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BĄDŹCIE GOTOWI…
Wydawałoby się, że życie płynie
normalnym, spokojnym torem. Ulice
przystrojone choinkami jaśnieją blaskiem kolorowych światełek, z głośników tu i ówdzie płyną już miłe dla
ucha piosenki świąteczne, w sklepach
kolorowo od mniej lub bardziej wyszukanych prezentów, a wszędzie
coraz mocniej czuć zapach pierników,
czekolady, cynamonu. Niby Święta,
tylko gdzieś zagubił się Pan Bóg.
Zamiast adwentowego oczekiwania,
przyjemne uśpienie….
To prawda, rejestrujemy straszne
wydarzenia, które dzieją się poza
granicami naszego kraju. Bliżej niż
dalej, coraz bliżej i częściej: w Afryce,
na Bliskim Wschodzie, w Europie
wschodniej i zachodniej. Zagrożenie
narasta.
Rok 2015 rozpoczął się i kończy
zamachami terrorystycznymi we Francji. Telewizja pokazała nam wstrząsające obrazy. Nie ograniczyła się do
statystyk. Zobaczyliśmy zdjęcia osób,
które zginęły w Paryżu od kul zamachowców i poznaliśmy ich historie.
Na przykład tę dwóch pięknych, młodych kobiet, które wyszły do restauracji świętować urodziny jednej z nich
i nie wróciły.
Świat zatrzymał się na chwilę, ale
już powoli wraca do normalnego trybu. Może jednak warto zacząć odczytywać znaki, pochylić się nad Ewangelią i wziąć ją na poważnie…
Zapowiedź tego wszystkiego, co
dzieje się na naszych oczach mamy na

kartach Ewangelii. Św. Marek w 13.
rozdziale i św. Mateusz w 24. nawołują: CZUWAJCIE, PRZYGOTUJCIE
SIĘ, BĄDŹCIE GOTOWI. Na co? Na

ponowne przyjście Chrystusa. Nie
wiemy, kiedy ono nastąpi dla całej
ludzkości. Jedno jest pewne. Dla pojedynczego człowieka, to moment jego
śmierci, który definitywnie kończy
okres próby, wyboru. Nie wiesz, ile
czasu ci pozostało. Nie daj się zwieść
ułudzie bezpieczeństwa. Może jedna
chwila dzieli cię od spotkania
z wiecznością. W Ewangelii czytamy:
„A jak było za dni Noego, tak będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Jak
w czasie przed potopem jedli i pili,
żenili się i za mąż wydawali aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie
spostrzegli się, aż przyszedł potop
i pochłonął wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24, 37-39). Kościół, który
jak matka troszczy się o swoje dzieci,

prosi: NIE ZWLEKAJ! NIE DAJ SIĘ
UŚPIĆ, ANI WYSTRASZYĆ! WYBIERZ BOGA I BEZ LĘKU PATRZ
W PRZYSZŁOŚĆ!
***
Przed nami Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Obyśmy go nie przespali, oby nie
umknął naszej uwagi. Warto uczynić
mały wysiłek i wyjść na spotkanie
Tego, który przychodzi. To nasz
Bóg, hojny Dawca, Światło wschodzące w ciemnościach, Słońce rozpraszające mrok. To Ten, który każdego
z nas stworzył z miłością, a teraz
przychodzi nam z pomocą. Od Niego
wyszliśmy, do Niego zmierzamy,
u Niego jest nasz dom.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA
Nasz Patron to Święty, którego na
nowo warto odkryć. Przez całe stulecia był jednym z najczęściej przyzywanych wspomożycieli. Z uwagi na
ilość łask i cudów wyproszonych za
jego wstawiennictwem, nadano mu
przydomek taumaturg – cudotwórca.
Na przełomie pierwszego i drugiego
tysiąclecia nazywano go nawet allos
soter – drugim zbawcą. Darzono go
tak wielką miłością, że każdy chciał
go mieć u siebie. W 1087 roku mieszkańcy Bari w południowych Włoszech
zorganizowali wyprawę do Miry, by
w brawurowy sposób wykraść szczątki Świętego. Następnie umieścili je
w okazałej bazylice w Bari, wzniesionej na tę okazję. Tam spoczywają po
dziś dzień.
Źródła historyczne niewiele mówią o św. Mikołaju. Żył w pierwszej
połowie IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji. Już jako młodzieniec został wybrany na biskupa Miry. Pochodził z bogatego domu, ale nie szukał
zaszczytów ani rozgłosu. Przejęty
Ewangelią, zapatrzony w Boga,
ukochał ludzi. Znał ich problemy
i każdemu starał się zaradzić, ufając
w Bożą pomoc. Nic dziwnego, że już
za jego życia działy się cuda. Najwięcej informacji o nich czerpiemy ze
Złotej legendy, popularnego w wiekach średnich zbioru żywotów świętych, opracowanego przez dominikanina Jakuba de Voragine. To właśnie
tam znajdujemy wzmiankę o tym, że
po śmierci biskupa z jego ciała zaczął
wydobywać się święty olej, który
uzdrawiał wiele osób. Co ciekawe,
wieki mijały a olej nadal płynął. Kiedy

RORATY w naszym kościele parafialnym są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 630 rano.
Dzieci zapraszamy na roraty we
wtorki, czwartki i soboty na godz.
1800.
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mieszkańcy Bari w XI w. otworzyli
grobowiec Mikołaja, ich oczom ukazały się kości skąpane w oleistej cieczy, zwanej „manną św. Mikołaja” od
hebrajskiego słowa man – substancja
żywiczna. Manna wydobywa się aż do
dziś!
***
Ufając potężnemu wstawiennictwu
naszego Patrona w każdy poniedziałek
zanosimy do niego nasze prośby.
Można je składać do puszki przy ołtarzu bocznym w prezbiterium.
***
Porządek Mszy św. w niedzielę
6 grudnia pozostaje bez zmian:
630, 8, 930, 1130 (dla dzieci),
13 (suma odpustowa)
15, 19

Rzymu, a także do katedr i kościołów
wyznaczonych przez każdego biskupa
diecezjalnego. W Krakowie są to:
katedra na Wawelu, Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
Sanktuarium św. Jana Pawła II, Bazylika Mariacka, Bazylika Krzyża Świętego w Mogile.
Mottem tego Świętego Roku są
słowa „Miłosierni jak Ojciec”.

Działająca przy naszej Parafii Pracownia Artystyczna Mali Twórcy
zaprasza dzieci na bezpłatne mikołajowe warsztaty ceramiczne
w niedzielę 6 grudnia w godzinach
10 - 11.15 w salce w budynku wikarówki.
* **
ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA
8 grudnia 2015 roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP rozpocznie
się w Kościele Powszechnym Rok
Święty Miłosierdzia Bożego. W naszym kraju przeżywać będziemy
wówczas 1050. rocznicę Chrztu Polski
a Ojciec Święty Franciszek weźmie
udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Papież udzielił
odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w czterech bazylikach większych

Co wiemy o miłosierdziu Boga
Ojca? Czym jest dla nas to Miłosierdzie? Ludzkie miłosierdzie kojarzy się
ze współczuciem i hojnością dla biednych, ubogich. Ale rzeczywistość
Boża jest nieskończenie bogatsza. Jest
to On sam, tak wyraża swą miłość dla
stworzeń. W miłości się poczyna,
w miłosierdziu przejawia, jak pisała
św. Siostra Faustyna. Miłosierdzie to
Miłość: łaskawa, współczująca, kierująca na drogę ku świętości, która rzeczywiście i skutecznie pochyla się nad
słabością, niedolą materialną i duchową, nad cierpieniem. Uzupełnia niejako nasze braki, które wołają o Jego
Miłosierdzie. Napełnia miłosierną
miłością ludzkie serce, które jest ot3

chłanią nieustannie wystawioną na
pokusę zła.
Jak stać się świadkiem miłosiernego Boga? Trzeba najpierw otworzyć
się na Jego przebaczającą miłość,
dostrzec ogrom Jego zmiłowania, by
później z wdzięczności wyrazić Mu
swoją miłość - miłosierdziem świadczonym dla bliźnich. Boże przebaczenie i przygarnięcie powinno nas zawstydzić i tym zawstydzeniem zostajemy niejako przymuszeni do bycia
przebaczającymi, do postawy ofiary,
służby innym i okazywania Miłosierdzia.
Patrząc na obraz Miłosiernego
Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, w głębi duszy możemy
usłyszeć to, co słyszała święta Siostra
Faustyna: „Nie lękaj się niczego, Ja
jestem zawsze z Tobą.” (Dz. z. II).
Kto szczerym sercem odpowie:
JEZU UFAM TOBIE, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów, lęków,
pozna Jego życzliwość i dobroć.
W Bogu znajdzie Ojca, który kocha,
przebacza, umacnia w walce z grzechem i pomaga Swoją wszechmocą
osiągnąć wieczne zbawienie.
Pan Jezus nie mówił: „bądźcie
mądrzy jak Ojciec mój, czy wszechmocni”, ale „Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,
36). I to jest ten jedyny przymiot, jaki
człowiek może i powinien naśladować
w swoim życiu. A dla tych, którzy
wierzą, wszystko jest możliwe, bo
prosimy podczas Mszy świętej po
odmówieniu Ojcze nasz: „Wspomóż

nas w swoim miłosierdziu, abyśmy
zawsze wolni od grzechu i bezpieczni
od wszelkiego zamętu, pełni nadziei
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. Na tej drodze oczekiwania spotykamy również
Maryję – Matkę Miłosierdzia. Ona
jedna najpełniej zna tajemnicę Bożego
miłosierdzia. Wie jak jest potężne i ile
kosztowało – napisał Jan Paweł II
w encyklice o Bożym Miłosierdziu.
Do Niej się więc zwracajmy, aby
nauczyła nas właściwej odpowiedzi
naszego serca. Naszego FIAT.
Grażyna Kich
***
KLUB SENIORA
Najbliższe spotkanie Klubu Seniora
odbędzie się w czwartek 10 grudnia
o godz. 16.00 w sali kolumnowej na
wikarówce. Gościem spotkania będzie
mgr Grażyna Kałucka, która wygłosi
referat na temat: „Profilaktyka zdrowia i właściwego odżywiania”.
***
PRZEDŚWIĄTECZNE
ODWIEDZINY CHORYCH
Jak co roku księża będą odwiedzać
chorych tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia, w sobotę 19 grudnia.
Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych
w kancelarii parafialnej pod numerem
telefonu 12 431 22 77.

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/
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