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PRZYLGNĄĆ DO KRZYŻA 

 

Rajski Ogród – u zarania dziejów 

Stworzeni przez Boga mężczyzna 

i kobieta są szczęśliwi. Niczego im nie 

brakuje. Cieszą się, ponieważ nieu-

stannie jest przy nich Bóg i tą Jego 

obecność odczuwają. Do dyspozycji 

mają cały Raj. Stwórca powierzając 

go Adamowi, czyni jedno zastrzeże-

nie: Wszystko możesz, nie wolno ci 

tylko jeść owoców «z drzewa pozna-

nia dobra i zła (…), bo gdy z niego 

spożyjesz, niechybnie umrzesz» (Rdz 

3,8). 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby 

nie zazdrosny o człowieka szatan – 

anioł, który zbuntował się Bogu, nie 

chcąc Mu służyć. On w swoim zamy-

śle postanowił mieć też człowieka po 

swojej stronie. Podstępem – przyjmu-

jąc postać węża – nakłonił Ewę, by 

spożyła owoc z drzewa życia i by nim 

także poczęstowała Adama. Posłuchał. 

Spożył i umarł. Człowiek uczynił to 

czego zabronił mu Bóg i przed zrobie-

niem tego przestrzegał. Nie posłuchał 

Pana Boga, jak nie posłuchał Go 

wcześniej szatan. Złamał Bożą zasadę 

– Boży nakaz – przykazanie. Postąpił 

po swojemu –wbrew woli i poleceniu 

Stwórcy. «Przez jednego człowieka 

grzech wszedł na świat, a przez grzech 

śmierć i w ten sposób śmierć przeszła 

na wszystkich ludzi» (Rz 5,12). Oto 

dramat Raju – dramat Adama – dra-

mat ludzkości.  

Bóg danego Adamowi słowa nie 

zmienił. Wierny mu – zgodnie z nim 

postąpił. Wyrzucił człowieka z Raju 

i zamknął przed nim jego bramy. Sza-

tan zatryumfował. Tymczasem, pełne 

grzechu serce upadłego Adama prze-

niknął promień nadziei. Na koniec 

bowiem z ust Stwórcy usłyszał jeszcze 

słowo obietnicy, że On – Bóg ten stan 

zmieni. 

 

Jerozolimskie wzgórze Golgoty – 

rok 33 

 

Jest samo południe. Trochę ludzi: 

mieszkańcy Jerozolimy pomieszani 

z rzymskimi żołnierzami. Wielka 

wrzawa. Coś się dzieje. Strasznie się 

tam kotłuje. Wykonywana jest egze-

kucja trzech przestępców. Jezus 

z Nazaretu Król Żydowski – brzmi 

powieszony na krzyżu tytuł winy 

jednego z nich. Rozgrywa się straszny 

dramat, niczym teatralna tragedia. To 

dramat Golgoty. Ma on swój początek 

u zarania dziejów w Raju. Wierny 

swojemu słowu Bóg, teraz wypełnia 

swoją obietnicę daną wtedy Adamowi. 

«Jak przestępstwo jednego sprowadzi-

ło na wszystkich ludzi wyrok potępia-

jący, tak czyn sprawiedliwy Jednego 

sprowadza na wszystkich ludzi uspra-

wiedliwienie dające życie» (Rz 15,16). 

Tryumfujący wtedy w Raju szatan, 

teraz na Golgocie definitywnie zostaje 

pokonany. Tamto jego rajskie zwycię-

stwo, teraz zamienia się w klęskę.  

Tam, na Golgocie, pod krzyżem, 

na którym umiera Bóg – Człowiek, 

stoi Jego Matka Maryja, stoi Jego 

umiłowany uczeń Jan, stoją niewiasty. 
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Zachowanie jednej z nich może za-

skakiwać. Ona nie stoi przy krzyżu. 

Ona go obejmuje. Ona mocno przytula 

się do ociekającej krwią belki tuż 

poniżej przebitych stóp Skazańca, 

które chciałaby objąć i jak niegdyś 

w Betanii, otrzeć je swoimi włosami 

i ucałować. Taki wizerunek Ukrzyżo-

wanego utrwalił się w chrześcijańskiej 

ikonografii. Jest w nim coś niezwy-

kłego. Ta, która tak bardzo ukochała 

Chrystusa – Maria Magdalena – 

w swym sercu doświadczyła zarówno 

dramatu Raju: ciemności grzechu jak 

i dramatu Golgoty: płynącej z krzyża 

Zbawiciela mocy przebaczenia.  

Od tamtego momentu – śmierci 

Pana Jezusa na krzyżu – dramat Raju 

splata się ściśle z dramatem Golgoty 

i wpisuje się w życie każdego czło-

wieka. Każdy z nas w nim uczestni-

czy, doświadczając słabości grzechu, 

jak i Bożej łaski przebaczenia. I tak 

będzie do końca świata. 

 

Rzymskie Koloseum – rok 2005 

Miejsce, gdzie niegdyś – także 

i za czasów Chrystusa – urządzane 

były krwawe widowiska, dostarczają-

ce mieszkańcom stolicy cesarskiego 

Imperium rozrywki i zabawy. Miejsce 

męczeństwa tych, którzy pozostali 

wierni swojemu Bogu chrześcijan. 

Woleli umrzeć, niż zgrzeszyć.  

Jest wieczór. Tłum ludzi – jak 

wtedy. Tyle, że nie rozbawionych 

i rozkrzyczanych, lecz rozmodlonych 

– przeżywających Drogę Krzyżową. 

Ta, teraz, jest inna niż dotychczasowe. 

Nie ma tu – jak to było zawsze – pa-

pieża. Ojciec Święty jest za słaby. Ten 

Wielki Tydzień i dla niego stał się 

dosłownie wielkim tygodniem. Wraz 

z Chrystusem wstępuje na Golgotę, by 

swoim cierpieniem dopełnić Jezusową 

ofiarę – my, uczestniczący w tej Dro-

dze Krzyżowej w rzymskim Kolo-

seum wtedy jeszcze tego nie wiemy.  

Jest ostatnia stacja. Zwykle wtedy 

krzyż niesie papież. Teraz, nieoczeki-

wanie modlitewne skupienie przerywa 

rozlegający się aplauz i brawa. Oto 

bowiem na ekranach telebimów poja-

wia się Jan Paweł II. Nie ma go 

w Koloseum, ale jest w swojej kapli-

cy. Nie ma go tam fizycznie, ale jest 

obecny duchowo – łączy się i tak 

uczestniczy w modlitwie za pośrednic-

twem telewizji. Nie niesie dużego 

krzyża, ale też w swoich dłoniach 

trzyma nieco mniejszy krucyfiks. On 

go nie tylko trzyma – on go obejmuje. 

On niejako przytula się do niego – 

niczym Maria Magdalena. Wygląda to 

tak, jakby ten przyszły święty Papież 

się z cierpiącym Zbawicielem zespa-

lał, jakby na ten krzyż wchodził. Mo-

ment niezwykły – jedyny – niepowta-

rzalny – na trwałe wpisuje się w moją 

pamięć. On, jak Maria Magdalena, 

rozumie więcej niż inni – widzi ser-

cem. Czy można inaczej patrzeć na 

krzyż? Można. Tylko wtedy nic się nie 

zobaczy, albo dostrzeże niewiele.  
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Krakowski kościół św. Mikołaja na 

Wesołej – rok 2023 

Jest Wielki Post. Czas tych czter-

dziestu świętych dni zaprasza nas pod 

krzyż. Jeśli chcę usłyszeć co mówi mi 

Chrystusowy krzyż – o człowieczym 

losie, o mnie samym, o moim życiu, 

o miłości, wreszcie o Bogu – muszę 

zrobić to, co zrobiła Maria z Magdali, 

co zrobił św. Jan Paweł II. Wziąć 

krzyż w swoje dłonie i go objąć, przy-

tulić się do niego tak mocno, by po-

czuć puls Bożej miłości, ucałować go. 

Przyłożyć do tej skrwawionej belki 

całego siebie: swoje ciało i duszę, 

swój rozum i uczucia. Ściśle przy-

lgnąć do tego najszlachetniejszego 

drzewa, ze wszystkimi swoimi słabo-

ściami, niemocami, grzechami, z nie-

domaganiami, z cierpieniem, z samot-

nością, z ciężarem powołania, z tym 

co krwawi, co rani serce, co tkwi 

w nim jak zadra. Tylko w takim zwró-

ceniu się ku mojemu Bogu; ku męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu Chrystu-

sa, może do mnie dotrzeć prawda 

o Jego wielkiej miłości. 

Wstąpienie i pójście Jego drogą 

od Ogrojca na Golgotę, od pojmania 

po ukrzyżowanie, jest potrzebne, by 

kontemplując, «patrzeć na tego które-

go przebodli» (J 19,37). Patrzeć na 

cierpiącego Pana w taki sposób, że 

serce zaczyna bić mocniej, że skraca 

się dystans, że odżywa miłość, poma-

ga mi Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale 

oraz przykład tych, którzy nie ulękli 

się cierpienia, nie odrzucili Boga, nie 

uciekli z Golgoty, ale mieli odwagę 

i pod Chrystusowym krzyżem mężnie, 

wierni Mistrzowi, do końca – do swo-

jego męczeństwa – wytrwali.  

Ten wielki ich heroizm ma w nas nie 

tylko wywołać wstrząs, nie tylko na-

wrócić, ale też pomóc spojrzeć na 

Ukrzyżowanego w taki sposób, by 

doświadczyć ozdrowieńczego smutku; 

by doznać łaski łez, które oczyszczają, 

uzdolniając oczy do zobaczenia Praw-

dy i Miłości. Ma on też wyzwolić we 

mnie taką siłę, bym mógł wziąć 

i zanieść pod Chrystusowy krzyż 

wszystkie moje krzyże – te mniejsze 

i większe. Ma mi również pozwolić 

zobaczyć, że to, co mnie tak boli, boli 

też i Jego. Ma mnie wreszcie tak ściśle 

się z Nim zjednoczyć, bym zaczął Go 

naśladować i bym kochał Jego miło-

ścią. Tylko wtedy każde moje cierpie-

nie zamieni się w świętą relikwię Jego 

Krzyża. 

ks. dr Krzysztof Biros 

 

* * * 

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. dra Krzysztofa Birosa: 
niedziela godz. 1815. 
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LITURGIA STACYJNA 

 

Wprowadzona w Krakowie na 

wzór tradycji rzymskiej liturgia sta-

cyjna ma na celu głębsze przeżycie 

Wielkiego Postu i Paschy Pana.  

Każdego dnia w innej dzielnicy 

gromadzą się wierni na wspólnej mo-

dlitwie. Kościół św. Mikołaja będzie 

miejscem liturgii stacyjnej w sobotę 

25 marca o godz. 18.00. Eucharystii 

przewodniczył będzie Metropolita 

Krakowski, ks. abp Marek Jędraszew-

ski.  
* * * 

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH 

26-29 marca 

Rekolekcje parafialne rozpoczniemy 

w piątą niedzielę Wielkiego Postu, tj. 

26 marca na wszystkich Mszach św. 

W kolejnych dniach nauka rekolek-

cyjna będzie głoszona podczas Mszy 

św. o godz. 8.00 i 18.00.  

Rekolekcje wygłosi dla nas ks. Jacek 

Bernacik, duszpasterz z Parafii pw. 

św. Anny w Krakowie. 

* * * 
REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

27-29 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 Mszy 

św. o godz. 12.00 w kościele parafial-

nym. Rekolekcje wygłosi ks. Mieszko 

Ćwiernia, pracownik Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. 

* * * 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 

 

W Wielkim Poście liturgia wycisza 

się. Tematem wiodącym staje się 

nawrócenie i dobre przygotowanie do 

zbliżającej się Paschy. Wszystko inne 

musi zejść na drugi plan, w tym 

wszelkie wspomnienia związane 

z kultem świętych. Niedziele Wielkie-

go Postu mają pierwszeństwo litur-

giczne, stąd przypadająca 19 marca 

uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 

NMP, w tym roku będzie obchodzona 

w poniedziałek 20 marca. Tym nie-

mniej serdecznie zapraszamy na Mszę 

św. w intencji naszego Księdza Pro-

boszcza, któremu patronuje św. Józef, 

w niedzielę 19 marca na godz. 8.00. 

Msza św. została zamówiona przez 

Wspólnotę Żywego Różańca. 

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77 
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