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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

3 czerwca 

 

 
 

Przebieg procesji: 

Tegoroczną procesję rozpoczniemy 

Eucharystią o godz. 15.00 w kościele 

parafialnym św. Mikołaja przy ulicy 

Kopernika 9. Po Eucharystii udamy 

się do kościoła Niepokalanego Po-

częcia NMP XX. Misjonarzy, następ-

nie do kościoła SS. Karmelitanek 

Bosych, skąd ulicą Kopernika wró-

cimy do kościoła parafialnego, za-

trzymując się przy Bazylice Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa 

OO. Jezuitów. Prosimy o asystę dzie-

ci do sypania kwiatów. 

 

* * * 

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
 

Przez cały czerwiec zapraszamy do 
udziału w nabożeństwach ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Będą się one odbywać w ramach 
codziennych adoracji Najświętszego 
Sakramentu, które rozpoczynają się 
w tygodniu o godz. 17.30, a w nie-
dzielę o godz. 18.30. W oktawie 
Bożego Ciała będą one miały charak-
ter szczególnie uroczysty, gdyż będą 
połączone z procesją eucharystyczną. 

 

* * * 

11 czerwca  
Podczas Mszy św. o godz. 18.00 
w Bazylice NSPJ przy ul. Kopernika 
26 będzie miał miejsce akt poświęce-
nia Narodu Polskiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa podobnie, jak uczy-
niono to 100 lat temu w tym samym 
miejscu. 

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
w tym roku nabożeństwo fatimskie 
w niedzielę 13 czerwca. Rozpocznie 
się ono Mszą św. o godz. 19.00. Na-
stępnie przejdziemy w procesji różań-
cowej wokół kościoła, niosąc feretron 
z figurą Matki Boskiej, tak jak to ma 
miejsce w odległej Fatimie.  

 

 
Tegorocznym nabożeństwom fatim-

skim przewodniczy ks. Michał Iwan, 
Prokurator Wyższego Seminarium Du-
chownego Archidiecezji Krakowskiej. 
W majowej homilii przypomniał nam 
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prośbę Matki Boskiej objawioną s. Łucji 
10 grudnia 1925 roku w Ponteverda 
w Hiszpanii, a dotyczącą praktykowania 
I sobót miesiąca. Tamtego dnia Maryja 
zjawiła się wraz z Dzieciątkiem Jezus. 
Pokazując s. Łucji swoje serce otoczone 
cierniami, powiedziała: „Córko moja, 
spójrz, Serce moje otoczone cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie przez bluź-
nierstwa i niewdzięczność stale mnie 
ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi 
radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami 
potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez 5 miesięcy 
w pierwsze soboty odprawią spo-
wiedź, przyjmą Komunię świętą, od-
mówią jeden różaniec i przez 15 mi-
nut rozmyślania nad tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć Mi będą 
w intencji zadośćuczynienia.” 
Na pytanie, dlaczego Maryja mówi 

o 5. pierwszych sobotach, s. Łucja 

otrzymała odpowiedź od Jezusa: „Po-

wód jest prosty. Jest 5 rodzajów obelg 

i bluźnierstw wypowiadanych przeciw-

ko Niepokalanemu Sercu Maryi: 

 bluźnierstwa przeciw Niepokalane-

mu Poczęciu; 

 przeciwko jej Dziewictwu; 

 przeciwko jej Bożemu Macierzyń-

stwu z jednoczesnym uznawaniem 

Jej wyłącznie za Matkę Człowieka; 

 bluźnierstwa tych, którzy starają się 

otwarcie i publicznie wpoić w serca 

dzieci obojętność, wzgardę, a nawet 

nienawiść do Niepokalanej Matki; 

 bluźnierstwa tych, którzy znieważają 

Maryję bezpośrednio w jej świętych 

wizerunkach.” 

S. Łucja przedstawiła Jezusowi trudno-

ści, jakie mogą mieć niektórzy z przy-

stąpieniem do sakramentu pokuty wła-

śnie w I sobotę. Poprosiła, by spowiedź 

mogła być ważna przez 8 dni. A Jezus 

odpowiedział, że wystarczy być w stanie 

łaski uświęcającej i przyjąć Komunię 

w intencji zadośćuczynienia Niepokala-

nemu Sercu Maryi. 

 

Przystępując do spowiedzi, dobrze jest 

wzbudzić tę samą intencję, modląc się: 

„Boże, pragnę teraz przystąpić do świę-

tego sakramentu pojednania, aby otrzy-

mać przebaczenie za popełnione grze-

chy, szczególnie za te, którymi świado-

mie lub nieświadomie zadałem ból Nie-

pokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spo-

wiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla 

mnie oraz dla biednych grzeszników, by 

Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało 

wśród nas.” 

W kolejnych kazaniach fatimskich 

ks. Michał Iwan będzie przypominał 

nam warunki dobrej spowiedzi, bo wielu 

z nas bazuje nadal na przygotowaniu 

sprzed I Komunii św. Czas zrobić krok 

naprzód. 

Przypominamy, że nabożeństwo 
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I sobót miesiąca jest odprawiane 

w naszym kościele parafialnym od 

lipca 2018 roku. Rozpoczyna się ono 

Mszą św. o godz. 7.15, sprawowaną 

w intencji wynagradzającej Niepoka-

lanemu Sercu Maryi z prośbą o nawró-

cenie grzeszników. Następnie przed 

wystawionym Najświętszym Sakra-

mentem uczestniczymy w 15-

minutowej medytacji nad jedną z ta-

jemnic z życia Jezusa i Maryi, a póź-

niej odmawiamy cząstkę różańca.  

Rozpoczynając nabożeństwa I sobót 

miesiąca blisko trzy lata temu, cieszy-

liśmy się, że w naszym kraju Maryja 

jest czczona, a nie obrażana. Jak bar-

dzo myliliśmy się, pokazały wydarze-

nia ostatnich dwóch lat. Jeśli kochasz 

Maryję, przyjdź i pomóż nam wyna-

gradzać bluźnierstwa i zniewagi 

jakich doznaje w kraju, który bar-

dzo umiłowała. Skąd o tym wiemy? 

Z objawień sł. B. o. Giulio Mancinel-

lego. Ów włoski jezuita, modląc się 

żarliwie przed świętem Wniebowzięcia 

NMP w 1608 roku w klasztorze 

w Neapolu, miał widzenie Maryi 

w wielkim majestacie. Pragnął po-

zdrowić Ją tytułem, jakim nikt jeszcze 

Jej nie uczcił. Wtedy Najświętsza 

Panna powiedziała: „A czemu Mnie 

Królową Polski nie nazwiesz? Ja to 

królestwo wielce ukochałam i wielkie 

rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ 

osobliwą miłością ku Mnie pałają jego 

synowie.” Czy po czterech wiekach 

nadal pałają?  

 

* * * 

 

19 czerwca 
W trwającym Roku św. Józefa ser-
decznie zapraszamy na Mszę św., 
która będzie sprawowana w kościele 
parafialnym w sobotę 19 czerwca 
o godz. 18.00 przy XVIII-wiecznym 
ołtarzu poświęconym Oblubieńcowi 
NMP. Uczestnicząc w niej, można 
dostąpić odpustu zupełnego pod zwy-
kłymi warunkami. 

 

Zabytkowy kościół św. Mikołaja raz 
po raz odkrywa przed nami swoje pięk-
no. W Roku św. Józefa zachęcamy, by 
zatrzymać się chwilę dłużej w prezbite-
rium i skierować wzrok na antependium 
w ołtarzu bocznym znajdującym się po 
prawej stronie.  
Antependium to nic innego jak ozdobna 
osłona przedniej części mensy ołtarza. 
W tym przypadku jest ono bogato zdo-
bione dekoracją malarską. W centralnej 

części na tle promienistych glorii 
umieszczone zostały trzy hierogramy – 
znaki literowe symbolizujące Jezusa, 



 

 4 

Maryję i Józefa. Ich zestawienie przy-
wodzi na myśl dawną pieśń zatytułowa-
ną Dobrze złączone Imiona one. Modląc 
się nią, upraszamy pomocy Świętej 
Rodziny w życiu ziemskim, ufamy też, 
że dzięki wsparciu Jezusa, Maryi i Józe-
fa osiągniemy szczęście. 

W narożnikach antependium nama-
lowane zostały sceny z życia św. Józefa 
pośród kwiatów i atrybutów świętego, 
które mogą służyć nam do kontemplacji. 
Opatrzono je banderolami z łacińskimi 
napisami odnoszącymi się do poszcze-
gólnych przedstawień. W lewym gór-
nym roku widzimy scenę castum spon-
sum- mistycznych zaślubin Matki Bo-
skiej, ubranej w białą suknię i niebieski 
płaszcz, podającej rękę św. Józefowi. 
Poniżej przedstawiona została scena 
ucieczki do Egiptu – peregrinatio sacra- 
Matka Boska i św. Józef z kijem wę-
drowca na ramieniu, trzymają za ręce 
stojące między nimi Dzieciątko. 
W górnym prawym rogu uwieczniona 
została scena nutritii cura- troska 
św. Józefa o chleb dla Rodziny. Widzi-
my zgrupowanych przy stole, Matkę 
Boską z Dzieciątkiem na kolanach i św. 
Józefa wyciągającego doń rękę.  

Wreszcie w dolnym rogu autor 
przedstawił scenę zatytułowaną mors 
pretiosa – śmierć św. Józefa, który leży 
na białym posłaniu ze złożonymi na 
piersiach rękami. Przy nim siedząca 
Matka Boska i Jezus z uniesioną ku 
górze ręką. 

Życie Świętej Rodziny wcale nie 
było łatwe, a jednak z nazaretańskiego 
domu promieniowało i wciąż promie-
niuje szczęście. Jego tajemnicą jest 
wzajemna miłość zakorzeniona w Bogu, 
zapatrzenie w Jezusa i troska o Niego. 
To wzór jaki dostaliśmy do naśladowa-
nia. 

* * * 

 

ZMIANY W WAKACYJNYM 

PORZĄDKU MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 
Przypominamy, że wzorem ubiegłego 
roku począwszy do 28 czerwca do 28 
sierpnia włącznie nie będzie w dni 
powszednie Mszy św. o godz. 7.15. 
Wyjątkiem jest I sobota – tego dnia 
Msza św. odbędzie się normalnie.  
Porządek Mszy świętych w niedziele 
i święta pozostaje bez zmian. 
 

 

* * * 

FESTYN PARAFIALNY 

 

 
Trzecia fala epidemii stopniowo wy-
gasa. Być może rząd zniesie obostrze-
nia dotyczące zgromadzeń i uda się 
w tym roku zorganizować doroczny 
festyn ku czci św. Anny. Zdążyliśmy 
się już za nim stęsknić. Prawdopo-
dobnie będzie miał on mniejszy roz-
mach niż do tej pory, ale nie ma to 
większego znaczenia, bo po miesią-
cach zamknięcia chcemy najzwyczaj-
niej spotkać się, popatrzeć na siebie, 
porozmawiać, pobyć ze sobą. A 
wszystko na świeżym powietrzu, 
w gościnnym ogrodzie, przy kawałku 
domowego ciasta lub, jeśli ktoś woli, 
pajdzie wiejskiego chleba ze smalcem 
czy też pieczonej kiełbasie. 
Módlmy się już dziś o dobrą pogodę 
na niedzielę 25 lipca i zarezerwujmy 
sobie czas! 
 

 

* * * 
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