                                                                                                                                   10/2017 

 


