Nasza Przyjaźń
1935 XI

-

BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA Maj 2016 Nr 375

MAJ –MIESIĄC MARYI

roczne nabożeństwa fatimskie.
Przewodniczyć im będzie ks. Marcin Masłoń.
***
WYDARZENIA PARAFIALNE
Bierzmowanie
W sobotę 7 maja podczas Mszy św.
o godz. 18.00 nasza młodzież
przyjmie Sakrament Bierzmowania
z rąk J.E. Ks. Bpa Grzegorza Rysia.
Możliwość spowiedzi dla osób
przystępujących do bierzmowania
oraz ich rodzin w piątek od godz.
16.30 – 18.00.
***
I Komunia święta :
Prywatna Szk. Podst. Inspiracja
sobota 14 maja godz. 12.00

Nabożeństwa majowe
Przez cały miesiąc maj zapraszamy
do udziału w nabożeństwach majowych w tygodniu po Mszy św. wieczornej,
około
godz.
18.30,
a w niedziele o godz. 18.30.
***
Uroczystość NMP Królowej Polski
We wtorek 3 maja Msze święte będą
sprawowane w naszym kościele
o godzinie: 6.30, 7.15, 18.00
i 19.00.Tego dnia odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu.
***
Nabożeństwo fatimskie
W piątek 13 maja, we wspomnienie
NMP z Fatimy, podczas Mszy św.
o godz. 18.00 rozpoczniemy tego-

Szk. Podst. nr 10
niedziela 15 maja godz. 11.30
Szk. Podst. nr 3
niedziela 15 maja godz. 13.00
***
PRZEJŚĆ PRZEZ
BRAMĘ MIŁOSIERDZIA …

W Roku Miłosierdzia zapraszamy
do wspólnego pielgrzymowania do
kościołów jubileuszowych.
W niedzielę 22 maja odwiedzimy
Centrum Jana Pawła II, gdzie
będziemy uczestniczyć w Mszy św.,
a także w Drodze światła. W programie zwiedzanie Centrum z przewodnikiem. Dojazd zapewniony.
Szczegóły już wkrótce w ogłoszeniach, na plakatach i na naszej stronie internetowej.

ZAMYŚLENIA
NAD BOŻYM MIŁOSIERDZIEM

wał świat"... Św. Jan w swoim liście
powie: „Bóg jest miłością” (1J 4,4).
A więc Ten, który jest miłością, wszystko czyni z miłości. Z miłości stworzył
świat i człowieka na swój obraz
i podobieństwo. Z miłości posłał swojego Syna na świat, aby nas zbawić, to
znaczy wyrwać z niewoli złego i obdarzyć pełnią życia. Zauważmy, że
Pan Jezus nie mówi o niewidzialnej,
abstrakcyjnej miłości Niewidzialnego
Boga, lecz o miłości konkretnej, zaangażowanej i wrażliwej.
Dzieło zbawienia wszystkich ludzi
Jak niegdyś Bóg objawił się Mojżeszowi, by przez niego dokonać dzieła uwolnienia swego ludu z niewoli
egipskiej, tak teraz samoobjawienie
się Boga osiąga punkt kulminacyjny
w dziele zbawczym. Mojżesz rozmawiał z Bogiem ojców, któremu nie był
obojętny los narodu wybranego i postanowił
zaangażować
swoją
wszechmoc, by poprowadzić Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Teraz Nikodem dowiadywał się, że Bogu zależy nie
tylko na jednym narodzie, ale na
wszystkich ludziach, którzy są Jego
dziećmi. Za czasów Mojżesza sprawiedliwa kara spotkała ciemiężycieli,
a upragniona wolność prześladowanych i dręczonych wyznawców Jedynego Boga. Chrystus objawia, że Bóg
chce zbawienia wszystkich ludzi.
I żeby nie było cienia wątpliwości, Pan
Jezus mówi: „Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony” (J 3,17). Czy Nikodem, prawowierny Żyd, religijny patriota, nie oczekiwał interwencji Bożej na miarę nocy
paschalnej, kiedy to Pan „wspaniale swą

W Roku Jubileuszowym proponujemy
cykl kazań ks. dra Edwarda Pasteczki,
które mają nam przybliżyć tajemnicę
Bożego Miłosierdzia.
***
Bóg wszystko czyni z miłości
Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni
„w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
Nasze imię (czyli nasza najgłębsza tożsamość) zostało związane z Imieniem
Trójjedynego Boga. Pan Jezus w nocnej rozmowie z rabbim Nikodemem
zawarł wszystko, co stanowi istotę
naszej wiary. „Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne"

(J 3,16). W pierwszym zdaniu Chrystus
mówi, kim Bóg jest i jakie motywy
kierują Jego działaniem. „Bóg umiło2

potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści” ? (Wj 15,1).
Pan Jezus przyszedł, by dokonać
ostatecznego zwycięstwa: nie nad Rzymianami, Egipcjanami, Babilończykami,
lecz nad piekłem, śmiercią i szatanem.
Dlatego nie używa swej wszechmocy, by
walczyć z grzesznym człowiekiem, lecz
bierze na siebie grzech świata, by pokonać nieprzyjaciela potęgą miłości i miłosierdzia. Szatan stosuje dzisiaj, zwłaszcza
w świecie zachodnim, przewrotną taktykę zniewolenia człowieka nie przez
ucisk polityczny czy materialny, lecz
przez iluzję dobrobytu, szczęścia i przyjemności za wszelką cenę. Stwierdzeniu
Chrystusa, że przyszedł świat zbawić,
zostaje przeciwstawiona propozycja kusiciela, który twierdzi, że przyszedł świat
zbawić.
Najwspanialszym darem Boga jest On
sam
Innym niebezpieczeństwem, zagrażającym tym, którzy prowadzą życie
duchowe, jest większe przywiązanie
do łaski niż do Tego, od którego ona
pochodzi. Łaską przecież jest życie,
wolność, świat stworzony i wiele
innych Bożych darów, w które współczesny człowiek jest bardziej zapatrzony niż w Tego, który jest ich źródłem. Dlatego największym Bożym
darem, najwspanialszym i ostatecznym objawieniem Bożej miłości są już
nie „prezenty”, które otrzymujemy od
Wszechmocnego, ale On sam, który
przychodzi do nas w tajemnicy Wcielenia.
Maryja wprowadza nas w tajemnicę
Trójjedynego Boga
Najświętsza
Maryja
Panna
w chwili Zwiastowania usłyszała z ust
anioła, że jest „pełna łaski” (Łk 1, 28),

wypełniona łaską. Maryja po tym, jak
zgodziła się na wolę Boga, została
wypełniona nie jakimś szczegółowym
Bożym darem, ale największą łaską Bogiem samym, który przychodzi
zamieszkać pośród swojego ludu, tak
„aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne". Matka
Najświętsza jako pierwsza z ludzi
zaczęła uczestniczyć w życiu Trójcy
Przenajświętszej: odpowiedziała na
wolę Boga Ojca i Duch Święty napełnił Ją, a pod Jej dziewiczym sercem
zaczęło bić Serce Syna Bożego - Zbawiciela świata. Nasza Matka, Maryja,
wprowadza nas w tajemnicę Trójjedynego Boga - w scenie Zwiastowania,
pod krzyżem i w wieczerniku Zielonych
Świąt, aż po Wniebowzięcie, gdy jako
„Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12,
1) ukazuje nam cel ostateczny. W drodze
wiary naszej Matki widzimy wyraźnie tę
niezwykłą tajemnicę Boga w Trójcy
Świętej Jedynego, który w swym miłosierdziu zamieszkał pośród nas i w nas,
abyśmy mogli się stać uczestnikami Jego
nieskończonej chwały.
***
W Roku Miłosierdzia jesteśmy gospodarzami Światowych Dni Młodzieży. Nasza parafia ma przyjąć
około 2000. młodych pielgrzymów
z Francji. Zwracamy się z gorącym
apelem o pomoc w ich zakwaterowaniu. 1300 osób będzie nocować
w szkołach, w salkach katechetycznych i w namiotach w ogrodzie parafialnym przy ulicy Kopernika 9.
Nadal brakuje miejsc dla ponad
700.
pielgrzymów.
Otwórzmy
drzwi naszych domów! Deklaracje
przyjmujemy w zakrystii oraz
w kancelarii parafialnej.
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Asysta
Szczególne zaproszenie do udziału
w procesji kierujemy do dzieci. Te,
które w tym roku po raz pierwszy
przyjmą Pana Jezusa, prosimy, żeby
wyraziły swoją wdzięczność i miłość,
towarzysząc Mu w strojach pierwszokomunijnych.
Młodsze dzieci mają ten przywilej, że
mogą znaleźć się bardzo blisko Pana,
sypać mu kwiaty i wydzwaniać Jego
chwałę dzwonkami. Prosimy rodziców, żeby im to umożliwili.
Parafia św. Mikołaja ma wielowiekową tradycję. Jest tu wszystko,
czego potrzeba do uświetnienia procesji. Kościelna szafa kryje prawdziwe skarby. Nie brakuje pelerynek do
okrycia ramion dzieci ani poduszeczek procesyjnych. Czy znajdą się
rączki, które zechcą je nieść?
Chętnych prosimy o podejście do
kaplicy dwadzieścia minut przed
rozpoczęciem Mszy św. tj. o godz.
14.40.
***
KLUB SENIORA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

26 maja
Przebieg procesji:
Tegoroczną procesję rozpoczniemy
Eucharystią o godz. 15 w kościele
parafialnym Św. Mikołaja przy
ul. Kopernika 9. Po Eucharystii udamy się do kościoła Niepokalanego
Poczęcia NMP XX. Misjonarzy,
następnie do kościoła SS. Karmelitanek Bosych, skąd ulicą Kopernika
wrócimy do kościoła parafialnego,
zatrzymując się przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa OO.
Jezuitów.

Kolejne spotkanie Klubu Seniora
odbędzie się w czwartek 12 maja jak
zawsze o godz. 16.00 w sali kolumnowej na wikarówce.
Gościem
spotkania
będzie
ks. prof. Roman Bogacz, który wygłosi prelekcję na temat: „Jak rozmawiać ze świadkami Jehowy – kim
są?”. Zaprasza opiekun ks. Prałat
Antoni Sołtysik.

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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