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ZMIANY W POSŁUDZE 

DUSZPASTERSKIEJ 

 

Z dniem 30 stycznia 2022 roku 

Arcybiskup Metropolita Krakowski 

Marek Jędraszewski zwolnił ks. dra 

Rafała Szczurowskiego z obowiązków 

pełnionych w naszej parafii i miano-

wał na urząd proboszcza parafii pw. 

św. Wojciecha BM w Osieczanach. 

Ksiądz Profesor przybył do naszej 

parafii we wrześniu 2020 roku. Przez 

półtora roku łączył pracę naukowo-

dydaktyczną na Wydziale Historii 

i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersy-

tetu Papieskiego Jana Pawła II z po-

sługą duszpasterską przy ołtarzu, 

w konfesjonale, w kancelarii parafial-

nej, u chorych. Niemal we wszystkie 

czwartki trwał z nami na modlitwie za 

wstawiennictwem bł. Hanny Chrza-

nowskiej. W ostatnich miesiącach, 

gdy pozwoliła na to sytuacja epide-

miczna, dzielił się z nami swoją rozle-

głą wiedzą w ramach otwartych wy-

kładów popularnonaukowych z histo-

rii chrześcijaństwa. 

Wdzięczni za podjęty dla nas 

duszpasterski i naukowy trud, raz 

jeszcze będziemy modlić się wspólnie 

z nowo mianowanym Proboszczem 

w czwartek 10 lutego podczas Mszy 

św. o godz. 18.00. Będzie to doskona-

ła okazja by podziękować, a także 

przyzywać orędownictwa bł. Hanny 

Chrzanowskiej i wypraszać Księdzu 

Profesorowi potrzebne łaski. 

 

* * * 

ŚWIĘTO 

OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

2 lutego 

 

Porządek Mszy św. w kościele 
parafialnym: 630, 715, 18 i 19. 
Podczas każdej Mszy św. poświę-
cenie gromnic. 

 

* * * 

XXVI DZIEŃ 

ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
ADOPTUJ SIOSTRY KARMELITANKI! 

To już nasza mała tradycja, że 

w Dzień Życia Konsekrowanego, 

który decyzją św. Jana Pawła II przy-

pada w święto Ofiarowania Pańskiego, 

podejmujemy adopcję Mniszek Bo-

sych Najświętszej Maryi Panny 

z Góry Karmel na kolejny rok.  

Adopcja jest rodzajem duchowej 

więzi z siostrami. Zobowiązujemy się 

do dowolnej, codziennej modlitwy 

w intencji karmelitanek (przykładowo 

może to być jedno Zdrowaś Mario 

albo dziesiątek różańca w zależności 

od naszej hojności) a także w miarę 

możliwości do wspierania ich dobro-

wolnymi ofiarami. Można je składać 

na furcie klasztoru, za pośrednictwem 

kancelarii parafialnej lub przelewem 

na konto. 

 

Klasztor karmelitanek bosych 

ul. Kopernika 44, 31-501 Kraków 

PEKAO S.A. III O/KRAKÓW 

13 1240 2294 1111 0000 3723 7736 



 

 2 

W tym roku siostry stały się nam 

jeszcze bliższe, uchylając rąbka ta-

jemnicy swojego życia zakonnego. 

W sobotę 8 stycznia mieliśmy okazję 

wysłuchać wykładu a następnie 

wspólnie modlić się i kolędować 

w ramach akcji Poznaj umundurowa-

nie Armii Pana! 

Wiemy już, że życie karmelitanek 

bosych ma charakter pustelniczo-

wspólnotowy. Ma ono związek z pa-

tronem rodziny karmelitańskiej, wiel-

kim prorokiem Eliaszem, o którym 

czytamy w Pierwszej Księdze Kró-

lewskiej. Za czasów króla Achaba 

i jego żony Izebel, Izrael odstąpił od 

Boga i zwrócił się ku bożkom pogań-

skim. Wówczas Eliasz rozgorzał gor-

liwością o chwałę Pana Zastępów. 

Zapowiedział dwuletnią suszę jako 

karę a następnie na górze Karmel 

rozprawił się z prorokami Baala, udo-

wadniając, kto jest prawdziwym Bo-

giem.  

Wiele wieków później na tej sa-

mej górze osiedli eremici, którzy dali 

początek rodzinie karmelitańskiej. 

Wypadki historyczne w Ziemi Świętej 

sprawiły, że pustelnicy przenieśli się 

do Europy. Z uwagi na inne warunki 

życia złagodzono regułę zakonną, 

niemniej za sprawą wielkich misty-

ków hiszpańskich, św. Teresy z Avila 

i św. Jana od Krzyża, powrócono do 

niej, dając początek nowym gałęziom: 

karmelitom i karmelitankom bosym, 

które w Krakowie są obecne od prze-

szło czterech wieków. 

Tak więc w samym centrum na-

szego miasta, tuż obok nas, w klaszto-

rze na Wesołej, siostry wiodą życie 

pustelnicze, żyjąc bardzo skromnie. 

Każda zajmuje oddzielną celę, a czas 

spędzony w samotności poświęca na 

rozważania duchowe, modlitwę i pra-

cę. Siostry wszystko wykonują same, 

łącznie z szyciem habitów. Oznacza 

to, że w pierwszych latach pobytu 

w klauzurze muszą posiąść wiele 

umiejętności: technicznych, ogrodni-

czych, kulinarnych (głównie wegeta-

riańskich, ponieważ zgodnie z regułą 

nie spożywają mięsa), artystycznych, 

etc. 

W świecie wypełnionym hałasem, 

w którym trudno usłyszeć Boga, sio-

stry trwają w milczeniu, przerywając 

je jedynie na dwie godziny w ciągu 

dnia. Czy oznacza to, że nie wiedzą, 

co się dzieje za murami klasztoru? 

Przeciwnie. Są z nami całym sercem, 

wstawiając się za nami u Boga. Gdy 

w 2020 roku rozszalała się pandemia, 

karmelitanki zatańczyły dla wszyst-

kich cierpiących, chorych, smutnych, 

zalęknionych, dla proszących je 

o modlitwę (film do dziś można zoba-

czyć w Internecie). W zeszłym roku 

siostry nagrały płytę zatytułowaną 

„Modlitwa życia”. 

Bliskość Boga i zasłuchanie w Je-

go głos sprawiają, że siostry są pro-

mienne, radosne, pełne pokoju. 

Poniżej zamieszczamy słowo, któ-

re siostry skierowały do nas wszyst-

kich z datą 25 stycznia 2022 roku. 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZWIĄZANE 

Z KULTEM ŚWIĘTYCH 

 

W czwartek 3 lutego, we wspo-

mnienie św. Błażeja, święcenie 

jabłek podczas każdej Mszy św. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną 

nie będzie wystawionego kosza 

z owocami. Prosimy, aby każdy 

przyniósł je do kościoła.  

 

W sobotę 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 

11 lutego 

 

Msza św. połączona z możliwością 

przyjęcia sakramentu namaszczenia 

chorych odbędzie się w kościele 

parafialnym w piątek 11 lutego 

o godz. 18.00. Osoby przystępujące 

do tego sakramentu powinny wcze-

śniej skorzystać z sakramentu poku-

ty. Kapłani będą spowiadać od godz. 

17.00. Prosimy, aby każdy, kto chce 

zostać odnotowany w księgach para-

fialnych przyniósł karteczkę z wypi-

sanym imieniem, nazwiskiem oraz 

adresem. Prosimy także o ułatwienie 

osobom chorym i starszym dotarcia 

do kościoła. 

* * * 

POZNAJ UMUNDUROWANIE 

ARMII PANA! 

Zainspirowani ogólnopolską akcją 

„Murem za polskim mundurem” pra-

gniemy ją rozszerzyć i zaprosić do 

bliższego poznania oddziałów swoi-

stego wojska, które od jakiegoś czasu 

spotyka się w naszym kraju z dużą 

dozą niezrozumienia, a nawet niechę-

ci. To wielka niewdzięczność z naszej 

strony i brak poszanowania dla tych, 

którzy na co dzień zapewniają nam 

bezpieczeństwo, bronią przed agresją, 

są siłami reagowania kryzysowego, 

prowadzą operacje humanitarne. Ich 

cele można więc sformułować, posłu-

gując się tymi samymi określeniami 

co przy charakteryzowaniu celów Sił 

Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, 

z tym zastrzeżeniem, że część ich 

zadań dotyczy sfery duchowej. 

Wojsko to składa się z różnych 

oddziałów, które można rozpoznać po 

kroju i kolorze munduru, mimo to 

niewielu potrafi dokonać rozróżnienia, 

nie mówiąc już o znajomości dowód-

ców, czy specjalnej misji. O kogo 

chodzi? O Armię Pana, a więc różne 

zgromadzenia zakonne, ich świętych 

założycieli i szczególny charyzmat.  

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od 

zgromadzeń, które pracują i modlą się 

na terenie naszej parafii.  

W sobotę 26 lutego, jeśli Pan Bóg 

pozwoli a sytuacja epidemiczna się 

uspokoi, złożymy wizytę felicjankom. 

W programie m.in. zwiedzanie mu-

zeum bł. Matki Angeli Truszkowskiej, 

które mieści się w XIV wiecznej ka-

mienicy przy ulicy Mikołajskiej, na-

stępnie spacer na ulicę Smoleńsk 

i modlitwa w kościele pw. Niepokala-

nego Serca NMP przy relikwiach 

Błogosławionej Założycielki.  

Koszt 15 zł. Zapisy w kancelarii 

parafialnej w godzinach urzędowania. 

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/

