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EWANGELIA 

I NIEDZIELI ADWENTU 

 

Jezus powiedział: «Będą znaki na 

słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 

ziemi trwoga narodów bezradnych 

wobec szumu morza i jego nawałnicy. 

Ludzie mdleć będą ze strachu, 

w oczekiwaniu wydarzeń zagrażają-

cych ziemi. Albowiem moce niebios 

zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą 

Syna Człowieczego, nadchodzącego 

w obłoku z wielką mocą i chwałą. 

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie 

ducha i podnieście głowy, ponieważ 

zbliża się wasze odkupienie». Uwa-

żajcie na siebie, aby wasze serca nie 

były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 

dzień nie przypadł na was znienacka, 

jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 

wszystkich, którzy mieszkają na całej 

ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się 

w każdym czasie, abyście mogli unik-

nąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, 

i stanąć przed Synem Człowieczym». 

(Łk 21, 25-28.34-36) 

 

Adwent to początek nowego roku 

liturgicznego. Każdy „początek” jest 

nową szansą, którą otrzymujemy od 

Boga w naszym życiu. Szansą, którą 

warto wykorzystać. Powyższy tekst 

daje nam kilka pomocnych punktów 

do rozważań. 

Oto jesteśmy świadkami opisu 

końca świata. Wydarzenia, które na 

pewno nastąpi – Jezus to obiecał – 

i zarazem wydarzenia, którego wielu 

ludzi się boi, prawdopodobnie dlatego, 

że nie wie, jaka będzie ich przyszłość. 

Zresztą ogłaszana co kilka lat kolejna 

„pewna” data końca świata u niejed-

nego wywołuje czarne myśli, każe 

rysować najczarniejsze scenariusze. 

Tymczasem Słowo Boże pokazuje coś 

zupełnie innego. Dzień końca świata 

to dzień radosny: nabierzcie ducha 

i podnieście głowy, ponieważ zbliża 

się wasze odkupienie. Chrystus za-

pewnia, że dzień końca świata dla 

ludzi wierzących, będzie otwarciem 

nowego rozdziału w ich życiu. Roz-

działu, w którym dostąpimy pełni 

odkupienia. 

Początek nowego roku liturgiczne-

go, a już niedługo nowego roku kalen-

darzowego, jest wielką szansą, jaką 

otrzymujemy od Boga. Dla nas ludzi 

wierzących, miarą tej szansy powinno 

być nasze zaangażowanie w sprawy 

Boże i relację z drugim człowiekiem. 
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Warto zadać sobie pytanie, co mogę 

zrobić, aby być bliżej Boga i lepiej 

kochać drugiego człowieka. 

Powyższe Słowo daje nam konkretną 

wskazówkę: uważajcie na siebie, aby 

wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk docze-

snych. Często jest tak, że większą 

uwagę poświęcamy tzw. troskom 

doczesnym: pracy, studiowaniu, do-

skonaleniu talentów i zdolności. Staje 

się to niekiedy głównym celem nasze-

go życia. Adwent jest okazją do 

tego, aby przewartościować swoje 

priorytety, aby na pierwszym miej-

scu postawić Boga, naszych bliskich. 

Nie bójmy się tego zrobić. Nawet jeśli 

stracimy trochę z naszych „trosk do-

czesnych”, to zyskamy coś ważniej-

szego.  

Na koniec Chrystus daje nam le-

karstwo na to, aby w codzienności się 

odnaleźć. Tym lekarstwem jest czu-

wanie i modlitwa. Czuwać to znaczy 

żyć w łasce uświęcającej, w łasce 

jednoczącej nas z Bogiem. Modlić się 

to troszczyć się o tę łaskę każdego 

dnia. To lekarstwo znamy od prawie 

dwóch tysięcy lat. Spróbujmy je za-

stosować w naszym życiu nie tylko 

w Adwencie, ale także w całym roku. 

ks. Mateusz Szymczyk  

 

* * * 

KURS BIBLIJNY: 

Akademia Ignatianum w Krakowie 

organizuje Korespondencyjny Kurs 

Biblijny. Więcej informacji na stro-

nie internetowej: 

www.kursbiblijny.deon.pl 

 

* * * 

 

 

RORATY w naszym kościele para-

fialnym są odprawiane od ponie-

działku do soboty o godz. 630 rano.  

Dzieci zapraszamy na roraty 

w poniedziałki, środy i piątki na 

godz. 1800. 

 

 

* * * 

CZWARTKI Z BŁ. HANNĄ 

Adoracja Najśw. Sakramentu 

z bł. Hanną Chrzanowską 

każdy czwartek godz. 17.00 

Aby pobyć z Jezusem… 

Aby poznać bł. Hannę… 

Aby modlić się razem… 

Dołącz do nas!  

Uczymy się adorować Boga, pozna-

jemy drogę do świętości Hanny, 

modlimy się na różańcu we wszyst-

kich intencjach zanoszonych za 

wstawiennictwem błogosławionej. 

 

* * * 

 

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.  

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 na ołtarzu bocznym w pre-

zbiterium lub za pośrednictwem 

naszej strony internetowej.  

 

 



 

 3 

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 

KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 

 

NOWENNA PRZED ODPUSTEM 

Pragnąc dobrze przygotować się do 

odpustu parafialnego, we wtorek 

27 listopada rozpoczęliśmy nowen-

nę do św. Mikołaja. Odmawiamy ją 

codziennie podczas Mszy św. wie-

czornej. 

 

GORĄCA CZEKOLADA 

To już nasza mała tradycja. W nie-

dzielę poprzedzającą dzień odpustu 

(2 grudnia) zapraszamy wszystkich 

Parafian i gości na gorącą czekola-

dę, którą będziemy serwować po 

Mszach św. Dodatkowo każdy 

otrzyma mały upominek- serce 

z piernika z dołączoną złotą myślą 

św. Jana Pawła II z uwagi na przy-

padającą w tym roku 40. rocznicę 

jego wyboru na Stolicę Piotrową. 

DZIEŃ ODPUSTU 

Porządek Mszy św. w czwartek 

6 grudnia pozostaje bez zmian: 

630 (roraty) 

715 

18 (suma odpustowa) 

Sumie odpustowej przewodniczył 

będzie J. Em. Ks. Kard. Stanisław 

Dziwisz. Uświetni ją występ Aka-

demickiego Chóru Organum oraz 

Zespołu Instrumentalnego Ricercar 

pod dyrekcją prof. Bogusława 

Grzybka. Usłyszymy sopranistkę 

Wiktorię Bisztygę. 

 

* * * 
WARUNKI UZYKANIA ODPUSTU 

ZUPEŁNEGO 

1. Warunki zwykłe: 

• spowiedź sakramentalna (nie 

musi być przeżywana w dniu zy-

skiwania odpustu, można do niej 

przystąpić w dniach poprzedzają-

cych, byleby być w stanie łaski 

uświęcającej); 

W naszym kościele spowiadamy 

w tygodniu w godzinach od 

630 do 710 i podczas Mszy św. 

wieczornej a w niedziele  pod-

czas wszystkich Mszy św. 

• przyjęcie Komunii św. 

• modlitwa w intencjach Ojca św. 

• wyrzeczenie się przywiązań do 

jakiegokolwiek grzechu, nawet 

powszedniego 

 

2. Wykonanie konkretnego dzie-

ła – w  przypadku odpustu pa-

rafialnego jest nim pobożne 

nawiedzenie kościoła oraz 

odmówienie w nim Ojcze nasz  

i Wierzę w Boga.  
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Święci są nam dani niewątpliwie po 

to, żeby nam pomagać, ale też żeby-

śmy brali z nich wzór. Nasi patrono-

wie, św. Mikołaj Bp, św. Anna, a teraz 

współczesna nam bł. Hanna Chrza-

nowska, uczą nas, że mamy miłować 

bliźnich konkretnym czynem.  

* * * 

Św. Jan Chryzostom, jeden z Ojców 

Kościoła Wschodniego, bliski nam, bo 

wyobrażony w figurze przy ołtarzu 

głównym, tak mawiał do swoich słu-

chaczy: „Słuchaj, gdyby sam Pan 

Jezus wyciągnął do ciebie rękę po 

jałmużnę, gdyby jako chory i opusz-

czony leżał na łożu, czy odmówiłbyś 

Mu pokarmu lub opieki? Zapewne nie, 

lecz oto Pan Jezus leży opuszczony 

w postaci chorego, czy się nie ulitu-

jesz nad Nim?”. 

 

KURS OPIEKI NAD OSOBĄ 

 OBŁOŻNIE CHORĄ 

Kolejne spotkanie w ramach kursu 

opieki nad osobą obłożnie chorą 

odbędzie się w sobotę 15 grudnia 

o godz. 16.00 w sali konferencyjnej 

w piwnicach plebanii przy ul. Ko-

pernika 9. Tym razem poświęcone 

będzie karmieniu osób leżących. 

Kurs prowadzi dyplomowana pielę-

gniarka, Pani Bernadetta Łacheta. 

Wstęp wolny. W miarę możliwości 

prosimy o partycypowanie w kosz-

tach organizacyjnych przez złożenie 

dobrowolnej ofiary. 

 

Zachęcamy do udziału w kursie ze 

względów praktycznych, wszak każdy 

z nas wcześniej, czy później zetknie 

się z koniecznością zapewnienia takiej 

opieki swoim bliskim lub znajomym. 

Pomoc niesiona chorym nie jest tylko 

trudem. Ona rozszerza i uszlachetnia 

serce. Św. Bp Sebastian Pelczar twier-

dził, że nie ma na ziemi większej 

radości niż radość przynoszenia ulgi 

cierpiącym. 

* * * 

 

PRZEDŚWIĄTECZNA AKCJA 

ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI  

Wzorem lat ubiegłych prosimy 

o włączenie się w zbiórkę trwałych, 

nieprzeterminowanych produktów 

żywnościowych oraz chemii gospo-

darczej dla osób potrzebujących 

z terenu naszej parafii. Osoby te 

uzyskują wsparcie nie tylko przed 

świętami, ale przez okrągły rok. 

W miarę możliwości staramy się 

pomagać wszystkim, którzy zgła-

szają się w naszym punkcie Caritas. 

Miesięcznie takie wsparcie uzyskuje 

około 30 rodzin.  

 

* * * 

 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

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

 

 

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/ 

http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

