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PRZEBUDZIĆ SIĘ 

DO TERAŹNIEJSZOŚCI, BY DAĆ 

PRZENIKNĄĆ SIĘ BOGIEM 
 

„Mój świat” 

Każdy z nas ma „swój świat” – 

świat, który jest tylko i wyłącznie 

jego; świat, który tylko i wyłącznie do 

niego należy. „Mój świat” to prze-

strzeń, w której jestem osadzony 

i w której przychodzi mi żyć. „Mój 

świat” to ciąg wydarzeń, które mnie 

zajmują. „Mój świat” to ludzie, 

z którymi pozostaję w relacjach. „Mój 

świat” to rzeczywistość, którą swoim 

„ja” kształtuję i tworzę.  
 

Między pamięcią a marzeniami 

„Mój świat” rozpięty jest miedzy 

dwoma ekstremami, a mianowicie 

między tym co już było a tym co jesz-

cze ma się dokonać. Z jednej strony 

żyję w przeszłości – żyję tym co się 

wydarzyło. Żyję, przesuwając się 

pomiędzy faktami. Wciąż ocieram się 

o te, czy inne daty – ściśle lub luźno 

ze sobą splecione. Złączony jestem 

trwałymi więzami wspomnień. Nato-

miast z drugiej strony, żyjąc w przy-

szłości, żyję wybujałymi i często nie-

dościgłymi marzeniami, kreślonymi 

nierzadko z rozmachem i fantazją 

szczytnymi planami, a także zastana-

wiającymi i niejednokrotnie dającymi 

wiele do myślenia obawami.  
 

Teraźniejszość 

„Mój świat” ma swoją dynamikę. 

Jej wyrazem jest owo „teraz”, chociaż 

wielu – na pozór – może się wydawać, 

iż owo „teraz” jest głęboko statyczne. 

Bardzo ważną rzeczą jest umieć owo 

„teraz” rozpoznać i uchwycić i w nim 

„swój świat” osadzić i głęboko zako-

rzenić. Nie gdzie indziej, ale to wła-

śnie tu – w „moim świecie”, poznana 

przeszłość i nieodgadnięta przyszłość 

podają sobie ręce i paradoksalnie, 

niemalże zawsze, rozmijają się z te-

raźniejszością – przyćmiewając ją 

i zagłuszając sobą. Tylko i wyłącznie 

od mądrości człowieka będzie zależeć 

czy z owym „teraz” nie rozminie się 

on na dłużej, a może i niekiedy nawet 

na zawsze; czy też swoje życie będzie 

umiejętnie przeżywał w „teraz”, od-

rzuciwszy wszelkie pozory błyskotli-

wych iluzji – tak przeszłości jak 

i przyszłości. Prawdę tę, ciekawą 

intuicją, wyrazi św. Augustyn, który 

powie: Modlić się to uświadamiać 

sobie, że Bóg teraz tworzy świat. Dla 

biskupa Hippony owo „teraz” to „naj-

rzeczywistsza rzeczywistość”, czyli 

teraźniejszość.  
 

Przenikanie Boga 

Ten „mój świat”, choć jest mikro-

skopijnych rozmiarów, wraz z „twoim 

światem” i „światami innych” tworzą 

jeden „wielki świat”. Kreatorem tego 

universum jest Bóg. On, swoim stwór-

czym słowem, wszystko powołał do 

istnienia. Istniejącego świata nie pozo-

stawił na pastwę losu, ale nieustannie 

– jak dobry Ojciec – troszczy się 

o niego i nim się zajmuje. Co więcej, 

Bóg zstępując na ziemię, ten ludzki 

świat – „mój świat” – przeniknął sobą. 
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Wszedł bowiem w niego w Osobie 

Syna Bożego.  

Tak było w życiu Maryi. Bóg 

wszedł w ten „Jej świat” i wypełnił go 

swoim Słowem, przyniesionym ustami 

Archanioła Gabriela. Ona wtedy 

w Nazarecie, przy zwiastowaniu, Je 

przyjęła. Tym samym „swój świat” 

całkowicie oddała Bogu – od tamtej 

pory na zawsze. 

Tak było w życiu Józefa – męża 

Maryi. On, przekonany we śnie przez 

Bożego Anioła, w „swój świat” po-

zwolił wniknąć Synowi Bożemu, dla 

którego stał się nie tylko opiekunem, 

ale i ojcem – w porządku prawa. 

Tak też było w przypadku Zacha-

riasza. „Jego świat” przeniknięty był 

Bogiem od czasu kiedy rozpoczął 

pełnienie swojego kapłańskiego urzę-

du. Na nowo przeniknął go Bóg ob-

wieszczając radość ojcostwa – wpierw 

palcem anioła czyniąc go niemym, 

a po narodzinach syna, Jana Chrzci-

ciela, rozwiązując mu język. 

Tak też było u Elżbiety Zacharia-

szowej. Przy nawiedzeniu jej przez 

Maryję w „jej świat” wstąpił Pan 

Jezus – obecny w łonie Niepokalanej 

Dziewicy.  

Tak też było w życiu naszego pa-

trona – św. Mikołaja. On „swój świat” 

całkowicie otworzył dla Boga i się nie 

powstydził. Otrzymał Bożą łaskę do 

dzielenia się z ludźmi konkretną miło-

ścią.  
 

Bóg w „moim świecie” 

Nie inaczej też dzieje się w moim 

życiu. Bóg ten „mój świat” swoją 

obecnością ciągle znaczy, napełnia 

i uświęca, pozostając obecnym 

w okruszynie Eucharystycznego Chle-

ba. Czyni to po to, by wyrwać mnie 

z wszystkich „moich” iluzji i pozo-

rów; aby obudzić mnie z letargu 

i rozniecić w moim sercu potężny 

impuls, który jest mi potrzebny do 

tego, abym ocknął się ze snu ułudy, 

przebudził się i powstał do teraźniej-

szości. Całkowite i pełne życie w niej 

z Chrystusem, może mi zagwaranto-

wać tylko moje wyrwanie się ze stanu 

mętnego istnienia, w którym unoszony 

jestem jedynie wspomnieniami bądź 

porywami marzeń, biernie pozwalając 

się manipulować zewnętrznym oko-

licznościom.  
 

Czuwajcie! 

Stąd też rodzi się we mnie stała 

gotowość nieustannego wskrzeszania 

w sobie czujności i ciągłego podtrzy-

mywania jej, aby samemu nie zatracić 

się w „swoim własnym świecie”, ale 

czynić go otwartym dla przychodzą-

cego Boga. Potrzeba mi jeszcze być 

czujnym po to, by przeżywanego 

przeze mnie „teraz” nie zagubić ani 

nie dać go sobie odebrać. Żyjąc bo-

wiem w „teraz” – żyję razem z Chry-

stusem i żyję w pełni z Chrystusem. 

Żyję niesiony falą Bożej miłości 

i łaski. Oby zawsze tak było. 

ks. dr Krzysztof Biros 

 

* * * 

 

* * * 

 

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. 18.00. 
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 

KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 

 

NOWENNA RÓŻAŃCOWA 

PRZED ODPUSTEM 

Serdecznie zapraszamy do udzia-

łu w wielkiej nowennie różańcowej w 

dniach od 27 listopada do 5 grudnia 

w kościele parafialnym. Nowenna 

będzie się rozpoczynać w niedzielę 

o godz. 18.00 a w tygodniu o godz. 

17.00. W tym roku będzie ona pro-

wadzona w dwóch językach, polskim 

i ukraińskim dzięki zaangażowaniu 

Sióstr Karmelitanek Bosych z Char-

kowa, które tłumaczą tekst nowenny. 

Nasz Patron jest największym 

Świętym Wschodu i nosi przydomek 

Cudotwórca. Pragniemy przyzywać 

jego orędownictwa, błagając o pokój. 

Modlitwy będą prowadzone 

przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem i przy relikwiach 

św. Mikołaja. Każdy będzie miał 

sposobność podejść blisko, by prosić 

o wstawiennictwo naszego Ojca 

Mikołaja, jak mówi się o nim we 

włoskim Bari, także we własnych 

intencjach.  

* * * 

GORĄCA CZEKOLADA 

Po przerwie spowodowanej pandemią 

wracamy do naszej małej tradycji. 

W niedzielę poprzedzającą dzień 

odpustu (4 grudnia) zapraszamy 

wszystkich Parafian i gości na gorącą 

czekoladę, którą będziemy serwować 

po Mszach św. Dodatkowo każdy 

otrzyma mały upominek- serce 

z piernika z dołączoną złotą myślą. 

ŚWIECE CARITAS 

Będą do nabycia po wszystkich 

Mszach św. w niedzielę 4 grudnia. 

CEGIEŁKI  

Cieszymy się, że po raz pierwszy 

przed kościołem stanie prawdziwy 

kram odpustowy, a na nim ozdoby 

bożonarodzeniowe przygotowane 

przez florystkę i botanika z Kijowa, 

Olenę Dovbeshchuk, wraz z zespo-

łem. Dochód z ich sprzedaży zostanie 

przeznaczony na renowację kościoła 

św. Mikołaja i jego zabytkowego 

otoczenia. Ozdoby będą do nabycia 

w niedzielę 4 grudnia.  

* * * 
OBDAROWAĆ i BYĆ OBDAROWANYM! 

Również w niedzielę 4 grudnia bę-

dziemy rozprowadzać kalendarze na 

2023 rok ofiarowane nam przez Sio-

stry Karmelitanki Bose z pobliskiego 

klasztoru. 

* * * 

DZIEŃ ODPUSTU 

Suma odpustowa zostanie odpra-

wiona we wtorek 6 grudnia 

o godzinie 18.00. Przewodniczył jej 

będzie ks. Prałat Grzegorz Szew-

czyk. Pozostałe Msze św. będą 

sprawowane o godz. 6.30 i 7.15. 

* * * 

WIZYTA KOLĘDOWA 

Drodzy Parafianie, 

W tym roku kolęda zostanie roz-

pisana w sposób tradycyjny. Informa-

cja będzie dostępna w gablocie przed 

kościołem oraz na stronie internetowej 

Parafii. Prosimy o śledzenie jej na 

bieżąco, ponieważ ministranci nie 

będą roznosić kartek do poszczegól-

nych mieszkań. W miarę możliwości 

trzy dni przed planowaną wizytą 

umieszczą informację na drzwiach 

wejściowych do kamienic. 

Kapłani odwiedzą wszystkich, 

którzy sobie tego życzą. 
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Prosimy o pomoc w dotarciu z infor-

macją do zainteresowanych. 

Nowi mieszkańcy i osoby, które od lat 

nie przyjmowały wizyty kolędowej, 

mogą przyjąć kapłana w terminie 

zgodnym z rozpiską. Wystarczy, że 

wyjdą do drzwi. Mogą także dokonać 

zgłoszenia wcześniej, dzwoniąc do 

kancelarii parafialnej. 

* * * 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

Kapłani będą odwiedzać chorych 

w piątek 23 grudnia. Bardzo prosi-

my o zgłoszenia w kancelarii para-

fialnej pod numerem telefonu 

12 431 22 77. 

* * * 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY  

PRAC REMONTOWYCH 

W 2011 roku Kraków obiegła 

wiadomość, że kościołowi św. Miko-

łaja grozi zawalenie, więc potrzebna 

jest pilna interwencja. Badania wyka-

zały, że fasada budowli odchyla się 

i może nastąpić jej oderwanie. Ko-

nieczne było natychmiastowe wzmoc-

nienie konstrukcyjne za koszt, bagate-

la (!), 1 mln 600 tys. zł. Pieniądze na 

ten cel przeznaczył NFRZK. W ciągu 

dwóch lat udało się zabezpieczyć 

kościół: wzmocnić fundamenty 

i więźbę dachową, pospinać ściany 

taśmami i matami z włókna węglowe-

go a sklepienia- stalowymi ramionami, 

uzupełnić spękania. Niemniej, po 

przeprowadzeniu tak poważnych prac, 

konieczne było przystąpienie do re-

montu konserwatorskiego, który trwa 

nieprzerwanie 10 lat i pochłonął już 

5 mln 17 tys. zł. Środki te w 90 % 

pochodziły z dotacji zewnętrznych 

z NFRZK i UM, niemniej pozostałe 

10 % Parafia musiała zgromadzić 

sama. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 

była to kwota wynosząca przeszło pół 

miliona złotych, co dla wspólnoty 

gromadzącej w niedzielę niespełna 

600 osób jest ciężarem trudnym do 

udźwignięcia. Dodatkowo należało 

pomyśleć o zabytkowym otoczeniu 

kościoła. Nieremontowana od lat ple-

bania, wpisana do rejestru zabytków 

Krakowa pod numerem A-1096, wy-

magała bezzwłocznego działania. 

Niezaizolowane ściany fundamentowe 

ulegały ciągłemu zawilgoceniu i za-

grzybieniu; odpadający tynk nie tylko 

szpecił elewacje, ale też stanowił 

zagrożenie dla stanu technicznego 

budynku. Działania zostały podjęte 

w 2018 roku i trwają do dziś, a kosz-

towały już Parafię kolejne pół miliona 

złotych.  

W bieżącym roku suma zobowią-

zań przerasta możliwości naszej 

wspólnoty: wkład własny do remontu 

kościoła wynosi blisko 75 tys. zł, 

natomiast do remontu elewacji pleba-

nii ponad 150 tys. zł. 

Zwracamy się więc do ludzi do-

brej woli o pomoc w ratowaniu nasze-

go dziedzictwa. Wszystkim, którzy 

swoimi ofiarami wspierają prace re-

montowe z całego serca dziękujemy, 

zapewniając o stałej pamięci modli-

tewnej. 

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/

