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XXIV DZIEŃ 

 ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

2 lutego 

ADOPTUJ SIOSTRY KARMELITANKI! 

 

W święto Ofiarowania Pańskiego 

Kościół od lat otacza szczególną mo-

dlitwą i wspiera materialnie osoby, 

które poświęciły się Bogu bez reszty, 

wstępując do zakonów kontemplacyj-

nych. Jednym z nich jest Zakon Mni-

szek Bosych Najświętszej Maryi Pan-

ny z Góry Karmel, potocznie zwany 

karmelitankami bosymi. Siostry żyją 

tuż obok nas w samym centrum Kra-

kowa przy ulicy Kopernika 44, 

w klasztorze którego uroczyste otwar-

cie miało miejsce blisko 300 lat temu 

(26 lipca 1725 roku)! Powołaniem 

sióstr jest życie ukryte z Chrystusem 

w Bogu, za klauzurą, w przestrzeni 

modlitwy, samotności, komunii i ofia-

ry. Choć oddzielone od nas wysokim 

murem, nie zapominają o nas. Jeste-

śmy przecież jednym Kościołem, 

jedną rodziną! Nasz Ojciec Niebieski 

pragnie byśmy się wzajemnie wspiera-

li. Siostry z miłością wypełniają po-

wierzone im zadanie. Każdego dnia 

modlą się za tych, którzy zostali po 

drugiej stronie muru. Kiedy jest Ci 

trudno, gdy uginasz się pod ciężarem 

spraw, pomyśl, że jest ktoś, kto 

o Tobie pamięta. Z klasztoru codzien-

nie wznoszą się do Boga prośby 

w Twojej intencji! 

Chciejmy odwzajemnić się kar-

melitankom bosym i to nie tylko 

2 lutego, lecz przez okrągły rok. 

W jaki sposób? Wspierając je modli-

twą, a także w miarę możliwości do-

browolnymi ofiarami, bo choć siostry 

żyją bardzo skromnie, potrzebują 

chleba. Zdają się w tym wyłącznie na 

Boga, a On pragnie posłużyć się nami. 

Miejmy odwagę podzielić się tym, co 

mamy! Nie bójmy się – niczego nam 

nie braknie, a nawet wiele zyskamy. 

Podejmijmy na rok dzieło adopcji 

sióstr z możliwością przedłużenia!  

 

Adopcję można podjąć anonimowo 

(wszystkie potrzebne informacje 

będą zamieszczone w ulotkach 

wyłożonych w kościele św. Mikoła-

ja w święto Ofiarowania Pańskiego) 

lub imiennie, zgłaszając się w kan-

celarii parafialnej w godzinach 

urzędowania. 

Adopcja jest rodzajem  duchowej 

więzi z siostrami. Zobowiązujemy 

się do dowolnej, codziennej modli-

twy w intencji karmelitanek (przy-

kładowo może to być jedno Zdro-

waś Mario albo dziesiątek różańca 

w zależności od naszej hojności) 

a także w miarę możliwości do 

wspierania ich dobrowolnymi ofia-

rami. 

 

* * * 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZWIĄZANE 

Z KULTEM ŚWIĘTYCH 

 

W poniedziałek 3 lutego, we 

wspomnienie św. Błażeja, święce-

nie jabłek podczas każdej Mszy 

św.  
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W środę 5 lutego błogosławieństwo 
wody, chleba i soli ku czci św. Agaty 
podczas każdej Mszy świętej. Mają 
się one stać pomocą od klęski ognia 
i innych przeciwności. 

* * * 
PARAFIALNY DZIEŃ CHOREGO 

9 lutego 

 

Msza św. połączona z możliwością 

przyjęcia sakramentu namaszczenia 

chorych oraz błogosławieństwem 

lurdzkim odbędzie się w kościele 

parafialnym w niedzielę 9 lutego 

o godz. 9.30. Osoby przystępujące 

do tego sakramentu powinny wcze-

śniej skorzystać z sakramentu poku-

ty. Kapłani będą spowiadać od godz. 

9.00. Prosimy o przyniesienie z sobą 

karteczek z wypisanym imieniem, 

nazwiskiem oraz adresem. Prosimy 

także o ułatwienie osobom chorym 

i starszym dotarcia do kościoła. 

 

Obchody DNIA CHOREGO są 

dobrą okazją by przypomnieć, że 

księża co miesiąc odwiedzają chorych 

w ich domach, by wysłuchać spowie-

dzi, rozgrzeszyć, udzielić Komunii 

Świętej, czasem namaszczenia. Każdy 

kapłan sprawujący sakramenty działa 

in persona Christi. Oznacza to, że 

wraz z jego przyjściem sam Jezus 

wchodzi pod dach chorego! Dotyka 

go, umacnia, uzdrawia duszę a czasem 

także ciało, zupełnie tak, jak to miało 

miejsce 2000 lat temu. Zaproszony, 

znów odwiedza czyjąś obłożnie chorą 

teściową, umierającą córkę, czy spara-

liżowanego przyjaciela. 

Zadbajmy o tych, którzy już sami 

nie wychodzą do kościoła! Zgłośmy 

ich w kancelarii parafialnej! Nasze 

zaniedbanie może mieć poważne kon-

sekwencje. Niestety w makularzach 

pogrzebów coraz częściej przy nazwi-

skach zmarłych pojawia się notatka: 

NIEZAOPATRZONY, w domyślne 

sakramentami. Jedno lodowate, zieją-

ce pustką, przeszywające zgrozą, 

oskarżające słowo. Pamiętajmy, nasz 

telefon może komuś pomóc otworzyć 

Niebo. 

* * * 
WSPOMNIENIE 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Z LOURDES 

 

Wspomnienie NMP z Lourdes 

przypada w rocznicę objawień Matki 

Bożej. Miały one miejsce 162 lata 

temu w mało znanej wówczas miej-

scowości na południu Francji u stóp 

Pirenejów. Wiemy, że Maryja ukazała 

się czternastoletniej Bernadetcie Soub-

irous, prostej córce młynarza, dziś 

świętej. Dziewczynka pochodziła 

z pobożnej i bardzo ubogiej rodziny, 

której stan materialny pozostawiał 

wiele do życzenia, co więcej, pogar-

szał się z dnia na dzień. Zaledwie 

cztery lata przed objawieniami rodzina 

musi opuścić młyn w Boly i przenieść 

się do nędznego, jednoizbowego-

mieszkania w Lourdes. Rodzice naj-

mują się do pracy, a Bernadetta 

przejmuje ich obowiązki w domu, 

zajmując się trójką młodszego rodzeń-

stwa. Jakby tego było mało, rok póź-

niej do Lourdes dociera epidemia 

cholery. Wiele osób zaczyna choro-

wać, w tym mała Bernadetta. Nie 

umiera, ale słabnie, zapadając na 

astmę oraz gruźlicę kości. Jest do-

brym, pojętnym dzieckiem. Mimo że 

późno rozpoczyna naukę w szkole, 
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szybko opanowuje sztukę czytania 

i pisania. 

Pamiętnego 11 lutego 1858 roku 

Bernadetta idzie nazbierać chrustu na 

opał nieopodal groty u podnóża skały 

Massabielle. Za chwilę ujrzy postać 

Pięknej Pani. Jeszcze nie wie, że to 

Matka Najświętsza przyjdzie prosić ją 

o post i modlitwę w intencji nawróce-

nia grzeszników, że jej rękami otwo-

rzy źródło, z którego wytryśnie woda 

uzdrawiająca chorych, że będzie nale-

gać, by wybudowano w tym miejscu 

kościół. 

Wzruszające jest to pierwsze spo-

tkanie z Maryją. Tak wspomina je 

Bernadetta: "Spojrzałam w stronę 

groty i zobaczyłam, że z jej wnętrza 

wypłynął złocisty obłok, a tuż za nim 

wyszła niezwykle piękna Pani. Nigdy 

tak pięknej nie widziałam! Miała białą 

szatę, biały welon, błękitny pasek 

i żółte róże na stopach. Od razu popa-

trzyła na mnie, uśmiechnęła się i po-

kazała mi, bym podeszła do Niej, jak 

gdyby była moją matką. Cały mój 

strach zniknął, ale wydawało mi się, 

że straciłam świadomość tego, gdzie 

jestem. Przecierałam oczy, zamykałam 

je, otwierałam, lecz Pani wciąż stała 

na tym samym miejscu, nadal uśmie-

chając się do mnie - aż zrozumiałam, 

że to wszystko nie jest złudzeniem. 

Nie myśląc o tym, co robię, wzięłam 

w ręce swój różaniec i uklękłam. 

Pani skinęła głową na znak aproba-

ty i sama także wzięła do rąk róża-

niec. Chciałam zacząć się modlić 

i próbowałam podnieść dłoń do czoła, 

by uczynić znak krzyża, lecz rękę 

miałam jakby sparaliżowaną. Dopiero 

gdy Pani się przeżegnała, ja mogłam 

zrobić to samo. Modliłam się, a Pani 

przesuwała paciorki różańca w pal-

cach, nie mówiąc nic. Dopiero na 

końcu każdego dziesiątka odmawiała 

ze mną Chwała Ojcu...”. 

Oto różaniec staje się nicią poro-

zumienia między Matką Najświętszą 

i Bernadettą. Nietrudno wyobrazić go 

sobie jako linę przewieszoną nad 

przepaścią. Chcąc przekazać wiado-

mość osobie znajdującej się po drugiej 

stronie, wystarczy doczepić liścik do 

liny i przeciągnąć. To może nieco 

staroświecki, ale skuteczny sposób 

komunikacji. 

Kreśląc znak krzyża, Maryja roz-

poczyna rozmowę a potem milczy. 

Nie jest jednak bierna, wszak przesu-

wa w palcach kolejne paciorki. Mil-

czy, bo jest zasłuchana w to, co jej 

córka mówi do Niej. Każde Zdrowaś 

Mario jest przecież pozdrowieniem 

i zarazem prośbą o pomoc Matki, o Jej 

wstawiennictwo: „módl się za nami 

grzesznymi teraz i w godzinę śmierci 

naszej. Amen”. Maryja milczy, bo na 
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nowo rozważa w sercu wszystkie 

tajemnice różańca i za każdą wychwa-

la Trójcę Przenajświętszą, odmawiając 

wspólnie z Bernadettą: „Chwała Ojcu 

i Synowi i Duchowi Świętemu, jak 

była na początku, teraz i zawsze i na 

wieki wieków. Amen”. 

Objawienia w Lourdes trwały pięć 

miesięcy. Ostatnie miało miejsce 

16 lipca. Za każdym razem Bernad-

etta przywoływała Maryję modlitwą 

różańcową.  
Nie wszyscy od razu uwierzyli 

w objawienia, lecz ci, którzy, dawszy 

im wiarę, przybyli do groty, modlili 

się żarliwie i obmyli w źródle, szybko 

zaczęli doznawać cudownych uzdro-

wień. Ktoś odzyskał wzrok, inny wła-

dzę w ręce, umierające dziecko po-

wróciło do życia,… 

Nadzwyczajne uzdrowienia zaczę-

ły przyciągać do groty Massabielle 

tysiące ludzi. Dziś Lourdes odwiedza 

5 milionów pielgrzymów rocznie! 

 

* * * 

Niezależnie od tego, gdzie Maryja 

objawia się: w Lourdes (1858), Gie-

trzwałdzie (1877), czy w Fatimie 

(1917), zawsze nakłania do modlitwy, 

która, jak obiecuje, nie pozostanie 

bezowocna. Różaniec, różaniec, 

różaniec… Jakaż moc musi w nim 

tkwić, skoro Maryja, chcąc nas rato-

wać, z takim uporem powtarza, aby-

śmy go odmawiali. Czy przyjmiesz to 

zaproszenie? Wciąż jeszcze możesz 

dołączyć do wspólnoty Żywego ró-

żańca.  

CODZIENNY RÓŻANIEC 

dni powszednie godz. 17.00 

kościół św. Mikołaja 

W poniedziałki jest on odmawiany 

przy relikwiach św. Mikołaja, na-

tomiast w czwartki przy relikwiach 

bł. Hanny Chrzanowskiej. 
 

Masz ważną intencję? Przynieś ją 

wypisaną na kartce i przekaż osobie 

prowadzącej. Pomodlimy się 

wspólnie! 
 

Chcesz dołączyć do wspólnoty 

różańcowej? Powiedz o tym osobie 

prowadzącej. 

 

* * * 

PIELGRZYMKA DO BARI 
Już wiadomo, że pielgrzymka 

dziękczynna za sprowadzenie relikwii 

św. Mikołaja odbędzie się w dniach 

30 września – 4 października br. 

Oprócz Bazyliki św. Mikołaja w Bari, 

gdzie znajdują się doczesne szczątki 

naszego Patrona, nawiedzimy szereg 

miejsc świętych: San Giovani Roton-

do, Monte Sant’Angelo, Lanciano 

i Manoppello. Koszt od osoby to 

1820 zł i 25 €. Ilość miejsc ograniczo-

na. Zapisy w kancelarii parafialnej. 
* * * 

ŚRODA POPIELCOWA 

26 lutego 

Porządek Mszy św. w kościele para-
fialnym: 630, 715, 18 i 19. Podczas 
każdej Mszy św. obrzęd posypania 
głów popiołem. 

 

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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