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Słowo Boże 

1 czytanie (Pwt 26, 4-10)  

Mojżesz powiedział do ludu: "Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed 
ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: 
„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi 
i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili 
nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców 
naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze 
uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród 
wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj 
opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś 
mi, Panie”. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu". 
2 czytanie (Rz 10, 8-13) 
Bracia: Cóż mówi Pismo? "Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim". 
A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do 
zbawienia. Wszak mówi Pismo: "Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony". Nie 
ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to 
rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem "każdy, kto wezwie 
imienia Pańskiego, będzie zbawiony". 
Ewangelia (Łk 4, 1-13)  
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich 
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz 
mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do 
Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. 
Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. 
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 
 

I Niedziela  
Wielkiego Postu 

6.03. 
 

7.30 + Stanisława KOŁODZIEJCZYK, Marian i Andrzej 

9.00 
O błog. Boże, opiekę MBNP dla ks. proboszcza 
Kazimierza z okazji imienin (od AK) 

10.30 + Zofia KSIĄŻEK (od Dyrektora i pracowników Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Liszkach) 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu.  

17.00 NABOŻEŃSTWO  GORZKIE  ŻALE 

18.00 + Michał KOMINIAK w 8 r. śmierci 

Poniedziałek  
7.03. 

7.00 + Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od Ewy i Jana Rysak 

z rodziną) 

18.00 + Jan WALIGÓRA i zmarli z rodziny MARIOWSKICH 

Wtorek  
 8.03. 

7.00 + Halina DUDA (od mieszkańców z ul. Hemara)  

18.00 + Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od kolegów z Mydlnik) 

Środa  
 9.03. 

7.00 + Halina DUDA (od mieszkańców z ul. Hemara)  

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Czwartek  
 10.03. 

7.00 + Halina DUDA (od córki z mężem i wnukami)  

18.00 + Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od kuzynów: Ani, Marty 

i Mateusza z rodzinami) 

II Piątek  
 11.03.  

7.00 + Halina DUDA (od szwagra Leszka z zoną Małgorzatą)  

18.00 WYPOMINKOWA 

Sobota  
 12.03. 

7.00 + Halina DUDA (od rodz. Powroźnik)  

18.00 + Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od Magdaleny 

Kołodziejczyk) 

II Niedziela  
Wielkiego Postu 

13.03. 
 

7.30 + Grzegorz KOŻUCHOWICZ (od sąsiadki Władysławy) 

9.00 
+ Aniela i Piotr SAWICCY, dzieci: Teresa 
i Magdalena; Józef i żona Jadwiga; Stefan 

10.30 Rez. Przyjęcie do grona ministrantów 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

17.00 NABOŻEŃSTWO GORZKIE  ŻALE 

18.00 Rez. 



Komentarz do Ewangelii 

W życiu Jezusa jest wiele momentów, kiedy udawał się na pustynię, aby nikt i nic nie 
zakłócało Mu modlitwy, spotkania z Bogiem. Pustynia jednocześnie fascynuje i budzi grozę, 
ale przede wszystkim jest czasem darowanym. Przeczuwali to wszyscy, którzy śladami 
swego Pana oddalali się od wspólnoty i udawali na „pustkowie”, by szukać Boga. 
Jeśli ten czas jest dostatecznie długi, w naturalny sposób pojawi się głód. Zatęsknimy za 
świeżym chlebem i owocami, przyjaciółmi, prysznicem i wygodnym łóżkiem, pracą 
i pasjami, które pozostawiliśmy, bogactwem, jakiekolwiek by ono nie było, władzą, bo 
zwykle gdzieś jakąś mamy.    

Jezus pokazuje, że ponad wszystkimi ważnymi ziemskimi sprawami jest Ktoś 
doskonalszy i ważniejszy. To Jego Ojciec, z którym spotykał się na pustyni. 
Przez okres Wielkiego Postu pozwólmy sobie choć na chwilę udać się na „miejsce 
pustynne”, by w oddaleniu od codziennych zajęć spotkać Boga. (Mateusz.pl) 

 

POMOC DLA UKRAINY TRWA 

Do kontaktu w sprawie przyjęcia uchodźców z Ukrainy, przekazania darów, 

wolontariatu, potrzeby pomocy, prosimy zgłaszać na adres mail: ukraina@diecezja.pl 

Całodobowy kontakt z Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest możliwy pod numerami 

telefonu +48 780 604 584 oraz  +48575035647. 

Bardzo prosimy do żadnego z punktów nie przynosić używanej odzieży. Prosimy przede 

wszystkim o bandaże, opatrunki, podstawowe leki, zwłaszcza przeciwbólowe, latarki, 

baterie. Bardzo przydałby się agregat prądotwórczy. 

Pełna lista potrzebnych rzeczy to: koce, śpiwory, karimaty, łóżka polowe, ręczniki, pościel, 

materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne, podstawowe leki – głównie przeciwbólowe, leki 

przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla niemowląt i małych dzieci, termometry dla dzieci, 

latarki, baterie, wodę pitną, żywność długoterminową, żywność dla niemowląt i małych 

dzieci, ubranka dla niemowląt i małych dzieci, pampersy, środki higieniczne, środki 

czystości, dezodoranty, jednorazowe maszynki do golenia, pomadki ochronne do ust.  

Dary przyjmują placówki Caritas:  

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, ul. Żywiecka 16, 30-427 Kraków  

pn – czw 8.00 – 17.00, pt – sb 8.00 – 12.00. 

Punkt Socjalny im. bł. Edmunda Bojanowskiego, Brzegi 255, 32-002 Węgrzce Wielkie,  

pn – pt, godz. 7.00:00-20:00. 

Biuro Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków  

codziennie w  godz. 7.00 – 19.00. 

Prosimy również o zgłaszanie możliwości transportu i przestrzeni magazynowej. 

Poszukujemy wolontariuszy-tłumaczy języków: rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego. 

Środki finansowe na pomoc uchodźcom prosimy przekazywać na konto Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, nr 58 8589 

0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem: Uchodźcy – Ukraina. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

- Dziś pierwsza niedziela miesiąca o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość 

skorzystania z biblioteki parafialnej, a na Mszy o godz. 18.00 Uwielbienie Jezusa.  

 

- Papież Franciszek zachęca nas do postu i modlitwy za pokój na Ukrainie.  

- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00. 

- W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 16.30 

dla dzieci oraz dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.15 i 19.00. Drogę krzyżową możemy 

również odprawić indywidualnie przy stacjach umieszczonych w kościelnym parku lub 

w kościele, który w piątki będzie otwarty na osobistą modlitwę.   

- We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości 

Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki 

Najświętszej. Po Mszy wieczornej wspólny różaniec w kościele. 

- Zbiórka kandydatów na ministranta, ministrantów i lektorów w poniedziałek po Mszy 

wieczornej w kościele.  

- Od czwartku (10.03) rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa.  

- Spotkanie młodzieży oazowej w piątek po Drodze Krzyżowej o godz. 19.00.  

- Najbliższa niedziela będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności 

z Misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji 

wszystkich pracujących na misjach. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wyboru na 

Stolicę Piotrową papieża Franciszka.  

- W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 10.30 do grona ministrantów zostaną przyjęci 

nowi chłopcy. 

- Trwa zbiórka Caritas dla osób poszkodowanych działaniami wojennymi na Ukrainie. 

Oprócz wpłat pieniężnych można podarować przedmioty wymienione w artykule tego 

numery „Pomoc dla Ukrainy trwa”. Przedmioty można przynosić do naszego kościoła do 

niedzieli 13 marca.  

- W ramach kwesty w ubiegłą niedzielę, w Środę Popielcową oraz podczas Mszy  

pogrzebowej w piątek,  na rzecz poszkodowanych z Ukrainy złożono 14.735 zł Bóg zapłać 

za Waszą ofiarność i solidarność. 

- Siostry Klawerianki przekazują słowa wdzięczności za przyjęcie i złożone ofiary 

w wysokości 3.406 zł 

- Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania w tygodniu pół godziny 

przed Mszą św. 

- Ekstremalna Droga Krzyżowa z Mydlnik do Czernej w tym roku rozpocznie się w piątek 

8 kwietnia o godzinie 21.00 Mszą św. w naszym kościele. Jest to całonocna wyprawa w 

milczeniu, w czasie której rozważamy Mękę naszego Pana. Szczegóły wydarzenia na 

stronie internetowej www.edk.org.pl 

Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować imieniny, urodziny oraz różne 

jubileusze, a także wszystkim paniom życzymy obfitości Bożych darów. 

 

Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 ul. Hemara 1, 30-198 Kraków – Mydlniki, tel. (12) 626 04 53, tel. kom. 729 491 093;  

www.mydlniki.diecezja.pl;  e-mail: parafia@mydlniki.diecezja.pl 
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