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NOWY ROK DUSZPASTERSKI
Nowy rok rozpoczynamy w odnowionym składzie duszpasterskim.
Decyzją Metropolity Krakowskiego
do pracy w naszej parafii został skierowany ks. dr Krzysztof Biros, który
z dniem 26 sierpnia przejął obowiązki
wykonywane dotąd przez ks. Mateusza Szymczyka. W drugiej połowie
września powitamy wśród nas
ks. Tomasza Szurka, kapłana Archidiecezji Łódzkiej, który będzie pomagał w pracy duszpasterskiej, łącząc ją
ze studiami na UPJPII.
Bądźmy wdzięczni Bogu za to,
że mamy kapłanów! Jak wyglądałoby
nasze życie bez nich? Św. Jan Maria
Vianney, proboszcz z Ars, mówił:
„Zostawcie parafię na dwadzieścia lat
bez księdza, a zagnieżdżą się w niej
bestie”. Kto wie, może stałoby się to
wcześniej…
Otoczmy naszych Kapłanów
modlitwą i życzliwością. Prośmy
o nowe powołania. W tej intencji
w każdy I czwartek miesiąca w naszym kościele odprawiana jest Msza
święta. Już dziś zapraszamy również
na Mszę św. z okazji imienin ks. Rafała Szczurowskiego i ks. Michała
Mroszczaka,
zamówioną
przez
Wspólnotę Różańcową w święto świętych Archaniołów, 29 września
o godz. 18.00.
***

❖

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Po wakacyjnej zmianie wracamy do
stałego porządku Mszy świętych.

niedziele
święta
święta
zniesione
dni powszednie

630, 8, 930,
11 (dla dzieci)
13, 15, 19
630, 715, 18, 19
30

630, 715, 18

Możliwość spowiedzi w dni powszednie od 6.30 do 7.10 i podczas Mszy
św. wieczornej , natomiast w niedziele
i święta podczas wszystkich Mszy św.
❖

NIEDZIELNA MSZA ŚW.
DLA DZIECI

Począwszy od niedzieli 5 września
serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami
na Mszę świętą o godz. 11.30, sprawowaną z ich udziałem. Ma ona pomóc dzieciom nawiązać relację
z Bogiem i znaleźć własne miejsce we
wspólnocie Kościoła.
❖

SCHOLA DZIEWCZĘCA

Jak smutna byłaby liturgia bez śpiewu! Jak nieswojo czułyby się na niej
zastępy anielskie, z którymi przecież
łączymy się w naszym uwielbieniu
Boga. Przypominają o tym słowa
kończące każdą z prefacji Mszy świętej: „Dlatego z Aniołami i Archaniołami i z wszystkimi chórami niebios

głosimy Twoją chwałę, z radością
wołając”.

usłyszała ten pełen radości śpiew
w chwili narodzin Jezusa. Czytamy
o tym w Ewangelii wg św. Łukasza
(Łk 2, 13). Do tego śpiewu przyłączyli
się pasterze, odkrywając magnalia
Dei. Czy przyłączysz się i Ty?

Nieprzypadkowo jednym z elementów
liturgii mszalnej jest śpiew responsoryjny, czyli taki, gdzie po każdej
zwrotce psalmu wyśpiewanej przez
kantora, wierni powtarzają jako refren
jeden werset. Legenda głosi, że zwyczaj ten został wprowadzony przez
Ignacego, trzeciego biskupa Antiochii
w Syrii, licząc od apostoła Piotra,
który ujrzał w wizji aniołów wznoszących hymny w naprzemiennym śpiewie ku czci Boga.

Pierwsze spotkanie scholi dziewczęcej odbędzie się w niedzielę
12 września o godz. 11.00 w kościele.
***
❖

NABOŻEŃSTWA STAŁE

Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się się w dni
powszednie o godz. 17.30 (w czwartek
o 17.00), w niedziele i święta o godz.
18.30. Minuty spędzone przed Panem
nigdy nie są stracone. Nie wiesz, co
mówić? Tym lepiej. Trwaj w ciszy
i wpatruj się w Tego, który Cię stworzył i odkupił. On może wszystko.
Kiedyś św. Jan Maria Vianney został
zapytany, co tak długo robi w kościele
przed Najświętszym Sakramentem.
Święty proboszcz z Ars odpowiedział:
„Nic. Ja patrzę na Niego, a On patrzy
na mnie”.
Dlaczego aniołowie śpiewają? To
należy do ich natury. Wpatrują się
w oblicze Boga, a poznając Go, wpadają w zachwyt, więc próbują w pieśniach wysłowić Jego piękno, dobroć,
dzieła, cuda, których dokonuje
w stworzeniu i w swoich Świętych.
A ponieważ temu pięknu, dobru, dziełom nie ma końca, aniołowie wciąż
dodają w swoich melodiach nowe
tony, stąd ich śpiewy nigdy nie są
jednostajne a całe niebo nieustannie
rozbrzmiewa chwałą Boga. Ziemia

Nowenna do św. Mikołaja odprawiana jest w poniedziałki o godz. 17.45.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiana będzie tak jak
do tej pory w środy, ale kwadrans
wcześniej, czyli o godz. 17.45.
Modlitwy
za
wstawiennictwem
bł. Hanny Chrzanowskiej prowadzone są w czwartki od godz. 17.00
przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem.
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Kolejny już rok wraz z bł. Hanną
wchodzimy w świat Psalmów. Wprowadza nas do niego wielki Przyjaciel
Błogosławionej, św. Jan Paweł II.

Od 2016 roku po Światowych Dniach
Młodzieży w Krakowie, Wspólnota
Hanna wychodzi na ulice Krakowa do
osób potrzebujących. Organizuje
święta z ubogimi (Boże Narodzenie,
Wielkanoc), współorganizuje Światowy Dzień Ubogiego w Krakowie,
Modlitwy za Zranionych, Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele oraz wiele mniejszych, ale ważnych
inicjatyw. W każdą środę o godz.
17.00 spotyka się w sali w budynku
plebanii (wejście od ogrodu) na
modlitwie oraz przygotowywaniu
posiłków i napojów, a następnie wychodzi do osób w kryzysie bezdomności. Filarami działań Wspólnoty Hanna są: modlitwa oraz ubodzy i osoby
wykluczone. Ważne wartości dla
Wspólnoty to: otwartość, piękno,
ekumenizm, jedność, cisza, empatia.
Wspólnota stara się realizować przesłanie Ewangelii w praktyce oraz
odpowiadać na wezwanie papieża
Franciszka, który wypowiedział zdanie: “Wyjdźcie ze swoich ograniczeń
i udajcie się na peryferie, a znajdziecie
tam Jezusa. Jest On bowiem obecny
w życiu brata, który cierpi i jest odrzucony”.
***

***
SPOTKANIA WSPÓLNOT
❖ WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA
Obecnie składają się na nią trzy róże
różańcowe, a więc 60 osób. Wspólnota jest otwarta- zapraszamy każdego,
kto chciałby włączyć się w modlitwę,
od najmłodszych do najstarszych.
Cieszymy się, że we wspólnocie są nie
tylko osoby indywidualne, ale także
małżeństwa, a nawet rodziny z dziećmi. Czekamy na następnych, którzy
pragną doświadczyć mocy różańca.
Spotkania odbywają się w I niedzielę
miesiąca i rozpoczynają Mszą św.
o godz. 8.00. W pozostałe dni każdy
modli się w zaciszu swojego domu,
rozważając jeden dziesiątek różańca.
Prosimy Boga w sprawach Kościoła
powszechnego, naszej Ojczyzny, Parafii i każdego z nas. W sposób szczególny modlimy się za kapłanów, zamawiając Msze św. w ich intencji.
Opiekunem jest ks. Proboszcz Józef
Gubała.
❖ ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
Najbliższe spotkanie odbędzie się we
wtorek 7 września i rozpocznie Mszą
św. o godz. 18.00. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcą rozważać
Słowo Boże i wprowadzać je w czyn.

❖

❖ WSPÓLNOTA HANNA
Jest świecką, katolicką wspólnotą
towarzyszącą osobom w kryzysie
bezdomności, ubogim, zranionym oraz
wykluczonym.

KANCELARIA PARAFIANA

poniedziałek
środa
piątek

16.30-17.30

wtorek
czwartek
sobota
niedziela
święta

9.30-11.00

kancelaria nieczynna

***
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Z biegiem lat udokumentowanych
cudów było coraz więcej. Na szczególną uwagę zasługuje rok 1751 ogłoszony przez papieża Benedykta XIV
Rokiem św. Józefa. Odnotowano
wówczas wyjątkowo dużo nadzwyczajnych łask, w tym uzdrowienie
z choroby zakaźnej kilkuset mieszkańców Koźminka oddalonego od
Kalisza nieco ponad 20 km. Dowiedziawszy się o tym, arcybiskup gnieźnieński polecił kapitule kaliskiej odprawianie przed obrazem uroczystych
nabożeństw. Cudów wciąż przybywało. Zaledwie kilka lat później obraz
został uznany za łaskami słynący,
a w 1770 roku za „imago miraculosa”cudowny. Potwierdził to Watykan
i zezwolił na koronację obrazu.
***

PIELGRZYMKA PARAFIALNA
DO SANKTUARIUM
ŚW. JÓZEFA W KALISZU
„ITE AD JOSEPH”
W trwającym Roku św. Józefa
pragniemy wyruszyć na pielgrzymkę
autokarową do jednego z głównych
miejsc jego czci w Polsce - do kaliskiego sanktuarium, gdzie od XVII
wieku kwitnie jego kult. Miejsce
wybrał sam św. Józef! Wszystko
zaczęło się w 1670 roku od prywatnego objawienia. Otóż jeden z mieszkańców podkaliskiej wsi Szulec od
wielu lat cierpiał z powodu paraliżu.
Udręczony chorobą i świadomością,
że jest ciężarem dla domowników,
usilnie prosił Boga, by zakończył jego
życie. Następnej nocy przyszedł do
niego nie kto inny, lecz św. Józef
z poleceniem, aby kazał namalować
obraz przedstawiający jego wraz
z Maryją prowadzących za ręce Dziecię Jezus, a ponad nimi Ducha Świętego i Boga Ojca wypowiadającego
słowa: „Idźcie do Józefa”. Chory miał
następnie oddać obraz do pobliskiej
kolegiaty, a w zamian miał dostąpić
uzdrowienia. Tak się też stało. Gdy
tylko pokazano mu obraz i podano do
uczczenia, paraliż całkowicie ustąpił.
Wieść o cudzie szybko rozniosła się
po okolicy. Oddany do kolegiaty obraz z każdym dniem przyciągał coraz
więcej ludzi, najczęściej tych, co
dźwigali krzyż choroby i przybywali
prosić św. Józefa o wstawiennictwo.
O tym, że się nie zawiedli, świadczyły
ofiarowane przez nich wota.

Pielgrzymka odbędzie się w sobotę
25 września. Wyjazd o godzinie 5.00
rano, tak, abyśmy dotarli do oddalonego o blisko 300 km Kalisza około
godz. 10.00. W programie zwiedzanie
sanktuarium, modlitwa przed cudownym obrazem, a w samo południe
Msza św. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Częstochowie, powierzając nasze radości i troski również
Czarnej Madonnie. Powrót do Krakowa około godz. 20.00.
Koszt 90 zł. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy w kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania i dodatkowo w niedzielę w zakrystii.
***
Idźcie do Józefa, On wam dopomoże,
łaski wam wyjedna, Miłosierdzie Boże.

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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