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RORATY w naszym kościele para-

fialnym są odprawiane od ponie-

działku do soboty o godz. 630 rano. 

W tym roku mają one piękną oprawę 

muzyczną, którą zapewnia schola 

dorosłych z Parafii pw. św. Józefa 

w Krakowie – Podgórzu. 

Dzieci zapraszamy na roraty 

w poniedziałki, środy i piątki na 

godz. 18.00. 

* * * 

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 

KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 

 

DZIEŃ ODPUSTU 

Suma odpustowa zostanie odpra-

wiona w poniedziałek 6 grudnia 

o godzinie 18.00. Przewodniczył jej 

będzie ks. dr Paweł Gawron, Dzie-

kan Dekanatu Kraków – Kazimierz 

 

WARUNKI UZYKANIA ODPUSTU 

ZUPEŁNEGO 

Warunki zwykłe: 

 spowiedź sakramentalna (lub stan 

łaski uświęcającej) 

 przyjęcie Komunii św. 

 modlitwa w intencjach Ojca św. 

 wyrzeczenie się przywiązań do 

jakiegokolwiek grzechu, nawet 

powszedniego 

Wykonanie konkretnego dzieła – 

w przypadku odpustu parafialnego 

jest nim pobożne nawiedzenie kościo-

ła oraz odmówienie w nim modlitwy 

Ojcze nasz  i Wierzę w Boga.  
 

* * * 

 

ZŁOTE KULE ŚW. MIKOŁAJA 

Chyba każdej Parafiance i każde-

mu Parafianinowi „od św. Mikołaja” 

w Krakowie znana jest historia opo-

wiadająca o niezwykłej formie pomo-

cy jaką zwykł stosować nasz Patron. 

Zanim święty został czcigodnym bi-

skupem z długą brodą, jako młodzie-

niec odziedziczył ogromną fortunę po 

rodzicach. Postanowił, że posłuży mu 

ona do czynienia ludzi szczęśliwymi. 

Pewnego razu dowiedział się, że trzy 

panny z sąsiedztwa nie mogą wyjść za 

mąż, nie mają bowiem odpowiedniego 

posagu. Istniało realne niebezpieczeń-

stwo, że panny skończą delikatnie 

mówiąc… na ulicy. Wtedy wydarzyło 

się coś nadzwyczajnego. Mikołaj, 

wiele się nie namyślając, spakował 

trzy dość pokaźne złote kule i pota-

jemnie, pod osłoną nocy podrzucił 

każdej z panien niezwykły podarek. 

Kule były na tyle wartościowe, że 

każda z panien mogła dobrze wyjść za 

mąż, wnosząc pokaźny posag. Historia 

ta zapoczątkowała zwyczaj obdaro-

wywania się prezentami w dniu 

wspomnienia świętego Mikołaja – 

czyli w czasie naszego odpustu para-

fialnego. 

W obliczu niepokojów społecz-

nych, zamętu, w czasach kiedy zło 

nazywa się dobrem, a dobro złem nie 

możemy pozostawać bierni. Trzeba 

działać i w dalszym ciągu nieść kaga-

nek Bożej oświaty i nadziei na wzór 

św. Mikołaja.  

Parafia świętego Mikołaja wraz 

z Duszpasterzami, ramię w ramię ze 
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Wspólnotą Rodzin Karmelitańskich 

pragnie już drugi raz z rzędu zapropo-

nować formę pomocy, dzięki której 

każdy z nas będzie mógł podążyć 

śladami naszego Patrona. 

Od 5 grudnia do 6 stycznia w naszym 

kościele będzie można znaleźć kufer 

świętego Mikołaja, w którym znaj-

dziemy złote kule. Każdy, kto chce 

wziąć udział w akcji może zabrać do 

domu taką złotą kulę. W kuli znajdzie 

propozycję konkretnej pomocy dla 

domu pomagającego dzieciom niepeł-

nosprawnym lub matkom spodziewa-

jącym się przyjścia na świat takiego 

dziecka. Pomoc w formie dobrowol-

nych datków będzie można przekazać 

za pośrednictwem przelewu prosto na 

konto takiej organizacji. Datki nie 

muszą być ogromne… wystarczy 20 – 

50 złotych. W pojedynkę możemy 

niewiele, ale razem jesteśmy w stanie 

zdziałać cuda! Złota kula zaś, niech 

zawiśnie jako ozdoba na tegorocznej 

choince. Niech będzie znakiem dobre-

go uczynku towarzyszącym nam przez 

cały Adwent i okres Świąt Bożego 

Narodzenia… 

Złote kule można podarować także 

w formie wirtualnej – wpłacając na 

konto parafii dobrowolną ofiarę w 

tytule koniecznie wpisując hasło „Zło-

te Kule św. Mikołaja”. Dane do prze-

lewu: 

Numer konta parafii: 

PeKaO S.A. III O/Kraków 

58 1240 2294 1111 0000 3723 4113 

Dla przelewów zagranicznych: 

PL 58 1240 2294 1111 0000 3723 

4113 

Kod SWIFT: PKOPPLPW 

Kod SWIFT 11-znakowy: 

PKOPPLPWXXX 

Historia lubi się powtarzać, także ta 

odległa, związana z naszymi patrona-

mi. Dziś także Ty MOŻESZ ZOSTAĆ 

ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM i jeszcze 

nigdy nie było to takie proste. Wystar-

czy, że podarujesz dzieciom złotą 

kulę, która sprawi, że w święta pojawi 

się uśmiech na ich promiennych twa-

rzach. Serdecznie zachęcamy do wzię-

cia udziału w akcji. Prosimy także  

o modlitwę, aby to dobre dzieło wzra-

stało i stało się chlubą naszej parafii 

i królewskiego Krakowa. 

Ks. Michał Mroszczak 

* * * 

SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY  

OPŁATKI, ŚWIECE CARITAS 

Będą do nabycia po wszystkich 

Mszach św. w niedzielę 5 grudnia. 

Tradycyjnie dla każdego przygoto-

waliśmy słodki prezent- pierniko-

we serce od św. Mikołaja ze złotą 

myślą innego wielkiego Pasterza, 

bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. 
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8 GRUDNIA 

W uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP serdecznie zapra-

szamy na dodatkową Mszę św. 

sprawowaną w samo południe, 

w godzinie łaski. Tego dnia koń-

czy się ogłoszony przez papieża 

Franciszka Rok św. Józefa. 

* * * 

Każde święto maryjne jest okazją, 

by zaprosić wszystkich, do tej pory 

niezdecydowanych czy też nieprzeko-

nanych, do sięgnięcia po różaniec, 

najlepiej we wspólnocie. Nieprzypad-

kowo Maryja wciąż nad do tego na-

kłania, potwierdzając skuteczność tej 

modlitwy wielkimi łaskami. 

Powoli kończy się rok, w którym 

obchodzimy 400. rocznicę zwycięskiej 

bitwy pod Chocimiem. Nie wszyscy 

wiedzą, że uratowała ona Europę 

przed zalewem islamu. Bitwa ta na-

zywana jest „polskim Lepanto”. 

Armia Rzeczpospolitej odpierała atak 

wojsk tureckich przez ponad miesiąc. 

Przełom przyszedł w dniu, w którym 

krakowianie wyszli na miasto w pro-

cesji różańcowej, błagając Maryję 

o pomoc. Tej samej nocy w odległym 

Chocimiu hetman Lubomirski, który 

od 6 dni pertraktował z Turkami 

o pokój, ale nie mógł przyjąć ich wa-

runków, bo były dla Polski hańbiące, 

miał widzenie Matki Najświętszej. 

Usłyszał od Niej jedno słowo: WY-

TRWAŁOŚĆ. To wystarczyło. 

Ukląkł, podziękował za radę, a naza-

jutrz postawił Turkom twarde warunki 

pokoju, mimo że nie miał już jak wal-

czyć, bo w obozie pozostała mu tylko 

jedna beczka prochu. Swoją nieustę-

pliwą postawą tak zaimponował wiel-

kiemu wezyrowi, że ten proponował 

coraz łagodniejsze warunki, aż wresz-

cie po trzech dniach przyjął żądania 

Lubomirskiego. 

* * * 

Wspólnota różańcowa spotyka się 

w pierwszą niedzielę miesiąca na 

Mszy św. o godz. 8.00. W pozostałe 

dni każdy odmawia indywidualnie 

jeden dziesiątek różańca. Zapisy 

w kancelarii parafialnej. 

 

* * * 

14 GRUDNIA 

ODPUST KU CZCI ŚW. JANA 

OD KRZYŻA 

w kościele Sióstr Karmelitanek 

Bosych przy ul. Kopernika 44 

Siostry serdecznie zapraszają na 

uroczyste Msze święte, którym 

przewodniczyć będą o godz. 6.30 

OO. Karmelici Bosi, natomiast 

o godz. 17.00 ks. prof. Robert Woź-

niak z UPJPII.  

* * * 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

Kapłani będą odwiedzać chorych 
w sobotę 18 grudnia. Bardzo pro-
simy o zgłoszenia w kancelarii 
parafialnej pod numerem telefonu 
12 431 22 77. 

* * * 

WIZYTA KOLĘDOWA 

Z uwagi na pogarszającą się 

w ostatnim czasie sytuację epide-

miczną, wzorem ubiegłego roku 

kapłani udadzą się z wizytą duszpa-

sterską wyłącznie do osób, które 

o to poproszą, telefonując do kance-

larii parafialnej lub wypełniając 

formularz na stronie internetowej 

parafii. 
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY  

PRAC REMONTOWYCH 

W bieżącym roku wykonane zo-

stały prace odkrywkowe w kaplicy 

Matki Boskiej Bolesnej. Przeprowa-

dzono również konserwację we-

wnętrznych drzwi prowadzących do 

kaplicy i do kruchty, a także rozpoczę-

to renowację stalli północnych. Stalle 

zostały odczyszczone, a obecnie trwa 

proces ich odgrzybiania. Obrazy 

i elementy dekoracyjne zostały prze-

wiezione do pracowni Firmy Konser-

watorskiej Piotr Białko, gdzie zostały 

poddane renowacji. Dofinansowanie 

tych prac z NFRZK wyniosło w bie-

żącym roku blisko 260 tys. zł, a wy-

magany wkład własny Parafii to od-

powiednio 10 i 15 %. Wpłaciliśmy już 

14 114,25 zł, a w grudniu musimy 

uiścić pozostałe 18 844,99 zł. 

Niezależnie rozpoczęliśmy remont 

budynku plebanii. W planach jest 

adaptacja strychu a docelowo nadbu-

dowa nad istniejącą przybudówką. 

Pozwoli to na przygotowanie czterech 

mieszkań dla kapłanów, tak aby 

w przyszłości można było wynająć 

więcej pomieszczeń na wikarówce. 

Całe przedsięwzięcie jest bardzo 

kosztowne i będzie realizowane eta-

pami na przestrzeni kilku lat.  

Po uzyskaniu wszystkich ko-

niecznych pozwoleń i przeprowadze-

niu w czerwcu br. postępowania prze-

targowego, wyłoniony został wyko-

nawca, firma Real Invest, z ofertą na 

kwotę brutto 1 108 147,01 zł. Z uwagi 

na niesprzyjające warunki pogodowe, 

tegoroczne prace obejmujące remont 

dachu rozpoczęły się dopiero wczesną 

jesienią, ale już szczęśliwie dobiegły 

końca. Całkowity koszt według wyce-

ny z maja ma wynieść 210 304,57 zł, 

niemniej z uwagi na znaczący wzrost 

cen materiałów spowodowany infla-

cją, a także na konieczność wykonania 

dodatkowych prac nieuwzględnionych 

przez projektanta w kosztorysie, może 

pojawić się różnica. Dofinansowanie 

z NFRZK wyniesie 88 327,92 zł (co 

stanowi 42 % poniesionych kosztów), 

pozostałe 121 976,65 zł Parafia musi 

wnieść sama z początkiem grudnia 

br. 

W przyszłym roku planowany jest 

remont elewacji północnej i zachod-

niej. Jest to zadanie na kwotę 

436 402,20 zł z przyznaną dotacją 

z NFRZK w wysokości 183 288,92 zł. 

Parafia nie udźwignie tak dużego 

wkładu własnego, stąd złożony został 

wniosek o dofinansowanie z budżetu 

Gminy Miejskiej Kraków. Wybór 

elewacji nie jest przypadkowy – cho-

dzi o jak najszybsze zapewnienie 

estetycznego wyglądu budynku pleba-

nii od strony kościoła.  

Wszystkim, którzy swoimi ofia-

rami wspierają prace remontowe 

z całego serca dziękujemy, zapewnia-

jąc o stałej pamięci modlitewnej. 

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/

