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CZAS, BÓG I JA 
 

 
 

Czas i jego rachuba 

Czas od zawsze miał dla człowie-

ka szczególne znaczenie. Zegar i ka-

lendarz – jego atrybuty i symbole 

zarazem – stały się dla ludzi narzę-

dziami, dzięki którym mogli oni 

uchwycić tę tak rozległą i nieustannie 

zmieniającą się panoramę dziejów.  

Czas, a zwłaszcza jego upływają-

ce chwile, początkowo odmierzał 

przesypywany w klepsydrze piasek. 

Następnie była zegarowa wskazówka 

– poruszana pierwotnie słońcem, póź-

niej wahadłem, bądź naciągnięciem 

sprężyny. Był też dźwięcznie bijący 

dzwon lub wygrywający melodię 

kurant. Współcześnie czynią to, bar-

dzo precyzyjnie liczące każdą mijają-

cą sekundę, chronometry.  

Innym sposobem rachowania cza-

su stał się kalendarz, nieco szerzej 

ujmujący swoimi rubrykami czy ko-

lejnymi kartami mijającą lub przyszłą 

rzeczywistość. To on dał początek 

wszelkiego rodzaju annałom i kroni-

kom, których zaletą jest zamieszczony 

obok daty, mniej lub bardziej lapidar-

ny, opis zaistniałego w czasie, jakie-

goś konkretnego teraz – wydarzenia. 

I choć doskonale poradzono sobie 

z odmierzaniem czasu, to do dziś nie 

poradzono sobie z pytaniami o czas. 

One wciąż pozostają otwarte i doma-

gające się odpowiedzi. Pytania te 

brzmią: czym jest czas? Gdzie jest 

jego początek? Gdzie jest jego kres? 
 

Czas i jego rytm 

Pojęcie czasu pierwotnie rozu-

miane było przez ludzi bardzo kon-

kretnie. Sam czas jako taki nie stano-

wił bowiem dla nich – jak dziś ujmują 

to fizycy – jednostajnego trwania, czy 

regularnego następstwa obojętnych 

jakościowo chwil. Jeszcze wtedy nie 

wyodrębniano idei czasu, lecz ów czas 

po prostu przeżywano – odczuwano 

czas. Przeżywane przez dawnego 

człowieka chwile, zapisywane czasem, 

były niepowtarzalne w swoim bogac-

twie, różnorodności i subtelności. 

Tamto patrzenie na czas, postrzeganie 

go i ujmowanie skupione było na 

odczuwaniu czasu w jego okresowości 

i rytmie życia, tak człowieka jak 

i przyrody. Każda faza naszego życia: 

dzieciństwo, młodość, dojrzałość 

i starość – ów czas biologiczny, sta-

nowiła czas o szczególnych właściwo-

ściach.  

Dużą uwagę skupiało także odbi-

cie czasu w naturze, znajdujące swoje 

odzwierciedlenie w ruchu ciał niebie-

skich czy następstwie pór roku – ów 
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czas astronomiczny. To on wyznaczał 

człowiekowi rytm jego życia. Uświa-

damiał mu również jego zależność od 

pogody i pór roku. To z kolei dopro-

wadziło do podporządkowania tejże 

czasowości całej ludzkiej egzystencji, 

budząc często w świadomości czło-

wieka poczucie jego wielkiej bezrad-

ności, jak również niejednokrotnie 

wywołując w nim lęk. Stad też starano 

się tak organizować sobie życie, aby 

było ono zharmonizowane z naturą, 

a siły przyrody skoordynowane 

z siłami społecznymi, wspierały 

wszystkie ludzkie przedsięwzięcia 

i owocowały jak największym sukce-

sem.  

Ta świadoma koordynacja wyda-

rzeń kosmicznych i społecznych po-

twierdza, iż dawniej czas nie stanowił 

dla człowieka naturalnego i abstrak-

cyjnego układu odniesienia. Był on 

natomiast jedynie następstwem cy-

klicznie powtarzających się faz, 

z których każda nacechowana była 

właściwym tylko sobie bogactwem 

znaczenia i wartości.  
 

Czas i przeżywanie go 

po chrześcijańsku 

Chrześcijaństwo nakreśliło swoją 

koncepcję czasu. Według niej Panem 

czasu jest Bóg. Jego wielkie dzieło 

stworzenia – co na swych kartach 

skrupulatnie dokumentuje Biblia – 

dokonuje się w czasie. Trwa ono sześć 

kolejnych dni, siódmy zaś jest dniem 

spoczynku (Rdz 1-2,4). Jahwe, jako 

Stwórca wszystkiego, jest również 

Stwórcą czasu. Dlatego też ludzka 

egzystencja jest osadzona w czasie 

i jest jemu poddana – ważne są dla nas 

dni, miesiące, lata, wieki, tysiąclecia. 

Wszystkie one niejako kierunkują nas 

do Boga Stwórcy, istniejącego poza 

czasem i ponad czasem – w jednym 

wiecznym teraz.  

Czas jest darem Bożym. Stwarza-

ny nieustannie przez Boga, spoczywa 

w Jego ręku. To On kieruje biegiem 

mojego czasu według własnego zamy-

słu. Stąd też każdy dzień jest dla nas 

wielkim darem miłości i dobroci Ojca. 

Ponadto czas stanowi tę rzeczywi-

stość, którą sam Bóg uświęcił. Doko-

nało się to poprzez pierwsze przyjście 

na ziemię Syna Bożego – zaistnienie 

w czasie odwiecznego Logosu – Jezu-

sa Chrystusa (J 1,1-4.10). Pismo Świę-

te, słowami św. Pawła, nazwie to 

niezwykłe w dziejach wydarzenie, 

jakim wciąż pozostaje Mysterium 

Incarnationis (tajemnica wcielenia), 

«pełnią czasu» (Ga 4,4). Stanowi ono 

szczyt dokonującej się w czasie – 

a więc dziejącej się w nim – historii 

zbawienia. Jej kresem będzie Paruzja 

– chwalebny powrót Syna Bożego na 

końcu czasów.  

Z przyjściem Chrystusa na ziemię, 

a więc także i Jego wejściem do moje-

go świata rozpoczyna się czas Kościo-

ła, który ma potrwać do dnia sądu – 

dnia powtórnego przyjścia na świat 

Zbawiciela, przyjścia w chwale. Ten 

związek Boga z człowiekiem rodzi 

obowiązek uświęcania czasu. 
 

Czas i jego uświęcanie 

Obrzęd poświęcenia paschału, do-

konywany podczas liturgii Wigilii 

Paschalnej, ukazuje rzeczywistość, 

w której Chrystus jawi się jako Pan 

czasu – jest On bowiem jego począt-

kiem i jego wypełnieniem. Czas, czyli 

każdy rok, dzień i każda chwila ogar-
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nięte są Jego Wcieleniem i Zmar-

twychwstaniem, aby w ten oto sposób 

każdy mógł zawsze odnaleźć się 

w pełni czasu. Stąd też uświęcanie 

czasu ma różne płaszczyzny i różne 

wymiary. Jedną z nich jest świętowa-

nie określonych dni, danych tygodni 

czy poszczególnych okresów. 

Kościół żyje i sprawuje liturgię 

w granicach każdego roku. Rok kalen-

darzowy przenika się z rokiem litur-

gicznym, który cyklicznie odtwarza 

tak tajemnicę Wcielenia jak i Odku-

pienia. Przyszłość człowieka jest 

przede wszystkim przyszłością Boga, 

gdyż tylko On ją zna i realizuje, żąda-

jąc przy tym współpracy człowieka 

i wzywając nas do niej. 

Czas jest tą rzeczywistością, która 

powoduje, iż człowiek wchodzi 

w relacje z innymi osobami. Stąd też 

czas wyzwala nas z egoizmu, mierno-

ty i małości. Równocześnie też czas 

czyni nas współodpowiedzialnymi za 

drugich. 
 

Czas przestrzenią Bożego działania 

Życie ludzkie rozpięte jest w cza-

sie – pomiędzy chwilą poczęcia 

a momentem śmierci. Czas naszego 

życia – chociaż wielu nawet nie pró-

buje tego dostrzec – znaczony jest 

nieustannym działaniem Boga. Ta 

ciągła troska Boga o człowieka nazy-

wana jest Bożą Opatrznością. Owa 

Providentia strzeże dziejów świata, 

a w szczególności człowieka w świe-

cie, jego życia, jego dziejów, i nimi 

kieruje. Ona niestrudzona i pełna 

troski działa przede wszystkim dla 

naszego zbawienia.  

Działanie Boga przejawia się 

w różnych faktach czy dokonujących 

się w czasie wydarzeniach, o które 

również ociera się człowiek. Określa-

my je mianem znaków czasu (GS, 4). 

Wszystkie one uwydatniają w sposób 

wyraźny Boży zamysł oraz Bożą 

obecność, którą dostrzec możemy 

oczyma wiary. To przez nie Bóg do 

nas przemawia; przez nie wskazuje 

nam drogi postępu, ale też przez nie 

przestrzega nas przed błędami i wypa-

czeniami.  
 

Czas noworoczny – trzy życzenia 

Nowy rok otwiera przed każdym 

z nas nowy etap – czas przez nas jesz-

cze nie znany. Dlatego też odkrywaj-

my w naszym życiu Bożą obecność – 

Boga, który jest przy nas i pozwalaj-

my Mu też być w nas – to pierwsze 

noworoczne życzenie.  

Dajmy się Bogu prowadzić po 

tych przez nas jeszcze nie rozpozna-

nych chwilach nowego a zatem nie-

znanego nam jeszcze czasu, czyli po 

prostu powierzajmy się Bożej Opatrz-

ności – to drugie z życzeń na Nowy 

2023 Rok. 

We współczesnym świecie, szuka-

jącym swoich mocy i swoich mądro-

ści, miejmy odwagę i umiejmy w tym 

teraz naszego życia dostrzec, właści-

wie rozpoznać i należycie odczytać 

znaki czasu, przez które ze swoją 

mocą i swoją mądrością przychodzi do 

nas Bóg i swoją postawą oraz postę-

powaniem odpowiadajmy na nie – to 

moje trzecie i ostatnie zarazem dla 

Szanownych Państwa Czytelników 

noworoczne życzenie. 

Oby wszystkie one, za łaską Bożą, 

każdego dnia pięknie się realizowały! 

ks. dr Krzysztof Biros 
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WIZYTA KOLĘDOWA 
 

Drodzy Parafianie, 

W tym roku kolęda została rozpi-

sana w sposób tradycyjny. Prosimy 

o zapoznanie się z grafikiem, ponie-

waż ministranci nie będą roznosić 

kartek do poszczególnych mieszkań. 

W miarę możliwości trzy dni przed 

planowaną wizytą umieszczą informa-

cję na drzwiach wejściowych do ka-

mienic. 

Kapłani odwiedzą wszystkich, 

którzy sobie tego życzą. Prosimy 

o pomoc w dotarciu z informacją do 

zainteresowanych. 

Nowi mieszkańcy i osoby, które od lat 

nie przyjmowały wizyty kolędowej, 

mogą zaprosić kapłana, wychodząc do 

drzwi w terminie zgodnym z grafi-

kiem. Mogą także dokonać zgłoszenia 

wcześniej, dzwoniąc do kancelarii 

parafialnej. 

27 XII Zyblikiewicza 5 

28 XII Zyblikiewicza bez nr 5 

Morsztynowska 

Bonerowska 

Librowszczyzny 

Wielopole, Starowiślna 

Św. Łazarza 

29 XII Westerplatte, Kopernika, 

Strzelecka, W. Pola 

30 XII Dietla, Grzegórzecka 

2 I Daszyńskiego (parzyste) 

3 I Daszyńskiego 

(nieparzyste) 

4 I Blachnickiego, 

ks. Gurgacza, Wiślisko 

Siedleckiego 1-4 

 

5 I Siedleckiego 10-13 

Metalowców, Prochowa 

7 I Chodkiewicza, Rzeźnicza 

Dwernickiego, Bujwida 

9 I Sołtyka, Blich, Masarska 

10 I Kołłątaja, Radziwiłłowska, 

Zamenhofa, Skłodowskiej 

11 I Botaniczna, Lubicz, 

Ariańska 

12 I Lubomirskiego 

13 I Rakowicka 1-19 

Borowickiej 

14 I Beliny-Prażmowskiego, 

Olszańska, Prandoty 

Żółkiewskiego 

16 I Rakowicka 20 a, b, c 

17 I Rakowicka 20 d, e, g 

Rakowicka 22 c, d, h 

18 I Rakowicka 22 j 

Rakowicka 21-43 

19 I Topolowa, Bosacka 

20 I Kurkowa 

Zygmunta Augusta 

Kolęda rozpoczyna się w tygodniu 

o godz. 16.00, w soboty o godz. 10.00. 

* * * 

KOLĘDOWANIE PARAFIALNE 

i KONKURS KOLĘD 

Serdecznie zapraszamy na wspólne 

kolędowanie przy żłóbku w niedzielę 

15 stycznia bezpośrednio po Mszy 

św. z godz. 15.00. Kolędowanie po raz 

pierwszy połączymy z konkursem 

kolęd. Zachęcamy wszystkich, od 

najmłodszych do najstarszych, do 

radosnego śpiewania Dzieciąteczku. 

Dla biorących udział w konkursie 

przewidujemy nagrody.   

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/

