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SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO 2016 ROKU! 

Właśnie takie życzenia składamy 
sobie na progu Nowego Roku, zgoła 
zapominając, że szczęśliwy to inaczej 
błogosławiony. Zatrzymajmy się 
chwilę nad błogosławieństwem… 
Kto może błogosławić, uczynić szczę-
śliwym? Tylko ten, kto ma władzę. 
Tylko ten, kto umie stwarzać. Tylko 
Bóg (por. Romano Guardini, Znaki 
święte). Błogosławiąc, Bóg oddaje 
Siebie. Wszechmogący zwraca się ku 
nam, patrzy na nas z miłością, a z Jego 
ręki płynie do nas moc, która użyźnia, 
powoduje wzrost, naprawia, uzdrawia. 
Potwierdzenie tego odnajdujemy na 
kartach Pisma Świętego. Prorocy raz 
po raz dodają otuchy, prosząc, abyśmy 
trwali przy Bogu i nie przestawali Mu 
ufać. Zacytujmy proroka Sofoniasza: 
„Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną 
twe ręce! Pan, twój Bóg jest pośród 
ciebie, Mocarz, który daje zbawie-
nie.” (So 3, 16). Izajasz dodaje: „Ci, 
co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły: biegną 
bez zmęczenia, bez znużenia idą”(Iz 
40,31).  

Skoro tak, życzmy sobie, abyśmy 
w Nowym Roku zbliżyli się do Boga, 
źródła prawdziwego szczęścia i błogo-
sławieństwa. 

* * * 
SPOTKANIA OPŁATKOWE 

 Spotkanie parafialne połą-
czone z radosnym kolędowaniem 
odbędzie się w środę 6 stycznia. Roz-
pocznie się ono Mszą św. o godz. 
15.00. Po niej przejdziemy do sali 
w piwnicach budynku plebanii na 

radosne kolędowanie. Uświetni je 
rodzinny zespół Jesteśmy. 

 
Niech każdy czuje się osobiście za-
proszony. 
 Spotkanie dla Klubu Seniora, 
Bractwa św. Anny i Parafialnego Koła 
Przyjaciół Radia Maryja pod hasłem 
„Otwarci na miłosierdzie” odbędzie 
się w czwartek 14 stycznia o godz. 
16.00 w sali kolumnowej na wikarów-
ce. Zaprasza opiekun, Ksiądz Prałat 
Antoni Sołtysik. 

* * * 
ZAMYŚLENIA 

 NAD BOŻYM MIŁOSIERDZIEM 
W Roku Jubileuszowym proponujemy 
cykl kazań ks. dra Edwarda Pasteczki, 
które mają nam przybliżyć tajemnicę 
Bożego Miłosierdzia.  

* * * 

Zetknięcie Bożej miłości z nędzą 

człowieka 

Jest wiele określeń i definicji Bo-

żego miłosierdzia. Jedna z nich mówi, 

że miłosierdzie to zetknięcie Bożej 

miłości z nędzą człowieka. Właśnie 

w noc Bożego Narodzenia „niebo 

łączy się z ziemią, sprawy ludzkie ze 

sprawami Bożymi” (por. hymn Exsul-
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tet), Bóg staje się człowiekiem. Miłość 

wcielona łączy się z zagubionym 

i zranionym przez grzech człowie-

kiem. 

Wziąć Dzieciątko Jezus na swoje ręce 

Św. Faustyna tak pisze o przeży-

ciu, które miała w noc Bożego Naro-

dzenia. Kiedy przyszłam na Pasterkę, 

zaraz z początkiem mszy św. cała po-

grążyłam się w głębokim skupieniu, 

w którym widziałam szopkę betlejem-

ską, napełnioną wielką jasnością. Naj-

świętsza Panna owijała w pieluszki 

Jezusa, pogrążona w wielkiej miłości, 

jednak św. Józef jeszcze spał; dopiero 

kiedy Matka Boża ułożyła Jezusa 

w żłóbku, wtenczas jasność Boża zbu-

dziła Józefa, który też się modlił. Jed-

nak po chwili zostałam sam na sam 

z małym Jezusem, który wyciągnął do 

mnie swe rączęta, a ja zrozumiałam, aby 

Go wziąć na ręce swoje. Jezus przytulił 

swą główkę do serca mojego, a głębo-

kim swym spojrzeniem dał mi poznać, 

że dobrze mu przy sercu moim („Dzien-

niczek”, 1442). 

 

Dwa aspekty Bożego miłosierdzia 

Bóg dał nam swojego Syna przez 

ręce Maryi. Faustyna rozumiała, że we 

Wcieleniu Bóg objawia nam tajemnicę 

swojej miłości, która w zetknięciu 

z ludzką nędzą staje się objawieniem 

Bożego miłosierdzia. Liturgia Bożego 

Narodzenia ukazuje nam dwa aspekty 

Bożego miłosierdzia. Pierwszy - to 

przebaczająca i oczyszczająca miłość, 

która wyzwala nas z niewoli grzechu: 

„Jezus Chrystus, będąc niewidzialnym 

Bogiem, ukazał się naszym oczom 

w ludzkim ciele, zrodzony przed wie-

kami zaczął istnieć w czasie, aby po-

dźwignąć wszystko, co grzech poniżył, 

odnowić całe stworzenie i zbłąkaną 

ludzkość doprowadzić do Królestwa 

niebieskiego” (2. Prefacja o Bożym 

Narodzeniu). Drugi aspekt Bożego 

Miłosierdzia to porywająca siła, która 

jednoczy nas z miłującym Bogiem: 

„Albowiem przez tajemnicę Wcielonego 

Słowa, zajaśniał oczom naszej duszy 

nowy blask Twojej światłości, abyśmy 

poznając Boga w widzialnej postaci, 

zostali przezeń porwani do umiłowania 

rzeczy niewidzialnych” (1. Prefacja 

o Bożym Narodzeniu). 

Jezus przyszedł wszystko nam daro-

wać 

Jezus przyszedł na ten świat, aby 

nas zbawić, aby wszystko nam daro-

wać. To jest największe objawienie 

Bożego miłosierdzia - Jezus wcielony, 

Syn Boga żywego. Miłosierdzie bar-

dzo współbrzmi z czasownikiem „da-

rować”. I znowu widzimy tu dwa 

aspekty, o których mówi nam liturgia. 

„Darować”- znaczy przebaczyć, oczy-

ścić, uwolnić od winy, zgładzić grze-

chy. Bardzo ważny komponent Boże-

go miłosierdzia - ale nie jedyny. Al-
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bowiem „darować” znaczy również 

obdarować. Miłosierdzie to nie tylko 

zgładzenie grzechów, ale także obsy-

panie łaskami, abyśmy „poznając 

Chrystusa w widzialnej postaci, zostali 

przezeń porwani do umiłowania rze-

czy niewidzialnych”. 

Bóg wybawia z sytuacji bez wyjścia 

Dwa tysiące lat temu - w świecie 

cywilizacji grecko-rzymskiej - nie było 

miejsca na Boże Narodzenie. Maryja 

z Józefem znaleźli grotę poza miastem. 

Tam przyszedł na świat Zbawiciel, 

Jezus, którego imię oznacza: „Bóg 

zbawia”. Najpierw mocy tego imienia, 

w którym jest nasze wybawienie, do-

świadczył św. Józef. Przeżywał sytua-

cję - po ludzku patrząc - bez wyjścia. 

Oto jego Oblubienica, której abso-

lutnie ufał i wierzył w Jej czystość 

i niewinność, była w stanie błogosła-

wionym. Nie potrafił znaleźć odpowie-

dzi na dręczące go pytania. Ale Bóg 

zmiłował się nad tym mężem sprawie-

dliwym i objawił mu prawdę o Dziec-

ku, które się poczęło z Ducha Święte-

go. Bóg wybawił Józefa z sytuacji, 

która wydawała mu się nie do rozwią-

zania: poślubiona mu Maryja, docho-

wując czystości i wierności Panu, stała 

się Matką Zbawiciela, on zaś - Józef - 

został powołany przez Boga do wiel-

kiej godności oblubieńca Przeczystej 

Dziewicy i ojca Syna Bożego, poczę-

tego z Ducha Świętego. Tę prawdę 

można zrozumieć tylko w porządku 

łaski, a więc w otwarciu na działanie 

Ducha Świętego. Albowiem „nikt (...) 

bez pomocy Ducha Świętego nie może 

powiedzieć: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 

12, 3). 

 

 

Otworzyć serce na Jezusa 

Tak jak Maryja otworzyła Bogu 

swoje serce i poczęła z Ducha Świętego 

Zbawiciela świata, tak św. Józef po-

przez przyjęcie Bożego orędzia oddał 

swoje serce, swój dom i całe swoje 

życie Maryi i Jezusowi. Na tle odrzu-

cenia Pana Jezusa - „przyszedł do 

swoich, a swoi Go nie przyjęli” (por. 

J1,11) - tym bardziej jaśnieje miłość 

Maryi i Józefa, którzy z taką czułością 

i zaufaniem „wzięli do siebie” przed-

wieczne Słowo Ojca: „Tym jednak, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi” (J1,12). Tylko w ten 

sposób można przeżyć prawdę o Bożym 

Narodzeniu: wchodząc w głąb tajemni-

cy z ufnością i pokorą, i dając się pro-

wadzić Duchowi Świętemu. 

Zagubienie chrześcijańskiej Europy 

Widzimy jakąś przerażającą konse-

kwencję w zagubieniu chrześcijańskiej 

Europy. Najpierw odrzucenie chrze-

ścijańskich korzeni, a więc prawdy 

historycznej o naszej kulturze i cywili-

zacji. A teraz w różnych miejscach 

naszego kontynentu pojawia się zakaz 

śpiewania kolęd, grania jasełek, usta-

wiania szopek, a nawet wytoczono 

walkę przyozdobionej choince. Ojciec 

święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, 

że nie można odcinać korzeni, z których 

się wyrasta. Politycy nie posłuchali 

papieża i już mamy tego skutki: usycha-

ją zielone gałęzie naszej kultury, które 

dawały cień i schronienie ludziom dobrej 

woli. Można odnieść do Europy i do 

każdego z nas słowa, które Bóg skiero-

wał do Józefa: „Nie bój się wziąć do 

siebie Maryi z Dzieciątkiem, by tylko 

On jest jedynym Zbawicielem człowie-

ka” (por. Mt 1, 20-21). 
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PORZĄDEK WIZYTY 
DUSZPASTERSKIEJ 2015/2016 

 

28 XII Prochowa, Masarska 3 i 7 
Borowickiej, Ariańska 
Kurkowa, Wiślisko 
Kopernika, Botaniczna 
Św. Łazarza 

29 XII Zyblikiewicza (bez nr 5) 
Morsztynowska 
Ks. Gurgacza, Bujwida 

30 XII Dwernickiego, Miodowa 
Metalowców 
Topolowa 4,6,9,10,15,18, 
19,21,22,23,26,29,31,33,35 

2 I Olszańska, Prażmowskiego 
Daszyńskiego 7,9,11,13,15 
Topolowa: 28,30,32, 34,36, 
38,42,44,46,48,50,52 

4 I Librowszczyzna 
Bonerowska, Rzeźnicza 
Żółkiewskiego  
Zyblikiewicza 5 (kl. I-V),  

5 I Skłodowskiej, Zamenhofa, 
Starowiślna, Westerplatte  

7 I Dietla, 
Blachnickiego 1,2,3,5,7 

8 I Radziwiłłowska,  
Blachnickiego 7a, 8, 9, 10, 
11 

9 I Daszyńskiego 15a,17,19,21, 
21a 
Rakowicka, Blich 

11 I Strzelecka, Zygmunta Au-
gusta, Zyblikiewicza 5 (od 
kl. VI – do końca) 
Siedleckiego 1,2,3,4,10 

12 I Wielopole 

 

13 I Sołtyka 4,5,6,7,9 

Chodkiewicza 3-10 

Siedleckiego 11,12,13 

14 I Chodkiewicza 12-24, W.Pola 

15 I Daszyńskiego 8,12,16 

Sołtyka 10,11,12,13,15,17,23 

Grzegórzecka (parzyste),  

Kołłątaja 2,3,4,5,6,8,9 

16 I Lubomirskiego 

Daszyńskiego 23,25,27,29 

Grzegórzecka (nieparzyste) 

Kołłątaja 10,11,14,16 

18 I Daszyńskiego 18,20,22 

Bosacka 5,7,9,11,16 

19 I Daszyńskiego 24,26 

Bosacka 4,6a,6b,8,10,12,14 

22 I Daszyńskiego 28,30,32 

Masarska 9,13 

23 I Lubicz 

 
Ministranci i lektorzy powiadamiają 
o odwiedzinach kapłana, ale tylko te 
osoby, które w ostatnich dwóch latach 
przyjmowały kolędę. Nowych parafian, 
osoby pominięte, jak również wszyst-
kich, którzy nie mogą przyjąć wizyty 
duszpasterskiej we wskazanym 
terminie, prosimy o kontakt z kance-
larią parafialną. 

* * * 

W niedzielę 31 stycznia zapraszamy 
wszystkich wiernych naszej Parafii na 
Msze święte w intencji odwiedzanych 
Parafian. Zostaną one odprawione 
o godz.: 630, 8, 930, 1130, 13, 15 i 19. 

 

* * * 

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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