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QUARANT’ORE 

27 lutego-1 marca 

 

Quarant’ore lub inaczej nabożeń-

stwo 40-godzinne ma bardzo długą 

i bogatą tradycję. U zarania polegało 

na adoracji Najświętszego Sakramentu 

trwającej nieprzerwanie 40 godzin. 

Dziś liczba „40” została już tylko 

w nazwie nabożeństwa będącego 

wydłużoną adoracją eucharystyczną. 

Najświętszy Sakrament jest wystawia-

ny w 3 kolejne dni, a czasem 3 kolejne 

niedziele poprzedzające Wielki Post. 

Skąd wzięła się liczba „40”? Według 

tradycji właśnie tyle godzin Ciało 

Chrystusa złożone było w grobie. 

Zresztą liczba ta bardzo często poja-

wia się w Biblii na określenie czasu 

wyciszenia, oczyszczenia, odnowy, 

wykorzenienia zła, a ocalenia dobra. 

Oto kilka przykładów: 40 dni padał 

deszcz w czasie potopu, 40 lat trwała 

wędrówka narodu wybranego po pu-

styni, 40 dni i nocy przebywał Moj-

żesz na Synaju, tyle samo trwał post 

Jezusa.  

Nie ma pewności co do tego, kto 

i kiedy zapoczątkował nabożeństwo 

40-godzinne. W kościołach lokalnych 

znane było już w XIII wieku, nato-

miast w powszechnym od 1539 roku. 

Wprowadzono je, aby wynagradzać 

za grzechy wiernych i jednocześnie 

udaremnić wysiłki Turków, dążą-

cych do zniszczenia chrześcijaństwa. 

Niebezpieczeństwo zostało wówczas 

zażegnane. Chrześcijanie trwali 

w ciszy i skupieniu przed Panem ukry-

tym w Najświętszym Sakramencie, 

przepraszając za swoje winy i jedno-

cześnie prosząc o ochronę i pomoc. 

W kolejnych wiekach nabożeństwo to 

było odprawiane w obliczu poważ-

nych zagrożeń, zarówno zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych – sprzenie-

wierzenia się wierze.  

Z takim zagrożeniem mamy wła-

śnie do czynienia. Wobec otwartej 

agresji Rosji, jej zapędów neoimpe-

rialnych, wojny na Ukrainie i jedno-

czesnym odwracaniu się Europy od 

Boga, uklęknijmy, wyznajmy swoją 

winę i błagajmy o pomoc.  

 
Nabożeństwo 40-godzinne 

w kościele św. Mikołaja 
 

niedziela 27 lutego: 

wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu po Mszy św. z godz. 1500 

możliwość adoracji do godz. 1900 

 

poniedziałek i wtorek 

(28 lutego -1 marca) 

możliwość adoracji od 1500 do 1800 

 

Jezus będzie na pewno. A Ty? 
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ŚRODA POPIELCOWA 

Dzień modlitwy i postu 

 w intencji pokoju na Ukrainie 
 

W odpowiedzi na prośbę Ojca Święte-

go Franciszka, abp Stanisław Gądecki, 

przewodniczący Konferencji Episko-

patu Polski, prosi nas wszystkich 

o podjęcie postu i modlitwy za Ukrai-

nę: „Zanośmy gorące błagania o pokój 

a także w intencji uchodźców, aby Pan 

pokrzepił ich serca.” 

 

Porządek Mszy św. w kościele pa-
rafialnym w Środę Popielcową: 
630, 715, 18 i 19. Podczas każdej 
Mszy św. obrzęd posypania głów 
popiołem. 

 

W Środę Popielcową usłyszymy 

po raz kolejny fragment Ewangelii wg 

św. Mateusza (Mt 6,1-6.16-18). Apo-

stoł, cytując słowa samego Jezusa, 

nawołuje do przyjęcia trzech postaw: 

postu, modlitwy i jałmużny.  

Jak pouczają Ojcowie Kościoła, nie 

należy tych postaw rozdzielać. Tak 

o tym pisał św. Augustyn: „Jeżeli 

chcesz, żeby twoja modlitwa wzle-

ciała do Boga, daj jej skrzydła: post 

i jałmużnę. Augustyn dalej precyzuje: 

sam post bez jałmużny jest niczym. 

 

Po grecku jałmużna to eleemosyne, 

słowo, które trudno było przełożyć 

wprost na łacinę a później na inne 

języki. Cytowany św. Augustyn pró-

bował postawić znak równości między 

eleemosyne i misericordia (miłosier-

dziem). Inni skłaniali się ku słowu 

debitum (powinność, dług). Św. Izy-

dor z Sewilli oddał to słowo za pomo-

cą trzech: „dar mojego Boga”.  Za-

stanawiające... Dlaczego dar Boga, 

skoro jałmużnę daję ja? Ponieważ to, 

co posiadam, tak naprawdę nie należy 

do mnie, lecz do Boga. Wszystkie 

dobra są pozostawione w moich rę-

kach tylko na pewien czas. Bóg pra-

gnie, bym zarządzał nimi mądrze 

i sprawiedliwie, bym się nimi dzielił. 

I nie jest to tylko rada, to powinność.  

To pragnienie Boga wyrażone jest na 

kartach Pisma Świętego. Zacytujmy 

kilka fragmentów z komentarzem 

abpa Grzegorza Rysia (tekst pisany 

kursywą) z książki Modlitwa, post 

i jałmużna, która ukazała się w 2013 r. 

nakładem wydawnictwa Znak.  

➢ Ze wszystkiego, co ci zbywa, 

dawaj jałmużnę, a oko twoje 

niech nie będzie skąpe, gdy ją 

dajesz (Tb 4,16).  

Kiedy masz coś, co ci zbywa. Bo za-

spokoiłeś już wszystkie swoje godziwe 

potrzeby i masz ponad stan – dawaj 

jałmużnę.(...) Jeśli zapewniłeś sobie 

jakiś godziwy poziom – to nic, co jest 

ponad to, nie jest twoje. I kiedy się tym 

dzielisz – a Tobiasz mówi, że masz się 

dzielić wszystkim, co ci zostało - ro-

bisz to nie z miłosierdzia, ale w imię 

sprawiedliwości. 

➢ Będziesz miał mało - daj mniej, 

ale nie wzbraniaj się dawać jał-
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mużny nawet z niewielkiej wła-

sności! (Tb 4,8).  

Nikt nie jest z tego zwolniony. (…)To 

niezwykłe, że uczy tego akurat stary 

Tobiasz. Wygnano go i skonfiskowano 

mu majątek, bo grzebał zmarłych. 

I ten człowiek, którego czynienie do-

bra kosztowało konfiskatę majątku, 

jakby niczego się nie nauczył. Czyni to 

dalej. (…)Stary Tobiasz daje z tego, 

czego nie ma. Jest ojcem rodziny, ma 

na utrzymaniu żonę i dzieci i nie ma 

pieniędzy. Miałby prawo do tego, żeby 

trzymać się za kieszeń, a on mówi, 

trzeba dawać, nie mówić – nie dam, 

bo nie mam, mam prawo nie dawać, 

bo mam inne obowiązki, inne powin-

ności. Tobiasz daje. I zostaje za to 

wynagrodzony. Bóg mu błogosławi. 

Posyła mu swojego anioła i przycho-

dzi mu z pomocą w dniu utrapienia.  

Pragnienie Boga, żebyśmy spełniali 

ojcostwo wobec drugich, ma na celu 

dobro nas wszystkich. Zarówno tych, 

którzy przyjmują jałmużnę, jak i tych, 

którzy ją dają, i w tym i w przyszłym 

życiu. Zobaczmy… 

➢ Woda gasi płonący ogień, 

a jałmużna gładzi grzechy (Syr 

3,30).  

To jest chyba najgłębsze myślenie 

starożytnych o jałmużnie. Mówią 

o niej jako o drugim chrzcie, przedłu-

żeniu chrztu. A pamiętajmy, to był 

Kościół bez powtarzalnej pokuty, bez 

częstej spowiedzi. Dziś, w naszym 

Kościele, możemy pójść do spowiedzi 

co tydzień i wyznać grzechy. W tam-

tym Kościele pokutę odprawiało się 

raz w życiu, po chrzcie. A jednocze-

śnie ci ludzie tak bardzo się od nas nie 

różnili. Każdy z nich miał doświad-

czenie swojej słabości.(…) Co ma 

zrobić człowiek, który ma poczucie 

grzeszności i równocześnie świado-

mość, że może zostać rozgrzeszony 

tylko raz w życiu, więcej nie? Sytuacja 

beznadziejna? Nie. Nie ma miejsca na 

beznadzieję, bo jest woda, która gasi 

ogień. Tą wodą jest jałmużna. Grzech 

w człowieku się pali, ma siłę ognia, 

ale Bóg dał nam wodę.(…) Jałmużna 

jest narzędziem nawrócenia, może nas 

zmieniać, doskonalić, może być dla 

nas narzędziem prawdziwej pokuty. 

➢ Pozyskujcie sobie przyjaciół 

niegodziwą mamoną, aby gdy 

ona zawiedzie, przyjęto was do 

niebieskich przybytków (Łk 16,9) 

Tekst jest przepiękny i prawdziwy. Bo 

jest taki moment, kiedy mamona za-

wodzi. Jaki to jest moment? Oczywi-

ste: śmierć. Dopóki jesteś na tym 

świecie, pieniądz daje ci poczucie siły. 

Masz pieniądze, możesz pojechać na 

wakacje, możesz sobie coś kupić, mo-

żesz – niektórym się wydaje – kupić 

człowieka. Masz pieniądze, masz wła-

dzę. Ale nadchodzi moment, w którym 

ta niesłychana siła pieniądza kończy 

się dramatycznie i nie możesz już nic. 

Tak jest wtedy, kiedy umierasz. Ma-

mona wtedy zawodzi, bo kończy się jej 

siła. Łukasz mówi: lecz wtedy ci, któ-

rych zyskałeś tą niegodziwą mamoną, 

zaczynają być aktywni i oni cię wpusz-

czą do nieba. Pieniądz jest nieskutecz-

ny poza granicą śmierci, z jednym 

jedynym wyjątkiem. Jest pieniądz, 

który się wtedy nie dewaluuje – to jest 

właśnie pieniądz, który człowiek wydał 

na jałmużnę. On działa po śmierci. Ci, 

którzy dostali od ciebie, przyjmują cię 

do niebieskich przybytków. Ale uwa-

ga. Nie każda jałmużna podoba się 
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Bogu, nie każda przynosi pożytek. 

Poucza o tym św. Paweł: 

➢ I gdybym rozdał na jałmużnę 

całą majętność moją,  

a ciało wystawił na spalenie,  

lecz miłości bym nie miał,  

nic bym nie zyskał (1 Kor 13,3).  

Dawaj z miłości, z pokorą i radością. 

(…)Nie można dawać komuś jałmużny 

na odczepnego, żeby już więcej nie 

wracał. Nie można swoim dawaniem 

upokarzać. Nie chcesz, to nie dawaj, 

ale jak dajesz, to nie upokarzaj, nie 

potępiaj, nie osądzaj. 

Okazją do złożenia jałmużny 

będzie zbiórka do puszek na po-

moc dla Ukrainy w niedzielę 

27 lutego i w Środę Popielcową. 

Pieniądze zostaną przeznaczone 

na pomoc uchodźcom. 

 

Jako Parafia uruchamiamy zbiórkę 

koców i śpiworów w dobrym stanie. 

Można je przynosić do kancelarii 

parafialnej w godzinach urzędowa-

nia. 

* * * 

NABOŻEŃSTWA  PASYJNE 

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 
 

Droga Krzyżowa: 
➢ piątek godz. 17.30 (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 ks. Michała Mroszczaka: 
niedziela godz. 1815. 

* * * 

REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

21-23 marca 

W poniedziałek i we wtorek ucznio-

wie wysłuchają nauki rekolekcyjnej 

w szkołach, natomiast w środę będą 

mieli możliwość przystąpienia do 

spowiedzi i uczestniczenia w Mszach 

św. w kościele parafialnym. Rekolek-

cje wygłosi ks. Artur Czepiel, wika-

riusz Parafii pw. św. Judy Tadeusza w 

Krakowie - Czyżynach. 

* * * 
REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH 

27-30 marca 

Rekolekcje parafialne rozpoczniemy 

w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, 

tj. 27 marca. Wygłosi je dla nas 

ks. Tomasz Szurek. 

* * * 

IMIENINY KS. PROBOSZCZA 

 

W sobotę 19 marca przypada uro-

czystość św. Józefa, patrona nasze-

go Księdza Proboszcza. 

Zapraszamy na Mszę św. w intencji 

Solenizanta zamówioną przez 

Wspólnotę Żywego Różańca 

w dzień imienin o godz. 18.00. 

* * * 

UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

25 marca 
 

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 

uroczyste przyjęcie dzieci niena-

rodzonych w duchową adopcję. 

 

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/

