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Ewangelia IV niedzieli 

 Wielkiego Postu 

 

W owym czasie przybliżali się do 

Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby Go słuchać. Na to szemrali fary-

zeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: 

"Ten przyjmuje grzeszników i jada 

z nimi". Opowiedział im wtedy nastę-

pującą przypowieść: "Pewien czło-

wiek miał dwóch synów. Młodszy 

z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi 

część własności, która na mnie przy-

pada”. Podzielił więc majątek między 

nich. Niedługo potem młodszy syn, 

zabrawszy wszystko, odjechał w dale-

kie strony i tam roztrwonił swoją 

własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy 

wszystko wydał, nastał ciężki głód 

w owej krainie, i on sam zaczął cier-

pieć niedostatek. Poszedł i przystał na 

służbę do jednego z obywateli owej 

krainy, a ten posłał go na swoje pola, 

żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, którymi żywiły 

się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to 

najemników mojego ojca ma pod 

dostatkiem chleba, a ja tu przymieram 

głodem. Zabiorę się i pójdę do mego 

ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy-

łem przeciw Niebu i względem ciebie; 

już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem: uczyń mnie choćby 

jednym z twoich najemników”. Zabrał 

się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 

jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu 

się na szyję i ucałował go. A syn rzekł 

do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem prze-

ciw Niebu i wobec ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim 

synem”. 

Lecz ojciec powiedział do swoich 

sług: „Przynieście szybko najlepszą 

szatę i ubierzcie go; dajcie mu też 

pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę 

i zabijcie: będziemy ucztować i wese-

lić się, ponieważ ten syn mój był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odna-

lazł się”. I zaczęli się weselić. Tym-

czasem starszy jego syn przebywał na 

polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 

jednego ze sług i pytał go, co to ma 

znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat 

powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 

zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie 

chciał wejść; wtedy ojciec jego wy-

szedł i tłumaczył mu. Lecz on odpo-

wiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę 

i nie przekroczyłem nigdy twojego 

nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koź-
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lęcia, żebym się zabawił z przyjaciół-

mi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 

który roztrwonił twój majątek z nie-

rządnicami, kazałeś zabić dla niego 

utuczone cielę”. Lecz on mu odpo-

wiedział: „Moje dziecko, ty zawsze 

jesteś ze mną i wszystko, co moje, do 

ciebie należy. A trzeba było weselić 

się i cieszyć z tego, że ten brat twój 

był umarły, a znów ożył; zaginął, 

a odnalazł się”. 

  

Komentując ten fragment Łuka-

szowej ewangelii, wiele powiedziano 

już o Ojcu. Rzeczywiście jest on 

głównym bohaterem przypowieści, tak 

ważnym, że we współczesnej interpre-

tacji zaczyna się ją tytułować jako 

przypowieść o miłosiernym Ojcu. 

W naszej analizie skupmy się zatem 

na postawie dwóch synów, bo wydaje 

się, że są to postawy, które przyjmuje 

każdy z nas. 

Młodszy syn dostaje, a zasadniczo 

wymusza na swoim ojcu, część jego 

majątku. Otrzymawszy pewne dobra 

wyrusza w dalekie strony i tam żyje 

rozrzutnie. Nie trzeba zbyt wielkiej 

wyobraźni, aby zrozumieć prostą 

zależność, że pieniądze wydawane 

i nie pomnażane prędzej czy później 

się skończą. Człowiek ten wydaje się 

jednak nie rozumieć, że nie można bez 

końca żyć, roztrwaniając swoją wła-

sność. Oczywiście najprościej tę zasa-

dę widać w odniesieniu do pieniędzy 

czy innych rzeczy materialnych, które 

są w naszym życiu. Są jednak waż-

niejsze sprawy, których skutki roz-

trwonienia nie są widoczne od razu, 

lecz nieraz dopiero po wielu latach. 

Taką rzeczą jest choćby łaska, którą 

otrzymujemy od Boga. Benedykt XVI 

zapytany kiedyś, co jego zdaniem jest 

największym zagrożeniem dla czło-

wieka, miał odpowiedzieć, że odrzu-

cenie przez niego Boga jako jego 

stwórcy. Wydaje się to prawdą. Nie 

chodzi oczywiście o oficjalne wypar-

cie się wiary, ale o coś bardziej sub-

telnego i często niewidocznego. Otóż 

wielu z nas żyje tak, jakby Boga nie 

było. Został prawie całkowicie wyrzu-

cony z naszego życia, ograniczony do 

niedzielnej Mszy Świętej, szybkiej 

codziennej modlitwy i spowiedzi raz, 

czasem dwa razy do roku. I choć for-

malnie ktoś czuje się chrześcijaninem, 

już dawno przestał nim być. Odjechał 

w dalekie strony od Boga i jego zasad. 

I choć formalnie wie, że Bóg jest, 

podobnie jak ten syn wiedział, że 

gdzieś jest jego ojciec, to jednak żyje 

tak, jakby Go nie było.   

Starszy syn jest formalnie w domu 

swojego Ojca. Wypełnia wszystkie 

jego nakazy, oto tyle lat Ci służę i nie 

przekroczyłem nigdy twego nakazu, 

nie jest to jednak obecność pełna ra-

dości czy ufności. Jest to obecność 

w pewnym sensie niewolnicza, po-

nieważ polega na wypełnianiu naka-

zów, co do których starszy syn nie ma 

przekonania. I niby wszystko jest 

w porządku, brakuje jednak więzi 

syna z ojcem. Ma rację, ale nie ma 

relacji. Jego postawa uświadamia 

nam, że można być blisko Boga i nie 

czuć się z nim związanym. Budować 

swoją relację nie na ufności i miłości, 

ale na nieprzekraczaniu przykazań. 

I prędzej czy później przyjdzie taki 

moment, w którym człowiek zobaczy, 

że miłosierdzie odnosi triumf nad 

sądem (Jk 2, 13) i życie człowieka 

będącego formalnie w domu, może się 
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posypać. Wiara powinna być zbudo-

wana na zaufaniu, które jest wsparte 

przez przykazania.  

Na koniec trzeba jeszcze wspo-

mnieć o Ojcu. Jest on alegorią Boga, 

który zarówno jednych, jak i drugich 

zaprasza do swojej wspólnoty. Każdy 

z nas jest przez Ojca kochany i ma 

miejsce w jego domu. Ojciec oczywi-

ście stawia nam wymagania, ale nie są 

one po to, aby nas ograniczyć, ale by 

ochronić naszą wolność. 

Ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 
REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH 

31 marca – 3 kwietnia  

 

Wielkopostne rekolekcje parafial-

ne zatytułowane „Pewien człowiek 

miał dwóch synów…” wygłosi dla nas 

ks. dr hab. Grzegorz Godawa, wy-

kładowca UPJP II w Krakowie. 
 

Program: 

niedziela 31 marca 

Msza św. z nauką o godz.: 

630, 8, 930, 1130, 13, 15, 19 

Gorzkie Żale 1815 

poniedziałek 1 kwietnia 

Msza św. z nauką o godz. 800 

wtorek 2 kwietnia 

Msza św. z nauką o godz. 800 i 1800 

środa 3 kwietnia 

Msza św. z nauką o godz. 800 i 1800 

Spowiedź rekolekcyjna 

w środę podczas porannych Mszy 

św. i dodatkowo od godz. 1700 

kościół św. Mikołaja 

ul. Kopernika 9 

REKOLEKCJE DLA VIII LO 

1-3 kwietnia 

Program został podany licealistom 

przez katechetów. 

* * * 

LITURGIA STACYJNA 
 

Wprowadzona w Krakowie na 

wzór tradycji rzymskiej liturgia sta-

cyjna ma na celu głębsze przeżycie 

Wielkiego Postu i Paschy Pana. Jej 

zadaniem jest również ukazanie na-

szego miasta jako przestrzeni świętej. 

Każdego dnia w innej dzielnicy 

gromadzą się wierni na wspólnej mo-

dlitwie. Kościół św. Mikołaja będzie 

miejscem liturgii stacyjnej w ponie-

działek 1 kwietnia o godz. 18.00. 

Eucharystii przewodniczył będzie 

Metropolita Krakowski, J. E. Ks. Abp 

Marek Jędraszewski.  

* * * 

NABOŻEŃSTWA  PASYJNE 

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 

 

* * * 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 

Przez cały okres Wielkiego Postu 

w naszym kościele parafialnym wy-

stawiona jest puszka z napisem 

„JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA” 

z przeznaczeniem na pomoc potrzebu-

jącym. Zachęcamy również do dziele-

nia się z ubogimi artykułami pierwszej 

potrzeby: żywnością i środkami czy-

stości. Można je składać do specjalne-

go kosza przy ołtarzu Serca Jezuso-

wego.  
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PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

 

W sobotę 13 kwietnia kapłani będą 
odwiedzać chorych w ich domach. 
Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii 
parafialnej pod numerem telefonu 
12 431 22 77. Prosimy potraktować 
poważnie tę możliwość. Zbliża się rocz-
nica beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, 
której tak mocno leżało na sercu dobro 
chorych, także duchowe. Zróbmy jej 
prezent, idąc w jej ślady. 

 

* * * 
 

NIEDZIELA PALMOWA 

14 kwietnia 

Wzorem ubiegłych lat zespół charyta-

tywny będzie rozprowadzać palmy 

oraz baranki i paschaliki Caritas 

w niedzielę 7 i 14 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. przeniesienie Pana 

Jezusa do Ciemnicy i adoracja.  
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.  
Zakończenie adoracji o godz. 24.00. 

 

WIELKI PIĄTEK 

Droga krzyżowa z uczczeniem relikwii 

Męki Pańskiej o godz. 15.00. 

Rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piątku 

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. 

 

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

Rozpoczęcie liturgii Wielkiej Soboty 
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 -12 
 

WIELKANOC  

Msza św. i procesja rezurekcyjna 

w Niedzielę Zmartwychwstania Pań-

skiego o godz. 6.00 rano.  
 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

Uroczysta Msza św. w rocznicę beaty-

fikacji Hanny Chrzanowskiej odbędzie 

się 28 kwietnia o godz. 1900 w koście-

le św. Mikołaja. Przewodniczył jej 

będzie Metropolita Krakowski, Ksiądz 

Arcybiskup Marek Jędraszewski. 

 

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/ 
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