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Z EWANGELII… 

Nikt nie może dwom panom służyć. 

Bo albo jednego będzie nienawidził, 

a drugiego będzie miłował; albo 

z jednym będzie trzymał, a drugim 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu 

i Mamonie. Dlatego powiadam wam: 

Nie troszczcie się zbytnio o swoje 

życie, o to, co macie jeść i pić, ani 

o swoje ciało, czym się macie przyod-

ziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 

pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: 

nie sieją ani żną i nie zbierają do spi-

chrzów, a Ojciec wasz niebieski je 

żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi 

niż one?  Kto z was przy całej swej 

trosce może choćby jedną chwilę 

dołożyć do wieku swego ży-

cia? A o odzienie czemu się zbytnio 

troszczycie? Przypatrzcie się liliom na 

polu, jak rosną: nie pracują ani przę-

dą. A powiadam wam: nawet Salomon 

w całym swoim przepychu nie był tak 

ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 

ziele na polu, które dziś jest, a jutro do 

pieca będzie wrzucone, Bóg tak przy-

odziewa, to czyż nie tym bardziej was, 

małej wiary? Nie troszczcie się więc 

zbytnio i nie mówcie: Co będziemy 

jeść? Co będziemy pić? Czym bę-

dziemy się przyodziewać? Bo o to 

wszystko poganie zabiegają. Przecież 

Ojciec wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie. Starajcie 

się naprzód o królestwo i o Jego spra-

wiedliwość, a to wszystko będzie wam 

dodane.  Nie troszczcie się więc zbyt-

nio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam 

o siebie troszczyć się będzie. Dosyć 

ma dzień swojej biedy.  

 

Na kilka dni przed kolejnym Wielkim 

Postem naszego życia, Kościół daje 

nam Ewangelię w której przypomina 

o celu każdego chrześcijanina: Staraj-

cie się naprzód o królestwo i Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie 

wam dodane. To przypomnienie wy-

daje się niezwykle ważne. Często 

umyka nam przesłanie Ewangelii, 

która pokazuje, że na ziemi rozpoczy-

namy budowę Królestwa Bożego, 

którego pełna i właściwa forma będzie 

dopiero możliwa w wieczności. 

W słynnej rozmowie jaką Jezus toczy 

z Piłatem na chwilę przed ukrzyżowa-

niem Jezus wyraźnie stwierdza że 

Królestwo moje nie jest z tego świata. 

Piłat wie, że Jezus jest niewinny jed-

nak nie potrafi (nie chce?) go uwolnić. 
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Wiele napisano już o tej scenie, ko-

mentując zachowanie Piłata. Być 

może jednym z powodów, dla których 

nie uwolnił Jezusa, był fakt, że prze-

straszył się Królestwa nie z tego świa-

ta. Królestwa, w którym władza nie 

jest oparta na sile i pieniądzach, ale na 

Bogu żywym.  

Powyższy fragment pokazuje nam, że 

każdy z nas powinien dokonać wy-

boru modelu królestwa.  

Wybierając Mamonę wybieramy 

łatwą i szybką drogę do budowy 

Królestwa z TEGO świata. Pieniądz 

daje władzę i poczucie niezależności. 

Ma ogromną siłę, która przyciąga. 

Dzięki niemu można kontrolować cały 

świat. Pokusa władzy opartej na wła-

sności, jest ogromna i sam Jezus zo-

staje jej poddany, gdy na pustyni po 

zakończonym poście, diabeł zabiera 

Go na wysoką górę, pokazuje wszyst-

kie królestwa świata i mówi: „Oddaj 

mi pokłon, a wszystko będzie Twoje.” 

Pokusa wielkiej władzy, której ceną 

jest oddanie pokłonu diabłu, zostaje 

odrzucona przez Jezusa. Stwierdza On 

wyraźnie, że Panu Bogu swemu, bę-

dzie oddawał pokłon i Jemu służyć 

będzie. 

Królestwo nie z tego świata jest 

zbudowane na bezpośredniej relacji 

z Bogiem, na zaufaniu które sprawia, 

że przestrzegam Jego zasad, nie dlate-

go, że tak trzeba, ale dlatego, że wy-

pływają one z relacji z Bogiem.  

Wszystko co jest na świecie, a więc 

dobra tego świata, mają pomóc 

w odkryciu Boga, a nie być rzeczami 

w oparciu o które buduję moją relację 

z Panem. Tak pisze o tym Leszek 

Kołakowski w swoim eseju: „Jezus 

ośmieszony”: Chrześcijaństwo traci 

cały swój sens historyczny, moralny 

i religijny w momencie, gdy zapomina 

o tej najważniejszej idei: że wszystkie 

wartości doczesne są tylko względne 

i drugorzędne. Znamy oczywiście 

w naszej epoce ludzi, którzy usiłują 

nas przekonać, że rdzeniem przesłania 

Jezusa jest taki czy inny system poli-

tyczny, egalitaryzm, rewolucja, upań-

stwowienie fabryk, zniesienie własno-

ści prywatnej. Są też tacy – mniej 

liczni – którzy mówią, że przeciwnie: 

istotą Jego nauki jest zachęta do gro-

madzenia pieniędzy. Nie są oni chrze-

ścijanami w żadnym uznanym sensie 

i nie ma potrzeby poświęcać im więcej 

uwagi. Filozof podkreśla (co ciekawe 

nie był chrześcijaninem) że własność 

jest drugorzędna i nie może być gwa-

rancją Królestwa niebieskiego. 

Ewangelia przypomina nam, że naj-

ważniejszy jest Bóg i drugi człowiek. 

Te dwie relacje stają się początkiem 

budowy Królestwa Bożego. Możemy 

je oczywiście zastąpić innymi rela-

cjami: z własnością, władzą, czy po-

kusą, że wprowadzenie odgórnie na-

wet najlepszych praw bez zmiany 

ludzkiego serca przyniesie zwycięstwo 

Bożej sprawy. Możemy mieć nawet 

pokusę, że konkretna partia jest jedyną 

słuszną i to właśnie jej rządy zapro-

wadzą raj na ziemi. Gdy tak myślimy, 

budujemy Królestwo z TEGO świata, 

a nie Królestwo Boga. 

Zaufanie Bogu, miłość do drugiego 

człowieka, także tego (może zwłasz-

cza tego) który jest naszym wrogiem, 

to absolutny fundament Królestwa 

Bożego. Momentem jego założenia 

jest śmierć i zmartwychwstanie Jezu-

sa. To właśnie w tych wydarzeniach 

w których Jezus tak bardzo pokazał, 

że nie interesuje go żadna władza 

polityczna, swój początek ma Króle-

stwo Boga.       Ks. Mateusz Szymczyk    

ŚRODA POPIELCOWA 
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Porządek Mszy św. w kościele para-
fialnym: 630, 715, 18 i 19. Podczas 
każdej Mszy św. obrzęd posypania 
głów popiołem. 

 

NABOŻEŃSTWA  PASYJNE  

I REKOLEKCJE 

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 

 

 
 

Droga Krzyżowa: 
 piątek godz. 17.00 (dla dzieci)  
 piątek  bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej około 18.30 
 niedziela po Mszy św. z godz. 

15.00 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym: niedziela godz. 1815 

 

Dzieci zapraszamy do czynnego 

udziału w Drodze Krzyżowej, do 

przechodzenia od stacji do stacji 

z zapalonymi lampionami.  

 

 

REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODST. I GIMNAZJUM 

22-24 marca 
 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży 

wzorem ubiegłego roku poprowadzi 

ks. Tomasz Kołodziejczyk, wikariusz 

z parafii archikatedralnej w Krakowie 

na Wawelu. 

PROGRAM: 

22 i 23 marca 

nauka rekolekcyjna w szkołach 

24 marca 

kościół parafialny św. Mikołaja 

8.30 spowiedź 

9.00 Msza św. na zakończenie reko-

lekcji dla Szk. Podst. nr 10 

10.00 spowiedź 

10.30 Msza św. na zakończenie re-

kolekcji dla Szk. Podst. nr 3 

Dodatkowo dla młodzieży gimnazjal-

nej spotkanie ewangelizacyjne 

w Tauron Arena – we wtorek 

28 marca. 

* * * 

REKOLEKCJE DLA 

MŁODZIEŻY z VIII LO 

27-29 marca 
 

Rekolekcje dla młodzieży licealnej 

wygłosi ks. dr hab. Robert Woźniak, 

ceniony wykładowca dogmatyki 

w UPJPII. Będą się one odbywać 

w kościele parafialnym św. Mikołaja 

przy ulicy Kopernika 9. 

PROGRAM: 

27-28 marca 

11.00 nabożeństwo z nauką rekolek-

cyjną dla klas II i III 

12.30 nabożeństwo z nauką rekolek-

cyjną dla klas I 

29 marca 

9.00 Msza św. z nauką na zakończe-

nie rekolekcji dla wszystkich klas 
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REKOLEKCJE PARAFIALNE 

26-29 marca 

 

Rekolekcje parafialne rozpoczniemy 

tradycyjnie w IV niedzielę Wielkiego 

Postu. W tym roku wygłosi je dla nas 

ks. dr hab. Robert Woźniak, ceniony 

wykładowca dogmatyki w UPJPII. 

PROGRAM: 

26 marca 

nauka rekolekcyjna podczas niedziel-

nych Mszy św. 

27-28 marca 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

o godz. 8.00 i 18.00 oraz nabożeństwo 

z nauką rekolekcyjną o godz. 19.30. 

29 marca 

Msza św. z nauką na zakończenie 

rekolekcji o godz. 8.00, 18.00 i 19.30. 

Spowiedź rekolekcyjna w godz. 

17.00-19.30. 

* * * 
IMIENINY KS. PROBOSZCZA 

 

W poniedziałek 20 marca przypada 
uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 
NMP, przeniesiona na ten dzień 
z uwagi na przypadającą 19 marca 
3. Niedzielę Wielkiego Postu (ob-
chody liturgiczne Niedziel Wielkie-
go Postu mają pierwszeństwo przed 
uroczystościami świętych). 
Św. Józef jest patronem naszego 
Ks. Proboszcza. Zapraszamy na 
Msze św. w intencji Solenizanta: 
 w niedzielę 19 marca o godz. 

8.00 (zamówiona przez 
Wspólnotę Żywego Różańca)  

 w poniedziałek 20 marca 
o godz. 18.00 

 

UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

25 marca 

 

 
Podczas Mszy św. o godz. 18.00 
uroczyste przyjęcie dzieci nienaro-
dzonych w duchową adopcję. 

 

 

 
 

* * * 

KLUB SENIORA 
 

 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza 

na kolejne spotkanie, które odbędzie 

się w czwartek 9 marca o godz. 16.00 

w sali kolumnowej na wikarówce. 

Gościem spotkania będzie ks. dr Bole-

sław Karcz, który wygłosi referat na 

temat: „ Kultura na co dzień w Japonii 

i na jej tle życie seniorów”. 

 

 

 

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/

