Nasza Przyjaźń
1935 XI

-

BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA Lipiec - Sierpień 2018 Nr 399

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem
w łodzi na drugi brzeg, zebrał się
wielki tłum wokół Niego, a On był
jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do
nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce,
aby ocalała i żyła». Poszedł więc
z nim, a wielki tłum szedł za Nim
i zewsząd na Niego napierał. A pewna
kobieta od dwunastu lat cierpiała na
upływ krwi. Wiele przecierpiała od
różnych lekarzy i całe swe mienie
wydała, a nic jej nie pomogło, lecz
miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona
o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym się
choć Jego płaszcza dotknęła, a będę
zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok
i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona
z dolegliwości. A Jezus natychmiast
uświadomił sobie, że moc wyszła od
Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał:
«Kto się dotknął mojego płaszcza?»
Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska,
a pytasz: Kto się Mnie dotknął». On
jednak rozglądał się, by ujrzeć tę,
która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed
Nim i wyznała Mu całą prawdę. On
zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara
cię ocaliła, idź w pokoju i bądź
uzdrowiona ze swej dolegliwości!».
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie

od przełożonego synagogi i donieśli:
«Twoja córka umarła, czemu jeszcze
trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus
słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz
tylko!». I nie pozwolił nikomu iść
z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba
i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli
do domu przełożonego synagogi.
Wobec zamieszania, płaczu i głośnego
zawodzenia, wszedł i rzekł do nich:
«Czemu robicie zgiełk i płaczecie?
Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął
wszystkich, wziął z sobą tylko ojca,
matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało.

Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł
do niej: «Talitha kum», to znaczy:
"Dziewczynko, mówię ci, wstań!"

Dziewczynka natychmiast wstała
i chodziła, miała bowiem dwanaście
lat. I osłupieli wprost ze zdumienia.
Przykazał im też z naciskiem, żeby
nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby
jej dano jeść. (Mk 5, 21-42)

kolejny dotknie Jezusa na jego drodze
krzyżowej, ocierając mu twarz. Po raz
kolejny spotkają się w momencie
cierpienia, jednak tym razem to Jezus
otrzyma pomoc od Niej.
Jezus zmierza do domu Jaira, człowieka, który będąc jednym z przełożonych synagogi, był odpowiedzialny
za wiarę swoich rodaków. W momencie choroby i śmierci córki, jego wiara
zostaje wystawiona na próbę, zmienia
się.
Przyglądając się Jairowi i Weronice
warto zapytać się o swoją własną
wiarę. Jaka ona jest? Czy jest to wiara,
dzięki której mam więź z Bogiem?
Wiara pozwalająca mi iść przez życie
z nadzieją, że pomimo trudności może
być ono piękne?
Jezus wchodząc do pokoju zmarłej
dziewczynki mówi, że ona śpi. Śmiech
ludzi, którzy to słyszą, wydaje się
uzasadniony. Jednak Jezus pokazuje,
że nie mają racji. Dla ludzi wierzących
śmierć jest snem, z którego zostaną
wybudzeni. To właśnie relacja z Bogiem sprawia, że możemy tak mówić.
Choroba, cierpienie czy śmierć, są
częścią naszego życia. Nikt z ludzi nie
może ich uniknąć. Zresztą w ewangelii Jezus nigdzie tego nie obiecuje.
Obiecuje coś innego. Mówi, że Ci
wszyscy, którzy w niego uwierzą,
zaufają Mu i razem z nim iść będą
przez życie, pomimo cierpienia będą
zbawieni. Starajmy się zatem, aby
nasza codzienność była oparta na
Bogu; gdy tak będzie możemy być
pewni życia wiecznego.
Ks. Mateusz Szymczyk

Jedną z rzeczy, na które warto zwrócić
uwagę w powyższym fragmencie jest
sposób, w jaki Jezus spotyka się
z chorą kobietą. W tłumie ludzi zewsząd Go ściskających potrafi dostrzec osobę, dotykającą jego ubrania.
Lekcja patrzenia, a może bardziej
dostrzegania, jaką daje nam Jezus, nie
tylko w tym fragmencie, ale w całej
ewangelii, jest ważna. Spojrzenie
Jezusa jest pełne czułości i ciepła. To
spojrzenie, które dostrzega człowieka
w całości. Różni się ono od naszego
sposobu parzenia na ludzi. My bowiem widzimy tylko część osobowości drugiego człowieka. Jezus widzi
szerzej. Dostrzega wiarę tej kobiety więź z Bogiem, która pomogła jej
przedostać się przez tłum ludzi i zbliżyć się do Jezusa. Na swoje uzdrowienie czekała dwanaście lat. Ewangelista
zaznaczył, że wiele przez ten czas
wycierpiała. Dwanaście lat choroby,
z której nie można człowieka wyleczyć - co najwyżej uśmierzyć jego ból
- to trudna próba dla jego wiary. Mimo tak długiego czasu kobieta jej nie
straciła. Twoja wiara cię ocaliła –
słowa Jezusa przypominają, że relacja
z Bogiem ocali człowieka. Nawet
jeżeli nie dokona się to szybko (12 lat)
i łatwo (duże cierpienie kobiety) to
ono na pewno przyjdzie. Jedna z interpretacji tego fragmentu mówi, że
kobietą tą była Weronika, ta sama
która później wyjdzie z tłumu i po raz

***
WAKACJE
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Wszystkim wyjeżdżającym składamy życzenia bezpiecznej drogi
i dobrego, ubogacającego odpoczynku, a tych, którzy nie wybierają się na
urlop, zachęcamy do wspólnej modlitwy i świętowania we wspólnocie
parafialnej.
Porządek Mszy świętych w naszym
kościele parafialnym podczas wakacji
pozostaje bez większych zmian. Nie
będzie jedynie dodatkowej Mszy św.
dla dzieci w I piątek m-ca. Możliwość
spowiedzi codziennie przed Mszami
świętymi.
***

Czwartkowe modlitwy za wstawiennictwem bł. Hanny odbywają się przy
jej grobie, który znajduje się w nawie
południowej kościoła św. Mikołaja.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Nabożeństwo Fatimskie w piątek
13 lipca i poniedziałek 13 sierpnia
rozpocznie się tradycyjnie Mszą świętą o godz. 18.00.

Każdego 28. dnia miesiąca wieczorem w kościele św. Mikołaja jest
odprawiana Msza św. zbiorowa za
wstawiennictwem bł. Hanny. Intencje można składać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.

***
INTENCJE MODLITEWNE

Można je składać za pośrednictwem
naszej strony internetowej, zapisać
w księdze lub wrzucić do puszki
umieszczonej przy grobie błogosławionej
***
MSZA ŚW. ZBIOROWA
W INTENCJI CHORYCH

***

Od I soboty lipca zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
Będzie się ono rozpoczynać Mszą św.
o godz. 7.15. Po niej krótka medytacja
i różaniec odmawiany przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

***
ODPUST PARAFIALNY
KU CZCI ŚW. ANNY
Święta Anna od wieków towarzyszy
naszej wspólnocie parafialnej. Serdecznie zapraszamy na odpust ku jej
czci w czwartek 26 lipca.
Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 18.00 .
***

***

FESTYN PARAFIALNY

MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ
BŁ. HANNY

Doroczny festyn odbędzie się
w niedzielę 29 lipca o godz. 16.00
w ogrodzie parafialnym przy ulicy
Kopernika 9.
Przewidujemy liczne atrakcje dla
dzieci i dorosłych, dobrą muzykę
i wspólne grillowanie. Niech każdy
czuje się osobiście zaproszony. Świętujmy razem!

NABOŻEŃSTWO
I SOBÓT MIESIĄCA

GODZINA Z JEZUSEM I BŁ. HANNĄ

cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu
każdy czwartek godz. 17.00
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Wszystkich, którzy chcą się włączyć
w organizację festynu serdecznie
zapraszamy na spotkanie w środę
18 lipca na godzinę 19.00. Odbędzie się ono na plebanii.
***
XXXVIII PIESZA PIELGRZYMKA
KRAKOWSKA
„JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM
ŚWIĘTYM”

W tym roku po raz drugi będzie
można wyruszyć z naszej parafii na
krakowską pieszą pielgrzymkę na
Jasną Górę. Ks. Mateusz Szymczyk
prowadzi zapisy do III Wspólnoty
wielicko-podgórskiej do grupy 17.
Pielgrzymka
odbędzie
się
w dniach 6-11 sierpnia. Koszt dla
dzieci i młodzieży do ostatniej klasy
gimnazjum włącznie to 30 zł. Dla
dorosłych – 60 zł.
Powrót z Częstochowy do Krakowa na własną rękę lub autokarem
pod Halę Targową. Cena biletu 30 zł.
Bliższe informacje o pielgrzymce
można
znaleźć
na
stronie:
www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl

Udziela ich również ks. Mateusz
Szymczyk pod nr tel. 12 431-22-77
wew. 24. Proszę dzwonić po godzinie
20.00.
Spotkanie organizacyjne dla chętnych
odbędzie się w piątek 3 sierpnia po
Mszy św. wieczornej ok. 18.30
w kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9.

***
ZMIANY W POSŁUDZE
DUSZPASTERSKIEJ
Z dniem 25 sierpnia 2018 roku Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek
Jędraszewski zwalnia Księdza Roberta
Majkę z obowiązków wikariusza naszej parafii i mianuje wikariuszem
parafii św. Mikołaja w Chrzanowie.
Ksiądz Robert pełnił posługę duszpasterską wśród nas od końca sierpnia
2011 roku. Przez siedem lat dał się
poznać jako bardzo oddany i pracowity kapłan. Początkowo łączył obowiązki wikariusza ze studiami w Akademii Ignatianum, następnie z pracą
w Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W parafii dbał przede wszystkim
o formację religijną dzieci i młodzieży. Zainicjował i przez lata prowadził
niedzielne Msze św. z udziałem dzieci. Opiekował się służbą liturgiczną
i ministrantami. Z oddaniem prowadził prace parafialnego zespołu charytatywnego. Przez lata rezygnował
z urlopu, poświęcając swój prywatny
czas dzieciom, organizując dla nich
wyjazdy kolonijne.
Serdecznie zapraszamy na Mszę św.
dziękczynną za posługę Księdza
Roberta wśród nas w niedzielę
19 sierpnia o godz. 19.00.
Obowiązki wikariusza naszej parafii
przejmie ks. Marcin Masłoń.

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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