Nasza Przyjaźń
1935 XI

-

BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA Maj 2019 Nr 408

EWANGELIA 4. NIEDZIELI
WIELKANOCNEJ
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie
zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich
z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je
dał, jest większy od wszystkich. I nikt
nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10, 2730)

Czwarta niedziela okresu wielkanocnego, nazywana jest Niedzielą Dobrego
Pasterza. To właśnie wtedy czytamy
fragment mowy, którą Jezus wygłasza
w świątyni w Jerozolimie, mowy podczas której nazywa siebie Dobrym Pasterzem.
Ewangelia kilka razy pokazuje Jezusa
jako Dobrego Pasterza. Jest tak choćby
w przypowieści o zagubionej owcy,
kiedy to Jezus mówi, że każdy człowiek

jest dla niego ważny. Obraz pasterza był
dobrze znany słuchaczom Jezusa, ponieważ spora część z nich zajmowała się
na co dzień właśnie pasterstwem. Wielu
z nich było dobrymi pasterzami, troszczącymi się o swoje owce. Jezus używa
tego obrazu. Mówi, że zna swoje owce.
Pierwszą zatem cechą dobrego pasterza
jest znajomość swoich podopiecznych.
Jezus doskonale zna każdego z nas. Wie
jakie są nasze mocne strony, zna nasze
słabości, chce być obecny w naszym
życiu. Warto tę prawdę mocno przypomnieć. Bóg przychodzi do naszego
życia, bo chce nam w nim błogosławić.
Tak jak dobry pasterz jest potrzebny
owcom do tego, aby dotarły szczęśliwie
na pastwisko i z niego wróciły, tak Jezus
chce nam pomagać w osiągnięciu naszego szczęścia. Jezus idzie jednak
dalej: nie tylko zna swoje owce, ale
także oddaje za nie życie. Oddać życie
za kogoś, to najważniejszy znak miłości.
Jezus umiera właśnie po to, aby każdy
z nas żył. To jedyna śmierć w historii
świata, która dała początek życiu innych
ludzi. Zmartwychwstanie Jezusa jest
tego widocznym znakiem. Jesteśmy
zaproszeni do tego, aby być przy Jezusie. Ta obecność jest procesem, który
trwa do końca naszego życia.
Ważną rzeczą jest to, aby słuchać
Dobrego Pasterza. Przywrócenie umiejętności słuchania jest dziś potrzebne
każdemu z nas. W świecie, w którym
bardzo dużo się mówi, momentami tak
dużo, że człowiek nie jest w stanie tego
wszystkiego wysłuchać, bo zabraknie
mu czasu, potrzebne jest „wyregulowa-
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nie” naszego serca i naszych uszu na
Jezusa. Jak to zrobić? Przepis wydaje się
prosty. Po prostu przestać mówić,
a zacząć więcej słuchać. Bóg mówi
w ciszy, zatroszczmy się zatem o ciszę.
Często słyszę pytanie o to, co zrobić,
aby skupić się na modlitwie? Wydaje
się, że właśnie milczenie na modlitwie
jest dobrą odpowiedzią. Postarajmy się
na modlitwie milczeć, trwać w ciszy,
wziąć jedno słowo albo jedno zdanie
z Pisma Świętego i „usłyszeć”, co mówi
do nas Bóg. Nie oczekujmy szybkich
efektów, nie dokona się to po jednym
dniu, tygodniu czy nawet miesiącu.
Bądźmy ludźmi cierpliwymi, usłyszymy
w końcu głos Boga.
Ostatnią obietnicą jest słowo, które
zapewnia, że Bóg nas z ręki nie wypuści. Nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że jesteśmy dla niego cenni. Któż
nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Nieszczęście czy ucisk, prześladowanie czy głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (Rz 8, 35) pyta Paweł w
swoim liście. I odpowiada, że nie ma
takiej rzeczy, która może odłączyć od
miłości Chrystusa. Nawet jeśli my od
Niego odchodzimy, kocha nas. Wykorzystajmy zatem dobrze dar wolności.
Zdecydujmy się zostać w „zagrodzie
Dobrego Pasterza”, nigdzie indziej nie
będzie nam lepiej. Choć spoza zagrody,
będą dochodzić do nas różne „propozycje”, nie ulegajmy pokusie pójścia za
nimi. Bo jest tylko jeden Dobry Pasterz,
który oddał za nas życie, żaden inny
tego nie zrobił.
ks. Mateusz Szymczyk

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.

Podczas nabożeństw majowych
modlimy się słowami Litanii loretańskiej. Swoją nazwę zawdzięcza ona
włoskiemu miastu Loreto, w którym jest
odmawiana publicznie od 1531 roku.
W średniowieczu wzniesiono tam sanktuarium maryjne, które przyciągało
i nadal przyciąga licznych pielgrzymów.
Z jakiego powodu? Otóż w 1204 roku
do miasta przywieziono cudowny obraz
Matki Boskiej, który według legendy
został namalowany przez św. Łukasza,
Ewangelistę. Niespełna 100 lat później
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przeniesiono tam również z Nazaretu
dom, w którym miała mieszkać Maryja.
Pielgrzymi, którzy od średniowiecza
ciągnęli do Loreto, by oddać cześć Maryi i jednocześnie prosić ją o wstawiennictwo przed Bogiem, przybywali ze
śpiewem litanii na ustach. Słowo litania
pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
modlitwę błagalną, złożoną z krótkich
wezwań odmawianych na przemian
przez prowadzącego i wiernych. Można
zadać sobie pytanie, dlaczego wezwania
nie są szczegółowe, dlaczego nie prosimy o konkretne rzeczy, tylko wychwalając cnoty Maryi wciąż prosimy „módl
się za nami’? Odpowiedź jest prosta.
Jest to wyraz naszego zaufania do najlepszej z matek. Maryja doskonale zna
nasze potrzeby. Patrzy na nas z wysokości nieba. Widzi więcej i lepiej, a ponieważ nas kocha, stara się zaradzić
naszym problemom, prosząc o pomoc
Jezusa, tak, jak to uczyniła w Kanie
Galilejskiej.
Wierzymy, że Maryja wyprosi dla
nas wszystko, co jest dla nas dobre.
Skąd ta pewność? Przyjrzyjmy się znaczeniu imienia Maryja. Pochodzi ono
od hebrajskiego Miriam i oznacza Panią, ukochaną przez Boga, napawającą
radością. Czy można odmówić czegoś
ukochanej osobie?
***

PIELGRZYMKA PARAFIALNA
DO SANKTUARIÓW MARYJNYCH
mniej znanych…

W sobotę 11 maja wyruszymy na
jednodniową pielgrzymkę autokarową.
Odwiedzimy Panią Myślenicką, której
wizerunek słynie łaskami od 1633 roku.
W tym roku przypada 50. rocznica jego
koronacji
koronami
papieskimi.
W związku z jubileuszem Penitencjaria
Apostolska udzieliła odpustu zupełnego
wszystkim nawiedzającym sanktuarium
pod zwykłymi warunkami. Są nimi:
spowiedź sakramentalna (odprawiona
wcześniej), zerwanie z przywiązaniem
do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie
Komunii św., modlitwa w intencjach
Ojca Św., odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i wezwań do Matki Bożej.
Udając się na Eucharystię do myślenickiego sanktuarium po drodze odwiedzimy kościół Narodzenia NMP
w Gaju, w którym znajduje się jeden
z najstarszych wizerunków maryjnych
w Polsce, sprowadzony przez benedyktynów tynieckich w 1277 roku. Kościół
stanął w miejscu, gdzie przed wiekami
miała się ukazać Matka Boska. Nieopodal wybiło źródełko, skąd pątnicy przybywający do Gaju czerpali wodę. Sam
obraz szybko zasłynął łaskami i słynie
do dziś. Matka Boska ukryta wśród
pagórków i gajów wciąż pomaga ludziom.
Kolejnym miejscem, które odwiedzimy będzie Parafia Niepokalanego
Serca NMP w Borzęcie, a następnie
Sanktuarium
Macierzyństwa
NMP
w Dziekanowicach z cudownym obrazem Matki Boskiej datowanym na XVII
wiek.
Pielgrzymowanie zakończymy majówką w Biskupicach.
Koszt 35 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.

Nabożeństwo fatimskie
W poniedziałek 13 maja, we wspomnienie NMP z Fatimy, podczas
Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczniemy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Przewodniczyć im będzie
o. Andrzej Pilch SchP.
***
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RÓŻA DLA MATKI BOŻEJ

Już w średniowieczu modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty.
Odmawianie różańca porównywano
z dawaniem Matce Bożej róż. My
także pragniemy ofiarować naszej Matce różę i to najchętniej w maju, miesiącu
Jej poświęconym. Potrzebujemy do tego
20 odważnych kobiet i 20. mężczyzn.
Dlaczego odważnych? Bo tylko tacy nie
dadzą się przestraszyć i zniechęcić Złemu, który kłamliwie szepce: „nie pozwól narzucić sobie dyscypliny na całe
życie”, „wspólnota odbiera wolność”,
„lepiej pomodlisz się sam”.
Po pierwsze odmówienie dziesiątka
różańca zajmuje zaledwie 5 minut.
Można to zrobić idąc do pracy. Nie
należy myśleć w kategoriach: „czy wytrwam w następnych latach?”. Pomyśl,
że masz pomodlić się dziś.
Wspólnota spotyka się raz w miesiącu na Mszy św. niedzielnej. W pozostałe dni modlisz się sam, a jednak złączony duchową więzią z pozostałymi.
Zapisy w kancelarii parafialnej
i pod numerem telefonu: 12 431-22-77.
***
WYDARZENIA W PARAFII

I Komunia święta dzieci klas III:
Prywatna Szk. Podst. Inspiracja
sobota 18 maja godz. 12.00
Szk. Podst. nr 3
niedziela 19 maja godz. 9.30
Szk. Podst. nr 10
niedziela 19 maja godz. 11.30

I rocznica śmierci Księdza Prałata
Antoniego Sołtysika
W niedzielę 26 maja o godz. 15.00 odbędzie się Msza św. w intencji ks. Prałata.
Jednocześnie zostanie przedstawiony
projekt epitafium.
***
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC
REMONTOWYCH

Pragniemy poinformować, że z początkiem kwietnia Rada Miasta Krakowa odniosła się pozytywnie do złożonego przez Parafię wniosku o dofinansowanie remontu konserwatorskiego elewacji naszego kościoła. W tym roku
przyznano nam na ten cel z budżetu
Miasta Krakowa dotację w wysokości
165.000 zł. Prace przy elewacjach rozpoczną się w czerwcu.
Równocześnie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 102.918,12 zł
ze środków NFRZK na kontynuację
prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na odrestaurowanie elementów kamiennych prezbiterium
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z remontami przepraszamy. Jednocześnie z całego serca
dziękujemy wszystkim dobrodziejom
naszego kościoła.
Nie moglibyśmy otrzymać żadnej
dotacji zewnętrznej bez wkładu własnego, który wynosi 10 % każdego zadania.
Tylko dzięki ofiarom, które wpływają
na konto parafii, a także są składane
w kancelarii i na tacę w 2. niedzielę
każdego miesiąca, tzw. inwestycyjną,
możemy podjąć się wielkiego dzieła
przywrócenia świetności naszemu zabytkowemu kościołowi. Bóg zapłać!

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