Nasza Przyjaźń
1935 XI

-

BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania
Ojca mego i trwam w Jego miłości. To
wam powiedziałem, aby radość moja
w was była i aby radość wasza była
pełna. To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co
wam przykazuję. Już was nie nazywam
sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego
pan, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy
Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał
– aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To
wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali".
Mamy piękne słowo o przyjaźni
człowieka z Bogiem. Dla nas to nic
nowego, jednak gdy po raz pierwszy te
słowa były wypowiedziane, mogły być
sporym zaskoczeniem. Oto bowiem
Jezus – Syn Boży mówi do swoich
uczniów, że są Jego przyjaciółmi. Bóg
jest przyjacielem człowieka.
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Dla Boga to zawsze jest oczywiste. Od
samego początku historii stworzenia
pokazuje, że jest przyjacielem człowieka. Problem leży w nas – ludziach, ponieważ nie potrafimy i być może nie
chcemy w to uwierzyć. Człowiek, który
w raju posłuchał diabła dał sobie wmówić, że Bóg nie jest jego przyjacielem.
Że Bóg jest dla człowieka tylko Panem.

Jezus jednak przypomina: nie nazywam
was sługami, ale przyjaciółmi. Śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa są momentem, w którym Bóg przypomina o relacji
łączącej Go z człowiekiem. Tej relacji,
którą człowiek odrzucił, ale nie Bóg.
Przyjaźń to nie tylko wspólne spotkania
i podobne patrzenie na świat. Być przyjacielem to być „przy jaźni”, to być
przy osobie, uczestniczyć w jej istnie-

niu. To także oddanie swojego serca
drugiej osobie. Aby być przyjacielem
Boga, trzeba mu oddać całe swoje serce.
Zanim to jednak nastąpi powinniśmy
sobie uświadomić, że to najpierw Bóg
oddał całe swoje serce człowiekowi.
Przeżywając kolejny tydzień wielkanocny warto zapytać samego siebie: Co
w moim sercu jeszcze nie jest oddane
Bogu?
Przyjaźń jest procesem, który zakończy się w niebie. Dopóki żyjemy tu
na ziemi uczymy się przyjaźni. Podobnie było z apostołami. Nie chcieli oddać
całych siebie Jezusowi, dlatego nie ma
ich na Golgocie. Wyjątkiem jest oczywiście Jan. Powyższe Słowo przypomina nam, że aby oddać Bogu serce, trzeba
zdobyć się na odwagę wejścia z Bogiem
w relację. Zawsze jest to pewien proces.
Do tego zaprasza nas Jezus. Nie daje
uczniom jednego dnia na to, aby się
z nim zaprzyjaźnili, nie wykonuje żadnego gestu po którym od razu będą się
chcieli z Nim przyjaźnić. Zaprasza ich
do wyruszenia w drogę.
Powyższa ewangelia pokazuje także
w jaki sposób zmierzyć s woją przyjaźń
z Bogiem. Jedną miarą są przykazania.
Przestrzeganie przykazań i wprowadzenie ich do swojego życia jest pokazaniem Bogu, że chcemy być blisko niego,
że chcemy się z Nim przyjaźnić. Drugą
miarą jest poświęcenie swojego życia
dla drugiego człowieka. Służyć drugiemu, którego mamy obok siebie:
w małżeństwie, rodzinie, pracy, wszędzie tam, gdzie spotykamy innych ludzi.
Bóg także pokazał nam jak bardzo zależy mu na przyjaźni z nami. W Jezusie
całkowicie się odsłonił. Oznajmił nam
wszystko. Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że Bóg dał nam swoje serce, że

nas wybrał z całego stworzenia, aby
właśnie z ludźmi stworzyć więzy przyjaźni. Starajmy się zatem swoim życiem
odpowiedzieć Bogu na zaproszenie,
które do nas kieruje.
ks. Mateusz Szymczyk
***
SIOSTRA NASZEGO BOGA
Bł. HANNA CHRZANOWS KA
Niewątpliwie była i jest przyjaciółką
Boga i ludzi, szczególnie tych najbardziej potrzebujących, obłożnie chorych,
zaniedbanych, opuszczonych. W sobotę
28 kwietnia br. została wyniesiona do
chwały ołtarzy. Teraz może wstawiać
się za nami.
Lubiła przebywać w obecności Boga.
Wszędzie umiała Go dostrzec: w pięknie
przyrody, w cierpiącym człowieku,
w sakramentach… Ceniła
adorację,
podczas której nie tylko przedstawiała
prośby, ale też wychwalała Boga, dziękowała za wszelkie dobro i pomoc.
Ślad tego odnajdujemy w jej pamiętniku. Gdy po miesiącach starań udaje jej
się znaleźć zrozumienie dla idei niesienia pomocy chorym, wie komu ma za to
dziękować. Zapisze: „Tego mroźnego
wieczora nie wróciłam zaraz do domu.
Pognałam na Smoleńsk, do kościoła
sióstr felicjanek, w którym jest stale
wystawiony Najświętszy Sakrament.
Ale już było późno, kościółek był zamknięty. Oddziela go od ulicy mur.
Uklękłam u zamkniętych drzwi.”
Zapraszamy do wspólnej modlitwy
z bł. Hanną i za jej wstawiennictwem.
GODZINA Z JEZUS EM I BŁ. HANNĄ

cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu
każdy czwartek godz. 17.00
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***
MAJ –MIESIĄC MARYI

INTENCJE MODLITEWNE
ZA PRZYCZYNĄ BŁ. HANNY

Można je składać za pośrednictwem
naszej strony internetowej, zapisać
w księdze lub wrzucić do puszki
umieszczonej przy grobie błogosławionej

Nabożeństwa majowe
Przez cały miesiąc maj zapraszamy
do udziału w nabożeństwach majowych w tygodniu po Mszy św. wieczornej,
około
godz.
18.30,
a w niedziele o godz. 18.30.

***
Czwartkowe modlitwy za wstawiennictwem bł. Hanny odbywają się przy jej
grobie, który znajduje się w nawie południowej kościoła św. Mikołaja. Miejsce
to zamieniło się w kaplicę poświęconą
nowej błogosławionej.
Sarkofag wykonany z alabastru według
projektu Stanisława Juszczaka ufundowało Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich.
Portret beatyfikacyjny przedstawiający
Hannę z atrybutem jej świętości – rachunkiem sumienia pielęgniarki- namalowany został przez Zbigniewa Juszczaka. Obraz jest darem Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych
w Polsce.
W kaplicy znajduje się również dębowy
klęcznik z wbudowaną kapsułą z relikwiami bł. Hanny. Ufundowały go parafianki z zespołu charytatywnego
i Wspólnoty Żywego Różańca. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne
podziękowania.

***
Uroczystość NMP Królowej Polski
W czwartek 3 maja Msze święte będą
sprawowane w naszym kościele według porządku niedzielnego.
Tego dnia odnowimy Jasnogórskie
Śluby Narodu.
Nabożeństwo fatimskie
W niedzielę 13 maja, we wspomnienie NMP z Fatimy, podczas Mszy św.
o godz. 19.00 rozpoczniemy tegoroczne nabożeństwa fatimskie.

WYDARZENIA W PARAFII

S REBRNY JUBILEUS Z
KAPŁAŃS TWA KS . PROBOS ZCZA

Dwadzieścia pięć lat temu, 15 maja
1993 roku, ks. kanonik Józef Gubała
przyjął sakrament święceń.
Chcemy wraz z Księdzem Proboszczem dziękować Bogu za te 25. lat,
prosząc o dalsze błogosławieństwo.
Msza św. jubileuszowa zostanie
odprawiona w niedzielę 13 maja
o godz. 19.00.

***
MS ZA Ś W. ZBIOROWA
W INTENCJI CHORYCH

Każdego 28. dnia miesiąca w kościele św. Mikołaja będzie odprawiana
Msza św. zbiorowa za wstawiennictwem bł. Hanny. Intencje można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
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Dziękczynienie za kapłaństwo powinno
być świadome i szczere. Św. Jan Maria
Vianney tak wyjaśniał swoim parafianom: „Gdyby zniesiono sakrament
święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go
złożył w tabernakulum? Kapłan. Kto
przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją
karmi, by dać siłę na wypełnienie jej
pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan.
A jeśli ta dusza umiera ze względu na
grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę
i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się
w pełni dopiero w niebie”.
***
I KOMUNIA ŚWIĘTA
DZIECI KLAS III
Szk. Podst. nr 3
niedziela 13 maja godz. 11.30
Prywatna Szk. Podst. Inspiracja
sobota 19 maja godz. 12.00
Szk. Podst. nr 10
niedziela 20 maja godz. 11.30
***
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
W sobotę 26 maja podczas Mszy św.
o godz. 18.00 młodzież z naszej parafii otrzyma dar Ducha Św. z rąk
J. E. Ks. Bpa Jana Zająca. Uroczystość poprzedzi triduum modlitewne –
codzienna Eucharystia o godz. 18.00
z udziałem kandydatów do bierzmowania i ich rodzin .

***
XXII S POTKANIA MŁODYCH
NA POLACH LEDNICKICH
Wyjazd z parafii w nocy z 1 na 2 czerwca
o północy sprzed kościoła św. M ikołaja.
Powrót 3 czerwca rano. Koszt przejazdu
autokarem 100 zł. Zapisy u ks. M ateusza
Szymczyka do 20 maja.

***
UROCZYS TOŚ Ć NAJŚ WIĘTS ZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYS TUS A

31 maja
Przebieg procesji:
Tegoroczną procesję rozpoczniemy
Eucharystią o godz. 15.00 w kościele
parafialnym św. Mikołaja przy
ul. Kopernika 9. Po Eucharystii udamy się do kościoła Niepokalanego
Poczęcia NMP XX. Misjonarzy,
następnie do kościoła SS. Karmelitanek Bosych, skąd ulicą Kopernika
wrócimy do kościoła parafialnego,
zatrzymując się przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa OO.
Jezuitów.
Asysta:
Szczególne zaproszenie do udziału
w procesji kierujemy do dzieci. Te,
które w tym roku po raz pierwszy
przyjęły Pana Jezusa, prosimy, żeby
wyraziły swoją wdzięczność i miłość,
towarzysząc Mu w strojach pierwszokomunijnych.
Młodsze dzieci mają ten przywilej, że
mogą znaleźć się bardzo blisko Pana,
sypać mu kwiaty i wydzwaniać Jego
chwałę dzwonkami. Prosimy rodziców, żeby im to umożliwili.

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12-431-22-77
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