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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
1 stycznia
Osiem dni po narodzeniu Dziecięcia Jezus, wpatrujemy się w Tę, która
otrzymała radosne zadanie i przywilej
wydania Go na świat.
Maryja – Matka Jezusa i nasza
Matka. Najlepsza. Najbliższa – na
zawołanie, na wyciągnięcie ręki.
Zatroskana. Zawsze gotowa przyjść
z pomocą.
Nieprzypadkowo Kościół zachęca,
byśmy z ufnością dziecka powierzyli
się Jej u progu nowego roku. Jeśli ktoś
żywi jakieś obawy, niedowierza Jej
miłości, z trudem odgaduje kochającą
matkę pod królewskimi szatami,
w które Ją ubraliśmy, niech posłucha
jak o Niej mówi Prymas Tysiąclecia,
kard. Stefan Wyszyński.
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Ty, którą my może niedostatecznie
poznaliśmy, doceniliśmy, a którą Bóg
do głębi znał i docenił!
Ty, z naszego padołu płaczu!
Ty, spośród nas...
Ty, uplątana w nasze sprawy...
Ty, obolała jak my i pracująca jak
my...
Ty, zwykła, szara kobieto z tłumu,
z gromady...

Człowiecza Matka Bożego Syna
Jak ludzką była Maryja, Matka Boga –
Człowieka, której my dzisiaj korony
kładziemy na głowę jako Królowej
niebios i Pani wszechświata!
My ludzie tej ziemi, uwielbiamy Maryję z miłością, nie znającą kresu:
Nasza Siostro, która jesteś szczególnie
wybrana...
Ty, którą dostrzegł Bóg swoimi oczyma wśród wszystkich niewiast tej
ziemi! – „Błogosławiona między niewiastami”!
Ty, której my byśmy nie widzieli,
a którą dostrzegł Ojciec niebieski!

Ty, żyjąca chlebem takim, jakim my
żyjemy...
Ty, zbierająca patyki i odpadki nawozu na ogień, który chcesz rozpalić
w swej chacie, aby na nim upiec podpłomyk z ziaren, zmielonych w żarnach Twoją własną dłonią!
Ty, cerująca podarte szaty i suknie...
Ty, piorąca w wodach potoku, razem
z innymi niewiastami...
Ty, może niekiedy brudnymi nogami
chodząca w pyle miasteczka…

Ty, dźwigająca amfory wody na głowie, na której my dziś korony umieszczamy! (O ile byłabyś bliższa prawdy,
gdyby Cię na którymś ołtarzu umieszczono z amforą Wody Żywej na głowie!)
Ty, taka zwykła, kuchenna, gospodarna, zalatana i zabiegana!
Ty, mająca tysiące spraw na głowie,
odpowiedzialna za drobiazgi, drobiazgi, drobiazgi...
Ty, tak nas rozumiejąca!...
Przybiegnij na pomoc nam, walącym
się w proch. Pospiesz ludowi z pomocą! Powstań, aby nas wspomóc!
To jest zuchwałe wołanie stęsknionej
ludzkości. W Nazarecie na pewno tak
do Niej wołano. Czasami wpadła
sąsiadka, aby pożyczyć stępy czy przygarść ziarna lub troszkę mąki; a może
złapać węgielek, aby rozpalić ogień,
który wygasł na kominku; a może
pożyczyć odrobinę oleju, czy nawet
szaty dla męża lub syna, który wybiera
się gdzieś w zimną, daleką drogę;
a może sandałów, nakrycia głowy czy
jakiegoś dzbanka, garnka lub czegoś
w tym rodzaju. Takie małe rzeczy! (...)
Takiej Matki potrzeba wszystkim ludziom, całej rodzinie człowieczej!
I taką jest Maryja, Matka Jezusa,
Matka Kościoła i Matka nasza! Choć
nieskończenie wielka, jest od podnoszenia i dźwigania maluczkich.
Prawdziwie – człowiecza Matka!

NOWOROCZNE ŻYCZENIA
Wiele ich wypowiadamy, wiele
słyszymy. Najczęściej pada utarta
formułka – życzymy sobie „zdrowia,
szczęścia, pomyślności”.
Szlachetne zdrowie... Ten, kto
choćby przejściowo je utracił, wie ile
znaczy. Nic dziwnego, że wzdychamy
za nim, że czujemy się głęboko pokrzywdzeni, gdy go zabraknie.
Szczęście... Trudno definiowalne.
Jest tam, gdzie je człowiek widzi.
Jedni upatrują go w dostatkach,
w przyjemnościach, drudzy w sławie,
powodzeniu, jeszcze inni w spokojnie
płynących dniach.
Pomyślność... Słowo, którego nie
trzeba wyjaśniać – ma być po naszej
myśli. Chcemy, żeby sprzyjał nam
bieg wydarzeń, żeby sprawy przyjęły
korzystny dla nas obrót, żeby wszystko szło zgodnie z naszymi oczekiwaniami, pragnieniami,
Czy są to najtrafniejsze życzenia?
Nie do końca. Święty Augustyn ma tu
wiele do powiedzenia. Jego rada?
Przejdź spokojnie obok tego
wszystkiego. Twoim celem jest miłość, jest Bóg, wszystko inne jest
drogą.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to święto nakazane:
wierni mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać
się od wykonywania prac niekoniecznych. Tego dnia Msze św.
zostaną odprawione w naszym kościele według porządku niedzielnego.

Nie ustań w drodze, bo nie doszedłbyś do celu.

* **
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I dalej Augustyn precyzuje swoim
słuchaczom: „ Uważajcie! Jeden goni
za pieniędzmi. Niech to nie będzie
twym celem! Idź jak podróżny! Jeśli
się przywiążesz do pieniędzy, usidli
cię chciwość, jakby łańcuchem skrępuje ci nogi i będzie przeszkadzać
w drodze. Nie męcz się, ulegając jej!
To, do czego się przywiązujesz, pociąga za sobą wiele utrapień. Napełniasz skrzynie, a tracisz pokój. Spokojnie żyłeś, gdyś nie miał dostatków.
Oto skutki chciwości: napełniłeś dom
i musisz się bać złodziei, nabyłeś złoto
i nie możesz sypiać.
Idź zatem dalej, szukaj celu! Szukasz
zdrowia, ale i tu się nie zatrzymuj!
Bo czymże jest zdrowie, które ze
śmiercią ginie, osłabione chorobą,
nędzne, śmiertelne, przemijające.
Troszcz się o nie o tyle, aby ci choroba nie przeszkadzała w pełnieniu
dobrych uczynków.
Szukasz czci? Nie przywiązuj się do
czci jako takiej, abyś w niej nie
utkwił. Szukasz chwały? Jeśli szukasz chwały Bożej, robisz dobrze, jeśli
własnej chwały szukasz, źle postępujesz; zostaniesz na drodze.”
Czego życzy nam święty Augustyn? Żebyśmy nie przespali nowego
roku, nie zgubili się, żebyśmy choć
trochę zbliżyli się do Boga, nauczyli
się Go kochać. On sam nas o to prosi
(por. Mt 22, 37 - 40): „Kochaj Mnie!
Kochając złoto, będziesz gonił za nim
i może go nawet nigdy nie znajdziesz;
kto Mnie szuka, z tym jestem. Pożądasz sławy i nie zdobędziesz jej; kto
Mnie kocha, dochodzi do Mnie. Szukasz wpływowego przyjaciela: znajdziesz go za pośrednictwem innego.
Mnie kochaj! Do Mnie sam możesz
się zbliżyć.”

***
WIZYTA DUSZPASTERSKA
Wizyta duszpasterska rozpoczęła
się w naszej parafii 27 grudnia. Jej
porządek jest na bieżąco aktualizowany i zamieszczany w gablocie przed
kościołem oraz na stronie internetowej
Parafii
(www.mikolaj.diecezja.pl).
Dodatkowo ministranci i lektorzy
powiadamiają o odwiedzinach kapłana, ale tylko te osoby, które w ostatnich dwóch latach przyjmowały kolędę. Nowych parafian, osoby pominięte, jak również wszystkich, którzy nie mogą przyjąć kapłana we
wskazanym
terminie,
prosimy
o kontakt z kancelarią parafialną.
W intencji odwiedzanych Parafian
zostaną odprawione Msze święte
w niedzielę 1 lutego, na które już
dziś serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych naszej parafii.
SPOTKANIA OPŁATKOWE
W styczniu odbędą się dwa spotkania
opłatkowe. Szczegóły na ostatniej
stronie.

*Cytowane fragmenty pochodzą z książki
Istnieje tylko miłość autorstwa św. Augustyna
wydanej nakładem Cerf – Cairos- Znak, 2000
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 Spotkanie dla Klubu Seniora,
Bractwa św. Anny i Parafialnego
Koła Przyjaciół Radia Maryja

Dla Wspólnoty Żywego Różańca,
Zespołu Charytatywnego, Akcji Katolickiej, Służby Liturgicznej Ołtarza,
Ofiarodawców oraz Wszystkich Parafian i Gości. Niech każdy czuje się
osobiście zaproszony.

Odbędzie się ono w czwartek
8 stycznia o godzinie 16.00 jak zawsze w sali kolumnowej na wikarówce.
Zaprasza opiekun, ks. Prałat Antoni
Sołtysik.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę
18 stycznia. Rozpocznie się Mszą św.
o godzinie 15.00. Po niej przejdziemy
do sali w piwnicach budynku plebanii
na radosne kolędowanie. Uświetni je
rodzinny zespół Jesteśmy, działający
przy parafii św. Floriana w Krakowie.

 SPOTKANIE
PARAFIALNE
POŁĄCZONE Z RADOSNYM
KOLĘDOWANIEM

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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