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ADWENT

razem z nim z wysłuchanej modlitwy.
Wraz z całą społecznością będziemy

W niedzielę 30 listopada rozpoczyna się Adwent. Z lekcji religii
pamiętamy, że ma to być czas radosnego oczekiwania. Oczekiwania na
co? Święta Bożego Narodzenia? Nie
do końca...
Sięgnijmy do etymologii słowa „adwent”. Określenie to pochodzi od łac.
adventus i oznacza przyjście, przybycie. Czekamy więc nie na coś, lecz na
Kogoś, na naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie chodzi tu tylko o wspominanie Jego pierwszego przyjścia na
świat.
Owszem, Kościół będzie nas przygotowywał do właściwego przeżycia
Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy
ich oczekiwać razem z Maryją i Jej
bliskimi. Liturgia słowa przeniesie nas
do Jej domu w Nazarecie. Ujrzymy Ją
w chwili Zwiastowania. Odczujemy
Jej strach, doświadczymy zawierzenia
i ogromnej radości, której nie można
przeżywać w samotności, którą trzeba
dzielić. Pospieszymy razem z Maryją
w góry do Ain Karim. Będziemy przy
Jej spotkaniu z Elżbietą. Zobaczymy
jak kobiety jaśnieją radością, usłyszymy jak wyśpiewują chwałę Pana,
jak szczebioczą, opowiadając sobie
o cudach Bożej łaski, o wielkich rzeczach, jakie im Pan uczynił.
Mężczyznom, którym może wydać
się obcy kobiecy sposób przeżywania,
liturgia przedstawi inne postaci. Zatrzymamy się jakiś czas w domu niemego Zachariasza. Przypomnimy
sobie jego historię. Ucieszymy się

mu towarzyszyć przy narodzinach
syna. Wsłuchamy się w kantyk Zachariasza, w jego świadectwo. Przeżyjemy też rozterki Józefa. Odczujemy
ciężar walki wewnętrznej, jaką musi
stoczyć, zanim rozezna wolę Bożą.
Zobaczymy, że wraz z jej przyjęciem
spłynie na niego pokój.
Jednocześnie poznamy lepiej Boga, dynamizm Jego działania. Przekonamy się jak bardzo Go przynagla
miłość, jak tęskni i pragnie przerzucić
nam mosty. Jest gotowy zaangażować
całe Niebo w ratowanie nas. Patrzy
globalnie, troszczy się o historię świata i ludzkości, co nie przeszkadza Mu
dbać o dobro i szczęście poszczególnych osób. Ujrzymy Jego posłańców.
Na naszych oczach będą zapalać się

światła rozpraszające mrok. A wszystko to w ciągu ośmiu dni od 17 do 24
grudnia.
Powiedzieliśmy, że Adwent rozpoczyna się w tym roku 30 listopada. Jak
zawsze potrwa cztery niedziele. Skoro
przygotowanie do Świąt ma nam zająć
niewiele ponad tydzień, co z pozostałymi trzema? Są one poświęcone
oczekiwaniu na paruzję, ponowne
przyjście Chrystusa w chwale na końcu czasów.
Tajemnica wcielenia już się dokonała. Jezus narodził się, umarł za nas,
zmartwychwstał, żyje i powróci!
Paruzję Chrystusa zapowiadają Ewangeliści (por. Mt 24, 23-44, Mk 13, 2437, Łk 21, 25-36), a mimo to dla
większości z nas gubi się ona w mglistej przyszłości. A jeśli ten dzień nastanie jutro? Jeśli jutro staniesz z Jezusem twarzą w twarz? Przestraszysz
się, czy rozradujesz? To dobry sprawdzian wiary...
Chrześcijanie pierwszych wieków
wprost wyczekiwali rychłego przyjścia Chrystusa. Pozdrawiali się wzajemnie po aramejsku: „Maranatha –
Panie przyjdź”. Oni poznali Miłość
i uwierzyli Jej. Jezus był dla nich
Kimś bliskim i ważnym. Pokładali
w Nim całą nadzieję.
Jak zauważa ks. T. Dajczer
w Rozważaniach o wierze: „Bóg nie
chce przychodzić do nas nie proszony.
Miłość chce być oczekiwana. Jeżeli
nie jest oczekiwana, jest miłością
wzgardzoną.”
***

ODPUST PARAFIALNY
6 grudnia
Wydaje się, że wiele osób lekceważy dziś możliwość skorzystania
z odpustu tytularnego kościoła. Powodów jest zapewne wiele, wśród nich:
zobojętnienie na sprawy duchowe,
niezrozumienie, uprzedzenia.
Spróbujmy odpowiedzieć sobie na
kilka podstawowych pytań, tak żeby
dzień naszego patrona przyniósł nam
prawdziwą radość. Wspomnienie
świętego Mikołaja słusznie kojarzy się
z prezentami. Dostępując odpustu,
wszyscy zostaniemy obdarowani.
Czym jest odpust?
To darowanie przed Bogiem kary
doczesnej za grzechy, zgładzone już
co do winy.
Mówiąc najprościej, każdy grzech
obraża Boga, wprowadza nieład, a tym
samym pociąga za sobą karę: wieczną
(będącą zamknięciem drogi do nieba)
i doczesną (rozumianą jako potrzeba
zadośćuczynienia,
oczyszczenia).
W momencie uzyskania rozgrzeszenia
w sakramencie pokuty zostaje nam
darowana kara wieczna – znów mamy
dostęp do nieba, jednak dopiero po
odpokutowaniu kary doczesnej. Nie
możemy stanąć przed Świętym Bogiem brudni i skalani. Musimy się
oczyścić, wybielić. Odpust jest nam
w tym pomocą – zastępuje, a tym
samym znosi karę doczesną.
Na jakiej podstawie Kościół udziela
odpustów?

Roraty w naszym kościele parafialnym: są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 630 rano.
Dzieci zapraszamy na roraty
w poniedziałki, środy i piątki na
godz. 1800.

Kościół odwołuje się do nadprzyrodzonej więzi łączącej wszystkich
ludzi, sprawiającej, że grzech jednego
szkodzi innym, ale też świętość jedne2

kwencji. Ostatecznie złagodził swoje
stanowisko, krytykując jedynie sposób
głoszenia nauki o odpustach przez
niektórych kaznodziejów. Stwierdził:
«Gdyby głoszono je należycie, według
ducha i zamysłu papieża, trudności
same by się ulotniły».

go przynosi dobrodziejstwa pozostałym. Otóż nieskończone zasługi Jezusa, modlitwy i dobre uczynki Matki
Najświętszej oraz wszystkich świętych
tworzą niewyczerpany skarbiec.

Kto może dostąpić odpustu?
Chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi warunkami.
Nie ma tu mowy o żadnej „taryfie
ulgowej”. Odpust nie zwalnia nikogo
z obowiązku nawracania się. Jest
raczej zachętą do jeszcze większej
pracy nad sobą. Jednym z jego wymogów jest odrzucenie przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, również
powszedniego. Osoba, która chce
dostąpić odpustu musi mieć właściwe
usposobienie: kochać Boga, brzydzić
się grzechem, pokładać ufność
w zasługach Chrystusa i wierzyć niezachwianie, że wspólnota Świętych
jest dla niej wielkim pożytkiem (por.
Paweł VI, Indulgentiarum doctrina).
Pozostałe warunki dostąpienia odpustu
parafialnego:
 nawiedzenie kościoła w święto tytułu
 stan łaski uświęcającej
 przyjęcie Komunii świętej
 odmówienie modlitwy Ojcze
nasz i Wierzę
 modlitwa w intencji spraw, za
które modli się Papież.

Kościół sięga do niego przy odpuszczaniu grzechów i ich następstw,
mocą władzy związywania i rozwiązywania powierzonej Piotrowi i jego
następcom przez Chrystusa.
Skąd fala krytyki i nieufności?
Z nadużyć, jakie miały miejsce
w odległej przeszłości, praktyki tzw.
kupowania odpustów, która stała się
powodem wystąpienia Lutra. Niedługo potem została ona napiętnowana
przez Sobór Trydencki.
Co zanegował Luter w 1517 roku?
Istnienie skarbca zasług Chrystusa
i świętych, z którego Kościół mógłby
czerpać, a także wartość odpustów
przed Bogiem.
Luter mylnie sądził, że odpusty znoszą
jakąś karę nałożoną przez Kościół.
Doszukiwał się w nich chęci pójścia
po linii najmniejszego oporu, znalezienia sposobu na uniknięcie konse-

Msze święte w dzień odpustu parafialnego, tj. w sobotę 6 grudnia,
zostaną odprawione o godzinie:
630 (roraty), 715 i 1800 (suma odpustowa). Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
***
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lampy). Zakonserwowano także figurę
św. Piotra z elewacji zachodniej.
Tuż przed Dniem Zadusznym udało się odsłonić odrestaurowaną Latarnię Umarłych. Łączny koszt przeprowadzonych w tym roku prac konserwatorskich wyniósł 459 438 zł., w tym
udział własny Parafii 70 938 zł.
Dziękujemy Bogu za dobroczyńców,
którzy wsparli nas swoimi ofiarami
i mogliśmy się wywiązać z powyższych zobowiązań.
Niezależnie
przeprowadziliśmy
kilka inwestycji, które mają na celu
podniesienie standardu technicznego,
przy jednoczesnym zredukowaniu
kosztów utrzymania naszego kościoła.
Dotychczasowe oświetlenie wymieniliśmy na LED-owe. Wykonaliśmy
instalację nagłośnieniową dla pana
organisty. Dokonaliśmy modernizacji
istniejącego ogrzewania. Nieekonomiczne grzejniki akumulacyjne zastąpił tańszy w eksploatacji system
ogrzewania nadmuchowego. Koszt
instalacji nowego ogrzewania to
30 000 zł. Prosimy w miarę swoich
możliwości o wsparcie tego dzieła.

KLUB SENIORA
Comiesięczne spotkanie Klubu
Seniora odbędzie się w czwartek
4 grudnia jak zawsze o godz. 16.00
w sali kolumnowej na wikarówce.
Gościem spotkania będzie s. dr hab.
Margarita Sondej, która wygłosi wykład na temat: „Nadzieja na każdym
etapie życia”.
***
PRZEDŚWIĄTECZNE
ODWIEDZINY CHORYCH
Jak co roku księża będą odwiedzać
chorych tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia, w sobotę 20 grudnia.
Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych
w kancelarii parafialnej pod numerem
telefonu 12 431 22 77.
***
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC
PROWADZONYCH W KOŚCIELE
Wszystkich Parafian i ludzi dobrej
woli pragniemy poinformować, że
w listopadzie zamknęliśmy kolejny
etap prac restauratorskich i konserwatorskich we wnętrzu naszego kościoła.
W tym roku objęły one południową
część nawy głównej do wysokości
gzymsu.
Również w listopadzie zakończył
się remont elewacji północnej kościoła
(tynków, gzymsów, cokołu kamiennego, nakryw ceramicznych, metalowej

Drodzy Ofiarodawcy!
Modlimy się za Was w każdą środę,
polecając Was w nowennie Matce
Bożej Nieustającej Pomocy. Będziemy prosić również o błogosławieństwo Boże dla Was i Waszych
rodzin w czasie tegorocznej Pasterki, podczas której będziemy gościć
J. E. Ks. Bpa Grzegorza Rysia.

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.mikolaj.diecezja.pl/
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