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KONCERT CHARYTATYWNY

WIELKI POST

W niedzielę 2 marca o godzinie
16.00 odbędzie się w naszym kościele
parafialnym koncert charytatywny zatytułowany Wierzę, że… Całkowity dochód przeznaczony zostanie na rehabilitację dla Danusi, 43-letniej mamy siedmiorga dzieci, leżącej od trzech lat po
pęknięciu tętniaka w mózgu. Wystąpią
Magda Kania & The Sisters, Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii,
które w styczniu b.r. uświetniły nasze
parafialne kolędowanie.
Termin koncertu nie jest przypad-

Ze wspomnień ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego o bł. Janie Pawle II.
Poniższy tekst jest fragmentem książki
Miejsce dla każdego wydanej nakładem
wydawnictwa Znak w 2013 roku. Jej współautorką jest znana dziennikarka Brygida
Grysiak.

kowy. To ostatnia niedziela kończącego
się karnawału. Okazja, żeby pobyć
razem, ucieszyć się dobrą muzyką
i dobrym śpiewem zanim zatopimy się
w 40 – dniowej ciszy.
To także przeddzień Wielkiego Postu, w którym Kościół nawołuje nas do
odpowiedzialności za tych, co cierpią.
Serdecznie zapraszamy do udziału
i zachęcamy do ofiarności.

Mimo że miał już swoje lata i pościć
już nie musiał, pościł. Od pierwszego
dnia Wielkiego Postu. Ojciec Święty nie
jadł mięsa ani wędlin – wspomina arcybiskup Mokrzycki. – Ani na śniadanie,
ani na kolację. Pościliśmy razem z nim.
Ale pamiętam, że ten symboliczny post
był dla mnie na początku zaskoczeniem.
Pomyślałem od razu, że i takimi gestami
mierzy się siłę miłości do Chrystusa.
Ojciec Święty przez cały Wielki Post
przygotowywał się do Wielkiejnocy.
Wiele razy mówił, że to święty czas.
I że Kościół w wielkim poście wyrusza
w drogę. Ta droga prowadzi do dnia
Paschy. A my – razem z Chrystusem –
idziemy przez pustynię. Ojciec Święty
tłumaczył, że dla chrześcijanina przejście przez pustynię to „bezpośrednie
doświadczenie własnej małości wobec
Boga”. A przy tym „głębsze uwrażliwienie siebie na obecność ubogich braci”. (…)
Post widać było na każdym kroku:
na stole, w papieskich apartamentach.
Było mniej kwiatów – mówi Arcybiskup.
– Na ołtarzu nakrycie było już fioletowe,
zasłonka na tabernakulum, szaty litur-

giczne zmieniały kolor. Nastrój nie tyle
smutku, ile skupienia także i u nas
w domu się wytwarzał. W każdy piątek
odprawialiśmy drogę krzyżową na tarasie albo w kaplicy. W każdą niedzielę śpiewaliśmy gorzkie żale. Śpiewaliśmy
sami, gości wtedy nie było. Ojcu Świętemu zależało, żeby było kameralnie.
Drogę krzyżową przechodził samotnie.
Tak lubił najbardziej.(…) To było jego
osobiste spotkanie z Chrystusem, który
idzie na śmierć.(…)

drogi przez pustynię będziemy „wyraźniej widzieć oblicze Boga żywego”. (…)
W Wielkim Poście, w każdy piątek
kaznodzieja papieski głosił dla Ojca
Świętego rekolekcje – wspomina arcybiskup Mokrzycki. Papież był bardzo
skupiony podczas tych rekolekcji, słuchał z uwagą, robił notatki. Była w tym
wielka pokora – mówi. – Ale też jakiś
głód słowa Bożego. On chciał się naprawdę jak najlepiej przygotować do
tych świąt. Czy ktokolwiek z nas tak
gorliwie przygotowuje się do śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa? To było
dla niego ważne. I bardzo zależało mu
na tym, żebyśmy w Wielkim Poście stawali się lepszymi ludźmi. Temu miała
służyć ta praca nad sobą. Ta modlitwa,
post i jałmużna.
ŚRODA POPIELCOWA
5 marca
Msze święte z obrzędem posypania
głów popiołem będą sprawowane
w naszym
kościele
parafialnym
o godz. 6.30, 7.15 oraz 17.00 i 18.00.

Zanim jednak nastąpił pierwszy piątek Wielkiego Postu, była Środa Popielcowa. I początek tej drogi przez pustynię. Drogi prawdy, zrozumienia siebie,
ale – jak przypominał Jan Paweł II –
także zrozumienia tajemnicy krzyża,
który nadaje „pełny sens naszemu życiu”. (…) Ludziom na całym świecie
powtarzał: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. I tłumaczył, że to wezwanie jest początkiem drogi. Do nawrócenia i odnowy. Przez modlitwę,
post i dzieła miłosierdzia. Któregoś roku
mówił wprost, że tak przeżywany Wielki Post oczyszcza nasze oczy. Że – jeśli
podejdziemy do niego serio – na końcu

W każdy piątek Wielkiego Postu
o godz. 15.00 w kościele parafialnym będą się odbywać spotkania
z Ojcem bogatym w miłosierdzie.
Serdecznie zapraszamy.
PIELGRZYMKA
ŚLADAMI BŁ. JANA PAWŁA II
7 marca
W pierwszy piątek miesiąca wyruszamy w kolejną pielgrzymkę, która tym
razem ma nam nie tylko przybliżyć
postać Jana Pawła II, ale też wprowadzić
nas w Wielki Post. Będzie ona połączona z wyznaczoną dla naszej parafii Adoracją Najświętszego Sakramentu w ka2

plicy Wieczystej Adoracji przy Bazylice
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

REKOLEKCJE PARAFIALNE
Rekolekcje parafialne rozpoczniemy
w tym roku w IV niedzielę Wielkiego
Postu, tj. 30 marca. Wygłosi je dla
nas franciszkanin, o. Piotr Dąbek.
Rekolekcje potrwają do środy
2 kwietnia.

Program:
1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego
w kościele parafialnym przy ulicy Kopernika 9
1530 przejazd autokarem do Centrum
Jana Pawła II
1600 zwiedzanie muzeum
1700 Msza Święta
1800 kolacja
1900 zwiedzanie Centrum
2000 Droga Krzyżowa

Święty biskup Józef Sebastian Pelczar na kartach Życia duchowego poucza, że nie ma osoby, która nie potrzebowałaby odbyć rekolekcji. „Jak
wędrowiec przebywający w obcej kra-

~ 2100 przejazd autokarem do Bazyliki
Miłosierdzia Bożego
2100–2400 Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Wieczystej Adoracji (możliwość powrotu autokarem po
godz. 2100 lub 2400)
Koszt 25 zł
Zapisy ze względów organizacyjnych
do poniedziałku 3 marca włącznie
w kancelarii parafialnej. Osoby, które
z różnych względów nie mogą wyruszyć
razem z nami w godzinach popołudniowych, zachęcamy do dołączenia do nas
na dowolnym etapie (catering tylko dla
osób zgłoszonych).

inie musi niekiedy zatrzymać się, żeby
sprawdzić, czy nie zmylił drogi, czy
żywności ma pod dostatkiem i ubranie
w porządku, tak chrześcijanin, pielgrzym ziemski, powinien się często
zastanawiać, czy naprawdę idzie Bożą
drogą, czy nie brakuje mu cnót i dobrych
uczynków, czy jego okrycie nie jest
podarte lub poplamione. Podobnie i ty,
gdy jak Marta zmęczysz się pośród
codziennych zajęć, usiądź wraz z Marią
u stóp Jezusa i słuchaj, co Pan będzie
mówić do ciebie”.

NABOŻEŃSTWA PASYJNE
Droga Krzyżowa:
piątek godz. 1700 dla dzieci oraz po
Mszy św. wieczornej około godz.
1830 dla dorosłych i młodzieży;
niedziela po Mszy św. z godz. 1500
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: niedziela godz. 1800
3

Biskup radzi też, co zrobić, żeby
rekolekcje były owocne, streszczając
zalecenia w jednym zdaniu, zaczerpniętym od świętego Bernarda: wstępuj w
rekolekcje cały, zostań samotny, wychodź inny.
„Wstępuj cały” – poświęć te kilka dni
na pracę duchową; przystąp do rekolekcji z ufnością, że Bóg, który z utęsknieniem wyczekuje twojego powrotu,
przebaczy ci dawne uchybienia i niewierności a na przyszłość obdarzy cię
swoimi łaskami; bądź gotów spełnić
wszystko, czego Bóg od ciebie zażąda,
bo On pragnie twojego dobra.
„Zostań samotny” – wycisz się, unikaj
światowego hałasu, spotkań, gadulstwa.
Daj sobie i Bogu czas. On mówi w
ciszy. Trzymaj na wodzy wyobraźnię,
opanuj ciekawość, uwolnij się od goryczy, niechęci, uprzedzeń.
„Wychodź inny” – usłyszane nauki
zastosuj do siebie, powzięte postanowienia zapisuj, żeby o nich nie zapomnieć. Przystąp do spowiedzi, najlepiej
generalnej.

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
Zachęcamy do praktykowania miłosierdzia poprzez włączenie się w akcje
charytatywne. W naszym kościele przez
cały okres Wielkiego Postu będzie
wystawiona puszka z napisem „JAŁMUŻNA POSTNA” oraz kosz na trwałe
i nieprzeterminowane produkty żywnościowe, które zostaną przekazane Parafianom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
Osoby, które chciałyby czynnie zaangażować się w pomoc najuboższym,
prosimy o kontakt z kancelarią
parafialną. Chcemy w nieodległej
przyszłości zbudować prężnie działający Parafialny Zespół Caritas, który
będzie wychodził naprzeciw potrzebom materialnym i duchowym ubogich i samotnych. Potrzebna jest
każda para rąk.
***

REKOLEKCJE
DLA LICEALISTÓW

KLUB SENIORA
Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat
Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza na
kolejne spotkanie, które odbędzie się we
wtorek 4 marca o godz. 16.00 w sali
kolumnowej na wikarówce. Spotkanie
na temat: „Fatima – Sprawa polska”
poprowadzi Ks. Prof. dr hab. Andrzej
Zwoliński.

Młodzież z VIII Liceum Ogólnokształcącego będzie przeżywać swoje
rekolekcje w dniach 6 – 9 kwietnia.
Szczegółowy plan rekolekcji dla dzieci
i młodzieży
gimnazjalnej
zostanie
podany przez katechetów w szkołach.

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77

PeKaO S.A. III O/Kraków:

NRB 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113

http://www.mikolaj.diecezja.pl/
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