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Odwiedziny duszpasterskie
Rozpoczął się okres kolędowych
odwiedzin duszpasterskich. Szczegółowy program wizyty jest na bieżąco zamieszczany na stronie internetowej naszej Parafii (w zakładce ogłoszenia
duszpasterskie), a także wywieszany
w gablocie przed kościołem. Poniżej
zamieszczamy jego fragment (do
11 stycznia):
czwartek - 27 grudnia
ulice: Miodowa, Westerplatte, Zamenhofa, Blich 3-8, Curie Skłodowskiej;
piątek – 28 grudnia
ulice: Rzeźnicza, Bujwida, Dietla;
sobota – 29 grudnia
ulice: Metalowców, Starowiślna, Blachnickiego 7-11, Radziwiłłowska;
środa – 2 stycznia
ulice: Zyblikiewicza 5 kl. I-V, Siedleckiego 1-12, Prochowa;
czwartek – 3 stycznia
ulice: Zyblikiewicza 5 kl. VI-XI, Kołłątaja;
piątek – 4 stycznia
ulice: Grzegórzecka numery parzyste,
Kopernika, Łazarza, Blich nr 9;
sobota – 5 stycznia
ulice: Gurgacza, Siedleckiego nr 13,
Blachnickiego 1-5, Olszańska, Masarska;
poniedziałek – 7 stycznia
ulice:
Wielopole,
Chodkiewicza,
W. Pola, Dwernickiego;
wtorek – 8 stycznia
ulice: Wiślisko, Żółkiewskiego, Bosacka;

"... Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami...."
Na progu Nowego Roku pragniemy
złożyć wszystkim Parafianom życzenia

błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzące miesiące będą czasem łaski,
czasem, w którym każdy z Was doświadczy miłości samego Emmanuela,
Boga z nami.
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środa - 9 stycznia
ulice: Topolowa (numery parzyste 4-48)
czwartek – 10 stycznia
ulice: Topolowa c.d. i numery nieparzyste, Zygmunta Augusta, Kurkowa;
piątek – 11 stycznia
ulice: Ariańska, Strzelecka, Botaniczna,
Borowickiej, Mogilska.

o Liturgii Świętej 106). Niedziela jest
też podstawą całego roku liturgicznego,
na który składają się dwa cykle świąteczne (Wielkanocny i Bożonarodzeniowy) oraz okres zwykły. Obchody
całego roku liturgicznego mają nam
pomóc zbliżyć się do Jezusa, lepiej Go
poznać i przygotować się na Jego powtórne przyjście.
W styczniu kalendarz liturgiczny
przewiduje celebrację dwóch uroczystości (Świętej Bożej Rodzicielki Maryi –
1I oraz Objawienia Pańskiego - 6 I)
i dwóch świąt (Chrztu Pańskiego –
w tym roku 13 I oraz Nawrócenia Świętego Pawła 25 I). Terminologia nie jest
przypadkowa, a użyte wyrazy bynajmniej nie są synonimiczne. Jaka jest więc
różnica między uroczystością i świętem?
Chodzi oczywiście o rangę, znaczenie jakie się im przypisuje. Uroczystości
zaliczane są do tzw. dni głównych, których obchody zaczynają się wieczorem
dnia poprzedniego od I Nieszporów.
Święta zamykają się w granicach dnia
naturalnego, bez I Nieszporów.

Prosimy o przygotowanie na czas
kolędy krzyża, świec i wody święconej,
którą można zabierać z przedsionka
naszego kościoła.
Osoby, które nie mogą przyjąć wizyty duszpasterskiej we wskazanym terminie, a chciałyby gościć kapłana pod
swoim dachem, prosimy o skontaktowanie się z kancelarią parafialną
(tel. 12 431-22-77).
Jednocześnie informujemy, że ministranci pukają tylko do drzwi domów,
w których w ubiegłych latach była
przyjmowana kolęda. Osoby, które nie
otrzymały kartki zawiadamiającej o wizycie duszpasterskiej a chciałyby ją
przyjąć, prosimy o kontakt z kancelarią
parafialną.

Uroczystość
Objawienia Pańskiego
6 stycznia

W intencji odwiedzanych parafian
zostaną odprawione Msze św.
w niedzielę 27 stycznia 2013 roku, na
które już dziś serdecznie zapraszamy.
wszystkich wiernych naszej parafii.

Dzisiejsza uroczystość jest jedną

Dni świąteczne w Kościele
Pierwszym i najstarszym świętem
w Kościele jest niedziela, tzw. mała
Wielkanoc. Tego dnia „wierni powinni
schodzić się razem dla słuchania Słowa
Bożego i uczestniczenia w Eucharystii,
aby tak wspominać Mękę, Zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać
dziękczynienie Bogu” (Konstytucja

z najstarszych w Kościele. Na Wscho2

nia na spotkaniu opłatkowym w niedzielę 6 stycznia 2013 r. o godz. 15.00.

dzie znana była już w III wieku, na Zachodzie początek jej obchodów datuje
się na koniec IV wieku. Pokłon trzech
Króli, albo raczej Mędrców, Magów, bo
tak ich nazywa św. Mateusz, Ewangelista, to hołd oddany Bogu przez cały
ówczesny świat pogański, całą rodzinę
ludzką.
Postacie Mędrców są owiane tajemnicą. Nie wiemy ilu ich dokładnie było.
Tradycja najczęściej mówi o trzech, bo
złożyli trzy dary, ale malowidła w katakumbach rzymskich z II i III wieku
przedstawiają ich w liczbie dwóch, czterech a nawet sześciu. Kiedy przybyli
pokłonić się przed Jezusem? Tuż po
Jego narodzeniu? Raczej nie. Otóż
wczytując się w tekst Ewangelii zauważymy, że Mędrcy znaleźli Dziecię
w domu, a nie w betlejemskiej stajence
(por. Mt 2, 9-11). Zastanawia również
fakt, że Herod kazał wymordować
wszystkie dzieci w wieku do dwóch lat.
Być może więc Jezus miał już wówczas
kilka miesięcy, a nawet ponad rok.
Czy Mędrcy rzeczywiście nosili
imiona: Kacper, Melchior i Baltazar?
Nie ma co do tego żadnej pewności.
Tradycja przekazuje te imiona dopiero
od VIII wieku.
Co się później stało z Mędrcami?
Ewangelista wspomina, że udali się do
swojej ojczyzny. Według legendy wiele
lat później przyjęli tam chrzest od jednego z Apostołów, zostali wyświęceni
na biskupów i ponieśli śmierć męczeńską.

Nasze świętowanie rozpoczniemy Mszą
św., po której młodzież z Zespołu Szkół
nr 1 z ulicy Blachnickiego wystawi jasełka, przygotowane przez s . dr Lucynę
Rąpałę. Następnie połamiemy się opłatkiem i będziemy wychwalać Pana śpiewem kolęd.

Klub Seniora
We wtorek, 8 stycznia, o godz. 16.00
w sali kolumnowej na wikarówce odbędzie się opłatek dla seniorów. Serdecznie zapraszamy członków Klubu Seniora
i osoby zainteresowane na wspólne
świętowanie Bożego Narodzenia.

Rok Wiary
Zachęcamy do pogłębienia swojej
wiary na cotygodniowych spotkaniach
z Katechizmem Kościoła Katolickiego
w niedziele podczas Mszy św. o godz.
9.30.

Caritas
Zespół charytatywny składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
odpowiedzieli na przedświąteczny apel
i podzielili się żywnością z potrzebującymi. Państwa wielkoduszny odzew
pozwolił po raz kolejny obdarować rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej. Bóg zapłać!

Spotkanie opłatkowe
Pragniemy gorąco zaprosić wszystkich parafian, gości oraz osoby modlące
się w naszym kościele do wspólnego
przeżywania radości Bożego Narodze3

Komunikat dotyczący prac remontowych w kościele
parafialnym św. Mikołaja
Wszystkich parafian i ludzi dobrej woli, autentycznie i szczerze
zatroskanych o przyszłość tego kulturowo-religijnego dziedzictwa, jakim jest kościół uniwersytecki p.w. Świętego Mikołaja w naszym mieście, pragniemy poinformować, że zakończyły się prace budowlane, mające na celu zabezpieczenie konstrukcyjne naszej świątyni.
Przebiegające w dwóch etapach, od maja 2011 r. do końca listopada 2012 r., roboty
budowlane polegały na:
-

stabilizacji posadowienia ścian

-

naprawie instalacji opadowej

-

wzmocnieniu konstrukcji sklepień oraz więźby dachowej

-

scaleniu zarysowań ścian i sklepień na poddaszu i we wnętrzu kościoła

-

wykonaniu ocieplenia sklepień.

Przy tej okazji wyrażamy wdzięczność każdej osobie, która w jakikolwiek sposób
przyczyniła się do pomyślnego przebiegu prac jak również ich sfinansowania. Słowa
szczególnego podziękowania kierujemy pod adresem Pana Prof. dr hab. Franciszka
Ziejki – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, dysponenta środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, głównego
donatora oraz Pani Joanny Florkiewicz – Kamieniarczyk, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w nowym roku planujemy przeprowadzić
niezbędne prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracji malarskiej ścian i sklepień,
gdy tylko pozyskamy konieczne środki finansowe. Wszyscy pragnący wesprzeć materialnie to dzieło mogą przekazywać dobrowolne ofiary na numer konta zamieszczony
poniżej. Za wszelkie wsparcie tej inicjatywy składamy serdeczne Bóg zapłać.
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.mikolaj.diecezja.pl
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