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Adwent
Wokół nas rozbłysły już choinki.
Sklepikarze silą się, żeby nas przekonać do zakupu świątecznych prezentów. Tymczasem w niedzielę 1 grudnia rozpoczyna się dopiero Adwent,
czas pobożnego oczekiwania na przyjście Chrystusa.
Adwent dzieli się wyraźnie na dwa
okresy. W pierwszym, do 16 grudnia
włącznie, rozważamy prawdę o paruzji - powtórnym przyjściu Jezusa
w chwale na końcu czasów. W drugim, od 17 do 24 grudnia pochylamy
się nad tajemnicą Bożego wcielenia
i przygotowujemy do bliskich już
Świąt Bożego Narodzenia.
Chrześcijanie za radą biskupów
gromadzili się na codziennym sprawowaniu Eucharystii w Adwencie już
w czwartym wieku. Nie bez powodu
od przeszło tysiąca lat w tym świętym
czasie oczekiwania odprawia się
Roraty – Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny. Jak pisał św.
Ludwik Maria Grignon de Montfort:
„Maryja jest drogą, którą Jezus
Chrystus po raz pierwszy do nas
przyszedł, będzie ona nią i wtedy,
gdy przyjdzie On po raz wtóry, choć
w odmienny sposób. (…) Kto znajdzie Maryję, ten znajdzie Jezusa
Chrystusa. Nie można jednak znaleźć Maryi, nie szukając Jej, nie
można Jej szukać, nie znając Jej,
gdyż nikt nie szuka ani pragnie,
czego nie zna”.
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Roraty w naszym kościele parafialnym są odprawiane od poniedziałku
do soboty o godz. 630 rano. Zachęcamy do udziału wszystkich, także
dzieci i młodzież.

Święty Mikołaj
Od kilku lat nasza parafia stara się
przywrócić świętemu Mikołajowi jego
chrześcijańskie oblicze. Z tego powodu rokrocznie w okolicy jego wspomnienia wyrusza z naszego kościoła
Orszak Świętego Mikołaja, który ma
przypomnieć krakowianom, że zwyczaj bezinteresownego obdarowywania wziął się od żyjącego na przełomie
III i IV wieku biskupa Miry (obecnie
miasta Demre w południowej Turcji).

Mikołaj nie urodził się w jakimś
zapomnianym miejscu, lecz w jednym
z głównych miast Licji i najruchliwszych portów starożytności. Za jego
życia Konstantyn przeniósł stolicę

cesarstwa rzymskiego na wschód,
wznosząc wspaniały Konsantynopol.
W ten sposób Mikołaj znalazł się
w samym centrum ówczesnego świata.
Urodził się w rodzinie zamożnych
chrześcijan: Epifanesa i Nony, którzy
przez 30 lat wspólnego pożycia wyczekiwali potomka. Przyszedł na świat
dopiero po latach modlitw i obietnicy
złożonej przez matkę i ojca, że oddadzą syna na służbę Bogu. Nie cieszył
się długo rodzicami. Jeszcze jako
dziecko stracił ich podczas epidemii.
Jego wychowaniem i wykształceniem
zajął się wówczas wuj będący kapłanem.
Cała legenda urosła wokół wyświęcenia Mikołaja na biskupa. Miało
to miejsce, gdy był bardzo młodym
człowiekiem. I nie obyło się bez Bożej
interwencji... Otóż, gdy umarł stary
biskup, chrześcijanie z Miry wraz
z pasterzami z okolicznych wspólnot,
zgromadzili się na modlitwie i postach, wypraszając godnego następcę.
Najwyższy rangą spośród nich, w noc
przed wyborem, otrzymał we śnie
polecenie. Miał stanąć nazajutrz
o świcie u drzwi świątyni i pierwszego, kto przekroczy jej próg, o imieniu
Mikołaj, konsekrować na biskupa. Tak
też się stało, chociaż młody człowiek
w pierwszym odruchu miał ochotę
uciec.
Już wtedy Mikołaj ujmował ludzi
pobożnością i dobrocią. Jakkolwiek
bardzo starał się zachować anonimowość, ludzie zorientowali się, że to
biskup ratuje ich z opresji, dzieląc się
z nimi swoim rodzinnym majątkiem.
Tak było w przypadku trzech córek
zubożałego kupca, którym brak posagu uniemożliwiał zamążpójście. Sytuacja była o tyle groźna, że w tamtych

czasach bezposażne panny często
kończyły jako niewolnice lub ulicznice.

Biskup dobrze rozumiał ludzką
niedolę. Podzielił los wielu chrześcijan prześladowanych za cesarza Dioklecjana. Przez kilka lat był więziony,
być może torturowany. Cierpienie nie
złamało go, przeciwnie, uszlachetniło.
Dojrzał i nabrał doświadczenia. Zawsze stawał po stronie słabych i uciśnionych. W żywotach można przeczytać, że wstawił się u cesarza Konstantyna za trzema młodzieńcami,
niesłusznie oskarżonymi o zdradę
i skazanymi na karę śmierci. Hagio2

grafowie zgodnie podają, że raz uratował całe miasto od niechybnej
śmierci głodowej. Gdy w okolicy
brakowało pożywienia, Mikołaj dowiedział się o cumujących w porcie
statkach, wypełnionych zbożem, płynących do Aleksandrii. Osobiście udał
się do marynarzy i przekonał ich, żeby
pozostawili w Mirze 100 korców.
Żeglarze wahali się, gdyż musieli
rozliczyć się co do grama z przewożonego ładunku, a biskup prosił ich
o blisko tonę zboża! Mikołaj obiecał,
że celnicy aleksandryjscy nie spostrzegą braku. Tak też się stało.
W ikonografii święty Mikołaj jest
często przedstawiany w otoczeniu
Jezusa i Maryi. To nawiązanie do
wydarzenia, mającego miejsce podczas pierwszego soboru powszechnego w Nicei w 325 roku. Mikołaj miał
wówczas stanąć stanowczo w obronie
wiary i spoliczkować heretyka Ariusza, za co został pozbawiony godności
biskupiej i wtrącony do więzienia.
Niemniej niedługo potem wielu
z ojców soboru miało sen, w którym
Chrystus podawał Mikołajowi księgę
Ewangelii a Maryja nakładała omoforion. Nikt nie miał wątpliwości , co do
właściwej interpretacji. Bezzwłocznie
uwolniono Mikołaja i przywrócono do
uprzedniej godności.
Historia życia Mikołaja obfituje
w relacje o wskrzeszeniach za jego
przyczyną, o uciszeniu burzy na morzu, o uzdrawiającej, oleistej cieczy
wydobywającej się z jego ciała po
śmierci, podobno po dziś dzień. Nie
bez przyczyny Mikołaj był przez wieki jednym z najczęściej przyzywanych
świętych. Z uwagi na niesłychane
cuda, dziejące się za jego przyczyną,
nadano mu przydomek „taumaturg”

(czyniący cuda). Jego kult nie ograniczył się do Azji Mniejszej, lecz bardzo
szybko rozprzestrzenił się na Wschód
i Zachód.
Przez ponad tysiąc lat wierni przyzywający jego orędownictwa dostępowali niebywałych łask. Nic dziwnego, że siedem wieków po jego śmierci
zdeterminowani mieszkańcy Bari,
miasta leżącego w południowowschodniej części Włoch, zapragnęli
wykraść ciało tak znakomitego patrona. Śmiałe przedsięwzięcie miało
miejsce w 1087 roku.
Nie może nie zastanawiać fakt, że
tak wielki orędownik popadł dziś
w tak wielkie zapomnienie! Czyżby
moc jego wstawiennictwa, doceniana
przez wieki, wyczerpała się w ostatnim czasie?
Święty Mikołaju,
Patronie daru człowieka dla człowieka, Świadku dobroczynności
wypływającej z autentycznej religijności, Promotorze duszpasterskiej
troski o każdą osobę ludzką we
wspólnocie Ludu Bożego, powołanego do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu człowieka i Dobrym Pasterzu, módl się za nami!

Weekendowe spotkania ze
św. Mikołajem
przy stole mądrego słowa
i szlachetnego czynu
6-8 XII 2013
Piątek 6 XII
Msze święte odpustowe ku czci św.
Mikołaja:
630 (roraty), 800, 930, 1130, 1300, 1500,
1800 suma odpustowa;
3

1430 otwarcie wystawy prac inspirowanych „Pieśnią Słońca” św. Franciszka z Asyżu

1830 Nieszpory z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP
Szczegółowy program znajduje się na
stronie: www.krakowskiedni.pl oraz
www.krakow.gosc.pl

Klub Seniora
Comiesięczne spotkanie Klubu
Seniora odbędzie się we wtorek
3 grudnia jak zawsze o godz. 16.00
w sali kolumnowej na wikarówce.
Gościem spotkania będzie dr Andrzej
Skalny, który wygłosi wykład na
temat: „Czy futurologia ma realne
spełnienie, czyli co dzieje się wokół
nas i z nami?”.

Przedświąteczne odwiedziny
chorych
Jak co roku księża będą odwiedzać chorych tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia, tj. 20 i 21 grudnia. Bardzo prosimy o zgłaszanie
chorych w kancelarii parafialnej pod
numerem telefonu 12 431 22 77.

Sobota 7 XII
630 roraty
800-1800 kolejna pielgrzymka z cyklu
Śladami bł. Jana Pawła II wpisana
w Orszak św. Mikołaja (Kraków –
Nowa Huta); koszt 25 zł, zapisy
w kancelarii parafialnej;
1800 uroczysta Msza święta połączona z ekumeniczną celebracją liturgii
Słowa;

Boże Narodzenie 2013

Na radosny czas oczekiwania
przyjścia Jezusa i na Święta Bożego
Narodzenia wszystkim Parafianom
i modlącym się w naszym kościele
składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i potrzebnych
łask.
Szczęść Boże!

Niedziela 8 XII
uroczyste Msze święte
630 , 800, 930, 1130, 1300, 1500, 1900

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 012/431-22-77
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