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EWANGELIA I NIEDZIELI ADWENTU 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 

kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma 

się podobnie jak z człowiekiem, który 

udał się w podróż. Zostawił swój dom, 

powierzył swoim sługom staranie 

o wszystko, każdemu wyznaczył zaję-

cie, a odźwiernemu przykazał, żeby 

czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wie-

cie, kiedy pan domu przyjdzie: z wie-

czora czy o północy, czy o pianiu 

kogutów, czy rankiem. By niespo-

dzianie przyszedłszy, nie zastał was 

śpiących. Lecz co wam mówię, mówię 

wszystkim: Czuwajcie! 

(Mk 13, 33-37) 

 

Rozpoczynamy kolejny adwent 

naszego życia. Słyszymy wezwanie do 

czuwania… Warto zapytać samego 

siebie, czy te słowa jeszcze do mnie 

przemawiają. Czy chcę czuwać?  

Żyjemy dziś bardzo szybko. Każdego 

dnia podejmujemy decyzje, nie zaw-

sze zastanawiając się dokładnie nad 

ich konsekwencjami. Tempo życia 

wymaga tego, abyśmy się do niego 

dostosowali,  inaczej zostaniemy 

 z tyłu i odpadniemy z biegu, który 

nazywamy życiem. Ale czy tak po-

winno być? 

W dzisiejszej ewangelii słyszymy coś 

innego. Ewangelia mówi o czuwaniu 

 i oczekiwaniu na przyjście Pana. 

Mówi o tym, aby się zatrzymać.  

Zwróćmy uwagę na zdanie rozpo-

czynające dzisiejszy fragment. 

W innym tłumaczeniu Pisma Święte-

go, brzmi ono następująco: Miejcie 

oczy szeroko otwarte, czuwajcie, gdyż 

nie wiecie kiedy nadejdzie odpowiedni 

czas. Czuwać, albo inaczej mieć oczy 

szeroko otwarte powinni ludzie, któ-

rzy pilnują czegoś ważnego. Strażnik 

strzegący skarbu czy żołnierz stojący 

na warcie czuwają, ponieważ powie-

rzono im zadanie pilnowania czegoś 

cennego. My również pilnujemy cze-

goś ważnego - naszego życia i nasze-

go zbawienia. Nasza wiara zaprasza 

nas do czuwania, do tego abyśmy 

mieli oczy szeroko otwarte, aby nie 

przegapić przychodzącego Pana. Aby 

nie przegapić odpowiedniego czasu. 

Adwent, który rozpoczynamy jest do 

tego świetną okazją. Jeżeli skupimy 

się tylko na „technicznym” przygoto-

waniu do Bożego Narodzenia, może-

my nie zobaczyć przychodzącego 

Boga.  

Adwent dzieli się na dwie części. 

W pierwszej, która potrwa do 

16 grudnia będziemy podczas Eucha-

rystii słuchać tekstów mówiących 

o powtórnym przyjściu Chrystusa. 

Usłyszymy, że nastąpi dzień końca 

świata. Dla każdego z nas to będzie 

najważniejszy dzień życia. Dzień 

spotkania z Panem. Jezus mówiąc 

o swoim przyjściu, używa obrazu 

nocy podzielonej na cztery części: 

z wieczora czy o północy, czy o pianiu 

kogutów, czy rankiem. U Izraelitów 

każda z tych pór trwała około 3. go-

dzin. Najtrudniejszą dla wartownika 

była ostatnia. Rozpoczynał się wtedy 
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nowy dzień, wschodziło słońce 

a strażnik czuwający przy bramie 

wjazdowej do miasta, zmęczony nie-

przespaną nocą mógł przysypiać. Był 

to moment kryzysowy. To właśnie 

o tej porze przyszedł Jezus do swoich 

uczniów, którzy walczyli z przeciw-

nym wiatrem, płynąc po Jeziorze 

Genezaret. Byli zmęczeni całonocnym 

rejsem i w tym momencie spotkali 

przychodzącego Pana. 

  W naszym życiu są również takie 

etapy. Być może jesteśmy zmęczeni 

pracą, codziennymi obowiązkami czy 

krzyżem, który niesiemy. Pomimo 

wszystko starajmy się czuwać – mieć 

oczy szeroko otwarte, aby spotkać 

Jezusa. On przychodzi właśnie 

w takim momencie. 

W drugiej części Adwentu rozpo-

czynającej się 17 grudnia, będziemy 

już bezpośrednio przygotowywać się 

do dobrego przeżycia pamiątki Naro-

dzin Jezusa. Usłyszymy teksty zwia-

stujące narodziny najpierw Jana 

Chrzciciela, potem Jezusa. Będziemy 

uczestniczyć w narodzinach ostatniego 

z Proroków, który wskaże Jezusa, jak 

również w spotkaniu Maryi i Elżbiety. 

Niech te teksty będą dla każdego z nas 

inspiracją do wyciszenia się przed 

świętami Bożego Narodzenia. To 

wszystko miało miejsce z daleka od 

wielkich wydarzeń tamtych czasów. 

Spróbujmy z domu w Nazarecie prze-

jąć ciszę i skupienie na tym co ważne, 

aby nie przeoczyć nadchodzącego 

Boga.  

Już dziś zaplanujmy naszą spo-

wiedź. Dobrze się do niej przygotuj-

my. Nie odkładajmy na ostatnią chwi-

lę – tuż przed Bożym Narodzeniem. 

Włóżmy w przygotowanie do niej 

przynajmniej połowę wysiłku, jaki 

włożymy w inne przygotowania do 

Wigilii czy kolejnych dni świąt. Po-

szukajmy dobrego rachunku sumienia, 

odpowiedniego do naszego stanu czy 

wieku. Być może warto przystąpić do 

spowiedzi już teraz na początku Ad-

wentu, aby Boża łaska była w Nas 

w tym szczególnym czasie i później 

przez cały okres Bożego Narodzenia. 

Ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 

 

RORATY w naszym kościele para-

fialnym są odprawiane od ponie-

działku do soboty o godz. 630 rano. 

W tym roku będziemy poznawać 

sylwetki świętych. 

Dzieci zapraszamy na roraty ze św. 

Józefem „Strażnikiem skarbów” 

w poniedziałki, środy i piątki na 

godz. 1800. 
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 

KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 

 

NOWENNA PRZED ODPUSTEM 

Pragnąc dobrze przygotować się do 

odpustu parafialnego, w poniedzia-

łek 27 listopada rozpoczęliśmy 

nowennę do Św. Mikołaja. Odma-

wiamy ją codziennie podczas Mszy 

św. wieczornej. 

 

WARSZTATY DLA DZIECI 

Pracownia Artystyczna Mali Twór-

cy zaprasza dzieci na bezpłatne 

mikołajowe warsztaty ceramicz-

ne. Odbędą się one w niedzielę 

3 grudnia o godz. 10.00 i potrwają 

do 11.15 w salce w budynku wika-

rówki, tak aby dzieci mogły uczest-

niczyć w swojej Mszy św. o godz. 

11.30.  

 

GORĄCA CZEKOLADA 

To już nasza mała tradycja. W nie-

dzielę poprzedzającą dzień odpustu 

(w tym roku przypadającą 3 grud-

nia) zapraszamy wszystkich Para-

fian i gości na gorącą czekoladę, 

którą będziemy serwować po 

Mszach św. Dodatkowo każdy 

otrzyma mały upominek- serce 

 z piernika z dołączoną złotą myślą. 

W tym roku ich autorką  jest nie kto 

inny, tylko Sł. B. Hanna Chrzanow-

ska, przyszła błogosławiona. Hanna 

podobnie jak św. Mikołaj niosła 

pomoc chorym, samotnym, opusz-

czonym, dając nam przykład. 

Wszystkich o otwartym sercu zapra-

szamy do włączenia się w prace 

zespołu charytatywnego. 
 

 

DZIEŃ ODPUSTU 

Porządek Mszy św. w środę 

6 grudnia pozostaje bez zmian: 

630 (roraty), 715 , 

18 (suma odpustowa) 

Sumie odpustowej przewodniczył 

będzie ks. prof. dr hab. Wojciech 

Zyzak, rektor UPJPII, sprawując 

ją w intencji naszych dobrodzie-

jów i ofiarodawców, dzięki któ-

rym nasz kościół odzyskuje daw-

ną świetność. 

 

PONIEDZIAŁKI ZE ŚWIĘTYM 

MIKOŁAJEM 

W przeciwieństwie do coraz bar-

dziej zlaicyzowanego świata, o św. 

Mikołaju biskupie pamiętamy nie 

tylko w grudniu, ale przez okrągły 

rok, a on o nas. Uznawany za jed-

nego z czternastu świętych wspo-

możycieli, nie bez przyczyny zdo-

był przydomek taumaturg- cudo-

twórca. Od wieków ludzie przyzy-

wali jego wstawiennictwa i nie byli 

zawiedzeni. Św. Mikołaj zdobył tak 

wielką sławę, że w średniowieczu 

pewien pisarz zanotował: "Gdybym 

miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie 

byłbym zdolny zliczyć wszystkich 

kościołów, wzniesionych ku jego 

czci". W samej Polsce jest ich dzi-

siaj dobrze ponad 300! 

W każdy poniedziałek podczas 

Mszy św. wieczornej zanosimy 

prośby do Boga za wstawiennic-

twem św. Mikołaja. Intencje zapisa-

ne na kartkach można składać do 

puszki (obecnie znajduje się ona 

przy figurze Matki Bożej Fatim-

skiej) lub za pośrednictwem naszej 

strony internetowej.  
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CZWARTKI Z HANNĄ 

Adoracja Najśw. Sakramentu ze 

Sł.  B. Hanną Chrzanowską 

każdy czwartek godz. 17.00 

 

Aby pobyć z Jezusem… 

Aby poznać Hannę… 

Aby modlić się razem… 

Dołącz do nas!  

Uczymy się adorować Boga w ci-

szy, poznajemy drogę do świętości 

Hanny, modlimy się na różańcu we 

wszystkich intencjach wpisanych do 

księgi próśb za wstawiennictwem 

przyszłej błogosławionej. 

* * * 

KURS BIBLIJNY: 

Akademia Ignatianum w Krakowie 

organizuje Korespondencyjny Kurs 

Biblijny. Więcej informacji na stro-

nie internetowej: 

www.kursbiblijny.deon.pl 

* * * 

KLUB SENIORA 
Spotkanie zatytułowane: „Osobiste 
i Polski zmartwychwstania” odbę-
dzie się w czwartek 14 grudnia 
o godz. 16.00 w sali kolumnowej na 
wikarówce. Naszym gościem będzie 
ks. Stanisław Szklarczyk CR. 

* * * 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

Jak co roku księża będą odwiedzać 
chorych tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia, w sobotę 23 grudnia. 
Bardzo prosimy o zgłaszanie cho-
rych w kancelarii parafialnej pod 
numerem telefonu 12 431 22 77. 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 
PRAC REMONTOWYCH 

Koniec roku jest czasem podsu-
mowań. Nie sposób w tym miejscu nie 
napisać choć kilku słów o trwających 
pracach konserwatorskich we wnętrzu 
naszego kościoła. W listopadowym 
biuletynie pisaliśmy o pozyskanych 
kolejnych dotacjach na remont prezbi-
terium. Dzięki nim prace nabrały 
tempa. Konserwatorzy kończą dekora-
cję malarską i złocenia sklepienia oraz 
ścian tarczowych. Rozpoczęły się 
prace przy gzymsie, ścianach poniżej 
i pilastrach. Równocześnie odbywa się 
wymiana i modernizacja instalacji 
elektrycznej.  

Przez ostatnie siedem lat zdążyli-
śmy się przyzwyczaić, że prace prze-
rywano na okres zimowy. W dzień 
odpustu ku czci św. Mikołaja znikały 
rusztowania i podziwialiśmy odrestau-
rowane fragmenty naw. W tym roku 
będzie inaczej. Prace będą trwały 
nieprzerwanie do wiosny z uwagi na 
uroczystości beatyfikacyjne Hanny 
Chrzanowskiej. 

Łącznie w ciągu ostatnich siedmiu 
lat wydaliśmy na remont 4 mln zł 
z czego 226,5 tys. zł pokryliśmy ze 
środków własnych. Obecnie trwające 
prace pochłoną dodatkowe pół mln zł, 
z czego 10 % musimy wnieść sami i to 
do połowy grudnia. Zwracamy się 
z prośbą o pomoc do wszystkich, 
którzy mogą i chcą partycypować 
w kosztach odnowienia naszego ko-
ścioła. Jesteśmy pewni, że efekty prac 
będą zachwycające i będziemy dumni, 
że mogliśmy mieć w nich swój udział. 
 

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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