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REKOLEKCJE WIEKOPOSTNE 
W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 

28 lutego-2 marca 
 

Rekolekcje wielkopostne rozpocz-
niemy w III Niedzielę Wielkiego 
Postu tj. 28 lutego podczas wszyst-
kich Mszy św. W kolejnych dniach 
(poniedziałek, wtorek i środę) za-
praszamy na Mszę św. z nauką 
rekolekcyjną o godz. 8 i 19. 
Rekolekcje wygłosi ks. Sławomir 
Kołata, Wicerektor Krakowskiego 
Seminarium Duchownego. 
Możliwość spowiedzi w niedzielę 
podczas Mszy św., w poniedziałek 
i wtorek przed Mszą św., w środę 
od 7-8 i 18-19.  

 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE 
W KOŚCIELE PARAFIALNYM  

 

Droga Krzyżowa: 
 piątek godz. 17.00 

(dla dzieci)  
 piątek bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej około 18.30 
(dla dorosłych i młodzieży) 

 niedziela po Mszy św. z godz. 
15.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym: niedziela godz. 18.00. 

 
ZAMYŚLENIA WIELKOPOSTNE 
NAD BOŻYM MIŁOSIERDZIEM 

Ks. dr Edward Pasteczko 

Cierpiał i umarł z miłości do nas 
W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Naj-

świętszej Ofiary. Stajemy na Kalwarii obok 

krzyża Pana, by adorować Tego, który 

cierpi i umiera z miłości do nas. To oczy-

wiste, że każdy z nas boi się cierpienia. Jezus 

również przeżywał trwogę konania i mo-

dlił się w Ogrójcu, aby -jeśli to możliwe - 

kielich cierpienia został od Niego oddalo-

ny. Ale zakończył swoją rozmowę z Ojcem 

ufnym: „Jednak nie moja wola, lecz Twoja 

niech się stanie!” (Łk 22, 42). 

Pod krzyżem 
Wsłuchujemy się w słowa przejmującej 

pieśni proroka Izajasza o cierpiącym Słu-

dze Jahwe, który był „Wzgardzony i ode-

pchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojo-

ny z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się 

twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mie-

liśmy Go za nic" (53,3). U stóp krzyża staje-

my obok Maryi i Jana. Spójrzmy oczyma 

umiłowanego ucznia na to wydarzenie, które 

stało się źródłem naszego ocalenia i roz-

ważmy jeszcze raz opis męki naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. 

Miłość bez miary 
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Św. Jan - naoczny świadek - jedyny apo-

stoł, który pozostał wierny aż po krzyż, 

ukazuje nam Jezusa cierpiącego, który 

„umiłowawszy swoich (...), do końca 

ich umiłował” (J13,1). Św. Franciszek 

Salezy mawiał: „Jedyną miarą miłości 

jest miłować bez miary”. Taka jest 

właśnie miłość Chrystusa. Otwarte ra-

miona i otwarte serce na każdego 

człowieka. „Ojcze, przebacz im” 

(Łk 23,34). Jeśli św. Jan w swym liście 

zapisał słowa, które są odkryciem 

najgłębszej prawdy: Deus caritas est - 

„Bóg jest miłością” (1 J 4, 8), to 

z pewnością źródłem tej wiedzy jest 

„mądrość Krzyża”. W znanej pieśni 

pasyjnej śpiewamy: „W krzyżu cier-

pienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu 

miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz 

pojąć może, ten nic nie pragnie, ni 

szuka”. 

Chrystus ukrzyżowany ukazuje au-

tentyczny sens wolności 
Oto najważniejsza nauka płynąca 

z krzyża: „Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne” 

(J 3, 16). Dlatego Kościół przez wieki 

wpatruje się w krzyż Chrystusa, bo 

w nim znajduje odpowiedź na pytania 

o godność i wolność osoby ludzkiej: 

„Zwłaszcza w Chrystusie ukrzyżowa-

nym znajduje Kościół odpowiedź na 

nurtujące dziś tak wielu ludzi pytanie 

o to, czy posłuszeństwo wobec uni-

wersalnych i niezmiennych norm 

moralnych może wyrażać szacunek 

dla wyjątkowości i niepowtarzalności 

każdej ludzkiej osoby i nie zagrażać jej 

wolności i godności. Kościół ma taką 

samą świadomość otrzymanej misji jak 

apostoł Paweł: «Posłał mnie Chrystus, 

(...) abym głosił Ewangelię, i to nie 

w mądrości słowa, by nie zniweczyć 

Chrystusowego krzyża. (...) my głosi-

my Chrystusa ukrzyżowanego, który 

jest zgorszeniem dla Żydów, a głup-

stwem dla pogan, dla tych zaś, którzy 

są powołani, tak spośród Żydów, jak 

i spośród Greków, Chrystusem, mocą 

Bożą i mądrością Bożą» (1 Kor 1, 23-24). 

Chrystus ukrzyżowany objawia auten-

tyczny sens wolności, w pełni go 

realizuje poprzez całkowity dar 

z siebie i powołuje swoich uczniów do 

udziału w tej samej wolności” (św. Jan 

Paweł II, Veritatis splendor, 85). 

Jedyna droga 
U podstaw grzechu pierworodnego 

leży fałszywy obraz wolności, który 

szatan zaszczepił w sercu i umyśle 

człowieka. Będziesz wolny, gdy sta-

niesz się niezależny od Bożych praw, 

będziesz wolny, gdy odrzucisz Boga. 

Wówczas to ty będziesz decydował, 

co jest dobre, a co złe. Zbawiciel 

świata jest posłuszny Ojcu aż do 

śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jezus 

cierpiący, poniżony i wzgardzony jest 

wolny od nienawiści, od chęci zemsty 

i odwetu. Modli się w godzinie naj-

większego cierpienia: „Ojcze, prze-

bacz im, bo nie wiedzą, co czynią” 

(Łk 23, 34). To jest ta wielka absolu-

cja, poprzez którą dokonuje się zba-

wienie świata. Dobry Łotr jako pierw-

szy z grzeszników korzysta z otwarte-

go źródła Bożego miłosierdzia: „Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa. Jezus mu odpowie-

dział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 

ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 42-

43). 

Nie ma innej drogi do raju, jak 

przez zbawczą mękę Chrystusa. 
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„Dla Jego bolesnej Męki miej miło-

sierdzie dla nas i całego świata” - 

modlimy się w Koronce do Bożego 

miłosierdzia. 

Zejść w głąb 
Współczesny świat ucieka przed krzy-

żem, przed cierpieniem. I może dlate-

go życie prowadzone jest często 

w pośpiechu i powierzchownie. Do-

piero, gdy przychodzi jakieś doświad-

czenie, choroba, wypadek, śmierć 

kogoś bliskiego, gdy odczuwamy 

ciężar krzyża codzienności, pojawiają 

się pytania, na które nie znajdziemy 

odpowiedzi w zgiełku świata, czy na 

stoiskach supermarketów. Musimy 

szukać głębiej odpowiedzi na pytanie 

o sens życia, sens cierpienia i śmierci. 

Napisał kiedyś Roman Brandstaetter: 

Ilekroć zagubisz swój czas, młodzień-

cze, 

Przyłóż ucho do ramion krzyża, 

A on wskaże ci dokładną godzinę - 

Krzyż nieustających zegarów, 

Krzyż nieustającego czasu, 

Krzyż nieustających mechanizmów. 

Pokonał śmierć 
W każdej Mszy św. po Przeistoczeniu, 

gdy kapłan mówi: „Oto wielka tajem-

nica wiary”, odpowiadamy: „Głosimy 

śmierć Twoją, Panie Jezu”. Jezus - 

Zbawiciel świata - nie usunął z nasze-

go życia doświadczenia śmierci, ale 

sam ją przeżył. Sformułowanie, że coś 

przeżyliśmy, oznacza na ogół to, że 

czegoś doświadczyliśmy. W odniesie-

niu do Jezusa powiedzenie, że przeżył 

śmierć, oznacza również perspektywę 

zmartwychwstania. Nasz Pan przeżył 

śmierć, to znaczy śmierć pokonał, 

abyśmy mieli życie, które nie zna 

kresu. Jego droga to nasza droga, dla-

tego w kolekcie z Niedzieli Palmowej 

modlimy się: „Wszechmogący, wiecz-

ny Boże, aby dać ludziom przykład 

pokory do naśladowania, sprawiłeś, że 

nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł 

śmierć na krzyżu; daj nam pojąć nau-

kę płynącą z Jego męki i zasłużyć na 

udział w Jego zmartwychwstaniu”. 

Nasz Wielki Piątek 
W Wielki Piątek adorujemy krzyż 

Chrystusa, a potem przyjmujemy Ukrzy-

żowanego w Komunii św. Apostoł An-

drzej przed swoją krzyżową śmiercią 

ucałował krzyż i powiedział: „Witaj dobry 

krzyżu, weź mnie od ludzi i zwróć mnie 

Chrystusowi, Mistrzowi mojemu, który 

zawisł na tobie". Całując krzyż, przygoto-

wujemy się na nasz Wielki Piątek, gdy 

będziemy odchodzić z tego świata. Oby 

serca nasze teraz i w godzinę śmierci 

wypełniała nadzieja, która płynie ze śmier-

ci i zmartwychwstania naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. 
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KLUB SENIORA 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 

w czwartek 10 marca o godz. 16.00 

w kościele parafialnym. Tym razem 

będzie to Droga krzyżowa dla Klubu 

Seniora, Koła Przyjaciół Radia Maryja 

i sympatyków. 

* * * 
 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

W sobotę 19 marca kapłani będą 
odwiedzać chorych w ich domach. 
Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii 
parafialnej pod numerem telefonu 
12 431 22 77. 

* * * 

NIEDZIELA PALMOWA 

20 marca 

Wzorem ubiegłego roku zespół cha-

rytatywny będzie rozprowadzać pal-

my oraz baranki i paschaliki Caritas 

w niedzielę 13 marca. Dzieci zachę-

camy do własnoręcznego wykonania 

palm na doroczny konkurs, który 

odbędzie się w niedzielę palmową 

bezpośrednio po Mszy św. z godz. 

11.30. 

Uroczysta procesja wokół kościoła 

z poświęceniem palm rozpocznie 

się o godz. 11.00. 

 

WIELKI CZWARTEK 

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. 

 

WIELKA SOBOTA 
Święcenie pokarmów od 10.00 do 
17.30 co pół godziny. 

Rozpoczęcie liturgii Wielkiej Sobo-
ty o godz. 18.00. 

 

SPOWIEDŹ  
od poniedziałku do środy: 
podczas Mszy św. 
w Wielki Czwartek: 
6.30 – 7.30 i 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.  

 

* * * 

IMIENINY KS. PROBOSZCZA 
W sobotę 19 marca przypada uro-
czystość św. Józefa, Oblubieńca 
NMP, patrona Ks. Proboszcza. Msza 
św. w intencji Solenizanta, zamówio-
na przez Wspólnotę Żywego Różańca 
zostanie odprawiona o godz. 18. 

 
 

WIELKI PIĄTEK 
Droga krzyżowa z uczczeniem reli-
kwii Męki Pańskiej o godz. 15.00. 
Rozpoczęcie liturgii Wielkiego 
Piątku o godz. 18.00. Składają się na 
nią: liturgia słowa, adoracja Krzyża, 
Komunia św., przeniesienie Pana 
Jezusa do grobu i adoracja. 
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.  
Zakończenie adoracji o godz. 24.00. 

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/ 

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

