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Rozpoczęcie roku szkolnego 
 

Msze św. na rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego.: 
- Zespół Szkół nr 1:  
2 września godz. 10.00 

- VIII Liceum Ogólnokształcące 
2 września godz.11.00 
- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4  
oraz Gimnazjum „Inspiracja”  
3 września godz. 8.00.  

 

Możliwość spowiedzi pół godziny 
przed każdą Mszą św.  
Msza św. na rozpoczęcie roku szkol-
nego dla Szkoły Podstawowej nr 3 
zostanie odprawiona 2 września 
o godz. 8.30 w kościele OO. Karmeli-
tów Bosych przy ulicy Rakowickiej. 

 

Fundusz „na zeszyty” 

 

Wszystkim duszpasterzom i ofia-
rodawcom składamy serdeczne po-
dziękowania za zaangażowanie 
w zbiórkę funduszy na rzecz zakupu 
zeszytów dla dzieci z  ubogich  rodzin 
naszej parafii.  

Osoby potrzebujące prosimy 
o zgłaszanie się w kancelarii parafial-
nej w godzinach urzędowania. Pomoc 
będzie wydawana  za okazaniem para-
gonów. 

 Jednocześnie zwracamy się 
z prośbą o pomoc w dotarciu do ro-
dzin w trudnej sytuacji materialnej, 
mających na utrzymaniu dzieci 
w wieku szkolnym. 

Informacje parafialne: 

   Przypominamy godziny otwarcia 

kancelarii parafialnej: 

PN :                           16.00 – 18.00 

WT: 9.00 – 11.00  i  16.00 – 18.00 

ŚR  :                          16.00 – 18.00 

CZ : 9.00 – 11.00 

PT  : 9.00 – 11.00  i  16.00 – 18.00  
(w I piątki miesiąca kancelaria czynna 
tylko rano). W niedzielę i święta kan-
celaria nieczynna. 

Msze św.: 

Porządek Mszy świętych w ciągu 

roku pozostaje bez zmian. W nie-

dziele i święta: godz. 6.30, 8.00, 9.30, 

11.30, 13.00, 15.00 i 19.00.  
Msza św. o godz. 11.30 jest sprawo-
wana z myślą o dzieciach.  

 
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im, do 
takich bowiem należy królestwo 
Boże” (Mk 10,14).  

Wielu rodziców uważa, że dziecku 
nie jest potrzebny kontakt z Bogiem, że 
na wychowanie religijne przyjdzie 
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czas, kiedy dziecko będzie mogło to 
zrozumieć. Taki pogląd jest nie tylko 
niesłuszny, ale i niebezpieczny dla 
prawidłowego rozwoju religijnego. 

Otóż, jak często podkreśla biskup 
Antoni Długosz, nie bez przyczyny 
ochrzczony przez media „biskupem od 
dzieci”, najważniejsza formacja reli-
gijna przebiega do siódmego roku 
życia a przeżycia z wczesnego dzie-
ciństwa wywierają ogromny wpływ na 
całe późniejsze wychowanie.  

Nawet maleńkie dziecko znajduje 
się w jedności z otoczeniem, jest więc 
włączone najpierw w życie duchowe 
matki, a potem obojga rodziców. Od-
czuwa szczególny moment skupienia 
rodziców w czasie modlitwy, oswaja 
się także z rytmem Mszy świętej, włą-
cza słowa modlitw do zasobu własnej 
mowy. Musimy sobie uświadomić, że 
tak szybko już nigdy nie będzie się 
uczyło! 
Oczywiście struktura Mszy świętej, 
adresowana do dorosłych, jest zbyt 
trudna dla dzieci. Stąd zachęcamy do 
przyprowadzania ich na Mszę św. im 
dedykowaną. Pomoże im to nie tylko 
poznać Jezusa, ale też nawiązać przy-
jaźń z Nim, a w przyszłości osiągnąć 
dojrzałą wiarę.  

Już 8 września podczas Mszy św. 
o godz. 11.30  każde dziecko otrzyma 
specjalną książeczkę, którą będzie 
uzupełniało w kolejne niedziele roku 
liturgicznego oraz w pierwsze piątki 
miesiąca. 
[Tekst pisany kursywą pochodzi z materiałów 

Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum, 

Poznań 2004] 

Msze święte w dni powszednie: 
godz. 6.30, 7.15 i 18.00 oraz dodat-
kowo w pierwsze piątki miesiąca 
Msza św. dla dzieci o godz. 17.00 
 

 

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. 

(List św. Jakuba 5,14-16) 

W każdy pierwszy piątek i pierw-

szą sobotę miesiąca w godzinach 

porannych kapłani odwiedzają cho-

rych, uprzednio zgłoszonych w kance-

larii 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 przypadkach kapłani 

odwiedzają chorych na wezwanie. Nie 

bójmy się prosić o sakrament namasz-

czenia chorych! Wbrew obiegowym 

opiniom nie jest on przeznaczony 

wyłącznie dla umierających. Sakra-
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ment ten ma przynieść choremu ulgę 

w cierpieniu lub uzdrowienie. 

Zanim powiadomimy księdza, 

przygotujmy mieszkanie. Uporząd-

kujmy pokój. Stół, na którym kapłan 

położy święte oleje i Najświętszy 

Sakrament nakryjmy białym obrusem. 

Podobnie jak podczas kolędy ustawmy 

krzyż i zapalmy świece. Jeśli dyspo-

nujemy wodą święconą, umieśćmy ją 

również razem z kropidłem na stole. 

Zgłoszenia można dokonać telefo-

nicznie. Najlepiej jednak przyjść po 

kapłana osobiście, by wskazać mu 

najkrótszą drogę z kościoła do domu 

chorego.  
 

Bierzmowanie 
 

Młodzież klas trzecich gimnazjum 
z terenu parafii jest objęta co-
tygodniowym przygotowaniem do 
sakramentu bierzmowania. 

Rozpoczęcie katechez przed 

bierzmowaniem będzie miało miejsce 

w niedzielę 22 września podczas 

Mszy św. o godz. 9.30.  
W ramach przygotowania do 

bierzmowania, począwszy od paź-
dziernika, w I-sze piątki m-ca zapra-
szamy młodzież klas gimnazjalnych 
od I – III do uczestnictwa w Mszach 
św. o godz. 17.00 lub 18.00. Wcze-
śniej zachęcamy do Spowiedzi św. – 
pół godziny przed Mszą św.  

 

WAŻNE WRZEŚNIOWE 

ŚWIĘTA 

3 wspomnienie św. Grzegorza 

Wielkiego, papieża i doktora 

Kościoła 

8 Święto Narodzenia NMP 

9 wspomnienie naszej para-

fianki bł. Anieli Salawy  

12 wspomnienie Najświętszego 

Imienia Maryi 

13 Nabożeństwo Fatimskie 

(początek jak zawsze o 18.00 – 

Msza św. a po niej nabożeń-

stwo różańcowe) 

14 Święto Podwyższenia Krzyża  

Świętego (odpust w Sanktu-

arium w Krakowie –Mogile, 

szczegóły na afiszach) 

15 wspomnienie NMP Bolesnej 

18 Święto św. Stanisława Kostki  
patrona Polski, dzieci i mło-

dzieży oraz Katolickiego Sto-

warzyszenia Młodzieży 

21 Święto św. Mateusza 

Apostoła i Ewangelisty 

28 wspomnienie św. Wacława,  

patrona Katedry na Wawelu 

29 Święto Świętych Archaniołów 

Michała, Gabriela i Rafała 

  
Komunikat dotyczący 

prac remontowych w kościele 

parafialnym św. Mikołaja 
  

Wszystkich Parafian i ludzi dobrej 

woli pragniemy poinformować, że po 

trwającym blisko dwa lata remoncie 

konstrukcyjnym, mającym na celu 

zabezpieczenie naszej świątyni, przy-

stąpiliśmy do uporządkowania instala-

cji elektrycznej oraz prac konserwa-

torskich i restauratorskich. 

 W zamierzeniu mają one usunąć 

nieuniknione zniszczenia tynków, 

powstałe w wyniku prowadzonych 

robót budowlanych. Nie bez znaczenia 

jest również możliwość przywrócenia 

pierwotnej świetności wnętrzu, deko-

rowanemu neorenesansową polichro-

mią, wykonaną pod koniec XIX wieku 

przez ucznia Jana Matejki, Piotra 

Nizińskiego. Zdaniem ekspertów 
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istnieje możliwość częściowego od-

słonięcia tego malowidła, a tam, gdzie 

to konieczne, rekonstrukcji. 

Przyznana w tym roku dotacja, 

o którą ubiegaliśmy się w NFRZK 

oraz w Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, pozwoliła na 

rozpoczęcie prac w nawie południo-

wej. Jak zawsze w takich wypadkach, 

niezbędny jest wkład własny Parafii.  

Przy tej okazji wyrażamy 

wdzięczność każdej osobie, która 

w jakikolwiek sposób przyczynia się 

do pomyślnego przebiegu prac, jak 

również ich sfinansowania. Wszyscy 

pragnący wesprzeć materialnie to 

dzieło mogą składać dobrowolne ofia-

ry na tacę w II niedzielę każdego 

miesiąca tzw. inwestycyjną lub do-

konać wpłaty na numer konta za-

mieszczony poniżej.  

Za wszelkie wsparcie tej inicjaty-

wy składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

Kapliczka Matki Bożej 

Fatimskiej 
W miesiącu wrześniu przypada 

jedno święto i dwa wspomnienia Naj-

świętszej Maryi Panny. W naszej 

Parafii czcimy Ją dodatkowo w Jej 

wizerunku Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w każdą środę podczas Mszy 

św. o godz. 18.00 , a także od maja do 

października, zawsze trzynastego dnia 

miesiąca, dla upamiętnienia objawień 

fatimskich.  

Z przykrością informujemy, że 

w niedzielę 25 sierpnia figura MB 

Fatimskiej, zdobiąca aż do tej pory 

przykościelną kapliczkę, spłonęła od 

zapalonych zniczy. Apelujemy o za-

chowanie wzmożonej ostrożności, 

gdyż uniwersytecki kościół św. Miko-

łaja, pozostawiony nam przez naszych 

ojców, jest naszym wspólnym dzie-

dzictwem.  

Jednocześnie zwracamy się z proś-

bą do wszystkich czcicieli Matki Bo-

żej Fatimskiej o ufundowanie nowej 

figury. Nie jest to możliwe z ofiar 

składanych na tacę, gdyż te pozwalają 

jedynie na pokrycie rachunków elek-

trycznych i gazowych oraz na bieżące 

utrzymanie naszego zabytkowego 

kościoła.  

 

 

 

Redaguje parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77 
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