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NIEDZIELA LAETARE 

30 marca 
 

Uważny obserwator zauważy, że 

dzisiejsza niedziela różni się od pozosta-

łych w Wielkim Poście. Kapłani porzu-

cają fioletowy kolor szat, przywdziewa-

ją ornat różowy. Smutne ołtarze, ogoło-

cone z kwiatów, mogą w ten jeden dzień 

zostać przybrane. Głośniej słychać mu-

zykę. Wszystko zdaje się powtarzać: 

Raduj się - Laetare! Raduj się, bo czas 

wielkanocnego świętowania jest już 

bliski.  

Niedziela Laetare przypada dokład-

nie w połowie Wielkiego Postu. Dla 

tych, którzy trud nawrócenia podjęli 

w Środę Popielcową, jest chwilą wy-

tchnienia. Dla pozostałych  sygnałem, 

że czas zacząć działać. Może zachętą do 

tego staną się myśli świętego Josemarii 

Escrivy z książki: „To Chrystus prze-

chodzi” w przekładzie Antoniego Kaj-

zerka z 1992 r. (wszystkie teksty pisane 

kursywą w niniejszym biuletynie są 

cytatami z tej pozycji). 

Nie wystarczy być w Kościele i po-

zwolić, aby lata uciekały. Pierwsze 

nawrócenie – niezapomniany moment, 

w którym zdaliśmy sobie sprawę z tego, 

o co Pan nas prosi - jest bardzo ważne, 

niemniej jeszcze ważniejsze i trudniejsze 

są nawrócenia następujące po nim. 

Wielki Post zobowiązuje nas do odpo-

wiedzi na podstawowe pytanie: czy 

czynię postępy na drodze wierności 

Chrystusowi? Nie można stać bezczyn-

nie. Trzeba iść do przodu. Pamiętajcie, 

co powiedział święty Augustyn: Jeśli 

powiesz „dość”, jesteś zgubiony. Staraj 

się zawsze iść do przodu, nie ustawaj. 

Nie trwaj w tym samym miejscu, nie 

cofaj się ani też nie zbaczaj z drogi.  

Tegoroczny Wielki Post nie może 

być uważany jako jeszcze jedno powtó-

rzenie okresu w cyklu liturgicznym. To 

moment jednorazowy, Boża pomoc, 

z której trzeba skorzystać. Jezus przy-

chodzi do nas dziś, teraz i oczekuje na-

szej wielkiej przemiany.  

Starajcie się wraz ze mną zrozumieć 

cud Bożej miłości: Pan wychodzi nam na 

spotkanie, oczekuje nas na skraju drogi 

w taki sposób, abyśmy musieli Go za-

uważyć. Sam nas woła. Trzeba odpowie-

dzieć, mówić: oto jestem, przecież mnie 

wołałeś. Muszę zdecydować, aby czas 

Wielkiego Postu nie przepłynął bez śla-

du jak woda po kamieniach. Muszę po-

zwolić się zamoczyć, obmyć, przemienić, 

nawrócić, na nowo skierować się do 

Pana, kochając Go tak, jak On chce być 

kochany.  
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REKOLEKCJE PARAFIALNE 
 

W niedzielę 30 marca rozpoczyna-

my na wszystkich Mszach Świętych 

rekolekcje parafialne. Poprowadzi nas 

w nich zajmujący się kulturą i ducho-

wością średniowiecza franciszkanin, 

o. dr Andrzej Zając, rektor i wycho-

wawca w Wyższym Seminarium Du-

chownym Franciszkanów. Będziemy 

wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie: 

„Jak odzyskać radość życia?”. 

Kontynuacja: poniedziałek, wtorek, 

środa (31 marca – 2 kwietnia): 

Msza święta z nauką rekolekcyjną 

o godz. 8 i 18; 

modlitewne czuwanie przed Najświęt-

szym Sakramentem po Mszy św. wie-

czornej; 

możliwość spowiedzi w środę w godz. 

6
30

-8
30 

oraz 16
30 

– 18
30

. 
 

W tym samym czasie odbędą się  reko-

lekcje dla dzieci i młodzieży z Zespołu 

Szkół nr 1. Poprowadzi je franciszkanin 

o. Piotr Dąbek. Natomiast młodzież 

z VIII LO będzie przeżywać swoje 

rekolekcje w dniach 6-9 kwietnia. 
 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

Chorych będziemy odwiedzać w sobotę 
12 kwietnia od godz. 9.00. Zgłoszenia 
przyjmujemy w kancelarii parafialnej. 

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 

Obecny tydzień jeszcze raz daje nam 

okazję do rozważenia i przeżycia mo-

mentów kończących ziemską drogę Jezu-

sa. Najróżniejsze sposoby wyrażania 

pobożności w ciągu tych dni kierują 

naszą uwagę na Zmartwychwstanie, 

które – jak pisze św. Paweł – jest pod-

stawą naszej wiary. Nie przebiegajmy 

jednak zbyt prędko tej drogi, nie zapo-

minajmy o czymś oczywistym, co jednak 

czasem umyka nam z pamięci: nie mo-

żemy uczestniczyć w Zmartwychwstaniu 

Pana, jeśli nie zjednoczymy się z Nim 

w Jego Męce i Śmierci.  

WIELKI CZWARTEK 
 

18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej  
(bezpośrednio po niej przeniesienie 
Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja 
do godz. 24.00) 
22.00 Gorzkie Żale 

Wszystkie słowa są zbyt ubogie, aby 
wytłumaczyć, chociażby w przybliżeniu 
tajemnicę Wielkiego Czwartku. Z drugiej 
jednak strony, nie tak trudno wyobrazić 
sobie przynajmniej część uczuć Serca 
Jezusowego w ten ostatni wieczór spę-
dzony ze swoimi przed ofiarą na Kalwa-
rii. 

Dla przykładu weźcie tak ludzkie 
doświadczenie jak pożegnanie dwojga 
kochających się ludzi. Chcieliby zawsze 
być razem, lecz obowiązek albo jakaś 
inna przyczyna zmusza ich do rozstania. 
Pragną żyć razem, ale nie mogą. Nawet 
największa ludzka miłość jest ograni-
czona i musi odwoływać się do symboli: 
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żegnający się wymieniają pamiątki, 
czasem fotografie z tak gorącą dedyka-
cją, że dziwić się można, dlaczego pa-
pier się nie zapali. I niczego więcej 
uczynić nie mogą, ponieważ moc stwo-
rzeń nie jest tak wielka jak ich miłość.  

Czego my nie potrafimy, potrafi 
Bóg i doskonały człowiek. Nie zostawia 
symbolu lecz rzeczywistość: siebie sa-
mego. Idzie do Ojca, ale także będzie 
trwał wśród ludzi. Nie daje nam prezen-
tu, który by Go przypominał, jakąś po-
dobiznę, co blednie jak tracąca kolor 
fotografia, pożółkła i bez znaczenia dla 
tych, którzy nie byli bohaterami owego 
serdecznego momentu. Nasz Pan, Jezus 
Chrystus, jakby nie wystarczyły inne 
dowody miłości, ustanawia Eucharystię, 
abyśmy mogli mieć Go zawsze blisko 
i w miarę naszych możliwości pojąć, że 
ten, który niczego nie potrzebuje, chce 
jednak być z nami.(…) 

Nie kocha Chrystusa, kto nie kocha 
Mszy świętej, kto nie czyni wysiłków, 
aby przeżywać ją pogodnie i spokojnie, 
pobożnie i z miłością. Miłość sprawia, 
że kochani stają się delikatni; aby strzec 
swej miłości zwracają uwagę nawet na 
bardzo drobne szczegóły, co świadczy 
o rozkochanym sercu. W ten właśnie 
sposób powinniśmy uczestniczyć w Mszy 
świętej. Zawsze uważałem, że ci, którzy 

chcą słuchać krótkiej Mszy świętej, tą 
tak mało elegancką postawą demonstru-
ją, że jeszcze nie zdali sobie sprawy 
z tego, co oznacza Msza święta. 

W Wielki Czwartek ogarniamy mo-
dlitwą naszych kapłanów, dziękując, 
że kiedyś powiedzieli Bogu „tak”, by 
codziennie umożliwiać nam spotkanie 
z naszym Panem. W sposób szcze-
gólny pamiętamy o Ks. Robercie 
Majce, który tego dnia obchodzi swo-
je imieniny. Cieszymy się też razem 
z dziećmi przeżywającymi rocznicę 
I Komunii Świętej. 

 
WIELKI PIĄTEK 

 

15.00 Droga Krzyżowa 
18.00 Liturgia Wielkiego Piątku 
(bezpośrednio po niej adoracja do 
godz. 24.00) 
22.00 Gorzkie Żale 

W ciągu trzech lat przebywania 

z uczniami Jezus nieustannie powtarza, 

że Jego życiem jest wypełnianie woli 

Tego, który Go posłał. I wreszcie wcze-

snym popołudniem pierwszego Wielkie-

go Piątku, Jego Ofiara się wypełniła. 

Skłoniwszy głowę wyzionął ducha. Jezus 

poniżony ciężarem Krzyża, na którym 

zawisły wszystkie ludzkie winy, umiera 

z powodu siły i nikczemności naszych 

grzechów. Medytujemy Pana poranione-

go od stóp po głowę z miłości do nas. 

Widząc Jezusa zamienionego w strzęp, 

Jego bierne ciało upokorzone Krzyżem, 

a potem powierzone Matce, można by 

wnioskować, że jest to najbardziej ja-

skrawa scena porażki. Gdzie znajdują 

się tłumy, które Mu towarzyszyły? 

I Królestwo, którego przyjście zapowia-

dał? Niemniej nie jest to przegrana, lecz 

zwycięstwo: teraz jesteśmy bliżej Zmar-

twychwstania niż kiedykolwiek, bliżej 

manifestacji chwały, którą osiągnął 

przez Swoje posłuszeństwo.(…) 

Wielki Tydzień nie może być tylko 

czystym wspomnieniem, lecz rozważa-
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niem tajemnicy Jezusa, która ma swoje 

przedłużenie w nas. Chrześcijanin ma 

być alter Christus, drugim Chrystusem, 

ma działać w duchu posłuszeństwa woli 

Bożej, uwieczniając misję Boga Czło-

wieka. 

WIELKA SOBOTA 
 

Święcenie pokarmów od 10.00 do 
17.00 co pół godziny. 

Rozpoczęcie obrzędów Wielkosobot-
nich o godz. 18.00 

Spowiedź w Wielkim Tygodniu: 

Poniedziałek – Środa: 
6.30 - 7.30  i  17.30  - 18.30  
Czwartek: 6.30 - 7.30  i  17.30 - 17.45 
Piątek i Sobota: cały dzień od 6.00 

 

WIELKANOC - 20 kwietnia 
 

Msza Święta i procesja rezurek-

cyjna o godz. 6.00. Niech dobre przy-

gotowanie do Świąt zaowocuje rado-

snym wyznaniem w poranek wielka-

nocny: 

Oto nasz Bóg, Ten, któremu za-

ufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, 

w którym złożyliśmy naszą ufność; 

cieszmy się i radujmy z jego zbawie-

nia. (Iz 25, 9) 
 

KANONIZACJA 

 BŁ. JANA PAWŁA II 
 

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 

(27 kwietnia) bł. Jan Paweł II zostanie 

ogłoszony świętym. Przygotowując się 

do tego wydarzenia, wyruszymy 

w kolejną pielgrzymkę jego śladami 

w sobotę 5 kwietnia. Tym razem uda-

my się na Podhale. Odwiedzimy Ludź-

mierz, Bachledówkę, Księżówkę, Krzep-

tówki. Koszt 40 zł. Zapisy w kancelarii 

parafialnej w godzinach urzędowania. 
 

KLUB SENIORA 
 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza na 

kolejne spotkanie, które odbędzie się we 

wtorek 1 kwietnia o godz. 16.00 w sali 

kolumnowej na wikarówce. Spotkanie 

na temat: „Media – gdzie prawda, 

gdzie fałsz?” poprowadzi nasz były 

wikariusz a obecnie pracownik UPJP II, 

ks. dr Bolesław Karcz, prezes Stowarzy-

szenia Dziennikarzy Katolickich. 

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77 
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http://www.mikolaj.diecezja.pl

 


