
Nasza Przyjaźń 

1935 XI     -     BIULETYN PARAFII ŚW. MIKOŁAJA   Październik 2021 Nr 434

ZAWIERZENIE NARODU 

POLSKIEGO ŚW. JÓZEFOWI 

 

W czwartek, 7 października 

w trwającym Roku św. Józefa, 

w Kaliszu będzie miała miejsce donio-

sła uroczystość. Tego dnia abp Stani-

sław Gądecki dokona aktu zawierze-

nia Narodu i Kościoła w Polsce św. 

Józefowi. Wydarzenie to poprzedzą 

narodowe rekolekcje, które rozpoczną 

się 3 października. Będzie w nich 

można uczestniczyć za pośrednictwem 

mediów: Radia Maryja i Telewizji 

Trwam, do czego gorąco zachęcamy. 

Uroczystość ta ma dla nas tym 

większe znaczenie, że 25 września 

odbyliśmy parafialną pielgrzymkę do 

kaliskiego sanktuarium. Poznaliśmy 

historię powstania cudownego obrazu, 

(tych, którzy jeszcze jej nie znają 

odsyłamy do wrześniowego biulety-

nu), ale również dzieje największego 

zawierzenia i ocalenia, które przyszło 

w ślad za nim. Przypomnijmy więc! 

W kwietniu 1945 roku przeszło 

ośmiuset więźniów obozu hitlerow-

skiego w Dachau, w tym większość 

polskich kapłanów, poznawszy rozkaz 

Himmlera, skazujący na śmierć 

wszystkich osadzonych, oddało się 

w opiekę św. Józefowi Kaliskiemu, 

błagając o ocalenie. Akt zawierzenia 

poprzedzony modlitwą nowennową 

miał miejsce 22 kwietnia. Dwa dni 

później hitlerowcy zarządzili ewakua-

cję obozu z zamiarem zastrzelenia 

tych, którym udałoby się przeżyć 

morderczy marsz w głodzie i chłodzie. 

Ewakuacja nie doszła jednak do skut-

ku. Niemcy przymierzali się do niej 

ponownie 26 kwietnia, ale i wówczas 

ich zamiar spełzł na niczym. Nie mo-

gąc wyprowadzić więźniów, postano-

wili pozamykać ich w barakach i spa-

lić żywcem, tak, aby nikt nie dostał się 

w ręce aliantów. Rozkaz miał zostać 

wykonany 29 kwietnia o godzinie 

21.00, tymczasem dokładnie tego dnia 

o godzinie 17.30 obóz został wyzwo-

lony. Jak wspominał później amery-

kański dowódca, coś nie dawało mu 

spokoju. Wysłał więc grupę kilkunastu 

zwiadowców, których hitlerowcy 

wzięli za potężny oddział i skapitulo-

wali. W ten sposób przyszło wyzwo-

lenie. Ocaleni nie mieli cienia wątpli-

wości komu zawdzięczają życie. Wy-

pełnili swoje przyrzeczenia, rokrocz-

nie nawiedzając św. Józefa Kaliskiego 

w pielgrzymce dziękczynnej i rozsła-

wiając go na cały świat. 
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Nieprzypadkowo czterech papieży 

ofiarowało mu swoje pierścienie: 

św. Pius X, św. Jan XXIII, Bene-

dykt XVI i Franciszek. 

Na prośbę Sióstr Karmelitanek 

Bosych z klasztoru przy ulicy Koper-

nika 44, w sobotę 25 września Ksiądz 

Proboszcz Józef Gubała zawierzył 

całą naszą Parafię świętemu Józefowi 

Kaliskiemu słowami ocalonych 

z Dachau: 

Święty Józefie, wybrany przez Bo-

ga na Opiekuna Pana naszego Jezusa 

Chrystusa i na Oblubieńca Przeczystej 

Bogarodzicy, racz przyjąć ofiary serc 

naszych i miłościwie wysłuchaj proś-

by, które dzisiaj Tobie w pokorze 

niesiemy. 

Kościół święty i Ojczyzna nasza 

stają obecnie w obliczu nowych 

i niezwykle trudnych zadań dziejo-

wych. Zdając sobie z tego sprawę 

i ufając możnemu orędownictwu Two-

jemu, do Ciebie się uciekamy, Twojej 

opiece się oddajemy i poświęcamy, 

my, Twoi czciciele, których jedna 

wiara, jedna miłość i jedna mowa 

ojczysta złączyła. 

Patronie Kościoła świętego, 

Opiekunie Ojczyzny naszej, Umocnie-

nie rodzin, Mężu Sprawiedliwy, który 

niegdyś troskliwie strzegłeś i prowa-

dziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, 

utwierdź nas i cały nasz Naród 

w niezachwianej wierności zasadom 

Kościoła Bożego, zachowaj nas 

w sprawiedliwości i miłości społecz-

nej, a w grożących niebezpieczeń-

stwach broń nas i rodziny nasze. Amen 

 

* * * 

 

 

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU 

PIERWSZYCH ŚRÓD MIESIACA 

Święty Józef nazywany jest często 

milczącym świętym, ponieważ 

w Ewangelii nie powiedział ani słowa. 

Sytuacja zmieniła się w 1994 roku 

wraz z zatwierdzonymi przez Kościół 

objawieniami Świętej Rodziny 

w Itapirandze, niewielkiej miejscowo-

ści w północnej Brazylii nad Amazon-

ką. Św. Józef przemówił wówczas, i to 

niejeden raz, do 22- letniego studenta, 

Edsona Glaubera, prosząc o ustano-

wienie kultu swojego Przeczystego 

Serca, o spowiedź, komunię i modli-

twę w I środy miesiąca. Oblubieniec 

NMP złożył takie oto obietnice: 

 Tak, jak ja jestem sprawiedliwy 

i wierny w oczach Boga, tak też ci, 

którzy poświęcą się nabożeństwu 

do mojego serca, będą czyści, 

sprawiedliwi i święci w Jego 

oczach. Napełnię ich łaskami 

i cnotami, wspierając w codziennej 

drodze do świętości. 

 Nawet ci, którzy popełnili najgor-

sze grzechy, mogą ufać w Bożą mi-

łość i przebaczenie, a także i we 

mnie, w moje wsparcie. 

Prawdę tę doskonale oddaje obraz 

umieszczony w kaliskim sanktuarium  

a zatytułowany Suplikacje św. Józefa. 

Artysta przedstawił na nim ludzi róż-

nych stanów, zapisujących swoje 

prośby na karteczkach podawanych 

następnie św. Józefowi. Ten odbiera je 

od ludzi i przekazuje Jezusowi, który 

na każdej z nich dopisuje łacińskie 

słowo FIAT – niech się stanie. 

Serdecznie zapraszamy w środę 

6 października na godz. 17.30 na ró-

żaniec i Mszę św. z modlitwami ku 

czci św. Józefa. 
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Nabożeństwo do Przeczystego Serca 

św. Józefa nawiązuje do nabożeństwa 

I sobót miesiąca i składa się z następu-

jących elementów: 

 Spowiedzi i Komunii św. wyna-

gradzającej Niepokalanemu Sercu 

Maryi 

 krótkiego rozważania 

 Litanii do św. Józefa 

 wzbudzenia intencji. 

* * * 

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 
W KOŚCIELE 

SS. KARMELITANEK BOSYCH 

 

1 października 

Wspomnienie 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

Msze św. o godz. 6.30 i 17.00 

Miejsce: kościół przyklasztorny 

Sióstr Karmelitanek Bosych 

ul. Kopernika 44 

 

15 października 

Wspomnienie św. Teresy od Jezu-

sa 

Msze św. o godz. 6.30 i 17.00 

Sumie odpustowej o godz. 17.00 

przewodniczył będzie Rektor 

UPJPII, ks. prof. Robert Tyrała 

Miejsce: kościół przyklasztorny 

Sióstr Karmelitanek Bosych 

ul. Kopernika 44 

Warto przypomnieć, że to właśnie 

Święta Teresa Wielka odkryła na 

nowo św. Józefa dla Kościoła. W jej 

pismach czytamy: 

„Obrałam sobie za orędownika i pa-

trona chwalebnego świętego Józefa, 

usilnie jemu się polecając. (…) Nie 

pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej 

chwili prosiła go o jaką rzecz, której 

by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz 

zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg 

mi uczynił za przyczyną tego chwa-

lebnego Świętego, z ilu niebezpie-

czeństw na ciele i na duszy mię wy-

bawił. Innym Świętym, rzec można, 

dał Bóg łaskę wspomagania nas 

w tej lub owej potrzebie, temu zaś 

chwalebnemu Świętemu, jak o tym 

wiem z własnego doświadczenia, dał 

władzę wspomagania nas we 

wszystkich. Chciał nas Pan przez to 

upewnić, że jak był mu poddany na 

ziemi jako opiekunowi i mniemanemu 

ojcu swemu, który miał prawo Mu 

rozkazywać- tak i w niebie czyni 

wszystko, o cokolwiek on Go prosi.” 

* * * 

 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

Nabożeństwa różańcowe w kościele 

parafialnym św. Mikołaja rozpoczy-

nają się w tygodniu o godz. 17.30, 

natomiast w niedziele o godz. 18.30. 

W piątki jest ono dedykowane dzie-

ciom i przez nie prowadzone.  

W niedzielę 3 października zapra-

szamy na uroczyste nabożeństwo 

z procesją. Rozpocznie się ono wy-

jątkowo o godz. 18.15, natomiast 

13 października różaniec odmówimy 

po Mszy św. z godz. 18.00 w ramach 

ostatniego w tym roku nabożeństwa 

fatimskiego.  
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* * * 

ŻYWY RÓŻANIEC 

Wspólnota różańcowa jest otwarta 

dla wszystkich. Każdy jej członek 

odmawia codziennie zaledwie jeden 

dziesiątek różańca w intencji okre-

ślonej przez Ojca Świętego. Spo-

tkania odbywają się raz w miesiącu, 

w I niedzielę i rozpoczynają Mszą 

św. o godz. 8.00. Opiekunem 

wspólnoty jest Ks. Proboszcz Józef 

Gubała. Jak dołączyć? Wystarczy 

jeden telefon do kancelarii parafial-

nej. Można też przyjść na spotkanie. 

* * * 
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 

APOSTOLATU MARGARETKA 

 do  

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach 

sobota 9 października 

W programie: 

9.00 wprowadzenie 

9.30 różaniec w intencji kapłanów 

11.00 konferencja  „Św. Józef – 

patron Kościoła” 

12.00 Eucharystia – Bp Robert 

Chrząszcz 

13.30 przerwa 

15.00 Godzina Miłosierdzia 

 

* * * 

ROCZNICA URODZIN 

BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ 

 

W październiku przypada rocznica 

urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej. 

Pamiętajmy o naszej Błogosławionej, 

która wyprasza dla nas wiele łask.  

 

Zapraszamy do modlitwy przy jej 

relikwiach w czwartki o godz. 17.00 

i każdego 28. dnia miesiąca podczas 

Mszy św. wieczornej. 

* * * 

 

Bł. Hanna Chrzanowska patronuje 

Szkole Policealnej Pracowników 

Służb Medycznych i Społecznych nr 3 

w Krakowie. Jak co roku społeczność 

szkolna organizuje bł. Hannie „uro-

dziny”, na które serdecznie wszystkich 

zaprasza.  

Uroczystość odbędzie się w kościele 

św. Mikołaja w sobotę 9 październi-

ka. 

W programie: 

 godz. 10.00 

wspomnienia Izabeli Ćwiertni, 

Prezesa KSPiPP, zatytułowane 

„Życie i praca Hanny Chrzanow-

skiej jako wzór w realizacji Misji 

szkoły” oraz „Nauka w trosce 

o zdrowie i życie” 

 godz. 10.45 

Koncert – montaż słowno-

muzyczny w wykonaniu Jagi 

Wrońskiej, artystki scen krakow-

skich 

 godz. 11.30 

Projekcja filmu z nadania szkole 

imienia Hanny Chrzanowskiej 

 godz. 12.00 

Uroczysta Msza święta poprze-

dzona złożeniem kwiatów przy 

sarkofagu bł. Hanny Chrzanow-

skiej. 
  

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/

