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Niedziela Trójcy Świętej 

 
Jezus powiedział do Nikodema: "Tak 

Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 

w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne. Albowiem Bóg nie po-

słał swego Syna na świat po to, aby 

świat potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. Kto wierzy 

w Niego, nie podlega potępieniu; a kto 

nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego (J 3, 16-18) 

 
Nikodem jest jedną z bardziej ta-

jemniczych postaci w Ewangelii Jana. 

Pojawia się w niej trzy razy. Pierwszy 

raz, w długiej rozmowie z Jezusem na 

początku ewangelii (jej fragment mamy 

powyżej), drugi raz widzimy go jako 

członka Sanhedrynu, który nieśmiało 

broni Jezusa podczas Święta Namiotów 

(por. J 7), wreszcie trzeci raz, gdy razem 

z Józefem z Arymatei chowają ciało 

Jezusa do grobu. W tych trzech scenach 

jest pokazana ewolucja wiary Nikode-

ma. Z człowieka, który w nocy w ukry-

ciu rozmawia z Jezusem, staje się nie 

tylko Jego obrońcą przed Radą Star-

szych, ale także jedną z niewielu osób, 

która troszczy się o ciało Jezusa po Jego 

śmierci. Jego przykład pokazuje nam, że 

wiara jest procesem. Że w naszym życiu 

poznawanie Boga dokonuje się wiele 

razy. Nikodem jest tym, który szuka 

prawdy. To bardzo ważna cecha tego 

człowieka. Dlatego rozmawia z Jezu-

sem, sam chce się przekonać o tym, czy 

On jest zapowiadanym Mesjaszem. 

Jezus przychodzi do niego w nocy. Co 

ciekawe o żadnym z apostołów nie jest 

powiedziane, że miał możliwość roz-

mawiania z Jezusem w nocy. Żaden 

z apostołów w ewangelii nie rozmawiał 

z Jezusem tak długo jak Nikodem. To 

pokazuje, że Jezusowi zależy na każdym 

człowieku. Gdy trzeba z kimś poroz-

mawiać w nocy, poświęcić mu dużo 

czasu, to Jezus to robi. Noc jest też 

miejscem działania Boga. W nocy dzieją 

się najważniejsze wydarzenia dla naszej 

wiary: rozmowa z Abrahamem, przej-

ście przez Morze Czerwone, Boże Na-

rodzenie czy Zmartwychwstanie. Wiara 

Nikodema jest wiarą człowieka, który 

wychodzi z nocy do światła. Wątpliwo-

ści, które ma Nikodem, znikają stop-

niowo w spotkaniach z Jezusem. 

Przeżywamy niedzielę Trójcy Świę-

tej. Kościół przypomina nam o Bogu 

który jest Jeden w Trzech Osobach. 

Trójca Święta to jeden z najtrudniej-

szych do wytłumaczenia dogmatów. Bo 

skoro jest Jeden Bóg, jak to możliwe, że 

są Trzy Osoby? Te Trzy Osoby pokazu-
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ją nam o co chodzi w naszej wierze – 

oczywiście o miłość. Duch Święty jest 

owocem miłości Ojca i Syna. Bo miłość 

rodzi owoce. Warto zatem spoglądnąć 

na osoby, które kochamy. Czy nasza 

miłość przynosi jakieś owoce? 

Jezus mówi, że Bóg dał swojego 

Syna Jednorodzonego, aby zbawił świat. 

Ten zwrot przypomina nam historię 

innego syna. Izaak jest nazywany przez 

Boga jedynym synem Abrahama (weź 

swojego syna jedynego, którego miłujesz 

Rdz 22, 2). Znamy historię, w której 

Abraham ma złożyć go w ofierze. Wy-

rusza razem z nim do kraju Moria. Tam 

jednak Bóg cofa swoje polecenie i Izaak 

zostaje przy życiu. Wiele już napisano 

na temat tej sceny. Można w niej obu-

rzyć się na Boga, który tak okrutnej 

próbie poddaje Abrahama. Można jed-

nak zobaczyć coś innego. Bóg nie żąda 

od człowieka więcej niż wymaga od 

samego siebie. Izaak zostaje ocalony, 

Syn Boży umiera na Golgocie.  

Niedziela Trójcy Świętej jest okazją 

dla każdego do podziękowania Bogu za 

łaskę zbawienia. Dzięki działaniu Boga 

w historii, łaska ta jest na wyciągnięcie 

ręki. Postarajmy się być ludźmi, którzy 

dużo dziękują. Im więcej będzie w nas 

wdzięczności, tym spokojniej będziemy 

żyć. Dostrzeżemy wtedy jak wiele Bóg 

robi dla nas.  

ks. Mateusz Szymczyk  
* * * 

 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
 

Przez cały czerwiec zapraszamy do 
udziału w nabożeństwach ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w tygodniu o godz. 17.45, a w nie-
dzielę o godz. 18.30. 

Litania ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa jest dziełem francuskich 
wizytek a ma swój początek w objawie-
niach jednej z nich - św. Małgorzaty 
Marii Alacoque. 16 czerwca 1675 roku 
siostra Małgorzata modliła się w kaplicy 
klasztoru w Paray-le-Monial we Francji. 
Wtem ukazał jej się Pan Jezus. Wskazu-
jąc na swoje Serce, powiedział: „Oto 
Serce, które tak bardzo umiłowało 
ludzi, że niczego nie szczędziło aż do 
wyczerpania i wyniszczenia się, by im 
dać dowody swojej miłości.” 

W dobie pandemii warto przypo-
mnieć o wydarzeniu związanym z kul-
tem Serca Jezusowego, które miało 
miejsce w 1720 roku w Marsylii. 
W mieście szalała wówczas epidemia 
cholery. Choroba zbierała śmiertelne 
żniwo. Miejscowy biskup zdecydował, 
żeby szukać ratunku w Miłosiernym 
Sercu Jezusa, zawierzając Mu całą die-
cezję. Publiczne odmówienie litanii 
i aktu poświęcenia uratowało miasto od 
zarazy. Choroba w szybkim tempie 
zaczęła ustępować. 

Ostateczny tekst litanii zatwierdziła 
rzymska Kongregacja Obrzędów 
w 1899 roku, dodając 6 wezwań. Litania 
liczy 33. prośby dla upamiętnienia 
33. lat życia Jezusa na ziemi.  

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
w tym roku nabożeństwo fatimskie 
w sobotę 13 czerwca. Rozpocznie się 
ono Mszą św. o godz. 18.00. Następ-
nie przejdziemy w procesji różańco-
wej wokół kościoła. Po raz pierwszy 
poniesiemy w niej figurkę Matki Bo-
skiej, tak jak to ma miejsce w odle-
głej Fatimie. Feretron z drzewa lipo-
wego wykonał parafianin, Stanisław 
Kruk.  

* * * 
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

11 czerwca 
Tegoroczna procesja daje okazję, by 

podziękować Bogu za opiekę, jaką roz-
toczył nad Polską w dobie pandemii. 
Błagaliśmy i wciąż błagamy o pomoc 
słowami suplikacji. Chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że zostaliśmy wysłuchani. 
W marcu, gdy sytuacja wydawała się 
dramatyczna, Pan wyszedł na nasze 
ulice, by oczyścić miasta i wioski od 
zarazy. Niesiony przez kapłanów, bło-
gosławił nam. Zresztą nie tylko nam. 
Świat obiegły obrazy z Włoskich mia-
steczek, m.in. z Palermo, gdzie ks. Leo-
nardo Ricotta wyszedł z Najświętszym 
Sakramentem na ulice parafii św. Agaty, 
by błogosławić wiernych zamkniętych 
w domach, pozbawionych możliwości 
udziału w liturgii. Przypomnijmy, że 
kościoły we Włoszech zostały otwarte 
dopiero 18 maja w setną rocznicę uro-
dzin św. Jana Pawła II – taki prezent od 
Papieża Polaka. Media donosiły, że 
wielu mieszkańców Palermo pamiętało 
jak należy się zachować podczas proce-
sji. Przyklękali, by oddać cześć Jezuso-
wi ukrytemu w Najświętszym Sakra-
mencie. Płakali. W ich serca wstępowała 
nowa nadzieja.  

Dobrze, że umiemy prosić Boga 
o pomoc. Ważne, żebyśmy umieli też 
dziękować. Teraz, gdy sytuacja ustabi-
lizowała się, nie odwracajmy się od 
Tego, który chroni nas swoją potężną 
prawicą. Nasi przodkowie przyznawali 
się do Jezusa. Umieli też być wdzięczni. 
Świadczą o tym pozostawione wota, 
które niegdyś wisiały w naszym kościele 
i niebawem, odczyszczone, do niego 
wrócą. Każde srebrne serce wotywne 
jest podziękowaniem za otrzymaną 
łaskę. Na niektórych spod warstwy 
śniedzi wyłaniają się inskrypcje a wraz 

z nimi historie konkretnych ludzi, 
umiejscowione w czasie: „W dowód 
wdzięczności 27 I 1926”; „Dzięki Ci 
Boże za otrzymaną łaskę. Proszę o dal-
szą opiekę. Maria. 8 IX 1943”. 

Wdzięczność można okazać na wie-
le sposobów. Jednym z nich jest radosne 
trwanie przy Bogu, przyznawanie się do 
Niego. 

 

Przebieg procesji: 

Jej losy będą się ważyły do ostatnich 

godzin. Jeśli Bóg pozwoli tegoroczną 

procesję rozpoczniemy Eucharystią 

o godz. 15.00 w kościele parafialnym 

św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9. 

Po Eucharystii udamy się do kościoła 

Niepokalanego Poczęcia NMP XX. 

Misjonarzy, następnie do kościoła 

SS. Karmelitanek Bosych, skąd ulicą 

Kopernika wrócimy do kościoła 

parafialnego, zatrzymując się przy 

Bazylice Najświętszego Serca Pana 

Jezusa OO. Jezuitów. 

* * * 

ZROBIĆ COŚ DOBREGO…. 

 

Jedna z reklam, które powstały w czasie 
epidemii koronawirusa wylicza dobre 
uczynki różnych ludzi: ktoś komuś zro-
bił zakupy, ktoś przelał jakąś kwotę na 
walkę z chorobą, etc. Wreszcie pada 
pytanie: „Jeśli tyle zrobiliśmy w takich 
czasach, to ile zrobimy, gdy wszystko 
wróci do normy?”. No właśnie. Ile 
zrobimy? W naszej parafii powstaje 
nowa inicjatywa. Będziemy się starali 
dotrzeć z żywnością do osób starszych 
i potrzebujących. W planach jest także 
uruchomienie kuchni, w której będzie 
przygotowywana kilka razy w tygodniu 
pożywna zupa. Niemniej potrzebujemy 
ludzi o otwartych sercach. W pierwszej 
kolejności kierowców, którzy raz 
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w tygodniu, wieczorem, poświęciliby 
jedną godzinę na przywiezienie pro-
wiantu ze sklepu. Dalej, wolontariuszy, 
którzy pomogliby w przygotowaniu 
posiłku i dostarczeniu go potrzebują-
cym. Spotkanie dla zainteresowanych 
w środę 10 czerwca o godz. 18.30. 
Zaprasza Ksiądz Proboszcz Józef 
Gubała. 

* * * 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC 

KONSERWATORSKICH  

 

Pragniemy poinformować, że pomimo 
pandemii koronawirusa kontynuujemy 
rozpoczęte w 2013 roku kompleksowe 
prace konserwatorskie i restauratorskie 
w zakresie dekoracji malarskiej ścian 
i sklepień wraz z uporządkowaniem 
instalacji elektrycznej we wnętrzu na-
szego kościoła. Z początkiem kwietnia 
br. Społeczny Komitet Odnowy Zabyt-
ków Krakowa przyznał nam na ten cel 
ze środków Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do-
tację w wysokości prawie 280 tys. zł. 
Prace, które w tym roku prowadzone są 
głównie w zakrystii i w kruchcie połu-
dniowej, rozpoczęły się tuż po Świętach 
Wielkanocnych i są już mocno zaawan-
sowane. Ku naszemu zaskoczeniu bada-
nia konserwatorskie w obu pomieszcze-
niach ujawniły unikatową dekorację 
malarską z początku XX wieku, a więc 
z czasu rozbudowy kościoła. Nawiązuje 
ona charakterem do aranżacji prezbite-
rium. Sklepienie zakrystii pociągnięte 
ultramaryną, ma teraz kolor nieba. Na 
gurcie zostaną wyeksponowane odkryte 
freski. Pełna rekonstrukcja odnalezionej 
dekoracji zwiększy koszt tegorocznych 
prac do kwoty 444 tys. zł. Z początkiem 
czerwca otrzymaliśmy informację 
o przyznaniu nam dodatkowych środ-

ków na ten cel. Podobnie jak w ubie-
głych latach 10 % wartości zadania, 
czyli 44 tys. zł., nasza wspólnota para-
fialna będzie musiała pokryć sama 
w ramach wkładu własnego. Wierzymy, 
że z pomocą naszych Świętych Patro-
nów i ludzi dobrej woli wywiążemy się 
z tego zobowiązania.  

Odnowiona tak dużym kosztem za-
krystia straci wiele ze swego blasku, 
jeśli wstawimy do niej stare meble. 
W tym przypadku „stare” nie znaczy 
zabytkowe. Nowa zabudowa całej za-
krystii z tarcicy dębowej została wyce-
niona na kwotę 70 tys. zł. Obejmuje ona 
wykonanie dwóch szaf z nadstawką, 
komody, nadstawy, pięciu szaf stoją-
cych, dwóch szaf wnękowych oraz ele-
mentów wykończeniowych.  

Zwracamy się z gorącą prośbą do 
wszystkich, którzy pragną oddać Bogu 
chwałę, przyozdabiając Jego dom. Tyl-
ko dzięki Państwa wsparciu będziemy 
mogli podjąć się tak ambitnego przed-
sięwzięcia. 

* * * 

ZMIANY W WAKACYJNYM 

PORZĄDKU MSZY ŚWIĘTYCH 

 

Przypominamy, że wzorem ubiegłego 
roku w lipcu i w sierpniu nie będzie 
w dni powszednie Mszy św. o godz. 
7.15. Wyjątkiem jest I sobota – tego 
dnia Msza św. odbędzie się normal-
nie. Bezpośrednio po niej zapraszamy 
na nabożeństwo wynagradzające Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. 
Od lipca w I piątki miesiąca nie bę-
dzie też dodatkowej Mszy św. o godz. 
17.00. 
Porządek Mszy świętych w niedziele 
i święta pozostanie bez zmian. 
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