
Nasza Przyjaźń 

1935 XI     -     BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA   Grudzień 2020 Nr 425 

EWANGELIA 

II NIEDZIELI ADWENTU 

 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, 

Syna Bożego. Jak jest napisane 

u proroka Izajasza: "Oto Ja posyłam 

wysłańca mego przed Tobą; on przy-

gotuje drogę Twoją. Głos wołającego 

na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 

prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił 

Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 

chrzest nawrócenia na odpuszczenie 

grzechów. Ciągnęła do niego cała 

judzka kraina oraz wszyscy mieszkań-

cy Jerozolimy i przyjmowali od niego 

chrzest w rzece Jordan, wyznając 

swoje grzechy. Jan nosił odzienie 

z sierści wielbłądziej i pas skórzany 

około bioder, a żywił się szarańczą 

i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie 

za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 

jestem godzien, aby schyliwszy się, 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 

chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić 

was będzie Duchem Świętym". 

(Mk 1, 1-8) 

 

Słowo Adwent zostało zaczerp-

nięte z języka greckiego i nie oznacza 

oczekiwania, ale rozpoczętą obecność. 

Chodzi o to, żeby dostrzec w świecie 

obecność Boga, ale z drugiej strony 

wiedzieć, że nie jest ona jeszcze do-

pełniona, że ciągle wzrasta i zmierza 

do dnia, w którym Bóg objawi się 

w sposób oczywisty całemu stworze-

niu. Adwentem zatem jest całe nasze 

życie. Z jednej strony dostrzegamy 

Boga w obecnym świecie, ale pozosta-

je wiele niejednoznaczności, wątpli-

wości, które pokonujemy dzięki wie-

rze, będącej lampą oświecającą drogę.  

Aby zrozumieć lepiej rolę lampy, 

wyobraźmy sobie, że nagle wieczorem 

brakuje prądu, nie działa żadne elek-

tryczne urządzenie w naszym mieście. 

Aby przejść z naszego mieszkania do 

sklepu, kościoła czy innego miejsca 

zabieramy z sobą lampę oliwną. Idąc 

z nią w ręku, przemierzamy drogę 

widząc tylko jej mały fragment- kilka 

metrów naprzód. Nie widząc przyszło-

ści, która jest przed nami zakryta, 

przemierzamy krok za krokiem drogę. 

Prorok Izajasz mówi nam, że ta droga 

powinna być prosta. Dobrowolne 

zejście na manowce sprawia, że odda-

lamy się od celu. 

Rolą Jana Chrzciciela było przy-

gotowanie tej drogi. Wzywał żydów 

do nawrócenia. Do chrztu, który miał 

być symbolicznym nowym począt-

kiem. Zmieniał w ten sposób myślenie 

Żydów przekonanych o tym, że sama 

przynależność do narodu wybranego 

i przestrzeganie przykazań wystarczy 

do zbawienia. Jan przypominał po-

przez metanoie – zmianę myślenia, że 

kluczowa jest wiara – osobista relacja 

z Bogiem. Że przestrzeganie przyka-

zań bez osobistej więzi z Bogiem nie 

wystarczy. Co więcej sam Jan Chrzci-

ciel przeszedł osobistą przemianę. 

Zapowiadał Mesjasza który będzie 

oddzielał ziarno od plew (Mt 3, 12) 

i dokona ostatecznego rozrachunku. 

Tymczasem nic takiego się nie działo. 

Jezus przyszedł jak Baranek Boży – 
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spokojny, miłosierny i przebaczający. 

To sprawiło że również Jan miał wąt-

pliwości, dlatego z więzienia do któ-

rego został wtrącony przez Heroda 

wysłał uczniów z pytaniem: Czy Ty 

jesteś tym, który ma przyjść, czy też 

innego mamy oczekiwać? (Łk 7,19). 

Wątpliwości Jana są dla nas wska-

zówką w poszukiwaniu Boga. Adwent 

– rozpoczęta obecność Boga przypo-

mina, że Boga trzeba szukać w świe-

cie, w którym jesteśmy. W prostych 

znakach jakimi są sakramenty czy 

Jego Słowo. Bóg rozświetla naszą 

drogę także poprzez spotkanie z dru-

gim człowiekiem. Zachęca nas, aby 

widzieć w nim brata a nie wroga. 

Nawet jeśli nie zgadzamy się ze sobą 

we wszystkim to modlitwa za drugie-

go człowieka jest tym, co możemy 

zrobić, aby pomóc mu uwierzyć 

w Bożą miłość.  

Jan wie, że Mesjasz jest Kimś, 

komu nie jest godzien odwiązać rze-

myka u sandałów. Nie spodziewa się 

jednak, że to właśnie Jezus – Mesjasz, 

sam będzie ludziom ściągał sandały 

i mył nogi. To jest perspektywa, 

w której warto przeżywać Adwent – 

rozpoczętą obecność Boga, który 

przychodzi i jest obecny w niejedno-

znacznym świecie. Jego Słowo jest 

lampą, która oświeca fragment naszej 

drogi. Od nas zależy, czy przyjmiemy 

takie przeżywanie wiary. 

ks. Mateusz Szymczyk  

* * * 

RORATY w naszym kościele para-

fialnym są odprawiane od ponie-

działku do soboty o godz. 630 rano.  

Dzieci zapraszamy na roraty 

w poniedziałki i piątki na godz. 

18.00. 

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 

KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 
 

NOWENNA RÓŻAŃCOWA 

PRZED ODPUSTEM 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy przygotowywali się do święta 

naszego Patrona wielką nowenną 

różańcową w dniach od 27 listopada 

do 5 grudnia zarówno w kościele, jak 

i za pośrednictwem strony interneto-

wej parafii, na której zostały udo-

stępnione teksty rozważań i pieśni ku 

czci św. Mikołaja, skomponowane 

w tym trudnym roku pandemii spe-

cjalnie z myślą o naszej wspólnocie. 

Autorem tekstów jest diakon Tomasz 

Skrzęta, saletyn, natomiast muzyki 

Michał Niemiec, ceniony organista, 

katecheta i terapeuta muzyczny.  

* * * 
DZIEŃ ODPUSTU 

Suma odpustowa zostanie odprawiona 

w niedzielę 6 grudnia o godzinie 13.00. 

Przewodniczył jej będzie Jego Magnifi-

cencja Ks. Prof. Robert Tyrała, Rektor 

UPJPII. 

 

WARUNKI UZYKANIA ODPUSTU 

ZUPEŁNEGO 

Warunki zwykłe: 

• spowiedź sakramentalna (lub stan 

łaski uświęcającej) 

• przyjęcie Komunii św. 

• modlitwa w intencjach Ojca św. 

• wyrzeczenie się przywiązań do 

jakiegokolwiek grzechu, nawet 

powszedniego 

Wykonanie konkretnego dzieła – 

w przypadku odpustu parafialnego 

jest nim pobożne nawiedzenie kościo-

ła oraz odmówienie w nim modlitwy 

Ojcze nasz  i Wierzę w Boga.  
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ZŁOTE KULE ŚW. MIKOŁAJA 

Chyba każdej Parafiance i każde-

mu Parafianinowi „od św. Mikołaja” 

w Krakowie znana jest historia opo-

wiadająca o niezwykłej formie pomo-

cy jaką zwykł stosować nasz Patron. 

Zanim święty został czcigodnym bi-

skupem z długą brodą, jako młodzie-

niec odziedziczył ogromną fortunę po 

rodzicach. Postanowił, że posłuży mu 

ona do czynienia ludzi szczęśliwymi. 

Pewnego razu dowiedział się, że trzy 

panny z sąsiedztwa nie mogą wyjść za 

mąż, nie mają bowiem odpowiedniego 

posagu. Istniało realne niebezpieczeń-

stwo, że panny skończą delikatnie 

mówiąc… na ulicy. Wtedy wydarzyło 

się coś nadzwyczajnego. Mikołaj, 

wiele się nie namyślając, spakował 

trzy dość pokaźne złote kule i pota-

jemnie, pod osłoną nocy podrzucił 

każdej z panien niezwykły podarek. 

Kule były na tyle wartościowe, że 

każda z panien mogła dobrze wyjść za 

mąż, wnosząc pokaźny posag. Historia 

ta zapoczątkowała zwyczaj obdaro-

wywania się prezentami w dniu 

wspomnienia świętego Mikołaja – 

czyli w czasie naszego odpustu para-

fialnego.  

W obliczu niepokojów społecz-

nych, zamętu jaki widzimy na ulicach 

królewskiego grodu Kraka i wielu 

innych miejscowości naszego kraju, 

w czasach kiedy zło nazywa się do-

brem, a dobro złem nie możemy pozo-

stawać bierni. Trzeba działać i w dal-

szym ciągu nieść kaganek Bożej 

oświaty i nadziei na wzór św. Mikoła-

ja.  

Parafia świętego Mikołaja wraz 

z Duszpasterzami, ramię w ramię ze 

Wspólnotą Rodzin Karmelitańskich 

pragnie zaproponować nową formę 

pomocy, dzięki której każdy z nas 

będzie mógł podążyć śladami naszego 

Patrona. Od 6 grudnia do 2 lutego 

w naszym kościele będzie można 

znaleźć kufer świętego Mikołaja, 

w którym znajdziemy złote kule. 

Każdy, kto chce wziąć udział w akcji 

może zabrać do domu taką złotą kulę. 

W kuli znajdzie propozycję konkretnej 

pomocy dla domu pomagającego 

dzieciom niepełnosprawnym lub mat-

kom spodziewającym się przyjścia na 

świat takiego dziecka. Pomoc w for-

mie dobrowolnych datków będzie 

można przekazać za pośrednictwem 

przelewu prosto na konto takiej orga-

nizacji. Datki nie muszą być ogrom-

ne… wystarczy 20 – 50 złotych. 

W pojedynkę możemy niewiele, ale 

razem jesteśmy w stanie zdziałać 

cuda! Złota kula zaś, niech zawiśnie 

jako ozdoba na tegorocznej choince. 

Niech będzie znakiem dobrego uczyn-
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ku towarzyszącym nam przez cały 

Adwent i okres Świąt Bożego Naro-

dzenia… 

Złote kule można podarować tak-

że w formie wirtualnej – wpłacając na 

konto parafii dobrowolną ofiarę 

w tytule koniecznie wpisując hasło 

„Złote Kule św. Mikołaja”. Dane do 

przelewu: 

Numer konta parafii: 

PeKaO S.A. III O/Kraków 

58 1240 2294 1111 0000 3723 4113 

Dla przelewów zagranicznych: 

PL 58 1240 2294 1111 0000 3723 

4113 

Kod SWIFT: PKOPPLPW 

Kod SWIFT 11-znakowy: 

PKOPPLPWXXX 
 

Historia lubi się powtarzać, także 

ta odległa, związana z naszymi patro-

nami. Dziś także Ty MOŻESZ ZO-

STAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 

i jeszcze nigdy nie było to takie pro-

ste. Wystarczy, że podarujesz dzie-

ciom złotą kulę, która sprawi, że 

w święta pojawi się uśmiech na ich 

promiennych twarzach. Serdecznie 

zachęcamy do wzięcia udziału w ak-

cji. Prosimy także o modlitwę, aby to 

dobre dzieło wzrastało i stało się chlu-

bą naszej parafii i królewskiego Kra-

kowa. 

Ks. Michał Mroszczak 

* * * 

8 GRUDNIA 

Serdecznie zapraszamy na dodat-

kową Mszę św. o godz. 12.00, 

w godzinie łaski. 

 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

Kapłani będą odwiedzać chorych 
w sobotę 19 grudnia. Bardzo pro-
simy o zgłaszanie chorych w kance-
larii parafialnej pod numerem tele-
fonu 12 431 22 77. 

* * * 

OPŁATKI I ŚWIECE CARITAS  

W tym roku są do nabycia w kance-

larii parafialnej a także w zakrystii. 

* * * 

WIZYTA KOLĘDOWA 

Z uwagi na sytuację epidemiczną 

kapłani udadzą się z wizytą duszpa-

sterską wyłącznie do osób, które o to 

poproszą, telefonując do kancelarii 

parafialnej lub wypełniając formularz 

na stronie internetowej parafii.  

* * * 

Ukochani Parafianie, 

Na nadchodzące Święta Bożego 

Narodzenia w niełatwym roku pande-

mii, gdy wielu straciło bliskich, zdro-

wie, dom, pracę, dochody, a wszyscy 

odczuwamy swoisty niepokój związa-

ny z niepewnością jutra, życzę, aby 

z całą mocą dotarło do każdego z Was 

orędzie z Nieba: „Nie bójcie się! Dziś 

narodził się Wam Zbawiciel!”. 

Niech On sam rozproszy ciemności, 

wnosząc do Waszego domu i do Wa-

szych serc radość, nadzieję i pokój. 

Z błogosławieństwem na czas 

świąteczny i każdy dzień Nowego 

2021 Roku, 

ks. Józef Gubała – Proboszcz 

wraz z Zespołem Duszpasterskim 

  

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/

