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EWANGELIA
I NIEDZIELI ADWENTU
Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Jak było za dni Noego, tak będzie
z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem 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, że przyszedł
potop i pochłonął wszystkich, tak
również będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie
w polu: jeden będzie wzięty, drugi
zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie
wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby
gospodarz wiedział, o której porze
nocy złodziej ma przyjść, na pewno by
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Dlatego i wy bądźcie
gotowi, bo w chwili, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Mt 24, 37-44)
Jezus przyjdzie na ziemię! Słowa
z Ewangelii Mateusza wprowadzają
nas w nowy rok liturgiczny. Adwent
jest dla nas przygotowaniem nie tylko
do Bożego Narodzenia, ale także do
paruzji – powtórnego przyjścia Jezusa
w dniu końca świata. Powyższa ewangelia bardzo mocno nam o tym przypomina. Jezus już dwa tysiące lat temu
obiecał, że powróci na ziemię. A Jego
słowo zawsze się wypełnia. Jezus
przywołuje dziś postać Noego budują-

cego arkę, by przetrwać wielki potop.
Czasy Noego nie różniły się zbytnio
od czasów Jezusa. Co więcej, nie
różnią się także od naszych czasów.
Dziś także ludzie zajęci są swoimi
sprawami: rodziną, pracą, szkołą,
rozwijaniem siebie… Tymczasem
Jezus zwraca naszą uwagę, że niezależnie od momentu dziejowego,
najważniejszym zadaniem człowieka jest przygotowanie na spotkanie
z Panem. Wszystko, co robimy,
a więc czas spędzony z bliskimi, zaangażowanie w pracy, czy w swój
własny rozwój, ma nam przypominać
o celu naszego życia, jakim jest spotkanie z Jezusem.
Powrót Pana też jest jasno opisany.
Przyjdzie jak złodziej, w nocy – czyli
niespodziewanie. Jezus raz jeden porównuje się do złodzieja, który przychodzi po to, co najcenniejsze. Profesjonalny złodziej dobrze wie, co zabrać, aby jego „odwiedziny” w czyimś
domu były jak najbardziej owocne.
Jezus również wie, po co przyjdzie
owej ostatniej nocy w historii świata.
Przyjdzie po nas. Jezusa nie będzie
interesował dom, w którym mieszkamy. Nie będzie interesował Go nasz
stan posiadania, miejsce pracy, itp.
Będzie interesowało Go, czy to, co
zrobiliśmy na ziemi, pomogło nam
odkryć Jego obecność w świecie
i przygotować na spotkanie w tym
właśnie momencie. Adwent jest dobrą
okazją żeby sobie uzmysłowić tę
prawdę. Dla każdego człowieka najważniejszym zadaniem jest spotkać

Boga i pozytywnie odpowiedzieć na
Jego obecność. Spotkać Boga to nieustannie zmieniać swoje życie. Jest to
możliwe wtedy, gdy podejmiemy
wysiłek. Noe, aby ocalić swoje życie,
budował arkę. Wielu ludzi nie rozumiało, dlaczego to robi. Byli tak zapatrzeni w swoje życie, że nie potrafili
odczytać tego oczywistego znaku.
Kolejny adwent naszego życia jest
szansą, jaką otrzymujemy od Boga, by
zmienić swoje życie. Postarajmy się
w tym czasie więcej uwagi poświęcić
modlitwie. Znajdźmy czas na spowiedź, udział w roratach czy czytanie
Pisma Świętego. Porozmawiajmy
z naszymi bliskimi o wierze. Nie
miejmy też złudzeń. Jeżeli nie „zawalczymy” o czas, który chcemy poświęcić Bogu, to nie pojawi się on w naszym życiu. Dla części z nas, którzy
czytamy ten tekst, to ostatni liturgiczny adwent naszego życia. Nie będzie
już następnego. Dobrze wykorzystajmy rozpoczynający się czas. Niech
nam przypomina o adwencie, jakim
jest nasze życie. Adwencie, w którym
czekamy na Pana.
ks. Mateusz Szymczyk
***
RORATY w naszym kościele parafialnym są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 630 rano.
Dzieci zapraszamy na roraty
w poniedziałki, środy i piątki na
godz. 1800.
***
NOWENNA PRZED ODPUSTEM
27 listopada rozpoczęliśmy nowennę do św. Mikołaja. Odmawiamy ją
codziennie podczas wszystkich
Mszy św. pragnąc dobrze przygotować się do odpustu parafialnego.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA
GORĄCA CZEKOLADA
To już nasza mała tradycja. W niedzielę poprzedzającą dzień odpustu
(1 grudnia) zapraszamy wszystkich
Parafian i gości na gorącą czekoladę, którą będziemy serwować po
Mszach św. Dodatkowo każdy
otrzyma mały upominek- serce
z piernika z dołączoną złotą myślą.
DZIEŃ ODPUSTU
Porządek Mszy św. w piątek
6 grudnia pozostaje bez zmian:
630 (roraty)
715
18 (suma odpustowa)
Sumie odpustowej przewodniczył
będzie ks. dr Karol Litawa.
Uświetni ją występ Akademickiego
Chóru Organum oraz Zespołu Instrumentalnego Ricercar pod dyrekcją prof. Bogusława Grzybka. Podczas sumy odpustowej zostaną
wprowadzone do kościoła relikwie
św. Mikołaja.
WARUNKI UZYKANIA ODPUSTU
ZUPEŁNEGO

Warunki zwykłe:
 spowiedź sakramentalna (lub
stan łaski uświęcającej)
 przyjęcie Komunii św.
 modlitwa w intencjach Ojca św.
 wyrzeczenie się przywiązań do
jakiegokolwiek grzechu, nawet
powszedniego
Wykonanie konkretnego dzieła –
w przypadku odpustu parafialnego
jest nim pobożne nawiedzenie kościoła oraz odmówienie w nim modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
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złamany nos. Cierpiał na ciężkie
przewlekłe zapalenie stawów kręgosłupa i miednicy oraz chroniczne bóle
głowy.
Powyższe badania są potwierdzeniem treści zawartych w żywotach
Świętego, spisanych w kilka wieków
po jego śmierci. A jednak sława biskupa Mikołaja i historia jego życia,
przekazywane z pokolenia na pokolenie, przetrwały. Z żywotów wyłania
się postać nietuzinkowa, emanująca
pokorą, wiarą i dobrocią, ale też wielką siłą i odwagą. Św. Mikołaj miał
charakter! Łagodny dla biednych,
uciśnionych, niesprawiedliwie traktowanych, gwałtowny wobec osób nadużywających władzy, ostro sprzeciwiający się diabłu i jego dziełom.
O sile charakteru św. Mikołaja świadczą fakty: zburzył pogańską świątynię
Diany, wyrwał katu topór, ratując od
śmierci trzech niewinnie oskarżonych
młodzieńców, wytknął namiestnikowi
korupcję, pazerność i nieuczciwość,
spoliczkował bluźniercę Ariusza podczas Soboru Nicejskiego (za co został
pozbawiony władzy biskupiej i wtrącony na jakiś czas do więzienia),
zgromił we śnie samego Konstantyna
Wielkiego, gdy ten za radą intrygantów chciał stracić pomówionych dowódców cesarskiego wojska.
Biskup Mikołaj odznaczał się skutecznością w działaniu. W historii
Myry zapisał się jako ten, który wybawił lud od głodu. Rzeczywiście, gdy
w mieście nastała klęska nieurodzaju,
biskup przekonał kapitana statku
transportującego zboże z Aleksandrii
do Konstantynopola, by ten zostawił
znaczną część ładunku w Myrze. I nie
byłoby w tym nic dziwnego, wszak

***
WPROWADZENIE RELIKWII
ŚW. MIKOŁAJA
Oto doczekaliśmy chwili, gdy
św.Mikołaj, wielki wspomożyciel
i cudotwórca, przybywa do nas
w swoich relikwiach. Prawdopodobnie
nie po raz pierwszy! Niektóre źródła
historyczne podają, że Parafia była już
wcześniej w posiadaniu relikwii „Ex
ossibus”. Być może jest nadal, jednak
obecnie trudno potwierdzić ich autentyczność. Mogły też zaginąć w burzliwym roku 1768, gdy kościół został
spalony a później prawie doszczętnie
ograbiony przez Moskali. W każdym
razie jesteśmy świadkami wielkiego
powrotu św. Mikołaja.
Ktoś mógłby zapytać, po cóż nam
relikwie? Czy nie wystarczy duchowa
obecność świętego? Owszem, wystarczy. Niemniej dotykając jego relikwii
można doświadczyć fizycznej obecności – to tak, jakby chwycić go za rękę,
czy nawet przytulić się do niego.
A jaki był św. Mikołaj? Badania
jego szczątków przechowywanych
w sarkofagu we włoskim Bari, wykonane w latach 50. XX wieku przez
prof. Luigiego Martino i dra Alfredo
Ruggierego, wykazały, że Mikołaj był
średniego wzrostu (mierzył 167 cm)
i miał budowę ascety. Wynika stąd, że
prześmiewcze wizerunki Mikołaja ze
współczesnych reklam w żaden sposób nie przystają do rzeczywistości.
Biskup Myry był szczupły! Mierzył
w pasie zaledwie 86 cm. Spożywał
głównie potrawy wegetariańskie.
Przez jakiś czas musiał być przetrzymywany w wilgotnym i niezdrowym
więzieniu a nawet torturowany. Miał
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można kupić zboże, gdyby nie fakt, że
ten ładunek był przeznaczony dla
cesarza i jako taki podlegał kontroli
wagi. A kontrola ta nie wykazała żadnego ubytku, pomimo pozostawienia
znacznej części towaru w myreńskim
porcie.
Pan Bóg pozwala, żeby za sprawą
świętych działy się wielkie rzeczy.
W przypadku Mikołaja cuda miały
miejsce za jego życia, po śmierci i, co
ważne, nadal się dokonują m.in. przy
użyciu „świętej manny”, która wydobywa się z kości Świętego nieprzerwanie od 1680 lat!
Co dzisiaj chce nam powiedzieć
św. Mikołaj? „Bądźcie wrażliwi jeden
na drugiego, obdarowujcie się wzajemnie?” Tak, ale przede wszystkim:
„Trzymajcie się Jezusa i Jego
Ewangelii”. Czy mamy prawo przypisać mu takie słowa? Z pewnością.
Wystarczy spojrzeć na ikonę przedstawiającą naszego Patrona. Jaki atrybut trzyma on w ręce? Czy są to trzy
złote kule symbolizujące szczodry
dar? Nie, to księga Ewangelii!

SS. KARMELITANKI BOSE
z klasztoru przy ul. Kopernika 44
ZAPRASZAJĄ…
UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
ŚW. JANA OD KRZYŻA
14 grudnia
Msze św. o godz. 6.30 (przewodniczą Ojcowie Karmelici Bosi) oraz
17.00 (przewodniczy o. Szymon
Hiżycki OSB, Opat Tyniecki)
PASTERKA
24 grudnia godz. 24.00
MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA za
otrzymane łaski w kończącym się
roku z prośbą o Bożą opiekę
i błogosławieństwo w rozpoczynającym się 2020 roku
31 grudnia godz. 24.00
***
PRZEDŚWIĄTECZNA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Wzorem lat ubiegłych prosimy
o włączenie się w zbiórkę trwałych,
nieprzeterminowanych produktów
żywnościowych oraz chemii gospodarczej dla osób potrzebujących
z terenu naszej parafii.
***
PRZEDŚWIĄTECZNE
ODWIEDZINY CHORYCH
Jak co roku księża będą odwiedzać
chorych tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia, w sobotę 21 grudnia.
Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych w kancelarii parafialnej pod
numerem telefonu 12 431 22 77.

Zapraszamy na Msze św. z homilią
ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego na
okoliczność sprowadzenia relikwii
św. Mikołaja
sobota 7 XII godz. 18.00
niedziela 8 XII
godz. 6.30, 8, 9.30, 11.30, 13, 15
oraz 19
***

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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