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Krąg biblijno - liturgiczny w parafii św. Józefa w Siedlcach  

26 lutego 2020 r. (20) 

I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020 r. 
 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia 

wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego 

łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

 

Prefacje na 1. niedzielę Wielkiego Postu [12] Kuszenie Chrystusa 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy 

zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący 

Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem 

uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * 

i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem 

obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. 

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem 

z nimi wołając: Święty, Święty, Święty… 

 

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi 

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. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a) 

Refren: 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. 

Uznaję bowiem nieprawość moją, * 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

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. 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Panie, otwórz wargi moje, * 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 



2 
 

 

DRUGIE CZYTANIE Rz 5, 12-19 

Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska 

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. Bo i przed Prawem grzech był na 

świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. 

A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad 

tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest 

typem Tego, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem 

łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich 

śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, 

łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie 

tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu 

spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko 

grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi 

usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. 

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 Mt 4, 4b 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 

 

EWANGELIA Mt 4, 1-11 

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 

+ 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. 
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SŁOWO BOŻE W MOIM ŻYCIU 
MEDITATIO 

Kuszenie Jezusa przez szatana objawia nam prawdę, że pokusa nie 

jest związana ze słabością, z grzechem, lecz przede wszystkim z mocą.  

W rzeczywistości bowiem nie jesteśmy kuszeni do tego, czego nie 

potrafimy robić, lecz do tego co leży w zasięgu naszych możliwości. Im 

większy jest w nas potencjał możliwości tym większa jest pokusa. 

Doświadczenie kuszenia nie dotyczy jak potocznie by się mogło wydawać – 

tego, co słabe w człowieku, lecz tego, co w nim mocne. Fakt, że Jezus jest 

bez grzechu oraz obecność Ducha Świętego, który prowadzi Jezusa przez 

pustynię nie może więc wykluczać doświadczenia pokusy. Bezgrzeszność 

i asystencja Ducha Świętego są bowiem znakami mocy Bożej, która spotyka 

się z ostrym atakiem szatana. Kuszenie Jezusa przez diabła stanowi wzór, w 

którym można zobaczyć schematy pokus nękających współczesnego 

człowieka. 

Pokusa zaspokojenia wszystkich pragnień i potrzeb materialnych 

prowadzi do sytuacji, w której człowiekowi wydaje się, że jest 

samowystarczalny. Nie potrzebny jest mu Bóg, bo sam jest w stanie 

zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Nie brak na świecie kamieni, które 

łatwo zamienić w chleb, mieszkanie, samochód i to wszystko, co potrzebne 

do wspaniałego życia na ziemi. Człowiek zajmuje miejsce samego Boga. 

Taka postawa prowadzi do zachwiania hierarchii wartości, do egoizmu, do 

oziębłości, do niewiary i do zamknięcia się w skorupie doczesności. Pokusa 

ta w konsekwencji prowadzi do wielkiej biedy w wymiarze duchowym i do 

śmierci. 

Pokusa spektakularnego cudu, jakiegoś szczególnego znaku ze 

strony Boga pozostaje wciąż aktualna w naszych czasach. Człowiek 

współczesny w swej płytkiej wierze często powtarza zdanie – Boże uczyń to 

i tamto, wtedy uwierzę. Pokusa ta jest szczególnie widoczna w różnych 

trudnych sytuacjach, w których wydaje się, że Bóg milczy, albo o nas 

zapomniał. 

Pokusa łatwego zdobycia władzy i wszelkich potrzebnych mocy bez 

wkraczania w rzeczywistość krzyża stanowi kolejną iluzję współczesnego 

człowieka, który tak bardzo chętnie ucieka od trudności, od 

odpowiedzialności, od cierpienia. Przez pryzmat tej pokusy człowiek 

pragnie być zawsze silnym, zdrowym i bogatym. Trwanie w tej iluzji jednak 

szybko w życiu człowieka może zostać przerwane przez nagłą chorobę, 

doświadczenie cierpienia, doświadczenie śmierci. Im bardziej człowiek 

ucieka od krzyża, tym większe spotyka go rozczarowanie i cierpienie, gdy 

krzyż go dogoni. 

Jezus zwycięża pokusy oferowane mu przez diabła, gdyż czerpie 

swą moc od Ojca. Poprzez swoją postawę i zwycięstwo nad wszelką pokusą 

pokazuje, że prawdziwie jest Synem Bożym, który przychodzi zniweczyć 

diabła i jego dzieła. Wielką bronią jest dla Niego Słowo Boże, w świetle 

którego potrafi rozpoznać iluzję i pozorny blask propozycji oferowanych 

przez diabła. 

Prośby z modlitwy Ojcze Nasz – przyjdź królestwo Twoje, święć się 

imię Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj - mogą 

przekształcić się w pokusy jeśli dokonujemy naszej ludzkiej kalkulacji 

i manipulujemy Bogiem, aby nasza wola się spełniała a nie Jego wola. 

Prośby te tylko wtedy są prawdziwymi prośbami, gdy są oparte na łasce 

i wierze w opatrzność.  

 

ACTIO/ORATIO 

Przed jakimi pokusami staje współczesny człowiek? Gdyby szatan 

sformułował pokusy dzisiaj wobec nas, wówczas jak one mogłyby brzmieć? 

Czy Słowo Boże jest mi pomocne w walce z pokusami? Czy przez 

systematyczną i wytrwałą lekturę Pisma Świętego potrafię odróżniać dobro 

od zła oraz rozpoznawać wolę Boga w swoim życiu? Czy potrafię Bogu 

zawierzyć i być przekonanym, że moje życie jest w rękach Tego, który chce 

mojego szczęścia? Czy nie szukam w swoim życiu łatwej władzy i taniej 

popularności? Czy świadomie biorę krzyż na swoje ramiona, aby służyć 

Bogu i bliźnim? 

Ks. Mirosław Stanisław Wróbel; www.sfd.kuria.lublin.pl  

• szatan – diabeł, kusiciel; To wróg Boga i zabójca człowieka (J 8,44). 

Przez swoją działalność odwodzi ludzi od posłuszeństwa woli Ojca, 

a przez to sprowadza na nich śmierć. Szatan jest bardzo przebiegły 

w swoim działaniu. Ale Jezus jest silniejszy. Jest Panem, na którego 

imię zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich 

i podziemnych (Flp 2,10). Kiedy ostatnio byłem doświadczany przez 

złego ducha? Czy pamiętam w jaki sposób Bóg przychodził mi 

wtedy z pomocą? 

• pustynia; miejsce, w którym Bóg gromadzi swój lud, troszczy się 

o niego, jest z nim, ale i poddaje próbom. Z prób wychodzi się 

zwycięsko, gdy wypełnia się wolę Boga i ufa Mu. Jezus wychodząc 

na pustynię był również poddawany próbie. Szatan kusił Jezusa 

http://www.sfd.kuria.lublin.pl/
http://www.sfd.kuria.lublin.pl/
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obiecując łatwe i szybkie zaspokojenie potrzeb ciała, wystawieniem 

na próbę Boga i próbą wzbudzenia chęci posiadania, chęci władzy. 

Takim pokusom my również jesteśmy poddawani.  Nam również 

szatan, zamiast wzięcia swoje go krzyża i pójścia za Jezusem 

(Łk 9,23), proponuje ekonomiczne cuda, spektakularne sukcesy 

i władzę. Jezus pokonał szatana działając we wspólnocie z Ojcem 

i Duchem. Odpowiedzi na pokusy znajdował w Słowie Bożym. 

Robił to w sposób stanowczy i bezkompromisowy. Bo wejście 

w dialog ze złem jest początkiem przegranej. Szatan jest 

inteligentniejszy od nas, doskonale zna nasze słabości i wiedzę tę 

bezwzględnie wykorzystuje. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 

Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo 

pożreć” (1 P 5, 8). Jaką bronią walczę z szatanem? Czy 

w podejmowanych decyzjach kieruję się Słowem Bożym? 

[www.onjest.pl] 

 
Św. Augustyn: Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwoli się 

kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus 

był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! 

W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, 

a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, 

a tobie dał z siebie życie; od ciebie przyjął na siebie zniewagi, a tobie dał 

zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo. 

Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. 

 

PIEŚNI 
Duchu Święty, zstąp 

1. Módl się w nas, jak się modliłeś w Chrystusie,  

Łącząc ze sobą w prawdziwą wspólnotę,  

Byśmy jako dzieci Jedynego Ojca  

wołali do Niego z prawdziwą ufnością. 

Ref.: Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!  

Twórz w nas jedność światła i życia, sprawiaj jedność wiary i czynu.  

Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!  

Chcemy być świadkami Chrystusa, wszystkim ludziom nieść Jego Słowo.  

Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc! 

2. Światłem swym przeniknij, uwolnij od lęku,  

Pozwól nam poznać, co w nas jeszcze grzeszne trwa.  

Odnów dziś serca, bądź nam źródłem wody  

Wytryskującej ku życiu wiecznemu. 

3. Udziel nam darów do służby w Kościele,  

Dla budowania Królestwa Chrystusa,  

By świat cały poznał radosną Nowinę  

I w Twej mocy głosił, że Jezus jest Panem! 

 

Pustynia jest łaską 

Posłuchaj ludu słowa, które daję ci 

Abyś zrozumiał, że nadzieja w Panu jest  

Abyś wierny był, gdy przyjdą ciemności 

Bo On uczynił cud, gdyś przez pustynię szedł 

Otworzył morze, potem obłok ognia dał 

On wydobył ze skały strumienie. 

Pustynia i ciemna noc jest łaską 

Pustynia i ciemna noc jest łaską 

Jest łaską. 

Lecz ty szemrałeś i nie uwierzyłeś Mu 

Czy Bóg potrafi na pustyni nakryć stół 

Chleb z nieba nie przekonał ciebie 

Gdy cię zabijał, zaczynałeś szukać Go 

W ciemności zrozumiałeś, że On skałą jest 

Przestań wątpić, Bóg umarł z miłości. 

http://www.onjest.pl/
http://www.onjest.pl/

