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Niech życzeniami dla nas wszyst-

kich w Nowym Roku staną się słowa 

z  pierwszego listu św. Piotra Aposto-

ła. Niech Nowy Rok będzie dla nas 

czasem zbliżenia do Boga, wzrasta-

nia do wielkiej godności Jego dzieci, 

czasem bezpiecznej pewności, że nic 

złego nie może nam się stać w Jego 

ręku.  

 

Żebyśmy wszyscy stali się bar-

dziej jednomyślni, współczujący, pełni 

braterskiej miłości, miłosierni, pokor-

ni! Żebyśmy złem za zło nie odpłacali, 

ani złorzeczeniem za złorzeczenie. 

Przeciwnie, żebyśmy błogosławili. Do 

tego bowiem jesteśmy powołani, aby-

śmy odziedziczyli błogosławieństwo.  

Kto chce miłować życie i oglądać dni 

szczęśliwe, niech wstrzyma język od 

złego i wargi, aby nie mówiły pod-

stępnie. Niech odstąpi od zła a czyni 

dobro, niech szuka pokoju i podąża za 

nim. Oczy bowiem Pana są zwrócone 

na sprawiedliwych, a Jego uszy na ich 

prośby (por. 1P 3, 8-12). 

 

1 stycznia 

Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi 
 

Nieprzypadkowo w ósmym dniu 

od Narodzenia Jezusa kierujemy nasze 

myśli ku Tej, dzięki której zbawienie 

przyszło na świat. Jest to jedno z naj-

starszych świąt maryjnych, w Kościele 

zachodnim obchodzone w pierwszy 

dzień roku kalendarzowego od VII 

wieku. 

Prawdę o Boskim Macierzyństwie 

Maryi ogłosili biskupi zebrani na 

soborze w Efezie w 431 roku. Nazwa-

no Ją wówczas Theotokos –  

z greckiego Bogurodzicą. Jak zauwa-

żył papież Benedykt XVI w czasie 

audiencji generalnej w styczniu 2008 

roku z tytułu «Boża Rodzicielka» 

wynikają wszystkie pozostałe tytuły, 

którymi Kościół czci Maryję, ale ten 

jest najważniejszy. Pomyślmy o przy-

wileju Niepokalanego Poczęcia, czyli 

o tym, że jest Ona wolna od grzechu 

już od swego poczęcia: Maryja została 

zachowana od wszelkiej skazy grze-

chu, ponieważ miała być Matką Odku-

piciela. To samo dotyczy tytułu 

«Wniebowzięta»: nie mogła podlegać 

rozkładowi, będącemu skutkiem grze-

chu pierworodnego, Ta, która zrodziła 

Zbawiciela. Wiemy, że wszystkie te 

przywileje zostały udzielone Maryi  

nie po to, aby Ją od nas oddalić, lecz 

przeciwnie, aby Ją do nas przybliżyć. 

Dzięki temu, że jest w pełni z Bogiem, 

Niewiasta ta jest nam bardzo bliska 

i pomaga nam jako matka i siostra. 

1 stycznia zbieramy się w kościele 

nie tylko po to, żeby uczcić Boskie 

Macierzyństwo Maryi, ale też, by 

podziękować Jej za codzienną opiekę 

nad każdym z nas i powierzyć Jej 

kolejny rok życia. 

 

 



 

 2 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzi-

cielki jest świętem nakazanym. Msze 

święte tego dnia będą odprawione 

w naszym kościele według porządku 

niedzielnego. 

 
Święty Józef załamał ręce, 

Denerwują się w niebie święci, 

Teraz idą już nie Trzej Mędrcy, 

Lecz uczeni, doktorzy, docenci. 

 

Teraz wszystko całkiem inaczej, 

To, co stare, odeszło, minęło, 

Zamiast złota niosą dolary, 

Zamiast kadzidła – komputer, 

Zamiast mirry – video. 

 

- Ach te czasy – myśli Pan Jezus- 

nawet gwiazda trochę zwariowała, 

ale nic się już nie zawali, 

bo wciąż Mamusia ta sama. 

 
Ks. Jan Twardowski 

 

Wizyta duszpasterska 

 
Obchód kolędowy nie jest wymy-

słem ostatnich lat, lecz ma wielowie-

kową tradycję.  Historycy podają, że 

znany był już w Średniowieczu. „Już 

wtedy księża, wizytując parafian, 

przepytywali z religii, naprowadzali 

grzeszników na drogę cnoty, zbierali – 

co łaska – wszelakie dary, a chyba 

także poduczali wiernych w śpiewaniu 

kolęd i innych pobożnych pieśni. Ale 

przecież to nie wszystko. Jak zawsze 

musiały być jeszcze modły, błogosła-

wieństwa, życzenia, a potem kreda, 

ruch ręki i te pradawne, zgoła tajemne 

znaki: K+ M+ B, pozostawiane na 

drzwiach i stragarzach wespół z tak 

samo nie dość jasnymi cyframi danego 

roku. Bo co ów rok przyniesie? Czy 

będzie się darzyło? Czy nie nadejdzie 

„powietrze”, głód, ogień, wojna? 

Gdzie trafią się chrzciny, wesela 

i wszelkie inne pomyślności, a gdzie 

wióry pod kamieniem czy inne smutne 

znaki wskażą każdemu dom ogarnięty 

żałobą?  

Księża znikali ze swymi mini-

strantami, organistami i kościelnymi, 

a figlarne panny ścigały się, która 

pierwsza usiądzie na krześle zajmo-

wanym przed chwilą przez dobrodzie-

ja: zwyciężczyni miała najszybciej 

wyjść za mąż…”. Tyle rozmiłowany 

w historii i obyczajach Józef Szczypka 

w książce Kalendarz polski, wydanej 

nakładem Pax w 1984 roku. 

Dziś kolęda nie zaczyna się 

w Święto Trzech Króli, lecz wcześniej 

tuż po Bożym Narodzeniu, tak aby 

kapłani zdążyli odwiedzić wszystkich, 

którzy sobie tego życzą, do Święta 

Matki Bożej Gromnicznej tj. do 

2 lutego. Zniknęły przesądy 
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i zabobony. Zwiększyła się świado-

mość; litery K +M +B przestały być 

tajemnymi znakami. Prawie każdy 

powiąże je z imionami mędrców ze 

Wschodu, którzy przybyli oddać po-

kłon Bogu. Oczywiście imiona te są 

umowne. Nie wiemy jak naprawdę 

nazywali się mędrcy, nie wiemy nawet 

ilu ich było. Liczbę trzy wywniosko-

wał w VI wieku święty mnich Cezary 

z Arles, który wziął pod uwagę ilość 

przyniesionych darów. W innej inter-

pretacji, która doprowadziła jednak do 

tej samej liczby, zwrócono uwagę na 

fakt, że mędrcy mieli pochodzić ze 

wszystkich stron świata, a w starożyt-

ności znano przecież tylko trzy konty-

nenty: Europę, Azję i Afrykę. 

Imiona Casper (Kacper), Melchior 

i Baltazar pojawiły się około IX wie-

ku. Utworzono je od liter powracają-

cych w wyrażeniach: Christus Multo-

rum Benefactor (Chrystus wielu oso-

bom darczyńcą), Christus Mansionem 

Benedicat (Chrystus mieszkania bło-

gosławi). Tak czy inaczej przewija się 

temat błogosławieństwa. Rzeczywi-

ście wizyta kapłana wiąże się zawsze 

z modlitwą oraz błogosławieństwem 

domu i wszystkich jego mieszkańców, 

a to jest nie do przecenienia. 

Jest jeszcze jeden ważny aspekt 

kolędy. W dużych miastach parafianie 

często pozostają anonimowi.  Wielu 

ma swoje ulubione kościoły - w tym 

względzie jesteśmy rozpieszczeni 

w Krakowie – tyle świątyń, tyle sty-

lów…  Niejeden szerokim łukiem 

omija kościół parafialny i dopiero przy 

okazji większych rodzinnych uroczy-

stości trafia do kancelarii parafialnej, 

gdzie ze zdziwieniem dowiaduje się, 

że pozostaje osobą nieznaną i nie 

może uzyskać takiego czy innego 

zaświadczenia. Kolęda jest więc cza-

sem nawiązywania kontaktu, relacji, 

wychodzenia z cienia, jest czasem 

dawania świadectwa, określania swo-

jej tożsamości, przyznawania się do 

Chrystusa. 

 

Wizyta duszpasterska rozpoczęła się 

w naszej parafii 27 grudnia. Jej 

porządek jest co tydzień aktualizo-

wany i zamieszczany w gablocie 

przed kościołem oraz na stronie 

internetowej w zakładce ogłoszenia. 

Dodatkowo ministranci i lektorzy 

powiadamiają o odwiedzinach ka-

płana, ale tylko te osoby, które 

w ostatnich dwóch latach przyjmo-

wały kolędę. Nowych parafian 

i osoby pominięte prosimy o kon-

takt z kancelarią parafialną. 

 

 

Kolędowanie parafialne 

z bł. Janem Pawłem II 

6 stycznia 

 
W poniedziałek 6 stycznia, 

w Uroczystość Objawienia Pańskiego 

zapraszamy wszystkich parafian 

i gości na kolejne spotkanie z cyklu 

Śladami Bł. Jana Pawła II, przygo-

towujące nas do bliskiej już kanoniza-

cji naszego wielkiego rodaka. 

 Tym razem nie będziemy wyru-

szać w daleką drogę. Pozostaniemy na 

miejscu a przecież duchowo przybli-

żymy się do Papieża Polaka. Któż 

z nas nie słyszał jak ważne było dla 

Karola Wojtyły, a później Jana Pawła 

II wspólne kolędowanie… Jak wspo-

minają jego przyjaciele, wszystko 

rozpoczęło się dokładnie 6 stycznia 

1952 roku, w trzech Króli przy świecz-

kach na podłodze małego pokoju, 
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w gronie około dziesięciu osób. Kon-

spiracyjnie, żeby zmylić czujność 

strażników stalinowskiej nocy. Kolę-

dowanie odbywało się w domach, raz 

nawet w pralni sióstr nazaretanek. 

Z czasem przerodziło się w "opłatki" 

na Franciszkańskiej, a następnie prze-

niosło się do Watykanu.  

To nie był tylko ukłon w stronę 

polskiej tradycji, ale wyczekiwany 

czas radosnych spotkań. I do współ-

tworzenia takiego spotkania kolędo-

wego u św. Mikołaja serdecznie 

wszystkich zapraszamy. 

 Rozpoczniemy Mszą świętą 

o godzinie 15.00.  Nasze Bożonaro-

dzeniowe śpiewanie uświetnią grą na 

skrzypcach i gitarze Siostry Misjonar-

ki Chrystusa Króla dla Polonii Zagra-

nicznej. Zachęcamy też muzyków 

i amatorów gry na różnych instrumen-

tach do współudziału. 

 

* * * 

 

Klub Seniora 

 
Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza 

wszystkich Seniorów i Gości na 

pierwsze spotkanie w nowym roku  

we wtorek 7 stycznia o godzinie 

16.00 do sali kolumnowej na wika-

rówce.  

Tradycyjnie w styczniu będzie to 

spotkanie opłatkowe z refleksjami 

Pani Profesor Henryki Kramarz pt.: 

„Boże Narodzenie w tradycji naszych 

Ojców”. 
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