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NOWY ROK DUSZPASTERSKI
Serdecznie witamy pośród nas
ks. Mateusza Szymczyka, który
z dniem 27 sierpnia br. został mianowany wikariuszem naszej parafii oraz
kapelanem Hospicjum Domowego dla
Dzieci Alma spei. Wspierajmy jego
posługę duszpasterską naszą modlitwą
i życzliwością.

na Mszę świętą o godz. 11.30, sprawowaną z ich udziałem. Ma ona pomóc dzieciom nawiązać relację
z Bogiem i znaleźć swoje miejsce we
wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

IMIENINY DUSZPASTERZY
We wrześniu przypadają imieniny
naszych wikariuszy, ks. Roberta Majki
oraz ks. Mateusza Szymczyka. Msza
św. w intencji solenizantów, zamówiona przez Wspólnotę Żywego Różańca zostanie odprawiona we wtorek
13 września o godz. 18 w ramach
kolejnego w tym roku nabożeństwa
fatimskiego.



SPOWIEDŹ

niedziele


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

niedziele
święta
święta
zniesione
I piątek m-ca

dni powszednie

630, 8, 930,
1130 (dla dzieci)
13, 15, 19
630, 715, 18, 19
630, 715
17 (dla dzieci)
18
630, 715, 18

MSZA ŚW. DLA DZIECI
Począwszy od niedzieli 4 września
serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami

dni powszednie
I piątek m-ca



podczas każdej
Mszy św.
6.30-7.10 oraz
podczas Mszy św.
wieczornej
6.30-7.10 oraz
16.30-18.45

DYŻURY KSIĘŻY
W KANCELARII

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Ks. Proboszcz
Ks. Robert Majka
Ks. Proboszcz
Ks. Proboszcz
Ks. Mateusz Szymczyk



poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

sobota
niedziela


nujemy wodą święconą, umieśćmy ją
również razem z kropidłem na stole.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie. Najlepiej jednak przyjść po
kapłana osobiście, by wskazać mu
najkrótszą drogę z kościoła do domu
chorego.

GODZINY OTWARCIA
KANCELARII PARAFIALNEJ
9-11
9-11
9-11

16-18
16-18
16-18
16-18 (bez
I piątku
m-ca)
kancelaria nieczynna



SPOTKANIA WSPÓLNOT
Wspólnota
Żywy
Różaniec

Opiekun
Ks.
Proboszcz

Zespół
charytatywny

Ks. Robert
Majka

Akcja
Katolicka
Klub Seniora

Ks. Marcin
Masłoń
Ks. Prałat
Antoni
Sołtysik
Ks. Robert
Majka

ODWIEDZINY CHORYCH

W każdy I piątek i I sobotę m-ca
w godzinach porannych kapłani odwiedzają chorych, uprzednio zgłoszonych
w
kancelarii
parafialnej
(tel. 12 431-22-77). 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.

Koło Przyjaciół
Radia Maryja

Ministranci
lektorzy
schola
Przymierze
wojowników
Pustynia
w mieście



Ks.
Proboszcz
Ks. Mateusz

spotkania
I niedziela
miesiąca
Msza św.
o godz. 8.00
II wtorek
miesiąca
po Mszy św.
wieczornej
do
uzgodnienia
I czwartek
m-ca
godz. 16.00
niedziela
po Mszy św.
o godz. 11.30
poniedziałek

środa

Szymczyk

PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTÓW

Kandydaci
do bierzmowania
(kl. I , II i III gim.)
Dzieci I-komunijne

Opiekun
Ks. Mateusz Szymczyk

Ks. Robert Majka

BIERZMOWANIE
Młodzież klas trzecich gimnazjum
z terenu parafii jest objęta cotygodniowym przygotowaniem do
sakramentu bierzmowania.
Rozpoczęcie katechez przed bierzmowaniem będzie miało miejsce w niedzielę 25 września podczas Mszy św.
o godz. 9.30.

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 dyspo2

w tych dniach, była także zachętą dla
tych wszystkich, którzy początkowo
z dystansem, czy nawet z pewnym
sceptycyzmem nastawieni byli do tego
wydarzenia.
Warto zapytać, co zostanie nam po
tych dniach? Czy będą to tylko wspomnienia w których zapamiętamy twarze, atmosferę, czy imiona osób, które
gościliśmy w naszych domach? Warto
zastanowić się w jaki sposób Światowe Dni Młodzieży zmieniły moją
wiarę? Czy klimat tamtych dni sprawił, że właśnie teraz będę bliżej Boga,
będę częściej przystępował do sakramentów oraz pomagał drugiemu
człowiekowi realizując choćby uczynki miłosierdzia.
Dni Młodzieży mogą być początkiem
czegoś nowego w naszej wierze. Warto przejąć się słowami papieża Franciszka i zejść z kanapy naszych przyzwyczajeń (czasem dobrych), aby
w swoim życiu raz jeszcze spotkać
żywego Jezusa i dzięki temu zmieniać
swoje życie i życie innych ludzi. Czy
tego dokonamy zależy wyłącznie od
nas.
Warto zastanowić się jak konkretnie
można to zrobić. Być może warto
zaangażować się w jakąś wspólnotę,
podjąć jakieś konkretne postanowienie
w którym konkretnie pomożemy drugiemu człowiekowi. Nie odkładajmy
decyzji na później, bo każdy dzień jest
okazją do czynienia dobra i pomocy
drugiemu człowiekowi.

***
Dnia 6 sierpnia 2016 roku zmarł
ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel, emerytowany profesor UPJPII, kolega rocznikowy Ks. Prałata Antoniego Sołtysika. Msza św. w intencji Księdza
Profesora
zostanie
odprawiona
w kościele parafialnym św. Mikołaja
przy ulicy Kopernika 9 w niedzielę
11 września o godz. 13.00.
***
DNI MŁODZIEŻY I CO DALEJ?
Za nami Światowe Dni Młodzieży. Czas szczególnej łaski i pomocy
jakiej Pan Bóg udzielał mieszkańcom
naszego miasta i tym wszystkim, którzy w tych dniach przybyli do Krakowa, aby spotkać się z Panem Jezusem,
Ojcem Świętym i innymi ludźmi.
Przemieszczając się w tym dniach po
Krakowie można było spotkać nie
tylko młodych ludzi z całego świata,
ale także nieco starszych, którzy mo-

Ks. Mateusz Szymczyk

dlili się i chwalili Pana Boga na ulicy,
w tramwajach i autobusach, jak
i w miejscach spotkań z papieżem,
takich jak Błonia, Brzegi czy słynne
okno na Franciszkańskiej 3. Żywa
wiara, która tak mocno była widoczna

PIELGRZYMKA PARAFIALNA
Do tronu Królowej Polski…
3

W Roku Miłosierdzia kontynuujemy nasze pielgrzymowanie do kościołów jubileuszowych.
We wrześniu wybieramy się na Jasną
Górę, by u stóp Matki złożyć wszystkie nasze troski i radości, by powierzyć Jej rozpoczynający się rok duszpasterski i sprawy naszej parafii. Tym
razem proponujemy dwudniową pielgrzymkę. Odbędzie się ona w dniach
26 – 27 września. W programie m.in.
Msza św., Droga Krzyżowa na wałach
jasnogórskich, czas na indywidualną
modlitwę w Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej, zwiedzanie sanktuarium.
Dzięki gościnności Sióstr Antoninek,
które przyjmą nas w Częstochowie,

będziemy mieli zapewniony nocleg
w Domu Pielgrzyma a także trzy
wspólne posiłki. Przejazd w obie strony odbędzie się autokarem. Całkowity
koszt pielgrzymki to 60 zł. Ilość
miejsc ograniczona. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej.
***
PRACE KONSERWATORSKIE

W KOŚCIELE PARAFIALNYM
Z radością pragniemy poinformować, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przyznał nam
dodatkową dotację w wysokości
242.101,47 zł. Decyzja ta pozwoli
wznowić prace w nawie północnej
naszego kościoła we wrześniu bieżącego roku. Liczymy, że uda się odrestaurować całą nawę św. Anny do
końca listopada.
Jednocześnie przypominamy, że
w przypadku prac dotowanych przez
SKOZK konieczny jest wkład własny
parafii w wysokości 10 % wartości
zadania. Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają to dzieło. Naszych Ofiarodawców polecamy
Bogu i Matce Najświętszej w modlitwach.
***
SURSUM CORDA
Słowo świat oddawane jest greckim
słowem kosmos i łacińskim mundus.
W językach tych ma podwójne znaczenie i oznacza odpowiednio piękny
i czysty. Takim jest świat, który Bóg
przygotował nam na mieszkanie.
Kiedy ostatnio zatrzymałeś się na
chwilę, podniosłeś wzrok i zachwyciłeś się tym darem Boga? Kiedy ostatnio podziękowałeś Mu za niego?
Zapraszamy do współtworzenia nowej
grupy parafialnej Sursum corda, która
będzie odkrywać Boga w pięknie
świata stworzonego podczas górskich
wycieczek. Najbliższa w sobotę
10 września na Babią Górę. Zapisy
w kancelarii do środy włącznie.

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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