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KOMUNIA ŚWIĘTA 

Maj to w Polsce jeden z najpięk-
niejszych miesięcy w roku. Wokół 
soczysta zieleń, pachnące kwiaty, 
rozśpiewane ptaki. W ten malowniczy 
krajobraz wpisują się zmierzające do 
kościołów dzieci ubrane w stroje 
pierwszokomunijne. Dla nas, doro-
słych, to znakomity czas, by podjąć 
refleksję o naszej Komunii świętej, 
szczególnie teraz po dwóch latach 
pandemii i związanych z nią obo-
strzeń. 

Dziś, gdy nikt nie zabrania nam 
przychodzić na Eucharystię, zadajmy 
sobie pytanie, czy korzystamy z tego 
daru. 

 
O szaleństwie Boga 

Celsus, pogański filozof z II w. 
w swoim dziele zatytułowanym 
„Prawdziwe słowo” otwarcie drwił 
z chrześcijan. Twierdził, że musimy 
być szaleni skoro wierzymy, że Bóg 

stał się jednym z nas i możemy się 
z Nim zjednoczyć w czasie Euchary-
stii. Tak komentuje tę wypowiedź 
ks. T. Dajczer w książce „Rozważania 
o wierze”: To nie chrześcijanie są 
szaleni wierząc, że Bóg oddaje się im 
pod postacią chleba, to Bóg oszalał 
w swojej miłości do człowieka. Jak 
inaczej wytłumaczyć, że Pan całego 
wszechświata chce mieszkać z nami, 
więcej, w nas? Ten, który jest po trzy-
kroć Święty nie tylko pozwala, żeby-
śmy się Nim karmili, ale tego pragnie, 
wyczekuje. Bynajmniej nie dla wła-
snej chwały. Ukrycie się pod postacią 
kawałka chleba i wina, zgoda na to, 
żebyśmy Go przyjmowali grzesznymi 
ustami i grzesznym sercem (bo nie 
przestają takimi być nawet, gdy jeste-
śmy w stanie łaski uświęcającej!), jest 
Jego ciągłym wyniszczeniem, ogoło-
ceniem. Więc dlaczego? Odpowiedź 
jest jedna. Dla naszego dobra. Bóg 
w swojej szalonej miłości nie tylko 
chce nas utrzymać przy życiu, ale 
pragnie, żeby to życie było praw-
dziwe, dobre, piękne. Chce je z nami 
przeżyć, przeprowadzić nas przez 
bramę śmierci i cieszyć się nami na 
wieczność. To niepojęte, ale tak: Bóg 
chce się z  nami przyjaźnić. Tęskni za 
spacerami po rajskim ogrodzie, za 
długimi rozmowami, za byciem ra-
zem. Karmi nas, by nas umocnić, dać 
siłę do walki, chronić przed złem, 
doskonalić i wreszcie przemienić 
w siebie.  

Chleb powszedni 
Trudno wyliczyć wszystkie korzy-

ści płynące z częstego przystępowania 
do Komunii świętej. Gładzi ona grze-
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chy powszednie, gasi żar namiętności, 
leczy słabości, zmniejsza natarczy-
wość pokus, przynosi ulgę w cierpie-
niach, daje siłę do pracy, napełnia 
łaskami i błogosławieństwem, oświeca 
umysł, umacnia wiarę i nadzieję, roz-
pala miłość. Ten, kto się nią karmi, 
z czasem przestaje być ślepo podległy 
swojej upadłej naturze, staje się wol-
ny,  zaczyna żyć jak Chrystus.  

Skoro tak, to czy można dawko-
wać sobie ten pokarm duchowy raz na 
rok, raz na miesiąc, raz na tydzień? 
Odpowiedzmy pytaniem. Gdyby ktoś 
tylko raz na tydzień spożywał pokarm 
cielesny, czy zachowałby zdrowie 
i siły? Jeżeli nie chcesz narazić się na 
niebezpieczeństwo choroby, a nawet 
śmierci, karm się Ciałem Pana. Nie 
rezygnuj z byle powodu. Być może 
masz obiekcje. Myślisz sobie: 

Jestem niegodny... Nikt z nas nie jest 
godny i sam z siebie nigdy nie będzie. 
Nie zdołamy zasłużyć na tak wielki 
dar, a przecież potrzebujemy go. Ko-
rzystamy z dobroci Boga, który zapra-
sza nas do swojego stołu. Oczywiście 
nie wolno nam lekceważyć Gospoda-

rza i przyjść na ucztę bez właściwego 
stroju (por. Mt 22, 1-14). Jeśli sumie-
nie wyrzuca ci grzechy, nie zwlekaj ze 
spowiedzią i nie odkładaj Komunii 
świętej. Nie będziesz bardziej godny, 
jeśli przystąpisz do Komunii św. raz 
w roku. Przeciwnie, będziesz miał 
więcej niedoskonałości i grzechów. 
Tomasz a Kempis nie pozostawia 
złudzeń: „Kto przygotowuje się do 
Komunii św. tylko wtedy, kiedy nad-
chodzą święta albo przynagla zwyczaj, 
ten będzie raczej źle przygotowany”. 
Jestem słaby. Często upadam... „Nie 
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, 
którzy się źle mają” (Mk 2,17). Jezus 
w Komunii św. jest zarówno leka-
rzem, jak i lekarstwem. Posłuchaj rady 
św. bpa J. S. Pelczara: „Jeżeli twoja 
dusza ciągle choruje, powinieneś 
ciągle zażywać lekarstwo, inaczej 
nigdy nie odzyskasz zdrowia. Niech 
cię nie powstrzymują niedoskonałości, 
które w sobie odkrywasz pomimo 
częstej Komunii św., bo jeśli nie jesteś 
od nich wolny przystępując do niej, co 
by się stało, gdybyś od niej stronił?”. 
Jestem zajęty, zabiegany... Odpowie 
na to św. Franciszek Salezy: „Im ktoś 
bardziej zapracowany i obciążony, 
tym pożywniejszego i częstszego 
potrzebuje pokarmu”.  
Nic nie czuję... Żadnej radości, ani 
słodyczy... Przyczyny mogą być różne. 
Jedno jest pewne. Głupotą byłoby 
odmawianie sobie z tego powodu 
Komunii świętej. To tak, jakbyś chciał  
umrzeć z głodu tylko dlatego, że bra-
kuje ci miodu do chleba (słowa św. 
Ignacego).. 
Nie widzę efektów, poprawy... Bądź 
pewny, że się nie cofasz! Postęp 
w życiu duchowym, podobnie jak 
wzrost człowieka, dokonuje się powo-
li. Lepiej, że go nie widzisz. Mógłbyś 
popaść w pychę. 
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Nie chcę, żeby mi ten chleb spowsze-
dniał... Nie obawiaj się. To zależy 
wyłącznie od ciebie. Za każdym ra-
zem próbuj przystępować do Komunii 
świętej tak, jakbyś to robił po raz 
pierwszy lub po raz ostatni w życiu. 
Nie zapomnij też o przygotowaniu 
i dziękczynieniu! Stań w prawdzie. To 
nie ty robisz łaskę Bogu, to On wy-
chodzi ci naprzeciw. Jak mawiał św. 
Jan Paweł II: „W Komunii świętej nie 
tyle ty przyjmujesz Jezusa, co On 
przyjmuje ciebie, przyjmuje takiego 
jakim jesteś. Przyjmuje czyli akceptu-
je i kocha”.  

Przygotowanie 
Bóg akceptuje i kocha ciebie, ale 

nie twoje grzechy. Te ranią Go i obra-
żają. Jeśli żyjesz w grzechu ciężkim, 
bez pokuty i poprawy, nie przystępuj 
do Komunii świętej! To świętokradz-
two! Przygotuj się przez szczerą spo-
wiedź, a potem proś o łaskę godnego 
przyjęcia Pana Boga.  

Dziękczynienie 
Po Komunii św. trwaj w ciszy. 

Słuchaj natchnień Tego, który teraz 
w tobie mieszka. Proś o łaski dla sie-
bie i innych, zwłaszcza duchowe. Nie 
ma na to lepszego momentu.  

Pamiętaj o dziękczynieniu. Otrzy-
małeś wielki dar. Żebrak dziękuje za 
kawałek chleba, czy nie wydaje ci się 
słusznym podziękować za Chleb ży-
wy? 

Zaniedbując dziękczynienie po 
Komunii św. naśladujesz Judasza. 
W Ewangelii czytamy, że Judasz po 
Komunii św. natychmiast wyszedł 
z Wieczernika (J 13,30). Cóż innego 
robią ci wszyscy, którzy czym prędzej 
wychodzą z kościoła, aby wrócić do 
często błahych spraw? 
Opracowano na podstawie Życia duchowego  

bpa J.S. Pelczara. 

* * * 

W sobotę 14 maja i w niedzielę 

15 maja dzieci klas trzecich z terenu 

naszej parafii przystąpią do Pierw-

szej Komunii świętej. Poniżej za-

mieszczamy szczegółowy plan. Pro-

simy parafian, którzy nie są bezpo-

średnio związani z dziećmi i ich ro-

dzinami, aby zechcieli w miarę moż-

liwości uczestniczyć w pozostałych 

Mszach Świętych. 

I Komunia święta : 

Prywatna Szk. Podst. Inspiracja  

sobota 14 maja godz. 12.00 

Szk. Podst. nr 3 i Szk. Podst. nr 10 
niedziela 15 maja godz. 11.30  

* * * 
PAMIETAJMY O KAPŁANACH 

i bądźmy im wdzięczni: 
bez nich, nie mielibyśmy Pana. 

 

W każdy I czwartek miesiąca o 
godz. 18.00 w kościele św. Mikołaja 
odprawiana jest Msza św. w intencji 
kapłanów oraz o nowe, święte po-
wołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne. Święcenia kapłańskie odby-
wają się najczęściej w maju. Zachę-
camy do modlitwy dziękczynno-
błagalnej w intencji naszych dusz-
pasterzy. Zapraszamy też do włą-
czenia się w Apostolat Margaretka. 
Więcej informacji w kancelarii 
parafialnej. 

 

Msza św. w 5. rocznicę święceń 
ks. Michała Mroszczaka – piątek 
27 maja godz. 18.00. 

 

Msza św. w 4. rocznicę śmierci 
ks. Prałata Antoniego Sołtysika 
zamówiona przez Wspólnotę Żywe-
go Różańca 
czwartek 26 maja godz. 18.00 
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MAJ –MIESIĄC MARYI 

 

Nabożeństwa majowe 
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w nabożeństwach majowych, które 
będą się rozpoczynać pół godziny 
przed wieczorną Mszą św., w tygo-
dniu o godz. 17.30, a w niedziele 
o godz. 18.30. 

* * * 

Nabożeństwo fatimskie 
W piątek 13 maja, we wspomnie-
nie NMP z Fatimy, rozpoczniemy 
tegoroczne nabożeństwa fatimskie. 
Przewodniczyć im będzie 
ks. Krzysztof Korba, notariusz Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie. Nabo-
żeństwo rozpocznie się Eucharystią 
o godz. 18.00. Bezpośrednio po 
Mszy św. odmówimy w kościele 
różaniec, a następnie przejdziemy 
w procesji wokół kościoła. 

* * * 
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC 

REMONTOWYCH  

 

Pragniemy poinformować, że Spo-
łeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Krakowa przyznał nam dofinansowa-
nie ze środków NFRZK na kontynua-
cję prac konserwatorskich we wnętrzu 
kościoła parafialnego. W bieżącym 
roku wyniesie ono odpowiednio: pra-
wie 260 tys. zł na remont stalli pół-
nocnych oraz blisko 258 tys. zł na 
remont kaplicy Matki Boskiej Bole-
snej, co stanowi 85 i 90 % wartości 
przedsięwzięć.  

Niezależnie otrzymaliśmy dwie 
dotacje na remont konserwatorski 
elewacji budynku plebanii. Pierwszą 
w wysokości przeszło 183 tys. zł 
(42 % wartości zadania) przyznało 
nam zebranie plenarne SKOZK, dru-
gą, opiewającą na 100 tys. zł, Gmina 
Miasta Kraków. 

Nie moglibyśmy otrzymać żadnej 

dotacji zewnętrznej bez wkładu wła-

snego, który w tym roku będzie wyso-

ki w związku z inflacją i znacznymi 

podwyżkami cen materiałów budow-

lanych. 

 Tylko dzięki ofiarom, które 

wpływają na konto parafii, a także są 

składane w kancelarii i na tacę 

w 2. niedzielę każdego miesiąca, tzw. 

inwestycyjną, możemy podjąć się 

wielkiego dzieła przywrócenia świet-

ności naszemu zabytkowemu kościo-

łowi. Wszystkim Ofiarodawcom skła-

damy serdeczne podziękowania, za-

pewniając o naszej modlitwie.  
 
 

 

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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