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W związku z zakończeniem odwiedzin kolędowych, pragniemy podziękować Parafianom za życzliwość, zrozumienie, wspólną modlitwę a także za
wsparcie materialne. Dziękujemy również za ofiary przekazane na rzecz naszej parafialnej świątyni.
Jednocześnie pragniemy przeprosić
tych wszystkich, do których nie udało
nam się dotrzeć. Przepraszamy za niedogodność terminów wizyty duszpasterskiej a także za wszystkie niespełnione
nadzieje.

Luty 2013

Nr 339

Oczyszczenie
Każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca, a w 80 po narodzeniu
dziewczynki, powinna była przybyć do
świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Niektórzy zadają sobie pytanie,
dlaczego kobieta pozostawała dłużej
„nieczystą” po wydaniu na świat córki.
Wydaje się, że baczny lud izraelski
zauważył zależność, że kobieta jest
słabsza w tym drugim przypadku i potrzebuje więcej czasu, żeby dojść do
siebie.

Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego
Dzisiejsze święto jest bardzo bogate
w treści. Samo w sobie wiąże się z tajemnicą Bożego Narodzenia, dlatego
w kościołach tradycyjnie rozbrzmiewają
jeszcze kolędy. Minęło dokładnie 40 dni
od Narodzenia Jezusa w Betlejem. Wpatrujemy się w Maryję i Józefa, którzy
z Dziecięciem na rękach podążają do
Świątyni Jerozolimskiej. Święta Rodzina zatrzymuje się w bramie Nikanora
zwanej też Ozdobną, pragnąc wypełnić
Prawo Mojżeszowe. Zgodnie z jego
przepisami powinny tu mieć miejsce
trzy wydarzenia: „oczyszczenie” Maryi,
„przedstawienie Jezusa” i „wykupienie
Pierworodnego” [por. Księga Kapłańska
12, 1-8, Księga Wyjścia 13, 1-2, Księga
Liczb 3,12.13.40-51] .

Prosząc o oczyszczenie, kobieta składała
na ofiarę całopalną baranka, a na ofiarę
przebłagalną gołąbka lub synogarlicę.
Ubodzy nie musieli aż tak się wykosztowywać, ale też nie ośmieliliby się
przybyć do świątyni z pustymi rękoma.
Przynosili więc parę synogarlic lub dwa
młode gołębie. Do takich należała Rodzina Jezusa [por. Ewangelia wg

św. Łukasza 2,21-24]. Przyjąwszy ofiarę, kapłan udzielał błogosławieństwa
i oczyszczał matkę skrapiając ją krwią
przyniesionych zwierząt.
Jak zauważa Benedykt XVI w wydanej
pod koniec zeszłego roku trzeciej części
Jezusa z Nazaretu, „Maryja nie potrzebuje oczyszczenia po urodzeniu Jezusa:
narodzenie to przynosi oczyszczenie
świata. Jest jednak posłuszna Prawu
i właśnie w ten sposób służy spełnieniu
się obietnic”.

w Świątyni, na Jego całkowitą własność.” (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu,
Dzieciństwo).

W Świątyni ma jeszcze miejsce niecodzienna scena. Oto Święta Rodzina
spotyka sędziwego Symeona i prorokinię Annę, którzy pod wpływem Ducha
Świętego wyznają, że Jezus jest tak
długo wyczekiwanym Mesjaszem. Z ust
rozradowanego Symeona padają słowa:

Przedstawienie Jezusa i wykupienie
Pierworodnego
Na kartach Starego Testamentu
wielokrotnie pojawia się zapis, że
wszystko, co pierworodne w Izraelu,
począwszy od człowieka do bydlęcia,
należy do Boga. Stąd też każdy pierworodny syn miał być oddany na służbę do
świątyni na znak wdzięczności za ocalenie pierworodnych synów izraelskich
podczas pierwszej Paschy przed wyjściem z Egiptu.
Z czasem Bóg powołał do służby
kapłańskiej pokolenie Lewiego. Odtąd
można było wykupić pierworodnego za
cenę pięciu syklów srebra, co w przybliżeniu równało się miesięcznej płacy
robotnika niewykwalifikowanego.
Egzegeci zgodnie podkreślają, że
nie istniał żaden przepis nakazujący
przynieść dziecko do świątyni. Przeciwnie: można było przekazać te pięć
syklów jakiemukolwiek kapłanowi na
terenie całego kraju. Tymczasem Maryja z Józefem udają się do Jerozolimy,
żeby przedstawić Jezusa. Ewangelista
natomiast milczy na temat wykupu.
„Chce widocznie powiedzieć: to dziecko nie zostaje wykupione i nie zostaje
zwrócone rodzicom, ale zupełnie przeciwnie: zostaje osobiście oddane Bogu

„moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wszystkim narodom. Światłość dla oświecenia pogan
i chwałę Izraela, Twego ludu”.
W Polsce święto Ofiarowania Pańskiego nabrało charakteru maryjnego
i jest zwane Świętem Matki Bożej
Gromnicznej. Maryja jest czczona jako
ta, która przyniosła światu Światłość.
Obrzęd poświęcania świec, których
płomień symbolizuje Jezusa, Światłość
świata, rozpowszechnił się w całym
Kościele w X wieku.
Warto przypomnieć, że w tradycji
polskiego ludu starano się za wszelką
cenę donieść zapaloną świecę z kościoła
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kiego zła. Modli się także o właściwe
korzystanie z daru głosu.

do domu, by od jej płomienia na nowo
”rozpalić” domowe ognisko, miłość
i zgodę w rodzinie. Wypalano również
na belce sufitowej lub odrzwiach znak
krzyża, aby ochronić dom przed burzami i wszelkimi niebezpieczeństwami.

W niedzielę 3 lutego święcenie jabłek
po każdej Mszy św. dla tych, którzy
o to poproszą a błogosławieństwo ze
świecami po Mszy św. o godz. 13.00.

W Święto Ofiarowania Pańskiego
Msze św. zostaną odprawione w naszym kościele parafialnym o godz.
6.30, 7.15, 17.00 i 18.00.

Błogosławieństwo ku czci św. Agaty
5 lutego
Święta Agata (z gr. dobra) żyła w III
wieku na Sycylii u stóp Etny, gdzie
oddała swoje życie za wiarę. W rok po
jej śmierci w czasie wybuchu wulkanu
mieszkańcy Katanii wypraszali jej
wstawiennictwa i zostali ocaleni. Od
tego czasu św. Agata jest czczona jako
patronka od pożaru i innych grożących
niebezpieczeństw.
W dzień jej wspomnienia od wieków święci się chleb, sól i wodę, które
mają stać się pomocą od klęski ognia
i innych przeciwności. Legenda głosi, że
przed blisko czterystu laty również nasze miasto zostało uratowane za przyczyną św. Agaty. Kiedy wybuchł groźny
pożar niedaleko Bramy Grodzkiej, pewna żebraczka miała rzucić w płomienie
sól świętej patronki i w ten sposób uratować Kraków.

Błogosławieństwa związane
z kultem świętych
Co łączy wino św. Jana, jabłka
św. Błażeja oraz wodę, chleb i sól
św. Agaty? Wszystkie są tzw. sakramentaliami, a jako takie zostały ustanowione przez Kościół dla uproszenia
łask i błogosławieństwa Bożego dla
wiernych. W odróżnieniu od sakramentów nie działają one mocą własną: wino
nie może sprawić, że kosztujące je osoby będą żyły w pokoju i zgodzie, jabłko
nie uchroni od chorób gardła, sól nie
ugasi pożaru. Moc sakramentaliów tkwi
w pośrednictwie i modlitwie Kościoła.
Ich skuteczność zależy od pobożnego
usposobienia korzystających z nich
osób, jak również od zamiarów Opatrzności Bożej. Warto zaznaczyć, że sakramentalia przyczyniają się dla dobra
nie tylko duszy, ale też ciała.

We wtorek 5 lutego błogosławieństwo wody, chleba i soli ku czci św.
Agaty podczas wieczornej Mszy św.
XXI Światowy Dzień Chorego
11 lutego

Błogosławieństwo ku czci św. Błażeja
3 lutego
Święty Błażej był biskupem Sebasty, leżącej na terenie dzisiejszej Turcji.
Jest patronem od chorób gardła, ponieważ jak głosi tradycja uzdrowił dziecko
bliskie uduszenia z powodu ości.
W dzień jego wspomnienia święci się
jabłka oaz świece. Kapłan wyprasza za
wstawiennictwem św. Błażeja łaskę
zachowania od chorób gardła i wszel-

We wspomnienie NMP z Lourdes
serdecznie zapraszamy na Mszę św.
o godz. 18.00, podczas której będzie
możliwość przyjęcia sakramentu namaszenia a także błogosławieństwa lourdzkiego.
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Nabożeństwo 40 - godzinne

WIELKI POST

Długa jest tradycja tego nabożeństwa, bo odprawia się je w całym Kościele od przeszło czterystu lat. Niegdyś
przykładano do niego wielką wagę. Dziś
wielu już zapomniało w jakim celu
zostało wprowadzone. Mało kto potrafi
wyjaśnić, skąd wzięła się jego nazwa.
Nieliczni uczestniczą w nim świadomie
i pobożnie. Warto więc sobie odpowiedzieć na powyższe pytania.
Nabożeństwo 40 – godzinne odbywa się zawsze przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem. Jego celem jest przebłaganie Jezusa, ukrytego
pod postacią chleba, za zaniedbania
i zniewagi, jakich w tej tajemnicy doznaje, za znieważanie Go ciężkimi grzechami.
Niegdyś nabożeństwo odprawiało
się w ostatki, kiedy wielu w wirze zabaw zapominało o Bogu. Przez 40 godzin w ciągu trzech dni poprzedzających
Środę Popielcową trwała adoracja. Dziś
w wielu kościołach nabożeństwo odprawia się w trzy kolejne niedziele
przed Wielkim Postem.

Środa Popielcowa – 13 lutego
Msze święte w tym dniu będą sprawowane w naszym kościele parafialnym
o godz. 6.30, 7.15 oraz 17.00 i 18.00.

Nabożeństwa pasyjne
Już dziś zachęcamy do licznego
udziału w nabożeństwach związanych
z uczczeniem Męki Pańskiej, które będą
się odbywać w naszym kościele
w następujących terminach:
Droga Krzyżowa –
w piątki o godz. 17.00 (dla dzieci) i po
Mszy św. wieczornej, około godz.
18.30; w niedziele po Mszy św. o godz.
15.00.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 18.00.
Za pobożny udział w nabożeństwach
pasyjnych można uzyskać dar odpustu
zupełnego.

Rekolekcje dla licealistów
W dniach 25-27 lutego młodzież z VIII
Liceum Ogólnokształcącego będzie przeżywać rekolekcje, które wygłosi ks. Damian
Płatek SCJ.
***
KLUB SENIORA
Opiekun Klubu seniora, ks. Prałat Antoni Sołtysik, serdecznie zaprasza na kolejne
spotkanie, które odbędzie się we wtorek
5 lutego o godz. 16.00 w sali kolumnowej na
wikarówce. Prelekcję na temat wzrastania
w wierze wygłosi ks. dr Stanisław Szczepaniec.

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

PeKaO S.A. III O/Kraków:

NRB 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113

http://www.mikolaj.diecezja.pl/
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