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KOMUNIA ŚWIĘTA 

Pewien ksiądz złożył małej dziew-
czynce w dniu jej I Komunii św. takie 
oto życzenia: „Niech Komunia stanie 
się Twoim chlebem powszednim 
i niech Ci nigdy nie spowszednieje”. 

Minęło wiele lat, zanim dziewczynka 
zaczęła karmić się Komunią św. jak 
chlebem, a więc nie od wielkiego 
dzwonu, nie raz w miesiącu, nawet nie 
raz na tydzień, lecz niemal codziennie. 
Minie jeszcze wiele lat zanim zgłębi 
ukryty sens Komunii świętej. Kto wie, 
może zajmie jej to całe życie. 

O szaleństwie Boga 
Celsus, pogański filozof z II w. 

w swoim dziele zatytułowanym 
Prawdziwe słowo otwarcie drwił 
z chrześcijan. Twierdził, że musimy 
być szaleni skoro wierzymy, że Bóg 
stał się jednym z nas i możemy się 
z nim zjednoczyć w czasie Euchary-
stii. Tak komentuje tę wypowiedź 
ks. T. Dajczer w książce Rozważania 

o wierze: „To nie chrześcijanie są 
szaleni wierząc, że Bóg oddaje się im 
pod postacią chleba, to Bóg oszalał 
w swojej miłości do człowieka”. Jak 
inaczej wytłumaczyć, że Pan całego 
wszechświata chce mieszkać z nami, 
więcej, w nas? Ten, który jest po trzy-
kroć Święty nie tylko pozwala, żeby-
śmy się Nim karmili, ale tego pragnie, 
wyczekuje. Bynajmniej nie dla wła-
snej chwały. Ukrycie się pod postacią 
kawałka chleba i wina, zgoda na to, 
żebyśmy Go przyjmowali grzesznymi 
ustami i grzesznym sercem (bo nie 
przestają takimi być nawet, gdy jeste-
śmy w stanie łaski uświęcającej!), jest 
Jego ciągłym wyniszczeniem, ogoło-
ceniem. Więc dlaczego? Odpowiedź 
jest jedna. Dla naszego dobra. Bóg 
w swojej szalonej miłości nie tylko 
chce nas utrzymać przy życiu, ale 
pragnie, żeby to życie było praw-
dziwe, dobre, piękne. Chce je z nami 
przeżyć, przeprowadzić nas przez 
bramę śmierci i cieszyć się nami na 
wieczność. To niepojęte, ale tak: Bóg 
chce się z  nami przyjaźnić. Tęskni za 
spacerami po rajskim ogrodzie, za 
długimi rozmowami, za byciem ra-
zem. Karmi nas, by nas umocnić, dać 
siłę do walki, chronić przed złem, 
doskonalić i wreszcie przemienić 
w siebie.  

Chleb powszedni 
Trudno wyliczyć wszystkie korzy-

ści płynące z częstego przystępowania 
do Komunii świętej. Gładzi ona grze-
chy powszednie, gasi żar namiętności, 
leczy słabości, zmniejsza natarczy-
wość pokus, przynosi ulgę w cierpie-
niach, daje siłę do pracy, napełnia 
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łaskami i błogosławieństwem, oświeca 
umysł, umacnia wiarę i nadzieję, roz-
pala miłość. Ten, kto się nią karmi, 
z czasem przestaje być ślepo podległy 
swojej upadłej naturze, staje się wol-
ny,  zaczyna żyć jak Chrystus.  

Skoro tak, to czy można dawko-
wać sobie ten pokarm duchowy raz na 
rok, raz na miesiąc, raz na tydzień? 
Odpowiedzmy pytaniem. Gdyby ktoś 
tylko raz na tydzień spożywał pokarm 
cielesny, czy zachowałby zdrowie 
i siły? Jeżeli nie chcesz narazić się na 
niebezpieczeństwo choroby, a nawet 
śmierci, karm się Ciałem Pana. Nie 
rezygnuj z byle powodu. Być może 
masz obiekcje. Myślisz sobie: 
Jestem niegodny... Nikt z nas nie jest 
godny i sam z siebie nigdy nie będzie. 
Nie zdołamy zasłużyć na tak wielki 
dar, a przecież potrzebujemy go. Ko-
rzystamy z dobroci Boga, który zapra-
sza nas do swojego stołu. Oczywiście 
nie wolno nam lekceważyć Gospoda-

rza i przyjść na ucztę bez właściwego 
stroju (por. Mt 22, 1-14). Jeśli sumie-
nie wyrzuca ci grzechy, nie zwlekaj ze 
spowiedzią i nie odkładaj Komunii 

świętej. Nie będziesz bardziej godny, 
jeśli przystąpisz do Komunii św. raz 
w roku. Przeciwnie, będziesz miał 
więcej niedoskonałości i grzechów. 
Tomasz a Kempis nie pozostawia 
złudzeń: „Kto przygotowuje się do 
Komunii św. tylko wtedy, kiedy nad-
chodzą święta albo przynagla zwyczaj, 
ten będzie raczej źle przygotowany”. 
Jestem słaby. Często upadam... „Nie 
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, 
którzy się źle mają” (Mk 2,17). Jezus 
w Komunii św. jest zarówno leka-
rzem, jak i lekarstwem. Posłuchaj rady 
św. bpa J. S. Pelczara: „Jeżeli twoja 
dusza ciągle choruje, powinieneś 
ciągle zażywać lekarstwo, inaczej 
nigdy nie odzyskasz zdrowia. Niech 
cię nie powstrzymują niedoskonałości, 
które w sobie odkrywasz pomimo 
częstej Komunii św., bo jeśli nie jesteś 
od nich wolny przystępując do niej, co 
by się stało, gdybyś od niej stronił?”. 
Jestem zajęty, zabiegany... Odpowie 
na to św. Franciszek Salezy: „Im ktoś 
bardziej zapracowany i obciążony, 
tym pożywniejszego i częstszego 
potrzebuje pokarmu”.  
Nic nie czuję... Żadnej radości, ani 
słodyczy... Przyczyny mogą być różne. 
Jedno jest pewne. Głupotą byłoby 
odmawianie sobie z tego powodu 
Komunii świętej. To tak, jakbyś chciał  
umrzeć z głodu tylko dlatego, że bra-
kuje ci miodu do chleba (słowa św. 
Ignacego).. 
Nie widzę efektów, poprawy... Bądź 
pewny, że się nie cofasz! Postęp 
w życiu duchowym, podobnie jak 
wzrost człowieka, dokonuje się powo-
li. Lepiej, że go nie widzisz. Mógłbyś 
popaść w pychę. 
Nie chcę, żeby mi ten chleb spowsze-
dniał... Nie obawiaj się. To zależy 
wyłącznie od ciebie. Za każdym ra-
zem próbuj przystępować do Komunii 
świętej tak, jakbyś to robił po raz 
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pierwszy lub po raz ostatni w życiu. 
Nie zapomnij też o przygotowaniu 
i dziękczynieniu! Stań w prawdzie. To 
nie ty robisz łaskę Bogu, to On wy-
chodzi ci naprzeciw. Jak mawiał św. 
Jan Paweł II: „W Komunii świętej nie 
tyle ty przyjmujesz Jezusa, co On 
przyjmuje ciebie, przyjmuje takiego 
jakim jesteś. Przyjmuje czyli akceptu-
je i kocha”.  

Przygotowanie 
Bóg akceptuje i kocha ciebie, ale 

nie twoje grzechy. Te ranią Go i obra-
żają. Jeśli żyjesz w grzechu ciężkim, 
bez pokuty i poprawy, nie przystępuj 
do Komunii świętej! To świętokradz-
two! Przygotuj się przez szczerą spo-
wiedź, a potem proś o łaskę godnego 
przyjęcia Pana Boga.  

Dziękczynienie 
Po Komunii św. trwaj w ciszy. 

Słuchaj natchnień Tego, który teraz 
w tobie mieszka. Proś o łaski dla sie-
bie i innych, zwłaszcza duchowe.  Nie 
ma na to lepszego momentu.  

Pamiętaj o dziękczynieniu. Otrzy-
małeś wielki dar. Żebrak dziękuje za 
kawałek chleba, czy nie wydaje ci się 
słusznym podziękować za Chleb ży-
wy? 

Zaniedbując dziękczynienie po 
Komunii św. naśladujesz Judasza. 
W Ewangelii czytamy, że Judasz po 
Komunii św. natychmiast wyszedł 
z Wieczernika (J 13,30). Cóż innego 
robią ci wszyscy, którzy czym prędzej 
wychodzą z kościoła, aby wrócić do 
często błahych spraw? 
Opracowano na podstawie Życia duchowego  

bpa J.S. Pelczara 

* * * 

W niedzielę Wniebowstąpienia Pań-

skiego i w wigilię tej uroczystości 

dzieci klas trzecich z terenu naszej 

parafii przystąpią do Pierwszej 

Komunii świętej. Poniżej zamiesz-

czamy szczegółowy plan. Prosimy 

parafian, którzy nie są bezpośrednio 

związani z dziećmi i ich rodzinami, 

aby zechcieli w miarę możliwości 

uczestniczyć w pozostałych Mszach 

Świętych. Prosimy rodziców 

i chrzestnych o uszanowanie wrażli-

wości religijnej dzieci, poprzez orga-

nizowanie bezalkoholowych i skrom-

nych spotkań przy stole w rodzinnym 

gronie. 

I Komunia święta : 

Prywatna Szk. Podst. Inspiracja  

sobota 16 maja godz. 12.00 

Szk. Podst. nr 10  

niedziela 17 maja godz. 11.30 

Szk. Podst. nr 3 
niedziela 17 maja godz. 13.00  

 
* * * 

Jubileusz kapłaństwa 
Również w niedzielę 17 maja pod-
czas Mszy św. o godz. 19.00 bę-
dziemy dziękować Bogu za dar 
kapłaństwa naszego wikariusza, ks. 
dra Edwarda Pasteczki, który w tym 
roku obchodzi srebrny jubileusz. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 

 
* * * 

Sakrament Bierzmowania 
Wzorem lat ubiegłych, w niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego, która 
w tym roku przypada 24 maja, pod-
czas Mszy św. o godz. 9.30, nasza 
młodzież przyjmie Sakrament 
Bierzmowania z rąk J.E. Ks. Bpa 
Grzegorza Rysia. 

 
Więcej o istocie bierzmowania pisali-
śmy w biuletynie z czerwca 2014, 
który można znaleźć na naszej nowej 
stronie internetowej. 
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MAJ –MIESIĄC MARYI 
 

Nabożeństwa majowe 
Przez cały miesiąc maj zapraszamy 
do udziału w nabożeństwach majo-
wych w tygodniu po Mszy św. wie-
czornej, około godz. 18.30, 
a w niedziele o godz. 18.30. 

* * * 

Nabożeństwo fatimskie 
W środę 13 maja, we wspomnienie 
NMP z Fatimy, rozpoczniemy tego-
roczne nabożeństwa fatimskie. 
Przewodniczyć im będzie ks. Mate-
usz Hosaja, prefekt Wyższego Se-
minarium Duchownego Archidiece-
zji Krakowskiej. 

 
* * * 

JEDNODNIOWA 
PIELGRZYMKA PARAFIALNA 
DO CZERNEJ I PACZÓŁTOWIC 

 
W sobotę 30 maja powracamy na 

pielgrzymi szlak. W maju chcemy, 
żeby był to szlak maryjny. Pragniemy 

odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej OO. Karmelitów Bosych 
w Czernej a także parafię Nawiedze-
nia NMP w Paczółtowicach. 

Wyjazd w godzinach porannych. 
W programie: Msza święta, zwiedza-
nie sanktuarium i muzeum, rekreacja, 
majówka. Koszt 40 złotych. Ilość 
miejsc ograniczona. Zapisy w kancela-
rii parafialnej w godzinach urzędowa-
nia. 

 * * * 

KLUB SENIORA 
 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 
Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza 
na kolejne spotkanie, które odbędzie 
się w czwartek 7 maja o godz. 16.00 
w sali kolumnowej na wikarówce. 
Gościem spotkania będzie dr Andrzej 
Skalny, który wygłosi wykład na te-
mat: „Atrybuty stanu państwa - demo-
grafia”. 

* * * 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC 

REMONTOWYCH  

 
Pragniemy poinformować, że 

z końcem kwietnia Wydział Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Miasta Krakowa odniósł się pozytyw-
nie do złożonego przez Parafię wnio-
sku o dofinansowanie remontu elewa-
cji frontowych naszego kościoła. 
W tym roku  przyznano nam na ten cel 
z budżetu Miasta  Krakowa dotację 
w wysokości 150.000 złotych.  
W związku z tym w najbliższym cza-
sie zostaną wznowione rozpoczęte 
w ubiegłym roku prace konserwator-
skie.

 

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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