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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
ALLELUJA!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ
ALLELUJA!

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego pragnę życzyć drogim Parafianom i Gościom oraz modlącym
się w naszym kościele…
Miłości, jaką miały w sercu trzy
Marie udające się do grobu Chrystusa.
Radości z jaką powracały, odkrywszy, że On żyje.
Nadziei, jaką przyniosła im prawda
o zmartwychwstaniu.
Entuzjazmu z jakim świadczyły
o tym braciom.
Radosnego Alleluja!
Z wielkanocnym błogosławieństwem,
ks. kan. Józef Gubała, proboszcz
wraz z zespołem duszpasterskim

WIELKANOC 2018
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do
Szymona Piotra i do drugiego ucznia,
którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie Go położono». Wyszedł więc
Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi
uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże
nie wszedł do środka. Nadszedł potem
także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była
na Jego głowie, leżącą nie razem
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
w jednym miejscu. Wtedy wszedł do
wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że
On ma powstać z martwych.[J 20, 1-9]
Nie wiemy jakie emocje towarzyszyły
Marii Magdalenie, gdy szła do grobu
przyjaciela. Ewangelista Jan precyzyjnie opisał początek tej wędrówki,
zaznaczając, że było jeszcze ciemno.
Wielu ludzi szło wtedy do pracy, bo
przecież dopiero co skończył się szabat i należało wrócić do codziennych
obowiązków. Wydaje się jednak, że
zwrot: gdy jeszcze było ciemno – pasuje nie tylko do początku dnia, ale

także do stanu serca Marii Magdaleny
i pozostałych uczniów Jezusa, którzy
również myśleli, co będą tego dnia
robić. Byli przekonani, że ich „przygoda” z Jezusem dobiegła końca. Bo
przecież śmierć jest pewnym końcem,
który spotyka każdego człowieka.
Promieniem, który rozjaśnia ciemność
jest widok pustego grobu. Nie jest to
jeszcze dowód na zmartwychwstanie,
ale pokazuje Marii Magdalenie, że
stało się coś niespodziewanego, że być
może ktoś wykradł ciało Jezusa. Tamten najważniejszy poranek w historii
świata jest dynamiczny. Maria Magdalena biegnie do uczniów Jezusa, aby
powiedzieć, że grób jest pusty. Dwaj
z nich, Piotr i Jan, wyruszają w drogę.
Jan dociera pierwszy. Być może dla-

do życia. Jednak Łazarz wychodzący
z grobu miał je na sobie i dopiero jego
bliscy usunęli je.
Chusty, które zostały w grobie Jezusa
przypominają, że zmartwychwstanie
jest czymś innym niż wskrzeszenie.
Zmartwychwstały Pan nie należy już
do tego świata. Bo zmartwychwstanie,
mimo że dokonane w historii w konkretnym czasie i miejscu, przypomina
nam o tym, że już nie żyjemy w tym
świecie. To doświadczenie sprawia, że
uczniowie zaczynają rozumieć, co się
stało. Do tej pory nie rozumieli jeszcze
Pisma. Jednak doświadczenie pustego
grobu jest niewystarczające. Potrzebne
będzie spotkanie Zmartwychwstałego,
które dokona się tego samego dnia
w Wieczerniku.
Przychodzimy na Eucharystię, aby
świętować zmartwychwstanie Pana.
Co nas na nią prowadzi? Wiemy, że
Pan Zmartwychwstał. Czy jednak to
coś zmienia w naszym życiu? Prawie
dwa tysiące lat temu kilkoro ludzi
postanowiło wyruszyć do grobu Jezusa. Wyruszyli w drogę, która zmieniła
ich życie. Wielkanoc zaprasza nas do
tego, abyśmy również my zmienili
swoje życie. Nie wystarczy spotkanie
przy stole wielkanocnym, nie wystarczy poświęcenie pokarmów czy Komunia Święta przyjęta tego dnia. Jezus
chce być obecny w naszym życiu nie
tylko „od święta”, ale przez cały rok.
Zastanówmy się, czy Zmartwychwstały Pan jest obecny w naszej codzienności. Czy jest światłem, które rozświetla najciemniejsze nawet zakamarki naszego życia? Pójdźmy do
grobu Jezusa nie po to, aby oglądać
zwinięte chusty, ale po to, aby go
spotkać.
Ks. Mateusz Szymczyk

tego, że jest młodszy. Jednak dopiero
po dotarciu Piotra, wchodzi do jego
wnętrza.
Kolejną przesłanką są chusty, w które
było zawinięte ciało Jezusa. Parę dni
wcześniej podobne chusty miał na
sobie Łazarz, którego Jezus wskrzesił
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UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE

BEATYFIKACJA SŁ. B. HANNY
CHRZANOWSKIEJ

28 kwietnia 2018 roku
Uroczystości beatyfikacyjne będą
miały miejsce w sobotę 28 kwietnia
o godz. 10.00 w Bazylice Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach. Przewodniczył im będzie kard. Angelo Amato,
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zachęcamy wszystkich do
udziału w tym wielkim dla naszej
parafii wydarzeniu.
Szczególne zaproszenie kierujemy do
osób chorych tak drogich sercu Hanny
Chrzanowskiej. Z parafii będzie dla
nich organizowany wyjazd. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej do 10 kwietnia.
Informujemy również, że uroczystości
beatyfikacyjne będą transmitowane
w programie 1 TVP.
***

CZWARTKI Z HANNĄ

Od listopada ubiegłego roku w każdy
czwartek o godz. 17.00 w kościele
św. Mikołaja odbywa się adoracja
Najświętszego Sakramentu. Przez
pierwsze minuty trwamy w ciszy
przed Bogiem, a następnie poznajemy
drogę do świętości Hanny, modląc się
jednocześnie na różańcu we wszystkich intencjach wpisywanych do księgi próśb za jej wstawiennictwem.

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
ZA BEATYFIKACJĘ

Msza święta dziękczynna za beatyfikację sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej
pod przewodnictwem Metropolity
Krakowskiego, J.E. Ks. Abpa Marka
Jędraszewskiego zostanie odprawiona
w kościele św. Mikołaja w Krakowie,
przy grobie nowej błogosławionej,
w niedzielę 29 kwietnia 2018 r.
o godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którym bliska jest Hanna Chrzanowska i jej dzieło, a także osoby pragnące ją poznać. Zapraszamy przedstawicieli świata medycznego: lekarzy,
pielęgniarki, osoby niosące pomoc
chorym, cierpiącym, opuszczonym.
Zapraszamy mieszkańców Krakowa,

***
CZUWANIE PIELĘGNIAREK
PRZED BEATYFIKACJĄ
SŁ. B. HANNY CHRZANOWSKIEJ

Czuwanie modlitewne pielęgniarek
przy grobie ich przyszłej patronki
odbędzie się w piątek 27 kwietnia
o godz. 18.00 w kościele parafialnym
św. Mikołaja.
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wśród których żyła i pracowała Hanna, jak również pielgrzymów szukających ratunku za wstawiennictwem
nowej błogosławionej. Niech każdy
czuje się osobiście zaproszony.
***
DARY BEATYFIKACYJNE
Pierwszym darem beatyfikacyjnym
jest niewątpliwie ukończenie renowacji dekoracji malarskiej ścian i sklepień prezbiterium wraz z wymianą
instalacji elektrycznej w koniecznym
zakresie. To, co jeszcze w ubiegłym
roku wydawało się niemożliwe, stało
się faktem. Po siedmiu latach uciążliwych i kosztownych prac konserwatorskich, możemy cieszyć się odrestaurowanym wnętrzem kościoła.
Wszystko to zawdzięczamy po pierwsze Bogu, naszym Patronom w tym
przyszłej błogosławionej, przychylnym instytucjom miejskim, kompetentnym wykonawcom, jak również
licznym Ofiarodawcom.
***

Kolejnym darem jest złocony kielich
mszalny zdobiony scenami z życia
Chrystusa. To niewątpliwie najpiękniejsze naczynie liturgiczne, jakie
w chwili obecnej posiada wspólnota
parafialna św. Mikołaja. Kielich posłużył po raz pierwszy w czasie obchodów Świętego Triduum Paschalnego, Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. Przekazali go ofiarodawcy,
którzy nie chcą ujawniać swojego
nazwiska.

***

Nieoceniony dar ufundowały również
Panie ze Wspólnoty Żywego Różańca
i zespołu charytatywnego. Jest nim
rzeźbiony, drewniany klęcznik z przygotowanym miejscem na relikwie
nowej błogosławionej.
Wszystkim darczyńcom składamy
serdeczne Bóg zapłać zapewniając
o naszej modlitwie.
***
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Od marca narzeczeni mogą odbyć kurs
przedmałżeński w naszej parafii.
Obejmuje on cztery kolejne poniedziałkowe spotkania prowadzone
przez kapłanów a także przez parę
małżeńską. Każde spotkanie trwa
około dwóch godzin a rozpoczyna się
o godz. 19.00 w salce pod plebanią.
W kwietniu z uwagi na przypadające
święta, pierwsze spotkanie odbędzie
się wyjątkowo we wtorek 3 kwietnia.
Zmotoryzowani mogą skorzystać
z miejsc parkingowych przy kościele.
Więcej informacji znajduje się na
stronie
internetowej
parafii
www.parafiamikolaj-krakow.pl.
Tam również pojawi się w najbliższym czasie informacja o otwarciu
przy naszym kościele poradni życia
rodzinnego. Przypominamy, że każda
para po ukończeniu kursu przedmałżeńskiego powinna odbyć trzy wizyty
w takiej poradni.
***

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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