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BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA

Zmiana Proboszcza
Z dniem 23 sierpnia br. Arcybiskup Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przyjął rezygnację Ks. dra Tadeusza Noska
z urzędu proboszcza naszej parafii
i mianował nowym proboszczem
Ks. Kanonika Józefa Gubałę.
Kanoniczne objęcie parafii
przez nowo mianowanego wraz
z wyznaniem wiary i złożeniem
przysięgi wierności na ręce dziekana
dekanatu Kraków - Kazimierz,
Ks. Prałata Zygmunta Koska, będzie miało miejsce w niedzielę
31 sierpnia podczas Mszy świętej
o godzinie 11.30.
Uroczyste pożegnanie odchodzącego proboszcza ks. dra Tadeusza Noska odbędzie się w niedzielę
14 września podczas Mszy świętej
o godz. 13.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w tych wydarzeniach. To dobra okazja, aby zastanowić się nad rolą kapłanów
w naszym życiu. Św. Jan Maria Vianney, patron proboszczów i wikarych,
często pouczał powierzonych jego
pieczy mieszkańców francuskiego
Ars:
Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go
złożył tam, w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz
pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan.
Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją
przygotuje, by pojawiła się przed
Bogiem, obmywając ją po raz ostatni
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we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan,
zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera
ze względu na grzech, kto ją wskrzesi,
kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan.
Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On
sam pojmie się w pełni dopiero
w niebie.
Dziękując Bogu za naszych duszpasterzy, polecamy ich pamięci modlitewnej wszystkich Parafian.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Msze św. na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego:
1 września godz. 8.00
Zespół Szkół nr 1 z ul. Ks. Blachnickiego,
Szkoła Podstawowa nr 3 z ul. Topolowej
1 września godz.11.50
VIII Liceum Ogólnokształcące
2 września godz. 8.00
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4
oraz Gimnazjum „Inspiracja” .
Możliwość spowiedzi pół godziny
przed każdą Mszą św.

Fundusz „na zeszyty”

wowaną z ich udziałem. Ma ona pomóc najmłodszym nawiązać relację
z Bogiem i znaleźć swoje miejsce we
wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Wszystkim duszpasterzom i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania
za
zaangażowanie
w zbiórkę funduszy na rzecz zakupu
zeszytów dla dzieci z ubogich rodzin
naszej parafii.

Godziny otwarcia
kancelarii parafialnej:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

9-11
9-11
9-11

16-18
16-18
16-18
16-18
(z wyjątkiem
I piątku
miesiąca)

Sobota,
niedziela

Spotkania wspólnot:

Osoby
potrzebujące
prosimy
o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Pomoc
będzie wydawana za okazaniem paragonów.
Jednocześnie
zwracamy
się
z prośbą o pomoc w dotarciu do rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
mających na utrzymaniu dzieci
w wieku szkolnym.

Informacje parafialne:
Porządek Mszy świętych:
niedziele
święta

630, 8, 930,
11 (dla dzieci),
13, 15, 19

święta
zniesione,
I piątki m-ca
dni
powszednie

630, 715, 17, 18

kancelaria nieczynna

30

Wspólnota
Żywy
Różaniec

Opiekun
Ks.
Proboszcz

Zespół
charytatywny

Ks. Robert
Majka

Akcja Katolicka
Klub Seniora

Ks. Edward
Pasteczko
Ks. Prałat
Antoni
Sołtysik

Spotkania
I niedziela
miesiąca
po Mszy św.
z godz. 8.00
II wtorek
miesiąca
po Mszy św.
wieczornej
do ustalenia
I wtorek m-ca
godz. 16.30

Bierzmowanie
Młodzież klas trzecich gimnazjum
z terenu parafii jest objęta cotygodniowym przygotowaniem do
sakramentu bierzmowania.
Rozpoczęcie
katechez
przed
bierzmowaniem będzie miało miejsce
w niedzielę 21 września podczas
Mszy św. o godz. 9.30.

630, 715, 18

Począwszy od niedzieli 7 września
serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami
na Mszę świętą o godz. 11.30, spra2

najkrótszą drogę z kościoła do domu
chorego.

Parafialny Punkt Caritas
Dyżury w poniedziałki od godz.
11-12.

WAŻNE WRZEŚNIOWE
ŚWIĘTA

Duszpasterstwo chorych:
Choruje ktoś wśród was? Niech
sprowadzi kapłanów Kościoła, by się
modlili nad nim i namaścili go olejem
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary
będzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy,
będą mu odpuszczone.
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(List św. Jakuba 5,14-16)
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W każdy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca w godzinach
porannych kapłani odwiedzają chorych, uprzednio zgłoszonych w kancelarii parafialnej (tel. 12 431-22-77).
Zatroszczmy się o bliskich, którzy nie
mogą już o własnych siłach przyjść do
kościoła; których choroba zamknęła
w ścianach domu, przykuła do łóżka.
Pomóżmy im spotkać się z żywym
Jezusem przynajmniej raz w miesiącu.
W nagłych wypadkach kapłani
odwiedzają chorych na wezwanie. Nie
bójmy się prosić o sakrament namaszczenia chorych! Wbrew obiegowym
opiniom nie jest on przeznaczony
wyłącznie dla umierających. Sakrament ten ma przynieść choremu ulgę
w cierpieniu lub uzdrowienie.
Zanim powiadomimy księdza,
przygotujmy mieszkanie. Uporządkujmy pokój. Stół, na którym kapłan
położy święte oleje i Najświętszy
Sakrament nakryjmy białym obrusem.
Podobnie jak podczas kolędy ustawmy
krzyż i zapalmy świece. Jeśli dysponujemy wodą święconą, umieśćmy ją
również razem z kropidłem na stole.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie. Najlepiej jednak przyjść po
kapłana osobiście, by wskazać mu
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wspomnienie św. Grzegorza
Wielkiego, papieża i doktora
Kościoła
Święto Narodzenia NMP
wspomnienie naszej parafianki bł. Anieli Salawy
wspomnienie
Najświętszego
Imienia Maryi
Nabożeństwo Fatimskie
(początek jak zawsze o 18.00 –
Msza św. a po niej nabożeństwo różańcowe)
Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego (odpust w Sanktuarium w Krakowie –Mogile,
szczegóły na afiszach)
wspomnienie NMP Bolesnej
Święto św. Stanisława Kostki
patrona Polski, dzieci i młodzieży oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Święto św. Mateusza
Apostoła i Ewangelisty
wspomnienie św. Wacława,
patrona Katedry na Wawelu
Święto Świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała

Komunikat dotyczący
prac restauratorskich
w kościele św. Mikołaja
Wszystkich Parafian i ludzi dobrej
woli pragniemy poinformować, że
dobiega końca kolejny etap prac restauratorskich i konserwatorskich we
wnętrzu naszego kościoła. W tym
roku objęły one południową część
nawy głównej do wysokości gzymsu.
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W sierpniu zakończono konserwację techniczną ścian, gzymsów, pilastrów i arkad. Wymieniono przewody
instalacji elektrycznej. Wykonano
retusze i rekonstrukcje warstwy malarskiej i złoceń. Część rusztowań
została już usunięta i można zobaczyć
efekt pracy konserwatorów.

238.500,04 zł, co stanowi 83,85%.
Parafia ze swojej strony musi wnieść
45.938 złotych. Do tej pory dzięki
hojności ofiarodawców zapłaciliśmy
27.489,16
złotych.
Pozostałe
18.448,84 złotych jesteśmy zobowiązani uiścić do końca października.
Niezależnie rozpoczęliśmy prace
konserwatorskie przy unikatowej
Latarni zmarłych, jak również remont
elewacji frontowych kościoła, noszących mało estetyczne ślady po niedawnych wzmocnieniach konstrukcyjnych. Pozwoliła na to dotacja przyznana
przez
Wydział
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Miasta Krakowa w wysokości 150.000
złotych.
Jak informowaliśmy w czerwcowym biuletynie, również do tego zadania Parafia musi wnieść swój wkład
finansowy, który ostatecznie wyniesie
14,28 %. W przeliczeniu daje to kwotę
25.000 złotych, którą również musimy
zgromadzić do końca października.
W związku z tym zwracamy się
z gorącym apelem do wszystkich,
którzy mogą pomóc o wsparcie materialne tych dzieł. Dobrowolne ofiary
prosimy składać na tacę w opisanych
kopertach lub osobiście w kancelarii
parafialnej. Można również dokonać
wpłaty na numer konta podany poniżej. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o pamięci modlitewnej.

Całkowity koszt zadania wyniesie
w tym roku 284.438,04 złotych. Narodowy Fundusz Odnowy Zabytków
Krakowa przyznał na ten cel

Redaguje 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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