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Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
1 czerwca
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę świętą o godzinie 11.30
sprawowaną w ich intencji. Z okazji
swojego święta dzieci otrzymają drobny upominek z zaproszeniem do udziału w konkursie.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
8 czerwca

Tego dnia podczas Mszy św. o godz.
9.30 nasi młodzi parafianie otrzymają
dar Ducha Świętego z rąk ks. Infułata
Stanisława Olszówki. To wielkie święto
dla nich, ich bliskich, ale też dla nas
wszystkich. Warto powrócić myślą do
dnia naszego bierzmowania i zadumać się
nad tym, co się wówczas wydarzyło. Czy
w ogóle coś się wydarzyło? Czy na
pewno otrzymaliśmy Ducha Świętego?
Może nie byliśmy godni, może źle usposobieni, może niezainteresowani? Może
dziś podeszlibyśmy do bierzmowania
inaczej, ale przecież nie można go przyjąć
powtórnie. Czy więc wszystko już stracone? Odpowiedzi na te pytania poszukamy
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w książce Rozważania o wierze autorstwa
ks. Tadeusza Dajczera.
Czym jest bierzmowanie i czemu ma
służyć? Bierzmowanie to uroczyste
„zstąpienie” na ochrzczonych Ducha
Świętego, który pragnie doprowadzić do
dojrzałości to, czego dokonał już raz na
zawsze w sakramencie chrztu. Kościół
porównuje łaski tego sakramentu z tymi,
jakie stały się udziałem Apostołów w dniu
Pięćdziesiątnicy (por. Dz 2,1-4.) Bierzmowanie ma pomóc człowiekowi wierzącemu upodobnić się do Chrystusa, zjednoczyć się z Nim. Obdarza go też szczególną mocą, aby z radością i odwagą
świadczył o Jezusie, szerzył wiarę i bronił
jej. Zstępujący Duch Święty przynosi ze
sobą dary nie do przecenienia (por. 1Kor
12, 1-11), a o jego obecności świadczą
owoce, o których pisze św. Paweł w
Liście do Galatów (por. Ga 5, 22-23):
miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie. Czy można nimi pogardzić?
Czy Duch Święty przychodzi do
wszystkich?
Tak, jednak nie wejdzie nie proszony.
Jeżeli jesteś pewny siebie, jeżeli dotąd nie
odkryłeś własnej grzeszności i sam we
wszystkim dajesz sobie radę, to właściwie
nie potrzebujesz Ducha Świętego. Postawa pewności siebie i brak pokory zamykają drzwi twojego serca na Jego zstąpienie.
Czy owoce są widoczne od razu?
Łaski sakramentu nie działają automatycznie. Bierzmowanie nie zaciera wad

charakteru, nie usuwa braków związanych z temperamentem i nie zastąpi
twojego osobistego wysiłku. Po jego
przyjęciu możesz pozostać w dalszym
ciągu nikczemnym, bojaźliwym, letnim
w wierze, niewolnikiem względów ludzkich. Udzielana w sakramencie bierzmowania moc Ducha Świętego jest ci najpierw jedynie proponowana. Możesz
odmówić przyjęcia tej łaski, możesz ją
zlekceważyć. Duch Święty przychodzi do
człowieka z wielką delikatnością, bez
narzucania się, w ciszy oczekującego na
jego zstąpienie serca.

wiary. Gdy nie masz oparcia w żadnym
systemie zabezpieczeń, wtedy możesz być
pociągnięty przez Boga do tego, by tylko
na Nim się oprzeć – jedynej skale twojego
zbawienia.
Duch Święty czyni nas więc ubogimi, bo
wówczas może stać się Darem dla nas,
może zstąpić w tę pustkę naszego ogołocenia i zapełnić ją swoją nieskończoną
mocą i miłością.
Czy tak to właśnie wyglądało w życiu
Apostołów?
W życiu Apostołów widać wyraźnie etapy
ich zbliżania się do Boga.
Najpierw była w ich życiu taka wiosna
galilejska, radosna i pełna marzeń.
Dopiero później zaczną się pojawiać na
horyzoncie czarne chmury, zacznie
dochodzić do konfliktów z faryzeuszami,
zrodzi się obawa i lęk przed nimi – pierwsze przebłyski oczyszczeń i pierwsze próby
wiary w ich życiu. To już nie są ci triumfujący Apostołowie wiosny galilejskiej.
Teraz zaczynają się bać, bo dochodzi do
konfrontacji z elitą narodu, z potęgą, jaką
w ówczesnych czasach stanowili faryzeusze i saduceusze.
Pełne ogołocenie i pełna próba wiary
nastąpi w czasie Chrystusowej męki.
Wielki Piątek, ten dzień męki Jezusa,
przez którą dokonuje się odkupienie
świata, to dla Apostołów pełna noc
oczyszczenia. Im wszystko się wtedy
zawaliło, wszystko runęło. Nie ma królestwa, Jezus przegrał, teraz już nic nie
będzie, nie ma na co czekać, pozostała
rozpacz.
Ktoś powiedział: Jeżeli nie przeszedłeś
przez test rozpaczy, to właściwie nie wiesz
nic.
Apostołowie przeszli w Wielki Piątek
przez taki test rozpaczy. Po Zmartwychwstaniu ta noc będzie jeszcze prześwietlana blaskami pojawiającego się Chrystusa
zmartwychwstałego. Zobaczą, że On żyje,
że jest wśród nich. Ale to jest już inna

Czy moje bierzmowanie było ważne
skoro nie widzę jego owoców?
Ważność sakramentu nie jest równoznaczna z jego owocnością. Przyjęty
w grzechu ciężkim czy bez wiary jest
ważny, ale bezowocny. Gdy jednak
zaistnieje w człowieku właściwa dyspozycja, może on odżywać. Jeżeli przyjąłeś ten
sakrament z małą wiarą, nie zdając sobie
sprawy z tego niezwykłego wydarzenia –
zstąpienia na ciebie Ducha Świętego, to
teraz możesz to naprawiać. Łaski tego
sakramentu mają w tobie odżywać
i wzrastać przez całe życie.
Kim właściwie jest Duch Święty?
Jest On Mocą, jest Pocieszycielem, jest
Miłością Ojca i Syna, jest też głównym
Budowniczym naszej świętości.
Jaki jest Jego największy dar?
Dar dojrzałej wiary, którego udziela przez
łaski ogołocenia.
Jak to rozumieć?
Pogłębianie naszej wiary dokonuje się na
drodze ogołacania nas z własnych systemów zabezpieczeń, z tego, co rodzi w nas
poczucie siły, mocy, znaczenia.
Święty Jan od Krzyża powie, że Bóg
kocha duszę najbardziej, gdy ją ogołaca,
bo człowiek może wtedy dojść do pełni
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obecność, nie dająca pełnego zabezpieczenia i poczucia stabilizacji. To nie jest
już to dawne człowieczeństwo Chrystusa.
Jest ono teraz inne, uwielbione i jakby
nieziemskie, przenikające przez zamknięte
drzwi, tak że czasami mają oni wątpliwości, czy to naprawdę ich Mistrz.
To jeszcze nie koniec ich próby, ich
nocy oczyszczeń. Te dziesięć dni od
Wniebowstąpienia do Zesłania Ducha
Świętego, też były dla Apostołów próbą
wiary i dalszym ogołoceniem. Wtedy
zostało im ostatecznie zabrane człowieczeństwo Jezusa, które dotąd było dla
nich głównym oparciem. Teraz nie ma już
żadnego oparcia.
Rodzący się w Wieczerniku i trwający na
modlitwie młody Kościół jest kompletnie
ogołocony. I to wtedy zstąpi na nich, tak
ogołoconych i pozostających w całkowitej
pustce, Duch Święty. Wtedy zstąpi na nich
Jego moc. Dopiero tak umocnieni zostaną
posłani, by zdobywać świat dla Chrystusa.

sprawach prosili je także zdesperowani
ludzie. Jak wspomina s. Łucja: „Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać
z nami. Wiele kobiet i mężczyzn torowało sobie drogę wśród tłumu, który się
na nas pchał. Klękali przed nami, prosząc o przedstawienie Matce Najświętszej ich potrzeb. Ci, którzy nie zdołali

Nabożeństwo Fatimskie
13 czerwca
Drugie w tym roku nabożeństwo fatimskie rozpocznie się w piątek Mszą
świętą o godz. 18.00. Prosimy poważnie
potraktować zaproszenie Maryi do
wspólnej modlitwy o pokój i w intencji
wynagradzającej za grzechy. Niech
wśród nas nie zabraknie dzieci.
Modlitwa ma wielką moc, zwłaszcza
modlitwa dzieci. Nie zapominajmy, że
Maryja skierowała swoje słowa do zaledwie 7-letniej Hiacynty, 9-letniego
Franciszka i 10-letniej Łucji. Dzieci
podołały roli wystawienników. O to
prosiła je Matka Najświętsza: „Módlcie
się, módlcie się dużo - mówiła- i składajcie ofiary za grzeszników, bo wielu
idzie do piekła, ponieważ nie mają nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarowywał”. O orędownictwo w rozlicznych

się do nas dopchać wołali z daleka”.
Msza święta rozpoczynająca nabożeństwo będzie sprawowana w intencji
Ks. Prałata, Antoniego Sołtysika, który
tego dnia obchodzi imienny. Solenizantowi życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa
19 czerwca
Tegoroczną procesję rozpoczniemy
Mszą św. w kościele św. Mikołaja
o godz. 15.00, skąd ulicą Kopernika
pójdziemy do Bazyliki XX. Jezuitów,
dalej – do kościoła XX. Misjonarzy,
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a następnie ulicą Strzelecką do Parku
Strzeleckiego (do pomnika św. Jana
Pawła II), by stamtąd ulicami Kurkową
i Rakowicką udać się do kościoła
OO. Karmelitów Bosych, gdzie procesja
będzie miała swe uroczyste zakończenie.
Potraktujmy udział w procesji jako
świadectwo naszej wiary. Osoby, które
mogłyby ponieść chorągwie prosimy
o zgłoszenia telefoniczne w kancelarii
parafialnej. Niech nie zabraknie asysty
dzieci, dziewczynek sypiących kwiaty
ani małych ministrantów.
***
Spotkanie rocznikowe kapłanów
20 czerwca
W piątek, 20 czerwca, w 94. rocznicę
chrztu św. Jana Pawła II w naszym
kościele odbędzie się spotkanie księży
wyświęconych w 1958 roku (rocznik
Ks. Pałata Antoniego Sołtysika) i w 1987
roku (rocznik naszego Ks. Proboszcza
Tadeusza Noska).
Msza święta koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka zostanie odprawiona
o godz. 11.00. Księża zapraszają do
wspólnej modlitwy dziękczynnej oraz
w intencji nowych powołań.
***
KLUB SENIORA
Comiesięczne spotkanie odbędzie się
we wtorek 3 czerwca o godz. 16.00
w sali kolumnowej na wikarówce.
Tym razem będzie to zapowiadany
w maju reportaż ks. Stanisława Maślanki, świadka kanonizacji dwóch
papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.
Zaprasza opiekun, ks. Prałat Antoni
Sołtysik.

Komunikat
dotyczący prac restauratorskich
i konserwatorskich
Informujemy, że na przełomie marca
i kwietnia b.r. została nam przyznana
dotacja ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w wysokości
117.000 zł. na kontynuację rozpoczętych
w zeszłym roku prac konserwatorskich
i restauratorskich dekoracji malarskiej
ścian i sklepień. Z końcem maja dotacja ta
została zwiększona o kolejne 121.500 zł.
Pozyskane środki pozwoliły na wznowienie prac zaraz po Wielkanocy.
Niezależnie od dotacji ze SKOZK-u
pozytywnie rozpatrzono nasz wniosek
i po raz pierwszy przydzielono nam
dotację z Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w
wysokości maksymalnej do 150.000 zł..
Jej przyjęcie uwarunkowane jest jednak
wkładem własnym Parafii, który musi
wynieść 50 procent.
Pieniądze te zostałyby przeznaczone
na konserwację unikatowej, kamiennej,
czternastowiecznej Latarni zmarłych,
która znajduje się na terenie byłego
przykościelnego cmentarza. Część środków pozwoliłaby pokryć również remont
elewacji frontowych kościoła, noszących
mało estetyczne ślady po niedawnych
wzmocnieniach konstrukcyjnych.
Odrzucenie dotacji byłoby kardynalnym błędem, niemniej jej przyjęcie
oznacza zgromadzenie ze strony Parafii
kwoty 150.000 zł. Zwracamy się więc
z gorącym apelem do wszystkich,
którzy mogą i chcą pomóc o zadeklarowanie wsparcia i wpłaty na konto
bankowe lub na tacę w niedziele inwestycyjne. Wszystkim Ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapłać!

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