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Z EWANGELII…
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.
W świątyni napotkał siedzących za
stołami bankierów oraz tych, którzy
sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze
sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał. Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to
stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca
targowiska!» Uczniowie Jego przy-

pomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi
rzekli do Niego: «Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie
rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką
odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię,

a Ja w trzech dniach wzniosę ją na
nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi:
«Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił
o świątyni swego ciała. Gdy więc
zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, że to powiedział,
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał
w Jerozolimie w czasie Paschy,
w dniu świątecznym, wielu uwierzyło
w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się
im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co
w człowieku się kryje. (J 2, 13-25)
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy świadkami pobytu Jezusa
w świątyni w Jerozolimie. Chociaż
„pobyt” to pewnie niewłaściwe słowo,
bo bardziej jesteśmy świadkami awantury, jaką Jezus urządza kupcom
w świątyni. To trzecia wizyta Jezusa
w świątyni, o której mówi Ewangelia.
Podczas pierwszej miał czterdzieści
dni, podczas drugiej dwanaście lat,
teraz jest dojrzałym człowiekiem, ma
około 30 lat. Pierwsze dwa pobyty
Jezusa podpowiadają nam, że jest On
u siebie. Gdy ma dwanaście lat do
zdziwionych Maryi i Józefa, tuż po
tym jak go odnaleźli, mówi: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co
należy do mojego Ojca? Jezus jest
u siebie w swoim domu i dlatego
troszczy się o niego. Dom Jezusa nie

jest targowiskiem, w którym „załatwiamy” sprawy z Bogiem. Nie przychodzimy do Boga po to, aby przedstawić swoją ofertę, ale po to, aby
oddać się Jego woli i zobaczyć swoje
życie w Jego świetle. Możemy ulec
pokusie wiary na zasadzie wymiany
towarów: ja Panu Bogu modlitwę,
a On mi dobre życie, gdy jednak tak
się nie dzieje pojawiają się pretensje
do Boga, że Bóg nas nie słucha. Bóg
słucha z wielką uwagą każdego z nas.
Nie zawsze jednak spełnia nasze –
nawet bardzo dobre prośby. Dom Ojca
jest przede wszystkim domem modlitwy – czyli miejscem otwarcia na
Boże Słowo, które daje światło naszemu życiu.
Świątynia Jerozolimska była zapowiedzią Kościoła, wspólnoty ludzi
wierzących. Ta wspólnota będzie
budowana na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. To właśnie w dniu
Jego śmierci zasłona w świątyni, oddzielająca miejsce Najświętsze od
pozostałej części, przerwie się na pół
i odsłoni to, co najważniejsze. Nasza
wiara zbudowana jest na śmierci Jezusa, która usuwa barierę w relacji
z Bogiem i drugim człowiekiem. Jezus
odbudował to, co ludzie zniszczyli
i uczynił to w ciągu trzech dni. Zmartwychwstanie jest realnym zwycięstwem nad ludzkim grzechem. To
trwały fundament naszej miłości do
Boga i ludzi.
Wielki Post, który przeżywamy,
jest czasem odbudowy relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Warto zapytać
samego siebie, czy udało mi się już
usunąć zasłonę, która oddziela mnie
od Boga i bliźniego. Czy umarliśmy
z Chrystusem? (Kol 3,3) Jeżeli tak się

stało, to też z Chrystusem zmartwychwstaniemy.
Powyższy tekst przypomina też,
że wiara jest procesem, jest nieustanną
wędrówką. Jan Ewangelista zapisał, że
to, co się stało w świątyni, apostołowie zrozumieli dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, czyli trzy lata
później. Również nasza wiara jest
procesem, w którym pewne wydarzenia rozumiemy dopiero po jakimś
czasie. Przypomina o tym Ojciec
Święty Franciszek w wywiadzie, który
ukazał się w połowie lutego. Tak mówi: Godność ludzka niesie ze sobą
konieczne wezwanie do „bycia w drodze”. Gdy mężczyzna lub kobieta nie
jest „w drodze” jest mumią. Muzealnym eksponatem. Ktoś taki nie jest
żywą osobą. (Otwieranie drzwi, Kraków 2018). Wyruszmy zatem w drogę
ku
zmartwychwstaniu.
Zróbmy
wszystko, aby dobrze wykorzystać
czas Wielkiego Postu, który przed
nami.
Ks. Mateusz Szymczyk
***
NABOŻEŃSTWA PASYJNE
I REKOLEKCJE
W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA
Droga Krzyżowa:
 piątek godz. 17.00 (dla dzieci)
 piątek bezpośrednio po Mszy
św. wieczornej około 18.30
 niedziela po Mszy św. z godz.
15.00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: niedziela godz. 1815
Rekolekcje dla uczniów 14-16 marca.
Rekolekcje dla młodzieży z VIII LO
19-21 marca. Program zostanie ogłoszony w szkołach.
LITURGIA STACYJNA
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WIELKI CZWARTEK
Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz.
18.00. Po Mszy św. przeniesienie Pana
Jezusa do Ciemnicy i adoracja.
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.
Zakończenie adoracji o godz. 24.00.

Zapoczątkowana w Krakowie
w ubiegłym roku na wzór tradycji
rzymskiej ma na celu głębsze przeżycie Wielkiego Postu i Paschy Pana. Jej
zadaniem jest również ukazanie naszego miasta jako przestrzeni świętej.
Każdego dnia w innej dzielnicy
gromadzi się Kościół Boży na wspólnej modlitwie Nasz kościół będzie
miejscem pielgrzymowania wiernych
w poniedziałek 12 marca. Eucharystia
pod przewodnictwem ks. bpa Damiana
Muskusa rozpocznie się o godz. 18.00.
***
PRZEDŚWIĄTECZNE
ODWIEDZINY CHORYCH

WIELKI PIĄTEK
Droga krzyżowa z uczczeniem relikwii
Męki Pańskiej o godz. 15.00.
Rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piątku
o godz. 18.00. Składają się na nią:
liturgia słowa, adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie Pana Jezusa
do grobu i adoracja.
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.
Zakończenie adoracji o godz. 24.00.

W sobotę 24 marca kapłani będą odwiedzać chorych w ich domach.
Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii
parafialnej pod numerem telefonu
12 431 22 77. Prosimy potraktować
poważnie tę możliwość. Zbliża się beatyfikacja tej, której tak mocno leżało na
sercu dobro chorych, także duchowe.
Zróbmy jej prezent, idąc w jej ślady.

WIELKA SOBOTA
Święcenie pokarmów od 10.00 do
17.30 co pół godziny.
Rozpoczęcie liturgii Wielkiej Soboty
o godz. 18.00.
Prosimy przynieść świece.

NIEDZIELA PALMOWA
25 marca
Wzorem ubiegłych lat zespół charytatywny będzie rozprowadzać palmy
oraz baranki i paschaliki Caritas
w niedzielę 18 i 25 marca. Dzieci
zachęcamy do własnoręcznego wykonania palm na doroczny konkurs,
który odbędzie się w niedzielę palmową bezpośrednio po Mszy św. z godz.
11.30.
Uroczysta procesja wokół kościoła
z poświęceniem palm rozpocznie się
o godz. 11.00.

SPOWIEDŹ
od poniedziałku do środy:
podczas Mszy św.
w Wielki Czwartek:
6.30 – 7.30 i 17 - 17.45 oraz 21-24
W Wielki Piątek 6 -17.45 i 21-24
W Wielką Sobotę 6 -12

WIELKANOC
Msza św. i procesja rezurekcyjna
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 rano.
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PRZED BEATYFIKACJĄ
Już niespełna dwa miesiące dzielą
nas od beatyfikacji sł. B. Hanny
Chrzanowskiej. Od 28 kwietnia będzie
ona patronką chorych, cierpiących,
opuszczonych, umierających, słowem
tych, którymi się opiekowała i którzy
byli jej tak drodzy. Jak zauważył
ks. dr Andrzej
Scąber,
referent
ds. kanonizacyjnych
Archidiecezji
Krakowskiej podczas tegorocznych
rekolekcji wielkopostnych, propagowanie świętości Hanny Chrzanowskiej, opowiadanie o niej tym, którzy
cierpią, przyprowadzanie ich do niej,
jest naszym obowiązkiem. Czyż można propagować, nie znając?
Jest jeszcze czas, żeby zaprzyjaźnić się z Hanną, posłuchać o niej.
Bezpośrednim przygotowaniem do
beatyfikacji są Msze św. pod przewodnictwem biskupów krakowskich
oraz wygłaszane konferencje. Najbliższa odbędzie się w środę 28 marca
o godz. 18.00 w kościele parafialnym
św. Mikołaja.
***
CZWARTKI Z HANNĄ
Od listopada ubiegłego roku w każdy
czwartek o godz. 17.00 w kościele
św. Mikołaja odbywa się adoracja
Najświętszego Sakramentu. Przez
pierwsze minuty trwamy w ciszy
przed Bogiem, a następnie poznajemy
drogę do świętości Hanny, modląc się
jednocześnie na różańcu we wszystkich intencjach wpisywanych do księgi próśb za jej wstawiennictwem.

MODLITWA HANNY
Topole pachną Mazowszem, bzów już
nie ma, kwitną irysy. Chryste daj,
żebym zapomniała tutaj o krzywdzie
śmiesznie małej, jaka mnie spotkała.
Daj, żebym tu tylko żyła dla chorych,
dla Ciebie, żebym zapomniała? Pamięć nie zginie. Zginie we mnie żal.
I niech będę pod Twoją, Matko moja,
opieką, pod twoim płaszczem. Wstaw
się za mną, naprawdę biedną z tymi
rozhuśtanymi nerwami. Nie będę
narzekała więcej na brak sił, na ich
uciekanie. Uciekają przecież nie
w niewiadome. Każdy siwiejący włos
niech będzie radośnie przyjęty jako
zapowiedź odlotu do Ciebie. Każdy
krok obolałej nogi zbliża mnie do
Ciebie, Ojcze.
KLUB SENIORA
Kolejne spotkanie odbędzie się
w czwartek 8 marca o godz. 16.00
w salce na wikarówce. Tym razem
poprowadzi je Ks. Proboszcz Józef
Gubała. Tematem będą przygotowania
parafialne do beatyfikacji sł. B. Hanny
Chrzanowskiej.
***
IMIENINY KS. PROBOSZCZA
W poniedziałek 19 marca przypada
uroczystość św. Józefa, patrona
naszego Ks. Proboszcza. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Solenizanta zamówioną przez Wspólnotę
Żywego Różańca w poniedziałek
19 marca o godz. 18.00.

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77
PeKaO S.A.III O/Kraków: 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113
http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/
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