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Jezus i Jego uczniowie podró¿owali przez Galilê. On
jednak nie chcia³, ¿eby Kto wiedzia³ o tym,poucza³ bowiem
Swoich uczniów i mówi³ im: Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w
rêce ludzi. Ci Go zabij¹, lecz zabity po 3 dniach Zmartwych-
wstanie. Oni jednak nie rozumieli Tych s³ów, a bali siê Go
pytaæ (...)

Potrzebujemy tej Ewangelii, dlatego, ¿e wchodzimy w
medydacje nad Mêk¹ Pañsk¹, która potrwa 6 tygodni i w
rozwa¿niu tej Mêki Pañskiej widaæ nie wszystko jest takie
oczywiste i mo¿na siê do�æ zasadniczo pomyliæ. Pan Jezus
zapowiada³ Swoim uczniom Swoj¹ Mêkê trzy razy. A jednak
kiedy przysz³o im w ni¹ wej�æ, nie byli gotowi. Tak¿e wtedy,
kiedy On zapowiada³ Swoj¹ Mêkê, niewiele z tego rozumieli.
Ten tekst odczytany to ju¿ druga zapowied� Mêki. I s³yszy-
my - mówi³ przecie¿ bardzo prosto: Syn Cz³owieczy bêdzie
wydany w rêce ludzi, Ci go zabij¹, a zabity po trzech dniach
Zmartwychwstanie.

Nie zrozumieli, tym bardziej, jak powiedzia³em, ¿e to
ju¿ by³a druga zapowied� Mêki. Pierwsza by³a chwilê wcze-
�niej. Oni siê rozmijaj¹ - Jezus z uczniami. W Ewangelii �w.
Marka raz po raz czytamy o tym, ¿e uczniowie nie rozumiej¹
i ¿e nie przyjmuj¹ tego, co Jezus do Nich mówi. To jest cie-
kawe, bo Marek to jest najkrótsza Ewangelia, a tam chyba
najczê�ciej jest napisane, ¿e uczniowie nie przyjmuj¹ tego
co Jezus do Nich mówi. I za ka¿dym razem powód nie jest
taki, ¿e nie rozumiej¹, tylko jest powód taki, ¿e maj¹ serca
zatwardzia³e. Znaczy to, o czym Jezus mówi, nie jest w sta-
nie im siê przebiæ do serca. Nie do g³owy. Z g³ow¹ to oni maj¹
wszystko w porz¹dku... dwunastu zdrowych facetów. No, ale
serce nie puszcza i tak jest przez ca³¹ Ewangeliê Marka do
samego koñca. Jak Jezus do Nich przyszed³ na Górze Wnie-
bowst¹pienia, to wyrzuca³ im upór i zatwardzia³o�æ serca.
Czyli wiecie -  nie chodzi o to, ¿e nie rozumiej¹ tylko ¿e nie
mog¹ sercem przylgn¹æ do tego, o czym On mówi. Nie po-
trafi¹ pokochaæ tego, o czym On mówi. Opór jest taki, ¿e to
nie jest nasza droga. Oni Mu to wyra�nie pokazuj¹.

Dwie rzeczy chcia³bym pokazaæ,w których widaæ, co
nie jest nasz¹ drog¹, dlaczego mamy k³opot. Pierwsza rzecz
siêga jeszcze pierwszej zapowiedzi i ona brzmi tak: "zacz¹³
ich pouczaæ , ¿e Syn Cz³owieczy  musi wiele cierpieæ, bê-
dzie odrzucony przez Starszych Arcykap³anów i Uczonych
w Pi�mie, bêdzie zabity, ale po trzech dniach Zmartwych-
wstanie". Dlaczego musi cierpieæ? Dlaczego Syn Cz³owie-
czy musi cierpieæ? Odpowied� jest taka: bo nie chce ina-
czej, bo nie potrafi inaczej �w. Hieronim t³umaczy³ to na ³aci-
nê i u¿y³ takiego s³owa ³aciñskiego oportet - trzeba. Trzeba
¿eby cierpia³. Natomiast po grecku takie s³owo: dei ,od które-
go siê bierze s³owo "deontologia" - nauka o powinno�ciach.
W Nim jest powinno�æ, to jest wewnêtrzny przymus.

Bêdziemy �piewaæ przez sze�æ tygodni o Mêce Jezu-
sa i niech siê nikomu nie wydaje, ¿e On tak cierpi dlatego, ¿e
go dopadli. Tak zmówi³o siê kilku gangsterów: Pi³at, Herod,
Arcykap³ani i wreszcie Go dopadli, i On jest teraz taki bied-
ny, bo tak cierpi, bo Oni wreszcie maj¹ Go i teraz Mu zrobi¹
"aty aty". Kompletnie nie w ten sposób! On musi cierpieæ, bo
to jest Jego decyzja, bo to jest Jego wybór. On nie chce

Prze¿yjmy to jeszcze raz...
Kazanie pasyjne Ksiêdza Biskupa Grzegorza Rysia

inaczej. Ta pierwsza zapowied� Mêki nast¹pi³a po rozmowie
kiedy Jezus zapyta³ uczniów : "Za kogo wy Mnie uwa¿acie?,
"Kto Ja jestem dla was?". I wtedy Piotr mówi: Ty Jeste� Me-
sjasz. I w odpowiedzi na to, ¿e Piotr rozezna³ w Nim Mesja-
sza, powiedzia³ tak: "Ja muszê cierpieæ". Znaczy: On nie
chce Nas zbawiæ inaczej. To jest Jego decyzja. Nie chce byæ
nad Nami Królem inaczej jak z tego krzy¿a.

Pamiêtacie, Piotr wtedy zareagowa³ - to akurat  jest
zapisane nie u Marka, jest zapisane u Mateusza - "niech Ciê
Bóg broni, to nigdy na Ciebie nie przyjdzie ". Bo to, co Jezus
wybiera, to dla nas jest co najwy¿ej dopust Boski.

Czemu Jezus by³ ubogi? Pomyli³ siê w drodze z nieba,
¿e chcia³ wyl¹dowaæ w Rzymie a trafi³ do Nazaretu? To nie
by³ Jego wybór, ¿e chce siê urodziæ w³asnie w takiej w³a�nie
- przepraszam bardzo Matkê Bosk¹ i �w. Józefa i wszystkich
z Nazaretu - zabitej dziurze, o której nikt nigdy nie s³ysza³.
Jak kto� znajdzie w Starym Testamencie s³owo Nazaret, to
dostanie nagrodê. Nie ma. Nikt nigdy nie s³ysza³ o Nazare-
cie. Gdzie On siê urodzi³? Na co? Po co? Widzia³ kto co
dobrego z Nazaretu? Urodziæ siê w Nazarecie to jest dopust
Boski dla nas, a dla Jezusa wybór. Dla Jezusa wybór, bo On
chce byæ w tym miejsu, które jest przez wszystkich odrzu-
cane. Chcê byæ z lud�mi, którzy s¹ przez wszystkich ponie-
wierani. To jest ostre korygowanie naszego my�lenia o Bogu.

Kim ma byæ Bóg, zw³aszcza kiedy sie wciela? Co Bogu
wypada? Bogu wypada urodziæ siê w miejscu, o którym wszy-
scy mówi¹: stamt¹d nic dobrego nie pochodzi. Nikt nigdy
tam siê sensowny nie urodzi³. Nie interpretujmy ¿ycia Jezu-
sa w kategoriach dopustu Bo¿ego. Na Jezusa nic nie spad³o.
Jezus w ¿yciu wszystko wybra³. To by³a Jego osobista decy-
zja w wolno�ci - bo tak chcia³. To, co my uwa¿amy za naj-
czarniejszy scenariusz, mo¿liwy w ¿yciu dopust Boski, ska-
ranie Boskie - nie! On tak w³a�nie chcia³. To jest bardzo moc-
ne korygowanie zw³aszcza tego obrazu Boga, który my mamy.
Bo my mamy nieraz naprawdê spatrzony obraz Boga.

Jeste�my przed Naj�wiêtszym Sakramentem. Teraz jest
bardzo mocny taki ruch w Ko�ciele modlitwy uwielbienia.
Ludzie siê schodz¹ przed Naj�wiêtszy Sakrament i �piewaj¹,
wielbi¹ Boga, a co trzecie s³owo jest: Jeste� najwy¿szy, Je-
ste� Najwiêkszy, Jeste� Wszechmocny, Jeste� Wszechpo-
tê¿ny... Nie! On jest tak¹ hostyjk¹, któr¹ proboszcz musia³
wyj¹æ z Tabernakulum, bo sama by nie wysz³a. I to jest wy-
bór Boga. To jest wybór Jezusa. �piewali�my o Ogrojcu, jak
przyszli po Niego do Ogrojca i Piotr wyskoczy³ z mieczem.
To Jezus mu mówi: "Od³ó¿ ten miecz. Czy Ja nie mam piæ
kielicha, który Mi Ojciec przygotowa³?". To jest w³a�nie to.

Chcê Wam tylko zwróciæ uwagê, ¿e mamy bardzo
mocn¹ korektê, tak sam¹, jaka siê dzieje na naszych oczach.
W ostatni¹ Uroczysto�æ Chrystusa Króla przyjmowali�my Go
jako Naszego Pana jako Naszego Zbawiciela. Zaraz potem
Papie¿ Franciszek dopisa³ ci¹g dalszy, który ma siê wyda-
rzyæ w tym roku na jesieni - kto czyta³ list Papie¿a Misericor-
dia at Misera to wie. Ostatnia niedziela  przed uroczysto�ci¹
Chrystusa Króla od tego roku bêdzie zawsze w liturgii Ko-
�cio³a niedziel¹ ubogiego. Bêdzie �wiêto ubogiego. Bêdzie
�wiêto £azarza w Ko�ciele. I Papie¿ mówi: to jest nasza dro-
ga do �wiêta Chrystusa Króla.
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PONIEDZIA£EK  13.03..2017
  8.00 1) W intencji naszej Ojczyzny

- o pokój, zgodê i ³ad moralny
2) Podziêkowanie za dar zdrowia
� dla Piotra, Zofii i Jana

18.00 + Krystyna Kêkolewska
� int. popogrzebowa

WTOREK  14.03.2017
  8.00 ++ Helena, Karol, Stefan Kobylec,

++ Helena, Józef Motyka
 18.00  1) + Henryk Budzyn (1 r.�m.)

2) + Helmut Rojek

�RODA 15.03.2017
  8.00 O zdrowie dla Adasia
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 16.03.2017
  8.00
18.00 1) + Helena Thomas

2) + Barbara Grandowska
(17 r.�m.)
3) + Janusz Kubicz �
int. popogrzebowa

PI¥TEK 17.03.2017
   8.00 + Zbigniew Skorupka, + Józef

Batko
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Józef Wróbel, ++ Franciszek,

Julia Kruk

SOBOTA 18.03.2017
  8.00 1) ++ Maria, Jan Zdeb

2) + Janusz Kubicz
3) Dziêkczynna za 85 lat ¿ycia
i udzielone ³aski z pro�b¹
o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla Alicji

18.00 ++ Maria, Sebastian G¹sto³

NIEDZIELA 19.03.2017
  8.00 + Józefa Kasprzyk
9.30 ++ Józef, Magdalena Rusin
11.00 ++ Józef, Anna, Franciszek Hyla,

+ Stefania Zaj¹c
12.00 O b³og. Bo¿e i potrzebne ³aski dla

Józefy Kijowskiej � w dniu imienin
13.00 1) + Andrzej Zysek

2) + Barbara Kendziak (11 r.�m.)
18.00  + W³adys³awa Kluska

INTENCJE MSZY �W.
13.03.2016 - 19.03.2017

Jak Papie¿ mówi taki tekst, jak go pisze, ¿e jak kto� chce doj�æ do Chrystu-
sa Króla, to musi najpierw spotkaæ sie z ubogimi. Rozumiecie?  A serce ³atwo
przyjmuje. Zobaczymy jak nam to korygowanie wyjdzie. Na og³oszenie Chrystusa
Króla ca³a Polska siê zjecha³a do £agiewnik. Zobaczymy, kto siê zjedzie do ubo-
gich. Na niedziele ubogiego. Jako na drogê do spotkania z Chrystusem Królem.
Wiem, ¿e jestem w parafii, gdzie wszyscy wiedz¹, kto to s¹ ubodzy Chcia³bym,
¿eby�cie byli zara�liwi w tym Krakowie, ¿eby w Krakowie by³o takich parafii wiêcej
- gdzie dwustu, trzystu ludzi dziennie dostaje obiad. To jest spotkanie z Chrystu-
sem Królem, w³a�nie tak.

Zobaczcie -  przy tej drugiej zapowiedzi Mêki, czego Oni nie potrafi¹ poko-
chaæ, gdzie jest k³opot serca? Dwóch rzeczy nie potrafi¹ pokochaæ. Pierwszej - to
jest, je�li kto chce byæ pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze wszystkich i s³ug¹
wszystkich. Kto� nie rozumie? Wszyscy rozumiej¹. Jest taki tekst Jana od Krzy-
¿a, który jest szokuj¹cy, ale jako� trzeba siê z nim zmierzyæ. Ka¿dy z nas, w
swoim stanie ¿ycia. Jan od Krzy¿a mówi tak: "Staraj siê w ¿yciu zawsze wybieraæ
to co mniejsze, nie to, co wiêksze." Wybieraj to, co mniej wa¿ne, nie to, co bar-
dziej wa¿ne. Zrobiæ to, co wiêksze, to ka¿dy ma ambicje. Pamiêtam siebie same-
go z seminarium by³em na pierwszym roku, jak Papie¿ przyjecha³ do Polski w
1983 roku i tak wysz³o, ¿e Ja mam robiæ dekoracjê na budynku seminaryjnym na
Pi³sudskiego. Wwtedy to siê nazywa³a Manifestu Lipcowego. I jak kto� ma te
niespe³na 20 lat, to robi dekoracjê, która ma 8,5 metra wielko�ci. Przepraszam
bardzo, wyr¹bali takiego Pana Jezusa. Sta³ na ganku nad wej�ciem - 8,5 metra.
W ¿yciu bym teraz takiego nie zrobi³, ale wszyscy przechodzili i mówili: jakie
wielkie. Zrób to, co mniejsze. Ale w cz³owieku wszystko siê gotuje, bo pycha go
pcha do wielkich rzeczy. Zrób to, co mniejsze. Kto� musi zrobiæ to, co mniejsze.
"A potem wzi¹³ dziecko, postawi³ miêdzy nimi i powiedzia³: Kto je przyjmuje, Mnie
przyjmuje". To jest w³a�nie uwaga zwrócona na tego, kto jest najmniejszy. To jest
troszeczkê inaczej: najpierw chodzi o mnie, ¿e ja wybieram to, co mniejsze. Nie
muszê siê sadziæ zawsze na te wielkie rzeczy. Mogê robiæ takie, o których nie
napisz¹ w gazetach, ale potem jest druga rzecz - ¿e znajdujê cz³owieka, który jest
najmniejszy. On jest wa¿ny, widzê w Nim Jezusa, traktujê go jako kogo�, kto ma
co� do powiedzenia, ma te¿ jak¹� swoj¹ w³asn¹ historiê, ma co� do zaproponowa-
nia. Opowiada³  jeden taki, jak dziennikarze oszaleli, gdy odwiedzi³a Go Miss Uni-
versum i dziennikarze napstrykali milon fotek, a wszystkie by³y opisane: Miss
Universum i Ksi¹¿e Ko�cio³a. To jest co fotografowaæ, nie? Ale mówi: jak chodzê
po Manilli i spotykam siê z ubogimi, z biedakami, to tak nikt nie fotografuje, to nie
jest temat do fotografii, to nie s¹ ludzie, którzy s¹ warci uwagi. Wiêc Jezus mówi
wyra�nie, ¿e my mamy k³opot ze zrozumieniem krzy¿a. I ze ze zrozumieniem
Jego Mêki. I mówiê: to nie jest k³opot na poziomie rozumu, to jest k³opot na pozio-
mie zakochania siê w tym, co dla Jezusa jest wa¿ne.

W nas jest opór. W nas jest opór, dlatego o tym mówie, bo nie mam bladego
pojêcia, o czym tu bêd¹ ksiê¿a mówiæ przez nastêpnê piêæ tygodni, jak¹ sobie
u³o¿yli seriê medydacji na Gorzkie ¯ale, natomiast niezale¿nie od tego, o czym
bêd¹ mówiæ, to te trzy zapowiedzi Mêki, jakie Jezus wypowiedzia³, mo¿na �pie-
waæ, mo¿na wspó³czuæ, mo¿na siê pop³akaæ na Mêce Pañskiej i mo¿na wszystko
z niej niby rozumieæ i mo¿na jej kompletnie nie dopu�ciæ do serca. To znaczy, ¿e
mo¿e byæ w nas absolutny opór do tych postaw, które Jezus wybiera, kiedy wcho-
dzi w Mêkê. WYBIERA - a nie spadaj¹ na Niego. Wybiera.

Nabo¿eñstwa wielkopostne w naszej Parafii:
Droga Krzy¿owa: pi¹tki Wielkiego Postu
godz. 8.30, 15.30, 17.00 (dla dzieci), 18.30

Gorzkie ¯ale:
niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00
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