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Ewangelia I niedzieli
Wielkiego Postu
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. (Mt 4, 1-11)
Razem z Jezusem zostajemy wyprowadzeni na pustynię. Jesteśmy
uczestnikami Jego kuszenia. To

pierwsze kuszenie Jezusa, o którym
wspomina Ewangelia, ale nie ostatnie.
Później również Jezus będzie kuszony
wiele razy nie tylko przez diabła, ale
i przez ludzi. Jedno z ostatnich wydarzeń przed Jego śmiercią jest związane
właśnie z pokusą. W Getsemani Jezus
staje przed wyborem wypełnienia woli
Ojca, bądź jej odrzucenia.

Ewangelia wyraźnie pokazuje
nam, że pokusa jest zawsze wyborem pomiędzy naszą wolą, a wolą
Boga. Pokusa bowiem nie pojawia się
tylko wtedy, gdy możemy zrobić coś
złego. Z pokusą mamy do czynienia
także wtedy, kiedy stajemy przed
wyborem – mojego dobra oraz dobra,
które proponuje Bóg. Dlatego co-

dziennie modlimy się słowami: bądź
wola Twoja, prosząc, abyśmy w życiu
wybierali nie dobro, na które mamy
ochotę, ale dobro proponowane przez
Boga. To drugie zawsze jest trudniejsze do zrealizowania. Dlatego nie
zawsze łatwo pokusę pokonać.
Jezus pokazuje nam w powyższym Słowie, co jest potrzebne, aby
radzić sobie z pokusami. Po pierwsze
należy karmić się Słowem Bożym.
Jezus po czterdziestu dniach postu był
bardzo głodny. Mógł przecież i nawet
powinien coś zjeść. Wypełnił swoje
zadanie. Jednak propozycja (dobra!)
przychodzi od diabła, który chce wykorzystać głód Syna Bożego. Pan
Jezus pokazuje nam, że tylko słowo,
które pochodzi od Boga, jest właściwe
i prawdziwe. Jeśli słyszymy jakieś
słowo od Złego, nawet jeśli wydaje się
dobre, nie należy go słuchać. Nawet
jeśli sytuacja jest tak ekstremalna, jak
ta z powyższej Ewangelii.
Po drugie w pokonaniu pokus
ważne jest zaufanie Bogu. Diabeł
wykorzystuje Słowo Boże przeciw
Jezusowi. Ten jednak nie daje mu się
zwieść. Dlaczego? Ponieważ wie, że
Złemu nie można ufać. Zaufanie Jezusa do Ojca jest na tyle mocne, że potrafi odrzucić i tę pokusę. Wielki Post,
który przeżywamy, jest dla nas wezwaniem do zaufania Bogu, wezwaniem do tego, żebyśmy słuchali słowa
pochodzącego z Jego ust.
Wreszcie, w pokonywaniu pokus
ważna jest rezygnacja z panowania
nad światem. Jezus odrzuca „ofertę”,
która zostaje mu przedstawiona. Nie
chce w żaden sposób być Panem świata - na sposób ludzki. Jezus wie, że
światem można kierować tylko wtedy,

kiedy ludzie na świecie odrzucą zło.
Wie, że żadna władza polityczna nie
jest w stanie przemienić ludzkiego
serca, jeśli człowiek sam nie będzie
chciał się zmienić i posłuchać Boga.
Tylko nawrócenie – zmiana myślenia polegająca na wyborze Boga
i jego zasad jest w stanie przemienić
świat.
Czas Wielkiego Postu dla każdego
z nas jest szansą. Dobrze ją wykorzystajmy! Odrzućmy zło! Zaufajmy na
nowo Bogu! Wsłuchajmy się w Jego
Słowo, które przemieni nasze postawy. Wielki Post został nam dany po
to, abyśmy coś zmienili w naszym
życiu.
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 szkół
podstawowych odbędą się w dniach
16-18 marca. W poniedziałek i we
wtorek uczniowie wysłuchają nauki
rekolekcyjnej w szkole, natomiast
w środę będą mieli możliwość przystąpienia do spowiedzi i uczestniczenia w Mszy św. w kościele parafialnym. Rekolekcje wygłosi ks. mgr lic.
Damian Kuchta.
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REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH
29 marca – 1 kwietnia

brej Nowiny na naszym kontynencie.
Oprócz wielu dokonań, byli dla siebie
przede wszystkim braćmi, związanymi
przez więzy krwi a także wspólnie
wyznawaną wiarę. Chciałbym również
z Wami doświadczyć tego braterstwa
wiary, dzięki któremu i my przysłużymy się w dziele ewangelizacji, może
nie od razu Europy, ale przynajmniej
Parafii i naszych Rodzin, oczywiście
dla większej chwały Bożej.
Kończąc, zwracam się do Was
jeszcze z prośbą. Módlcie się za Siebie
w ogóle i w intencji tych rekolekcji;
proszę również o modlitwę w mojej
intencji i tych, którzy będą gdziekolwiek prowadzić rekolekcje.
Z pamięcią modlitewną i błogosławieństwem,
ks. Mateusz Batóg
***
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Rekolekcje
parafialne
rozpoczniemy
w piątą niedzielę Wielkiego Postu, tj.
29 marca podczas wszystkich Mszy świętych. Wygłosi je dla nas ks. Mateusz
Batóg, który już teraz kieruje do nas kilka
słów

Drodzy Księża i Parafianie!
Pomyślałem sobie, że napiszę do
Was parę zdań przed rekolekcjami
wielkopostnymi, które w tym roku
przypadło mi pośród Was prowadzić.
Od kilku lat studiuję na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z tej
racji jestem jeszcze w stanie dysponować czasem bardziej swobodnie niż
chociażby Kapłani zaangażowani
w duszpasterstwie parafialnym. Dzięki
temu, w lipcu ubiegłego roku, mogłem
przez kilka dni przebywać w tej Parafii, zastępując w obowiązkach jednego
z Waszych Księży, mojego imiennika
zresztą, Księdza Mateusza. Mimo
krótkiego czasu, zdołałem się zżyć
z niektórymi spośród Was, mało tego,
poczułem się częścią Waszej wspólnoty parafialnej, wreszcie, poczułem się
przyjęty, jako jeden z Was. Serdecznie
za to dziękuję Wam i Księżom, na
czele z Księdzem Proboszczem Józefem.
Każdy z nas będzie uczestniczył
w rekolekcjach w innym charakterze;
Wy, Drodzy Parafianie, jako uczestnicy, ja natomiast jako prowadzący;
każdy po swojemu. Ufam, że będziemy
wspólnie słuchać tego co Pan Bóg
chce nam, zwłaszcza w czasie tych
rekolekcji, przekazać.
Piszę ten list we wspomnienie
świętych Cyryla i Metodego, którzy
wiele zdziałali dla szerzenia się Do-

Przez cały okres Wielkiego Postu
w naszym kościele parafialnym wystawiona będzie puszka z napisem
„JAŁMUŻNA
WIELKOPOSTNA”
z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym. Zachęcamy również do dzielenia się z ubogimi artykułami pierwszej
potrzeby: żywnością i środkami czystości. Można je składać do specjalnego kosza przy ołtarzu Serca Jezusowego.
***
Dlaczego miałbym się dzielić?
Poucza nas św. bp Józef Sebastian
Pelczar: „Bóg Ojciec wszystkie dzieci
miłuje i nad wszystkimi ma pieczę,
lecz nie wszystkie jednakowo uposaża
(…), za to pragnie i żąda, by jedne
spełniały ojcostwo dla drugich i zastępowały im niejako Boga na ziemi, by
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hojniej obdarzone dzieliły się z uboższymi, mocniejsze opiekowały się
słabszymi, szczęśliwsze niosły pociechę cierpiącym, a tak by wszystkie
połączone węzłem braterskiej miłości
tworzyły jedną miłującą się rodzinę.”
Święci uczą także, że dzieląc się,
zawsze otrzymujemy. Dziękczynienie
obdarowanych dochodzi do Nieba,
a Bóg hojnie wynagradza tych, którzy
otwierają swą dłoń. Na potwierdzenie
tych słów zamieszczamy słowa podziękowania Sióstr Karmelitanek
Bosych.

UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
25 marca
Podczas Mszy św. o godz. 18.00
uroczyste przyjęcie dzieci nienarodzonych w duchową adopcję.
***
CODZIENNY RÓŻANIEC
dni powszednie
z wyjątkiem piątku godz. 17.00
kościół św. Mikołaja
W poniedziałki jest on odmawiany
przy relikwiach św. Mikołaja, natomiast w czwartki przy relikwiach
bł. Hanny Chrzanowskiej.
***
PIELGRZYMKA PARAFIALNA
Pielgrzymka do Bazyliki św. Mikołaja
w Bari, gdzie znajdują się doczesne
szczątki naszego Patrona, odbędzie się
w dniach 30 września –4 października.
Nawiedzimy szereg miejsc świętych:
San Giovanni Rotondo, Monte
Sant’Angelo, Lanciano i Manoppello.
Koszt od osoby to 1890 zł. Spotkanie
dla osób już zapisanych a także tych,
które jeszcze się wahają odbędzie się
w poniedziałek 9 marca o godz. 18.30
na plebanii. Wtedy też należy wpłacić
500 zł zaliczki. Nie dajmy się zastraszyć wizją pandemii. W przypadku
jakiegokolwiek zagrożenia pielgrzymka zostanie odwołana.

***
IMIENINY KS. PROBOSZCZA
W czwartek 19 marca przypada
uroczystość św. Józefa, patrona
naszego Ks. Proboszcza. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Solenizanta zamówioną przez Wspólnotę
Żywego Różańca w dzień imienin
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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