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Ewangelia III niedzieli 

Wielkiego Postu 
Zbliżała się pora Paschy żydow-

skiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 

W świątyni napotkał tych, którzy 

sprzedawali woły, baranki i gołębie 

oraz siedzących za stołami bankierów. 

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze 

sznurków, powyrzucał wszystkich ze 

świątyni, także baranki i woły, poroz-

rzucał monety bankierów, a stoły 

powywracał. Do tych zaś, którzy 

sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to 

stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego 

targowiska”. Uczniowie Jego przypo-

mnieli sobie, że napisano: „Gorliwość 

o dom Twój pożera Mnie”. W odpo-

wiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Nie-

go: „Jakim znakiem wykażesz się 

wobec nas, skoro takie rzeczy czy-

nisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: 

„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech 

dniach wzniosę ją na nowo”. Powie-

dzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści 

sześć lat budowano tę świątynię, a Ty 

ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” 

On zaś mówił o świątyni swego ciała. 

Gdy więc zmartwychwstał, przypo-

mnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, 

które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś prze-

bywał w Jerozolimie w czasie Paschy, 

w dniu świątecznym, wielu uwierzyło 

w imię Jego, widząc znaki, które czy-

nił. Jezus natomiast nie zwierzał się 

im, bo dobrze wszystkich znał i nie 

potrzebował niczyjego świadectwa 

o człowieku. Sam bowiem wiedział, 

co się kryje w człowieku. (J 2, 13-25) 

 

Świątynia Jerozolimska była dla 

Żydów najwspanialszą budowlą jaką 

mieli. Do jej budowy użyto wiele 

złota, srebra i drogich kamieni. Dla 

całego Narodu Wybranego była zna-

kiem obecności Boga. Co ciekawe, 

świątynia, do której przybywa Jezus, 

była trzecią świątynią postawioną 

w Jerozolimie. Dwie poprzednie zo-

stały zniszczone wskutek zawirowań 

historii. Co więcej, czterdzieści lat po 

pobycie w niej Jezusa, również trzecia 

świątynia zostanie zrównana z ziemią, 

tym razem przez Tytusa, dowódcę 

wojsk rzymskich Do tej pory nie zo-

stała ona odbudowana, a to, co z niej 

pozostało, Żydzi nazywają ścianą 

płaczu. 

Jezus wyrzuca przekupniów ze 

świątyni. Zajmowali się oni sprzedażą 

zwierząt na ofiary składane przy oka-
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zji różnych świąt, szczególnie przy 

święcie Paschy. Wyrzucenie przekup-

niów ze świątyni i słowa: Nie róbcie 

z domu Ojca mego targowiska, są 

zapowiedzią nowego kultu. Oto czas 

kupczenia, składania ofiar ze zwierząt, 

dobiega końca. Za kilka dni (według 

biblistów Jezus powyrzucał przekup-

niów ze świątyni nie na początku 

działalności, ale kilka dni przed 

śmiercią) Jezus złoży najlepszą ofiarę 

ze swojego życia. Mamy w niej udział 

dzięki Eucharystii - to właśnie udział 

we Mszy Świętej jest dla nas miej-

scem zjednoczenia z Bogiem. Już nie 

krew cielców i kozłów – jak pisze św. 

Paweł – ale krew Jezusa zapewni nam 

dostęp do Boga.  

Jezus podkreśla swoją relację 

z Ojcem. Świątynia jest domem Boga. 

Jezus mówi jednak, że najważniejszą 

świątynią jest On sam. Że w ciągu 

trzech dni ta świątynia zburzona przez 

ludzi zostanie odbudowana. To wła-

śnie w Jezusie Bóg na trwałe zamiesz-

kał między ludźmi. Jego Ciało i Krew 

obecne w Eucharystii są miejscem, 

w którym spotykamy się z Bogiem. 

Wielki Post jest okazją do odkrycia 

obecności Jezusa w Eucharystii. 

Czas, który przeżywamy, zachęca nas 

do uwierzenia na nowo, że Bóg jest 

obecny w Chlebie i Winie.  

Ewangelia przestrzega nas także 

przed kupczeniem w relacji z Bogiem. 

To nie ilość wypowiadanych modlitw, 

składanych ofiar wpływa na Boga. 

Jedyną rzeczą, którą możemy ofiaro-

wać Ojcu jest jego Syn, a z Nim nasze 

całkowite zjednoczenie się w sakra-

mencie Ciała i Krwi. Boga nie można 

zamknąć w ilości modlitw, nie moż-

na go „kupić”. Jedyne, co możemy 

zrobić, to oddać Mu siebie całkowi-

cie. To pozwolić, aby Jego wola w nas 

była motywem, który kieruje naszym 

życiem. Starajmy się więc na modli-

twie odkrywać Jego oczekiwanie 

względem spraw w intencjach, 

w których się modlimy. Pytajmy, 

czego Bóg oczekuje ode mnie w danej 

sprawie, jak mam postąpić, aby to, co 

zrobię będzie zgodne z Bożym pra-

gnieniem. Postarajmy się wreszcie 

przyjąć to, co Bóg od nas chce, nawet 

jeśli nie będzie zgadzało się z naszymi 

oczekiwaniami. Wtedy każdy z Nas 

przemieni się w Bożą świątynię.  

ks. Mateusz Szymczyk 
 

* * * 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, 

OBLUBIEŃCA NMP 

19 marca  

Papież Franciszek nieprzypad-

kowo powierzył opiece św. Józefa 

trwający 2021 rok. To święty, który 

wie co to znaczy znaleźć się w sytua-

cji zagrożenia życia swojego i bli-

skich. Doskonale rozumie osoby cier-

piące, odepchnięte, niepewne jutra, 

zmuszone z dnia na dzień do zmiany 

miejsca pracy i zamieszkania. Nie 

tylko wie i rozumie, ale też uczy jak 

zachować się, gdy świat wprost wali 

nam się na głowę. Pomaga też swoim 

przemożnym wstawiennictwem. 

Papież zachęca, byśmy w roku 

wciąż trwającej pandemii na nowo 

odkryli św. Józefa i wzorowali się na 

nim. To człowiek głębokiej modlitwy, 

który swoją siłę i opanowanie w prze-

ciwnościach czerpie od Boga Ojca. 

Jest mężczyzną ufającym jak dziecko 

Temu, o którym wie, że go kocha 

a jest wszechmogący. Wytrwale szuka 
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odpowiedzi na to, co jest wolą Bożą 

w sytuacjach granicznych i w co-

dziennych wydarzeniach, a później 

wypełnia ją cierpliwie, bez szemrania. 

Św. Józef jest sprawiedliwy, ucz-

ciwy, sumienny w wykonywaniu 

obowiązków, pokazując tym samym, 

że taka postawa, w przeciwieństwie do 

tego, co mówi świat, popłaca. Nie 

bogaci się niczyim kosztem. Żyje 

skromnie, ale szczęśliwie w zaciszu 

nazaretańskiego domu wraz z Maryją 

i Jezusem w atmosferze jedności, 

miłości i oddania Bogu. Należy do 

tych, których Stary Testament nazy-

wał anawim Jahwe, ubogich, ale cie-

szących się błogosławieństwem Pana.  

Na kartach Biblii nie zostało zapi-

sane ani jedno słowo św. Józefa. To 

święty, który milczy, rozważa wszyst-

ko w sercu, a później działa. A jego 

działanie było i nadal jest skuteczne. 

Św. Bernardyn ze Sieny pisał tak: 

„Nie ulega wątpliwości, że Chrystus 

wynagradza św. Józefa teraz nawet 

więcej, kiedy jest on w niebie, niż gdy 

był na ziemi. Nasz Pan, który w życiu 

ziemskim miał Józefa jako Swego ojca, 

z pewnością nie odmówi mu niczego, 

o co prosi on w niebie.” Św. Bernard 

z Clairvaux dodaje: „Od niektórych 

świętych otrzymujemy pomoc w szcze-

gólnych sprawach, ale od św. Józefa 

pomoc jest udzielana we wszystkich, 

a poza tym broni on tych wszystkich, 

którzy z pokorą zwracają się do nie-

go”.  

Serdecznie zapraszamy do po-

znawania św. Józefa i modlitwy za 

jego wstawiennictwem w ramach 

nowenny przed uroczystością i comie-

sięcznych Mszy świętych sprawowa-

nych przy jego ołtarzu. 

Nowenna przed uroczystością 

św. Józefa 

10-18 marca w ramach wieczornych 

adoracji Najświętszego Sakramentu, 

w tygodniu o godz. 17.30, 

w niedzielę o godz. 18.30 

 

Najbliższa Msza św. sprawowana 

przy ołtarzu św. Józefa – piątek 

19 maca godz. 18.00 w intencji 

Księdza Proboszcza Józefa Gubały 

z okazji imienin. 

 

* * * 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE 

I REKOLEKCJE  

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 
 

Droga Krzyżowa: 
➢ 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 (głosi 
ks. Dominik Sujecki). 

 
REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH 

21-24 marca 
 

Tegoroczne rekolekcje parafialne 

wygłosi ks. Jan Karlak, Proboszcz 

Parafii pw. św. Jana Pawła II 

w Nowym Targu. Rozpoczną się one 

w piątą niedzielę Wielkiego Postu, tj. 

21 marca podczas wszystkich Mszy 

świętych, sprawowanych o godz. 6.30, 

8.00, 9.30, 11.30. 13.00, 15.00 i 19.00. 

W poniedziałek, wtorek i środę Msza 

św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8.00 

i 18.00. Spowiedź rekolekcyjna 

w środę podczas Mszy św. i dodatko-

wo od godz. 17.00. 
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JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 

Przez cały okres Wielkiego Postu 

w naszym kościele parafialnym wy-

stawiona będzie puszka z napisem 

„JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”. 

Ofiary, które zostaną do niej złożone 

przeznaczone zostaną na pokrycie 

kosztów zakupu chłodni do przecho-

wywania żywności wydawanej po-

trzebującym w naszym punkcie Cari-

tas od wtorku do soboty od godz. 8.30 

do 9.30 lub do wyczerpania produk-

tów. Koszt chłodni to 13 tys. zł.  

* * * 

LITURGIA STACYJNA 

Wprowadzona w Krakowie na wzór 

tradycji rzymskiej liturgia stacyjna ma 

na celu głębsze przeżycie Wielkiego 

Postu i Paschy Pana.  

Każdego dnia w innej dzielnicy gro-

madzą się wierni na wspólnej modli-

twie. Kościół św. Mikołaja będzie 

miejscem liturgii stacyjnej w sobotę 

20 marca o godz. 18.00. Eucharystii 

przewodniczył będzie JE ks. bp Jan 

Zając. 

* * * 
UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

25 marca 

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 

uroczyste przyjęcie dzieci niena-

rodzonych w duchową adopcję. 

* * * 
PRZEDŚWIĄTECZNE 

ODWIEDZINY CHORYCH 

W sobotę 27 marca kapłani będą 
odwiedzać chorych w ich domach. 
Zgłoszenia przyjmujemy pod nume-
rem telefonu 12 431 22 77.  

NIEDZIELA PALMOWA 

28 marca 

Uroczysta procesja wokół kościoła 

z poświęceniem palm rozpocznie się 

o godz. 11.15. 

Zespół charytatywny będzie rozpro-

wadzać palmy oraz baranki i paschali-

ki Caritas w niedzielę 21 i 28 marca.  

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 o godz. 15.00. 

Rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piątku 

o godz. 18.00.  

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.  

 

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/

