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SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO 2020 ROKU!
Drogim Parafianom i wszystkim
modlącym się w naszym kościele
pragniemy życzyć bardzo dobrego
Nowego 2020 Roku, przeżytego
w bliskości Boga. Niech On sam
Was błogosławi i strzeże. Niech Was
obdarzy swą łaską i pokojem (por.
Lb 6, 24-27).
UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się
temu, co im pasterze opowiadali. Lecz
Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli
i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało
obrzezać Dziecię, nadano Mu imię
Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim
się poczęło w łonie Matki.
(Łk 2, 16-21)
Według tradycji święty Łukasz
przez pewien czas miał kontakt
z Matką Bożą, dlatego mógł w swojej
Ewangelii opisać przeżycia, które jej
towarzyszyły w momencie poczęcia,
narodzin i pierwszych miesięcy życia
Jezusa. Mimo to opis zapowiedzi

narodzin Jezusa i jego dzieciństwa jest
niezwykle skromny, zawarty tylko
w dwóch rozdziałach wspomnianej
Ewangelii. To pokazuje pewną intuicję i wiarę ludzi pierwszego wieku,
kiedy kształtował się Nowy Testament. Ważniejsze dla wiary chrześcijańskiej będzie to, co wydarzy się
trzydzieści lat później, w momencie
śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Wróćmy jednak do pierwszych chwil
życia Jezusa.

Pasterze znajdują Syna Bożego
w żłobie. Ojcowie Kościoła widzieli
w tym zapowiedź Eucharystii, która
jest pokarmem ludzi wierzących. Już
w pierwszych dniach życia w symbolicznym geście złożenia w żłobie
Stwórcy świata, widzimy Jego uniżenie się i zapowiedź tego, co będzie
robił. Jego zadanie to być kimś podstawowym dla człowieka. Tak jak
podstawową sprawą dla wszystkich
ludzi jest jedzenie. Do dnia dzisiejszego w Bazylice Matki Boskiej Większej w Rzymie w kaplicy, przechowywane są relikwie żłóbka Jezusa. To
znak wiary Kościoła, nie tylko

w prawdziwość wcielenia, ale także
w ciągłą obecność Jezusa w życiu
człowieka.
Przybywszy do Betlejem, pasterze
opowiadają to, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. Są pierwszymi
świadkami narodzonego Jezusa. Nie
są jeszcze świadomi do końca, co to
wszystko oznacza, dlatego dziwią się
temu. Jednak Maryja rozważa w swoim sercu, co to wszystko ma oznaczać.
Wiara Maryi jest procesem poznawania Boga. To ważne przypomnienie
także dla nas. Obchodziliśmy kolejne
święta Bożego Narodzenia. Kolejny
raz zasiedliśmy do wigilii, byliśmy na
Pasterce, być może kolejny raz pielgrzymowaliśmy po szopkach umieszczonych w kościołach. Warto zastanowić się, czy to Boże Narodzenie coś
zmieniło w moim życiu? Czy tak jak
Maryja rozważałem w sercu te
wszystkie znaki i wydarzenia? Można
ulec pokusie przeżywania świąt Bożego Narodzenia bez refleksji nad ich
sensem. Można przyzwyczaić się do
Bożego Narodzenia tak bardzo, że
pomimo że jest ono pamiątką narodzin
Syna Bożego na ziemi, nie spotkać się
z Nim w tych wydarzeniach.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, jest najważniejszym świętem
poświęconym Matce Bożej. Wszystkie
inne uroczystości, święta czy tytuły,
które przypisujemy Maryi są obecne
w Kościele właśnie ze względu na ten
jeden – Matki Bożej. Łaski, które
otrzymuje Maryja (niepokalane poczęcie, dziewictwo, wniebowzięcie)
były jej udzielone właśnie ze względu
na to, że jest Matką Jezusa. Oczywiście Maryja współpracowała z Bożymi
darami najlepiej jak tylko umiała.

Dzięki tym dwóm czynnikom osiągnęła wyjątkową świętość. To przypomnienie dla każdego z nas jest ważne,
ponieważ również nam Bóg udziela
łask potrzebnych do osiągniecia świętości. Najważniejsze z nich otrzymujemy w sakramentach. Nawet jeśli nie
otrzymamy takich łask jak Maryja, to
bądźmy spokojni, że Bóg udzieli nam
tego, co jest potrzebne do osiągnięcia
świętości w naszym życiu. Powołanie
jakie wybraliśmy i realizujemy jest
sposobem poznania Boga. W tym
powołaniu szukajmy Bożej pomocy
w dążeniu do świętości w naszym
życiu.

ks. Mateusz Szymczyk
***
KOLĘDOWANIE PARAFIALNE
Parafialne spotkanie opłatkowe
połączone z radosnym kolędowaniem
odbędzie się w niedzielę 12 stycznia.
Rozpocznie się ono Mszą św. o godz.
15.00. Po niej przejdziemy do sali
w piwnicach budynku plebanii (wejście od ogrodu) na kolędowanie.
Niech każdy czuje się zaproszony!
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PORZĄDEK WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ 2019/2020
27 XII
28 XII
30 XII
2I
3I

4I

7I
8I
9I
10 I

11 I

13 I

14 I

15 I

Borowickiej, Ariańska,
Blich
Chodkiewicza,
Topolowa nr parzyste
Metalowców
Topolowa nr nieparzyste
Gurgacza
Daszyńskiego 7-15
Daszyńskiego 8-16
Kurkowa,
Zygmunta Augusta
Daszyńskiego 15a-21
Bujwida
Daszyńskiego 18-22
Sołtyka,
Daszyńskiego 21a-29
Lubicz
Blachnickiego
Daszyńskiego 24-32
Łazarza
Lubomirskiego 3-25
Wincentego Pola
Lubomirskiego 27-51
Siedleckiego 1-4
Rzeźnicza
Zyblikiewicza (bez nr 5)
Morsztynowska
Siedleckiego 10-13
Wielopole
Dietla
Bonerowska
Beliny Prażmowskiego
Bosacka
Westerplatte
Strzelecka
Grzegórzecka nieparzyste
7-45
Rakowicka 20c, 22h
Wiślisko
Grzegórzecka nieparzyste
45a-51 oraz parzyste

16 I

17 I

18 I

20 I
21 I
23 I
24 I

Rakowicka
4,6,10a,30,33,43,43a
Masarska 3,7
Rakowicka
3,5,9,11a,17,21,23
Masarska 8
Kopernika, Botaniczna
Rakowicka 20,20a,20b
Radziwiłłowska
Curie-Skłodowskiej
Zamenhofa
Kołłątaja
Dwernickiego
Prochowa
Zyblikiewicza 5 (kl. I-V)
Zyblikiewicza 5 (kl. VIVII)
Librowszczyzny
Zyblikiewicza 5 (kl. VIIIXI)
Olszańska
Starowiślna
Żółkiewskiego

Ministranci i lektorzy powiadamiają
o odwiedzinach kapłana, ale tylko te
osoby, które w ostatnich dwóch latach
przyjmowały kolędę. Nowych Parafian, osoby pominięte, jak również
wszystkich, którzy nie mogą przyjąć
wizyty duszpasterskiej we wskazanym
terminie, prosimy o kontakt z kancelarią parafialną (tel. 12 431-22-77)
w godzinach urzędowania:
poniedziałek
środa
piątek

16.30-17.30

wtorek
czwartek

9.30-11.00

***
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MINIONY 2019 ROK
Wchodząc z nadzieją w Nowy
2020 Rok, oglądamy się raz jeszcze
wstecz, by objąć spojrzeniem miniony
czas, zobaczyć łaski, jakich dostąpiliśmy i za nie gorąco Bogu dziękować.
A był to kolejny bardzo dobry rok
dla naszej wspólnoty parafialnej zarówno pod względem gospodarczym,
jak i duszpasterskim!
Powierzony naszej pieczy kościół
parafialny z roku na rok pięknieje.
W ostatnim czasie udało się odrestaurować epitafia znajdujące się w prezbiterium oraz portale do kaplicy
Matki Boskiej Bolesnej i do przedsionka zakrystii. Równolegle wykonane zostały prace w obrębie elewacji.
Wyremontowano schody kamienne
i drzwi wejściowe. Swój blask odzyskały poruszające epitafia, jak również
malowidło ścienne, wyobrażające
modlitwę Chrystusa w Ogrójcu. Tegoroczny remont kosztował przeszło
265 tys. zł, z czego niecałe 20 tys.
pokryliśmy sami, natomiast reszta
pochodziła z dotacji z NFRZK
i z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.
Wykonany został projekt przebudowy
i nadbudowy plebanii poprzedzony
ekspertyzą konstrukcyjną za łączną
kwotę 52 tys. zł.
W kościele został założony monitoring za cenę 15 tys. zł, zamontowano dodatkową nagrzewnicę za 4 tys.
zł, by było bezpiecznie i ciepło, by
można było spokojnie się modlić.
A Niebo nam w tym pomaga!
W kaplicy bł. Hanny Chrzanow-

skiej pojawiły się dębowe tablice na
wota, ponieważ kolejne osoby dostępują tutaj szczególnych łask i wyrażają Bogu wdzięczność, przynosząc
dary.
Obok bł. Hanny Chrzanowskiej
mamy na wyciagnięcie ręki drugiego
potężnego Orędownika, św. Mikołaja,
cudotwórcę. Jego relikwie, przywiezione we wrześniu i uroczyście wprowadzone w grudniu 2019 roku, zostały
umieszczone w okazałym relikwiarzu
w kształcie biskupiej mitry, wykonanym na specjalne zamówienie za cenę
5,5 tys. zł. Koszt w całości pokryli
darczyńcy, szczęśliwi, że mogą coś
ofiarować Patronowi.
Relikwie św. Mikołaja będą od
tego roku wystawiane w każdy poniedziałek o godz. 17.00, aby wszyscy
mieli możliwość powierzenia się
Świętemu Ojcu, jak nazywają go
mieszkańcy włoskiego Bari. Zachęcamy do składania indywidualnych
próśb do puszki i za pośrednictwem
strony internetowej Parafii. Będą one
odczytywane podczas poniedziałkowej modlitwy różańcowej. Pierwszą,
najważniejszą i chyba najdroższą
sercu św. Mikołaja prośbą jest ta
o ożywienie wiary naszej i naszych
rodzin. Wszak bez niej jest się niczym
ślepiec, który nie tylko błądzi, ale też
na własne życzenie pozbawia się potężnej pomocy Nieba w sprawach
duchowych i doczesnych.
Dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosimy, aby nasza wspólnota
nadal się rozwijała i trwała w Nim!

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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