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ZMARTWYCHWSTAŁ? 

Niespełna półtora roku temu me-

dia rozpisywały się o sondażu prze-

prowadzonym przez TNS z którego 

wynikało, że mniej niż połowa Pola-

ków (47%) wierzy w zmartwychwsta-

nie Jezusa, jeszcze mniej uznaje, że 

dusza jest nieśmiertelna. Oznaczałoby 

to, że co drugi katolik jest niewierzą-

cy! Do tych wszystkich spośród nas, 

którzy odrzucają podstawowe prawdy 

wiary, zwraca się św. Paweł w roz-

dziale 15. Listu do Koryntian: „Jeśli 

Chrystus nie zmartwychwstał, darem-

ne jest nasze nauczanie, próżna jest 

także wasza wiara.(…) Jeżeli tylko 

w tym życiu w Chrystusie nadzieję 

pokładamy, jesteśmy bardziej od 

wszystkich ludzi godni politowania. 

(…) Skoro zmarli nie zmartwychwsta-

ją, to jedzmy i pijmy, bo jutro po-

mrzemy.” 

To już nie jest tylko logiczne ro-

zumowanie. Wyraźnie daje się odczuć 

wzburzenie Apostoła, tego samego, 

który niegdyś prześladował chrześci-

jan, ale spotkał na swojej drodze 

Zmartwychwstałego. Ba, rozmawiał 

z Nim, doświadczył Jego mocy i na-

wrócił się. Paweł wie, gdzie jest 

Prawda. Nie chce i nie może tej wie-

dzy zatrzymać dla siebie, ponieważ 

Ewangelia jest dla wszystkich. Kto ją 

przyjął, ten się nią dzieli. Kto do-

świadczył Boga, będzie o Nim opo-

wiadał, będzie do Niego prowadził 

braci. Dla ich dobra. Bezinteresownie. 

I św. Paweł prowadzi. Tymczasem  

widzi, że niektórzy przeinaczają jego 

naukę, prowadzą lub dają się prowa-

dzić na manowce. Co więc robi? Jesz-

cze raz tłumaczy, świadczy, podaje 

argumenty, przypomina, a kiedy trze-

ba wstrząsa: „Ocknijcie się naprawdę 

i przestańcie grzeszyć! Są bowiem 

wśród was tacy, co nie uznają Boga. 

Ku waszemu zawstydzeniu to mó-

wię.”  

 
WIERZĘ… 

Tylko jaka jest ta moja wiara? 

Czy daje mi nadzieję? Czy mnie roz-

świetla? Czy wnosi radość i pokój 

w moje życie? Czy mnie prowadzi? 

Jaka jest jej temperatura? Wierzę, 

więc nie odrzucam Boga. Pytanie czy 
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się z Nim przyjaźnię, czy tylko Go 

toleruję. Św. Jan w 3. rozdziale Apo-

kalipsy zanotował takie słowa: „Obyś 

był zimny albo gorący. A tak skoro 

jesteś letni, chcę cię wyrzucić z mych 

ust”. Moja letniość sprawia Bogu 

przykrość. Nie może się na nią zgo-

dzić co najmniej z dwóch powodów. 

Po pierwsze – to Go obraża. [Jest 

Świętym Bogiem, Królem Królów, 

a ja okazuję Mu lekceważenie.] Po 

drugie –przynosi mi szkodę. Taka 

postawa to nic innego niż trwanie 

w złudzeniu, w kłamstwie, że świetnie 

sobie bez Boga poradzę, że Go nie 

potrzebuję. W świetle wiary nie ma 

bardziej dramatycznej sytuacji niż 

być letnim chrześcijaninem. Dlacze-

go? Ponieważ wcześniej czy później 

przyjdą trudności, doświadczenia, 

ciemności. I co wtedy? Bardzo trudno 

będzie mi zrozumieć sens krzyża, jeśli 

odgrodziłem się od Boga. Zbuntuję się 

albo wpadnę w rozpacz. Jak więc żyć? 

Wszystkie odpowiedzi zawarte są 

w Ewangelii, która opowiada praw-

dziwą historię Wielkiej Miłości. Nie 

jest to historia zamknięta, skończona. 

Nie może być taką, ponieważ dotyczy 

ciebie. To historia o wszechmogącym 

Bogu, który oszalał z miłości do cie-

bie. Trudno Mu znieść rozłąkę z tobą. 

Cierpi z powodu twojej nędzy, twoje-

go zagubienia. Płacze za każdym 

razem, gdy cierpisz, gdy się zranisz, 

gdy upadniesz. To historia o Bogu, 

który walczy o ciebie, chce przyjść ci 

z pomocą pod warunkiem, że Mu na 

to pozwolisz. Jaką cenę jest w stanie 

za ciebie zapłacić? Najwyższą. Umie-

ra za ciebie. 

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

I jeszcze raz, a może pierwszy, 

mogę przeżyć tę historię, zgodzić się 

na nią, wejść w nią. Mogę postawić 

pytanie: „co takiego wydarzyło się 

w tych dniach w Jerozolimie?” 

i patrzeć, słuchać, próbować pojąć, 

pamiętając o jednym: TO WSZYSTKO 

DLA MNIE.   
 

WIELKI CZWARTEK 

Gromadzimy się wokół Chrystusa 
Pana jak uczniowie na Ostatniej Wie-
czerzy. Uczestniczymy w tych samych 
wydarzeniach. Ten sam Jezus zapra-
sza nas do wspólnego stołu. Weźmie 
chleb i wino, i przemieni je w swoje 
Ciało i Krew, aby nas nakarmić.  
Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam 
Testament miłości, mimo nocy zdrady 
i niewierności, mimo bliskiej męki 
i śmierci krzyżowej. Tym Testamentem 
jest On sam. Pozostał z nami pod 
osłoną znaków sakramentalnych, 
zwłaszcza Eucharystii i kapłaństwa, 
których ustanowienie dziś wspomina-
my. 
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Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 18.00. Po Mszy św. przenie-
sienie Pana Jezusa do Ciemnicy 
i adoracja.  
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.  
Zakończenie adoracji o godz. 24.00. 

 
WIELKI PIĄTEK 

 

Jest dniem smutku, „bo zabrano nam 
Pana”. Przez udział w dzisiejszej 
liturgii dajemy znak naszej wiary. 
Stajemy pod krzyżem, by prosić 
o miłosierdzie i przebaczenie dla nas 
i całego świata. Patrzymy na krzyż 
z miłością i dziękczynieniem. 
Odkryty ołtarz przypomina nam, że 
Kościół nie sprawuje dzisiaj Euchary-
stii. Przypomina nam również uniżenie 
Chrystusa i odarcie Go z szat dla 
naszego wywyższenia. 
 
Droga krzyżowa z uczczeniem reli-
kwii Krzyża Św. o godz. 15.00. 
Rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piąt-
ku o godz. 18.00. Składają się na nią: 
liturgia słowa, adoracja Krzyża, Ko-
munia św., przeniesienie Pana Jezusa 
do grobu i adoracja. 
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.  
Zakończenie adoracji o godz. 24.00. 

W Wielki Piątek obowiązuje post 
ilościowy i wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych bez możliwości 
dyspensy.  

 

WIELKA SOBOTA 
 

Ta wigilijna liturgia jest czuwaniem 

na cześć Pana, by razem z Nim po-

wstać do nowego życia. Ważnymi 

znakami są dziś ciemność i światło. 

W ciemności człowiek czuje się źle, nie 

widzi drugiego człowieka, nie widzi 

drogi wyjścia, czuje się opuszczony,  

osamotniony. W liturgii w taką ciem-

ność wkracza światło, zapalony Pas-

chał – świeca, która rozjaśni mroki. 

Takim światłem dla świata pozostaje 

nadal zmartwychwstanie Jezusa. On 

rozproszył wszelkie ciemności, wska-

zał drogę wyjścia.  

Rozpoczęcie liturgii Wielkiej Soboty 
o godz. 18.00 
Święcenie pokarmów od 10.00 do 
17.30 co pół godziny. 

 

Spowiedź w Wielkim Tygodniu: 
 
Od poniedziałku do środy:    
pół godziny przed każdą Mszą św. 
W Wielki Czwartek    
17 - 17.45  oraz 21-24 
W Wielki Piątek 6 -17.45  i  21-24 
W Wielką Sobotę 6 -17.45 

 

WIELKANOC 
  

Msza św. i procesja rezurekcyjna 
w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego o godz. 6.00 rano.  
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Z radością chcemy pójść i ogłosić 

światu, że Chrystus nie jest pogrzeba-

ny, zamknięty w grobie. Chrystus żyje 

i daje nam życie.  

* * * 

Wszystkim Parafianom, Gościom 

i modlącym się w naszym kościele 

składamy najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Zmartwychwstały oddali od 

Was smutki i niepokoje. 

Niech da Wam zrozumienie Swo-

ich dzieł.  

Niech otworzy Wasze oczy, tak 

aby mogły oglądać wielkie rzeczy, 

które Bóg czyni. 

Niech ożywi Waszą wiarę w moc 

przekazanej nam Ewangelii. 

Radosnego Alleluja! 
 

* * * 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy włączyli się w naszą akcję 

zbiórki żywności dla potrzebujących. 

Niech Pan wynagrodzi Wam Waszą 

hojność. Niech obdarzy Was wszelki-

mi dobrami.  

* * * 

 

KLUB SENIORA 
 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza 

na kolejne spotkanie, które odbędzie 

się w czwartek 8 kwietnia o godz. 

16.00 w sali kolumnowej na wikarów-

ce. Tym razem swoimi doświadcze-

niami na temat: „Kontakty polsko-

litewskie dziś na podstawie polskiej 

szkoły w Wilnie”, podzieli się 

ks. Stanisław Maślanka. 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC 

REMONTOWYCH  

 

Pragniemy poinformować, że na 

początku marca b.r. Społeczny Komi-

tet Odnowy Zabytków Krakowa od-

niósł się pozytywnie do złożonego 

przez nas wniosku, przyznając nam 

dotację na kontynuację prac przy de-

koracji malarskiej wnętrza naszego 

kościoła. Otrzymamy na ten cel 

255.994,24 zł. 

Po konsultacjach z wykonawcą 

robót ustalono, że w tym roku prace 

obejmą sklepienie nawy głównej wraz 

ze ścianami tarczowymi. Konserwacja 

polichromii rozpocznie się tuż po 

Świętach Zmartwychwstania Pańskie-

go i potrwa prawdopodobnie do końca 

września. Liczymy, że w tym czasie 

uda się odsłonić, zabezpieczyć i jeśli 

trzeba zrekonstruować zabytkowe 

malowidła. Konserwatorzy przepro-

wadzą w tym celu kosztowne badania.  

Przyznana dotacja pokryje 90% 

kosztów realizacji zadania. Parafia 

musi wnieść wkład własny w wysoko-

ści 28.443,80 zł. To niebagatelna 

suma przy niedzielnej składce oscylu-

jącej w granicach 2.500 zł, w całości 

przeznaczanej na bieżące utrzymanie 

kościoła. Apelujemy do wszystkich, 

którzy mogą i chcą pomóc w przywra-

caniu piękna naszemu kościołowi. 

Poniżej zamieszczony jest numer 

konta parafialnego. Ofiary można 

również składać na tacę w opisanych 

kopertach lub przekazywać osobiście 

w kancelarii parafialnej. 

 

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 

www.parafiamikolaj-krakow.pl 

http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

