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Z EWANGELII… 

 

„Jezus przechodząc ujrzał pewnego 

człowieka, niewidomego od urodze-

nia. Splunął na ziemię, uczynił błoto 

ze śliny i nałożył je na oczy niewido-

mego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj 

się w sadzawce Siloe”, co się tłuma-

czy: Posłany. On więc odszedł, obmył 

się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, 

którzy przedtem widywali go jako 

żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, 

który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzi-

li: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: 

„Nie, jest tylko do tamtego podobny”. 

On zaś mówił: „To ja jestem”. 

Zaprowadzili więc tego człowieka, 

niedawno jeszcze niewidomego, do 

faryzeuszów. A dnia tego, w którym 

Jezus uczynił błoto i otworzył mu 

oczy, był szabat. I znów faryzeusze 

pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 

Powiedział do nich: „Położył mi błoto 

na oczy, obmyłem się i widzę”. Nie-

którzy więc spośród faryzeuszów 

rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, 

bo nie zachowuje szabatu”. Inni po-

wiedzieli: „Ale w jaki sposób czło-

wiek grzeszny może czynić takie zna-

ki?”. I powstało wśród nich rozdwoje-

nie. Ponownie więc zwrócili się do 

niewidomego: „A ty, co o Nim my-

ślisz w związku z tym, że ci otworzył 

oczy?” Odpowiedział: „To jest pro-

rok”. Na to dali mu taką odpowiedź: 

„Cały urodziłeś się w grzechach, a 

śmiesz nas pouczać?”. I precz go wy-

rzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go 

precz, i spotkawszy go rzekł do niego: 

„Czy ty wierzysz w Syna Człowiecze-

go?”. On odpowiedział: „A któż to 

jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. 

Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, 

którego widzisz i który mówi do cie-

bie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, 

Panie!” i oddał Mu pokłon.”  

(J 9, 1.6-9. 13-17. 34-38) 

 

 
 

Pierwszą sprawą, nad którą warto 

się zatrzymać, jest reakcja człowieka, 

który po raz pierwszy zobaczył świat. 

Co może czuć człowiek, który przez 

całe życie nic nie widzi i nagle jedne-

go dnia zmienia mu się cały sposób 

odbioru świata? Możemy się tylko 

domyślać.  Do tej pory odbierał rze-

czywistość innymi zmysłami, teraz 

zaczyna poznawać ją na nowo. Zatem 

Chrystus nie tylko przywraca mu 

wzrok, ale daje zupełnie nową per-

spektywę odczytania świata. To 

ważna lekcja dla każdego z nas. Spo-

tkanie z Jezusem powinno nas zmie-

niać i dać zupełnie nowy sposób pa-
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trzenia na świat. Otwarcie oczu niewi-

domego sprawia, że dostrzega On w 

Jezusie proroka. Jak często, gdy my-

ślimy o Jezusie, zapominamy, że jed-

nym z zadań jakie stawia nam, lu-

dziom wierzącym,  jest nowy sposób 

patrzenia na świat? W tym sposobie 

patrzenia są takie elementy jak: miłość 

nieprzyjaciół, bezwarunkowe prze-

baczenie, całkowite odrzucenie zła 

i grzechu oraz nastawienie na życie 

wieczne.  
Drugą ważną sprawą jest kwestia 

świadectwa. Przywrócenie wzroku 

sprawia, że człowiek ten zaczyna 

świadczyć o Jezusie. Jednak mimo 

przekonujących słów i dowodów na-

wet jego rodzice nie są w stanie przy-

jąć, że Jezus jest Synem Bożym. 

Świadectwo uzdrowionego zostaje 

odrzucone także przez faryzeuszów 

i starszych, których nie jest w stanie 

przekonać tak wyraźny znak. To do-

świadczenie braku wiary w słowa 

uzdrowionego człowieka jest prawdo-

podobnie doświadczeniem wszystkich, 

którzy na poważnie głoszą ewangelię. 

Miłość nieprzyjaciół, bezwarunkowe 

przebaczenie etc., są to wartości obce 

wielu osobom żyjącym w różnych 

czasach. Jednak jako uczniowie Pana, 

którzy odzyskali wzrok i poważnie 

traktują Jezusa, nie możemy zrezy-

gnować z Ewangelii która jedno-

znacznie o tych wartościach mówi. 

Trzecią wreszcie sprawą jest kwe-

stia zmiany życia. Nowy sposób pa-

trzenia na świat wiąże się radykal-

nie z odejściem od dotychczasowego 

sposobu życia według świata. Nie 

można tylko mówić o miłości nieprzy-

jaciół, bezwarunkowym przebaczeniu, 

czy jednoznacznym odrzuceniu zła. 

Trzeba także, a może przede wszyst-

kim, przyjąć te wartości jako swoje, 

nie oczekując jednocześnie,  że zosta-

ną zaakceptowane przez innych. Pój-

ście za Chrystusem wiąże się często 

z odrzuceniem i zmarginalizowa-

niem. Nie może to być powód do 

smutku, a tym bardziej do pychy, 

w której myślimy: Oto wierzymy – 

jesteśmy lepsi. Krzyż Chrystusa jest 

ludzką porażką i odrzuceniem. Chrze-

ścijaństwo nie jest religią ludzi sukce-

su. Chrystus nie osiągnął sukcesu 

w ludzkim rozumieniu, a wręcz 

przeciwnie -  przegrał wszystko. 

Jednak ta ludzka porażka, dopro-

wadziła go do zmartwychwstania 

i dała łaskę wszystkim, którzy w krzy-

żu upatrują swojej szansy.  

Przeżywając Wielki Post starajmy 

się pamiętać, że wiara nasza nie 

przewiduje sukcesu, przewiduje 

krzyż, który prowadzi do życia. 

I właśnie dzięki temu paradoksowi 

wiara jest pełna nadziei prowadzącej 

do życia. 

Ks. Mateusz Szymczyk 
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WIZYTACJA KANONICZNA 
PARAFII 

1-3 kwietnia  
 

Wizytuje J.E. Ks. Bp Grzegorz Ryś 
 

PROGRAM WIZYTACJI: 
 
sobota 1 kwietnia 
spotkania ze zgromadzeniami zakonny-
mi, odwiedziny chorych, odwiedziny 
rodzin wielodzietnych 
1700 spotkanie z radą parafialną, grupą 
charytatywną i Akcją Katolicką 
1800 Msza św. w kościele parafialnym 
1900 Eucharystia ze wspólnotą neokate-
chumenalną 
------------- 
niedziela 2 kwietnia 
spotkania z Parafianami w kościele 
parafialnym podczas Mszy św. o godz.: 

630   800   930   1130   1500   1900 

 

800 POWITANIE   

błogosławieństwo osób starszych 
i spotkanie ze wspólnotami: Żywym 

różańcem, Bractwem Św. Anny, Kołem 

Przyjaciół Radia Maryja, Klubem 

Seniora, Katolickim Stowarzyszeniem 

Nauczycieli  

930SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

1130 błogosławieństwo dzieci i rodzin 

1300 *Msza św. na Cmentarzu Rakowic-

kim i modlitwa za zmarłych 

1900  spotkanie z młodzieżą pracującą 

i wspólnotami: Przymierzem wojowni-

ków, Pustynią w mieście, Wspólnotą 

Sant’Egidio, Katolickim Stowarzysze-

niem Pielęgniarek i Położnych Polskich 
------------- 

poniedziałek 3 kwietnia 

spotkania w szkołach z uczniami, ich 

wychowawcami, katechetami i nauczy-

cielami 

Wizytacja kanoniczna to praktyka 
Kościoła znana już w pierwszych 
wiekach. Jej doniosłość i potrzebę 
dostrzegli ojcowie Soboru Trydenckiego 
(1545-1563). Obecnie  kodeks zobowią-
zuje biskupów do odwiedzania wszyst-
kich parafii diecezji przynajmniej raz na 
pięć lat. 

Podczas wizytacji biskup zapoznaje 
się z kondycją parafii. Przygląda się 
sprawom duszpasterskim, katechetycz-
nym, a także gospodarczym. Jego 
odwiedziny mają również, a może 
przede wszystkim, wymiar apostolski. 
Biskup głosi Słowo Boże, udziela 
sakramentów, błogosławi. W miarę 
możliwości stara się spotkać osobiście 
z jak największą liczbą wiernych, by 
poznać ich radości i smutki. 

 
* * * 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

 

W sobotę 8 kwietnia kapłani będą od-
wiedzać chorych w ich domach. 
Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii 
parafialnej pod numerem telefonu 
12 431 22 77. 
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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 pasyjnym: 
niedziela godz. 18.15. 
 
 

* * * 

NIEDZIELA PALMOWA 

9 kwietnia 

Wzorem ubiegłego roku zespół chary-

tatywny będzie rozprowadzać palmy 

oraz baranki i paschaliki Caritas 

w niedzielę 2 i 9 kwietnia. Dzieci 

zachęcamy do własnoręcznego wyko-

nania palm na doroczny konkurs, 

który odbędzie się w niedzielę palmo-

wą 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. 

Prosimy przynieść świece. 

 

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.  

 

WIELKI PIĄTEK 
Droga krzyżowa z uczczeniem reli-
kwii Męki Pańskiej 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. 

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/

