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NAWRÓCIĆ SIĘ…
„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” (por. Mt 9,13)
Jakie to wzruszające, że Bóg powołuje
właśnie grzeszników i że oni są Mu po-
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W naszym codziennym życiu nawróceni, ci, którzy spotykają się na Mszy
świętej, nabożeństwach, też muszą nawracać się do Boga.
Mówiliśmy nieraz, że wciąż życie odrywa nas od Boga. Nie tylko grzech, ale
i zmęczenie, rozczarowanie, humory.
Do Boga trzeba stale powracać, nawet
będąc pobożnym człowiekiem.
Ks. Jan Twardowski, Weź swój krzyż

NABOŻEŃSTWA PASYJNE
Droga Krzyżowa:

piątek - godz. 1700 dla dzieci
trzebni. Przez nich działa wielkie rzeczy.
Jakich grzeszników Bóg potrzebuje?
Tych, którzy stale się nawracają, stale
żyją duchem pokuty, Wielkiego Postu,
duchem Gorzkich żalów, drogi krzyżowej, którzy czują swoją słabość, a jednocześnie tęsknią za Panem Bogiem. Litania
do Wszystkich Świętych to litania do
grzeszników, którzy szukali pokuty.
Święty Piotr zaparł się Jezusa… Święty
Tomasz zwątpił w Jezusowe zmartwychwstanie… Święta Teresa z Limy przez
trzydzieści lat cierpiała na oschłość duszy.
Nie mogła ani się modlić, ani skupić…
Trzeba mieć świadomość swojej grzeszności i tego, że Bóg powołuje nas do
ciągłego nawracania się. (…)

godz. 1830 dla dorosłych;
niedziela - po Mszy św. o godz.1500.
Gorzkie Żale: niedziela - godz.1800
Za pobożny udział w nabożeństwach
pasyjnych można uzyskać dar odpustu
zupełnego pod zwykłymi warunkami.
W piątki Wielkiego Postu można także
uzyskać odpust zupełny za pobożne
odmówienie po Komunii św. przed
wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy:
Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed obliczem
Twoim i z największą żarliwością
ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości
w serce me wlać raczył wraz z praw-

ten cel ma sens. Jeżeli idziemy do celu,
to wiele pytań nie ma sensu. Na przykład: Dlaczego cierpię? Dlaczego się
męczę? Dlaczego tyle na drodze kamieni? Jeżeli idę do celu, to tylko ten cel ma
sens, a wszystko to, co na drodze boli,
jest prawdziwe, ale nie najważniejsze,
nie najbardziej istotne.
Do jakiej niebieskiej Jerozolimy idziemy? Idziemy do Boga, który jest
w każdym z nas (…), który chce mieszkać poprzez nas w świecie pomiędzy
ludźmi..

dziwą za grzechy moje skruchą i mocną
wolą poprawy; podczas gdy z wielkim
wzruszeniem i głęboką boleścią duszy
mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam
i myślą się w nich zatapiam, mając
przed oczyma, co już mówił o Tobie,
o dobry Jezu, święty król, prorok Dawid : "Przebili ręce moje i nogi moje,
policzyli wszystkie kości moje". Amen.
REKOLEKCJE PARAFIALNE

3 do 6 marca 2013
Głosi ks. Damian Stachowiak CR

Ks. Jan Twardowski, Weź swój krzyż

ROZPOCZĘCIE:
niedziela 3 marca na wszystkich Mszach
św. (na godz. 930 szczególnie zapraszamy
młodzież, a na 1130 dzieci)
KONTYNUACJA:
poniedziałek, wtorek i środa (zakończenie)
godz. 800 i 1800 Msza św. z nauką
Szczegółowy plan rekolekcji dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej zostanie podany
przez katechetów w szkołach.

ZWYCZAJE WIELKOPOSTNE
Zgodnie z wielowiekową tradycją
w dwóch ostatnich tygodniach Wielkiego Postu zasłania się w kościołach krzyże fioletową tkaniną, zdejmowaną dopiero podczas liturgii Wielkiego Piątku.
Zwyczaj ten sięgający korzeniami
XIII wieku ma bardzo bogatą wymowę.
Wprowadzono go w czasach, gdy krzyże
różniły się od dzisiejszych krucyfiksów.
Otóż w Średniowieczu były one przede
wszystkim znakiem zwycięstwa. Z tego
powodu nie przedstawiano na nich postaci umęczonego, lecz zmartwychwstałego Chrystusa. Królowały tzw. crux
gemmata – krzyże wysadzane drogimi
kamieniami. Nic więc dziwnego, że

NIEDZIELA LAETARE

10 marca
W samym środku Wielkiego Postu (…)
w czwartą niedzielę, nagły wybuch radości:
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Pójdziemy do domu Pańskiego!
Już stoją nasze nogi w twych bramach,
o Jeruzalem. (Ps 122, 1-2)

Iść nie znaczy leżeć. Iść nie znaczy czekać… Ile trudów, ile zmęczenia, odcisków, porwanych butów i zelówek, ile
opuchniętych, pokaleczonych nóg towarzyszy tym, którzy idą do celu.
Jeżeli idziemy do jakiegoś celu, to tylko
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się
od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, ma swoje centrum w wigilii Paschalnej i kończy się drugimi nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum jest więc celebracją trzech zbawczych wydarzeń., jest to „Misterium
Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego”. Kościół
towarzyszy swemu Panu w Jego Męce,

w okresie Wielkiego Postu, czasu umartwienia, ukrywano owe znaki bogactwa
i tryumfu.
Oczywiście nie jest to jedyne objaśnienie. Zasłona, swoiste oddzielenie,
wyraża prawdę o naszej grzeszności,
stojącej w sprzeczności ze świętością
Boga. Grzesznik nie może bezkarnie
podnosić wzroku, wpatrywać się w swojego Stwórcę i Zbawiciela, musi wcześniej podjąć drogę nawrócenia. Wskazuje
na to również kolor zasłony, symbol żalu
i pokuty, jakim każdy powinien oddać się,
zanim podniesie oczy na majestat Boski.
Zasłona opowiada również o poniżeniu, wyniszczeniu Chrystusa dla nas.
Przypomina, że w czasie Męki ukrył On
swoje bóstwo, stając się zgorszeniem dla
Żydów, głupstwem dla pogan, a dla nas
mocą i mądrością (por. 1 Kor 1, 22-24).
NIEDZIELA PALMOWA
Święcenie palm podczas wszystkich Mszy
św., a po Mszy św. o godz. 11.30 tradycyjnie odbędzie się konkurs na najładniejszą palmę.
WIELKI TYDZIEŃ

Spowiedź w Wielkim Tygodniu:
Od poniedziałku do środy
6.30 - 7.30 i 17.30 - 18.30
W Wielki Czwartek
6.30 - 7.30 i 17.30 - 17.45
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę
cały dzień od 6.00.

trwa na modlitwie w czasie Jego spoczynku w grobie i uroczyście świętuje
Jego zmartwychwstanie.

PRZEDŚWIĄTECZNE
ODWIEDZINY CHORYCH

WIELKI CZWARTEK

Z kalendarza liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej

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.

Chorych, którzy nie korzystają z posługi duszpasterskiej w I piątki lub I soboty miesiąca będziemy odwiedzać w Wielką Środę, 27 marca, od godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej.
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WIELKI PIĄTEK

JAŁMUŻNA POSTNA

Droga Krzyżowa o godz. 15.00.
Rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piątku
o godz. 18.00. Składają się na nią: liturgia słowa, adoracja Krzyża i Komunia
św., przeniesienie Pana Jezusa do grobu i adoracja.
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.
Zakończenie adoracji o godz. 24.00.

W poranek Wielkiej Niedzieli, o godz.
6.00 rano, zbierzmy się licznie w naszym kościele parafialnym, by uczestniczyć w Mszy św. i Procesji Rezurekcyjnej.

Wielu chrześcijan mylnie sądzi, że
dawanie jałmużny jest tylko radą, zaleconą tym, którzy dążą do doskonałości.
Tymczasem jest to obowiązek, ciążący
na tych wszystkich, którzy mają więcej,
aniżeli im potrzeba do utrzymania życia
i zaspokojenia słusznych wymagań
swego stanu. (…) Obowiązek ten ogłosił
sam Bóg już w Starym Testamencie,
w Nowym Chrystus Pan (…) zagroził
wyrokiem potępienia na sądzie tym,
którzy Mu tutaj w postaci głodnych,
spragnionych, nagich i chorych odmówią litości. (…)
Za czasów św. Jana Kantego był
zwyczaj, że gdy profesorowie Akademii
Krakowskiej siedzieli przy stole, a służący oznajmił przyjście ubogiego, mówiąc: „Ubogi przyszedł”, najstarszy
z zasiadających odpowiadał: „Chrystus
przyszedł”, a wszyscy wstawali i sadzali
biednego przy stole. Kiedy i do ciebie
zbliży się ubogi, niech ci zawsze Anioł
Stróż szepnie: „Chrystus się zbliża”.
Uczcij wtedy w nim Chrystusa.
J.S. Pelczar, Życie duchowe

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

***

W Wielki Piątek obowiązuje post ilościowy i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych bez możliwości dyspensy.
WIELKA SOBOTA
Święcenie pokarmów od 10.00 do 17.00
co pół godziny.
Rozpoczęcie obrzędów Wielkosobotnich o godz. 18.00
WIELKANOC
31 marca

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!

KLUB SENIORA
Opiekun Klubu seniora, ks. Prałat
Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza na
kolejne spotkanie, które odbędzie się we
wtorek 5 marca o godz. 16.00 w sali
kolumnowej na wikarówce. Spotkanie
na temat: „Czy dziś potrzebni są egzorcyści?” poprowadzi dr Jadwiga Zięba.

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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