
Nasza Przyjaźń 

1935 XI     -     BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA   Styczeń 2019 Nr 404 

SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO 2019 ROKU! 

Drogim Parafianom i wszystkim 
modlącym się w naszym kościele 
pragniemy życzyć jeszcze większego 
otwarcia na Boga, bo tylko w Nim 
można znaleźć szczęście, tylko On 
może zaspokoić głód i pragnienia 
serca. Błogosławionego Nowego 
2019 Roku! 

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE 

 
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem 

w Judei za panowania króla Heroda, 

oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do 

Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo 

narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy 

bowiem jego gwiazdę na Wschodzie 

i przybyliśmy oddać mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził 

się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 

więc wszystkich arcykapłanów 

i uczonych ludu i wypytywał ich, 

gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu 

odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, 

bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, 

ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlich-

sze spośród głównych miast Judy, 

albowiem z ciebie wyjdzie władca, 

który będzie pasterzem ludu mego, 

Izraela». Wtedy Herod przywołał 

potajemnie Mędrców i wypytał ich 

dokładnie o czas ukazania się gwiaz-

dy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: 

«Udajcie się tam i wypytujcie staran-

nie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, 

donieście mi, abym i ja mógł pójść 

i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłu-

chawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 

gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 

szła przed nimi, aż przyszła i zatrzy-

mała się nad miejscem, gdzie było 

Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo 

się uradowali. Weszli do domu i zoba-

czyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 

upadli na twarz i oddali Mu pokłon. 

I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 

Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby 

nie wracali do Heroda, inną drogą 

udali się do swojej ojczyzny. Gdy oni 

odjechali, oto anioł Pański ukazał się 

Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź 

Dziecię i Jego Matkę i uchodź do 

Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; 

bo Herod będzie szukał Dziecięcia, 

aby Je zgładzić». On wstał, wziął 

w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się 

do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 

Heroda. Tak miało się spełnić słowo, 

które Pan powiedział przez Proroka: 

Z Egiptu wezwałem Syna mego 

(Mt 2, 1-13) 
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Ktoś powie, że to wszystko, co jest 

napisane powyżej, jest bez sensu. Bo 

zginęły bezbronne dzieci, które Herod 

kazał zamordować, bo nikt w Jerozo-

limie nie czekał na narodziny Jezusa 

w Betlejem, bo Herod dowiedział się 

o narodzeniu Mesjasza najpierw od 

pogańskich mędrców, a dopiero póź-

niej z pism, które zacytowali mu arcy-

kapłani i uczeni ludu. Bez sensu, bez 

sensu, bez sensu… Ten zwrot pojawia 

się w życiu każdego z nas. Wydarze-

nia w których uczestniczymy – to, co 

nas spotyka - wydaje się momentami 

pozbawione sensu i nadziei. Podobnie 

było w czasach, w których narodził się 

Jezus. Bardzo wyraźnie pokazuje to 

przytoczona ewangelia. Jednak Bóg 

się nie zraża; wchodzi w historię świa-

ta i dzięki swojej obecności sprawia, 

że staje się ona historią zbawienia.  

Zamordowane dzieci w Betlejem 

(chłopcy do drugiego roku życia) są 

pierwszymi męczennikami, o których 

przypomina nam Kościół 28 grudnia. 

Oddajemy im cześć jako świętym. Ich 

śmierć dla każdego z nas jest przypo-

mnieniem, że każdego dnia na całym 

świecie giną bezbronni ludzie tylko 

dlatego, że są uczniami Jezusa. Że 

wiara ma swoją wartość, skoro są 

ludzie, którzy poświęcają dla niej 

jeden z najważniejszych darów – swo-

je własne życie. Powyższy fragment 

przypomina nam także, że są na świe-

cie ludzie, którzy na Boga nie czekają. 

Żyją swoim własnym życiem (nie 

zawsze złym!), w którym z jakiś po-

wodów Bóg jest im niepotrzebny. 

Często są ludźmi ochrzczonymi 

(większość mieszkańców Jerozolimy 

należała do Narodu Wybranego!), 

zapomnieli jednak o Bogu, urządzili 

sobie życie bez Niego. To właśnie do 

nich Bóg kieruje swoje słowo, przez 

różnych ludzi, Słowo które wzywa do 

nawrócenia, do tego, aby zaprosili 

Boga do swojego życia. 

Mędrcy którzy przybywają do Betle-

jem, inną drogą wracają do swojej 

ojczyzny. Wracają przemienieni do-

świadczeniem spotkania z żywym 

Bogiem. Pomimo tego, że nie należeli 

do Narodu Wybranego, wracają jako 

ludzie wierzący. Jakimi ludźmi bę-

dziemy, gdy tego roku powrócimy 

z Betlejem do naszej codzienności? 

Czy doświadczenie spotkania Boga 

w Betlejem sprawi, że staniemy się 

ludźmi wierzącymi, a nasze życie 

częścią historii zbawienia?  

Ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 

 
KOLĘDOWANIE PARAFIALNE 

 
Parafialne spotkanie opłatkowe 

połączone z radosnym kolędowaniem 
odbędzie się w niedzielę 13 stycznia. 
Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 
15.00. Po niej przejdziemy do sali 
w piwnicach budynku plebanii (wej-
ście od ogrodu) na wspólne kolędo-
wanie, w którym pomoże nam schola 
Duchu Ogniu z Rudy Śląskiej. 
Niech każdy czuje się osobiście za-
proszony. 

* * * 
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PORZĄDEK WIZYTY 
DUSZPASTERSKIEJ 2018/2019 

27 XII Dwernickiego 

28 XII Grzegórzecka parzyste 
Ks. Gurgacza 
Wiślisko 

29 XII Grzegórzecka nieparzyste 
Sołtyka  
Bonerowska 

2 I Bujwida 
Radziwiłłowska 
Librowszczyzna 

3 I Rzeźnicza 
M. C. Skłodowskiej 
Zamenhofa 

4 I Botaniczna 

Kopernika 
Strzelecka 
Zygmunta Augusta 
Kurkowa 

5 I Blich 
Wielopole 
Westerplatte 
Lubicz 

7 I Masarska 

8 I Zyblikiewicza 5 (kl.I-IV) 
Ariańska 
Borowickiej 

9 I Zyblikiewicza 5 (kl.V-VII) 
Rakowicka 1-19 

10 I Rakowicka 20, 20a, 20b 
Zyblikiewicza bez nr 5 
Morsztynowska 

11 I Zyblikiewicza 5 (kl. VIII-
XI) 
Rakowicka 20 c do 43 b 
Olszańska 

12 I Kołłątaja 
Daszyńskiego 7,9,11,13,15 
Beliny-Prażmowskiego 

14 I Daszyńskiego 15a, 17,19 
 

15 I Siedleckiego 1,2,3,4,10 

16 I Siedleckiego 11,12,13 
Daszyńskiego 21,21a 
 

17 I Daszyńskiego 23,25 
 

18 I Blachnickiego 1,2,3,5,7 
Daszyńskiego 27,29 

19 I Blachnickiego 7a,8,9,10,11 

22 I Żółkiewskiego 

23 I Topolowa parzyste 4-28 

24 I Topolowa parzyste 30-52 

25 I Topolowa nieparzyste 
Daszyńskiego 8,12,16 

26 I Bosacka 
Daszyńskiego 
18,20,22,24,26 

28 I Daszyńskiego 28,30,32 

29 I Metalowców 

30 I W. Pola 
Dietla 

31 I  Łazarza 
Starowiślna 
Lubomirskiego 3-37 

1 II Lubomirskiego 39-51 

2 II Chodkiewicza 
Prochowa 

 
Ministranci i lektorzy powiadamiają 
o odwiedzinach kapłana, ale tylko te 
osoby, które w ostatnich dwóch latach 
przyjmowały kolędę. Nowych Para-
fian, osoby pominięte, jak również 
wszystkich, którzy nie mogą przyjąć 
wizyty duszpasterskiej we wskazanym 
terminie, prosimy o kontakt z kance-
larią parafialną. 

 

W niedzielę 27 stycznia zapraszamy 
na Msze święte w intencji odwiedza-
nych Parafian. Zostaną one odpra-
wione o godz.: 
630, 930, 1130, 13, 15 i 19. 

 

* * * 
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KURS OPIEKI NAD OSOBĄ 

 OBŁOŻNIE CHORĄ 

Kolejne spotkanie w ramach kursu 

opieki nad osobą obłożnie chorą 

odbędzie się w sobotę 26 stycznia 

o godz. 16.00 w sali konferencyjnej 

w piwnicach plebanii przy ul. Ko-

pernika 9. Tym razem poświęcone 

będzie rodzajom schorzeń. Kurs 

prowadzi dyplomowana pielęgniar-

ka, Pani Bernadetta Łacheta. Wstęp 

wolny. W miarę możliwości prosimy 

o partycypowanie w kosztach orga-

nizacyjnych przez złożenie dobro-

wolnej ofiary. 

 

* * * 
KLUB SENIORA 

PRZY PARAFII ŚW. MIKOŁAJA 

Po krótkiej przerwie wznowiona 

została działalność Klubu Seniora 

w nieco zmienionej formie.  

Otwarte dla wszystkich spotkania 

odbywają się w sali w piwnicach 

plebanii (wejście od ogrodu): 

• w poniedziałki i wtorki 

od 1000 do 1400 

• w czwartki od 1300 do 1700.  

To doskonała okazja, żeby urozmai-

cić czas, pobyć w gronie rówieśni-

ków, wypić filiżankę gorącej kawy 

czy herbaty, porozmawiać, wspólnie 

rozwijać zainteresowania… 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 

* * * 

MINIONY 2018 ROK 
 

Wchodząc z nadzieją w Nowy 

2019 Rok, oglądamy się raz jeszcze 

wstecz, by objąć spojrzeniem miniony 

czas, zobaczyć łaski, jakich dostąpili-

śmy i za nie gorąco Bogu dziękować. 

A był to bardzo dobry rok dla na-

szej wspólnoty parafialnej! Byliśmy 

świadkami beatyfikacji Hanny Chrza-

nowskiej, która pozostała wśród nas 

i za nami oręduje. Jej kult rozszerza 

się nie tylko w Polsce, ale i na świe-

cie. Nasz kościół parafialny otworzył 

się - stał się miejscem pielgrzymek 

osób, z którymi możemy się wspólnie 

modlić i dzielić świadectwem wiary. 

Bł. Hanna pomaga nam niewąt-

pliwie od strony duchowej, ale też 

materialnej, otwierając serca Darczyń-

ców. Dzięki złożonym ofiarom mogli-

śmy ukończyć na czas zasadniczą 

część remontu konserwatorskiego 

kościoła, zarówno w jego wnętrzu jak 

i na zewnątrz, a także zabezpieczyć 

ściany fundamentowe plebanii i wika-

rówki, które od lat ulegały systema-

tycznemu zawilgoceniu i zagrzybie-

niu.  

Parafia wzbogaciła się o wspania-

łe dary: pamiątkowy obraz Matki 

Boskiej Ostrobramskiej, barokowy 

kielich i monstrancję, tron pod mon-

strancję, 20 ornatów, świecznik, lich-

tarze, nowe klęczniki i sedilia a także 

obrusy i nakrycia ołtarzy. 

Dziękujmy za to Bogu, prosząc 

aby nasza wspólnota nadal się rozwi-

jała i trwała mocno 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/ 

http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

