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LITURGIA STACYJNA 

 

Wprowadzona w Krakowie na wzór 

tradycji rzymskiej liturgia stacyjna ma 

na celu głębsze przeżycie Wielkiego 

Postu i Paschy Pana.  

Każdego dnia w innej dzielnicy gro-

madzą się wierni na wspólnej modli-

twie. Kościół św. Mikołaja będzie 

miejscem liturgii stacyjnej w sobotę 

 2 kwietnia o godz. 18.00. Eucharystii 

przewodniczył będzie J. Em. Kard. 

Stanisław Dziwisz. 

 
* * * 

KURS BIBLIJNY 

 

Wydział Pedagogiczny Akademii 

Ignatianum w Krakowie organizuje 

Korespondencyjny Kurs Biblijny, 

którego celem jest ułatwienie pozna-

nia i rozumienia ksiąg Pisma Święte-

go. Kurs prowadzony jest w wersji 

tradycyjnej (papierowej) oraz elektro-

nicznej. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie internetowej: 

 www.kursbiblijny.deon.pl oraz pod 

adresem e-mailowym: 

kkb.biuro@gmail.com, a także pocz-

towym: 

ks. Zbigniew Marek SJ, 

ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków 

„Kurs Biblijny”. 

* * * 

NABOŻEŃSTWA  PASYJNE 

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 
 

Droga Krzyżowa: 
➢ piątek godz. 17.30 (dla dzieci)  
➢ piątek bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej około 18.30 
➢ niedziela po Mszy św. z godz. 

15.00 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym ks. Michała Mroszczaka: 
niedziela godz. 1815. 

* * * 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
ODWIEDZINY CHORYCH 

 

W sobotę 9 kwietnia kapłani będą 
odwiedzać chorych w ich domach. 
Zgłoszenia przyjmujemy w kancela-
rii parafialnej pod numerem telefonu 
12 431-22-77. Prosimy potraktować 
poważnie tę możliwość. Zbliża się 
rocznica beatyfikacji Hanny Chrza-
nowskiej, której tak mocno leżało na 
sercu dobro chorych, także duchowe. 
To nas zobowiązuje!  

 

* * * 

 

http://www.kursbiblijny.deon.pl/
mailto:kkb.biuro@gmail.com
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NIEDZIELA PALMOWA 

10 kwietnia 

W niedzielę 3 kwietnia będzie można 

nabyć przed kościołem palmy oraz 

baranki i paschaliki Caritas. Dzieci 

zachęcamy do własnoręcznego wyko-

nania palm na doroczny konkurs, 

który odbędzie się w Niedzielę Pal-

mową bezpośrednio po Mszy św. 

z godz. 11.30. 

Uroczysta procesja wokół kościoła 

z poświęceniem palm rozpocznie się 

o godz. 11.15. 

* * * 

WIELKI CZWARTEK 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 

18.00. Po Mszy św. przeniesienie Pana 

Jezusa do Ciemnicy i adoracja.  
O godz. 22.00 Gorzkie Żale.  
Zakończenie adoracji o godz. 24.00. 

* * * 

WIELKI PIĄTEK 

Droga krzyżowa z uczczeniem relikwii 

Męki Pańskiej o godz. 15.00. 

Rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piątku 

o godz. 18.00. Składają się na nią: 

liturgia słowa, adoracja Krzyża, Ko-

munia św., przeniesienie Pana Jezusa 

do grobu i adoracja. 

O godz. 22.00 Gorzkie Żale.  

Zakończenie adoracji o godz. 24.00. 

* * * 

WIELKA SOBOTA 
Święcenie pokarmów od 10.00 do 
17.30 co pół godziny. 

Rozpoczęcie liturgii Wielkiej Soboty 
o godz. 18.00. 

Prosimy przynieść świece. 

 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI 

OFIARODAWCÓW 

 

Msza święta w Wigilię Paschalną 

zostanie odprawiona w intencji Ofia-

rodawców jako wyraz wdzięczności 

za dobro świadczone  naszej wspólno-

cie parafialnej.  

Dziękujemy za każdą ofiarę składaną 

na tacę, przekazywaną w kancelarii 

lub przelewaną na konto. Dziękujemy 

za każdy odruch serca, za poświęcony 

czas, za życzliwe myślenie o Kościele, 

za identyfikowanie się z nim. 

* * * 

SPOWIEDŹ 

W WIELKIM TYGODNIU 
od poniedziałku do środy: 
podczas Mszy św. 
w Wielki Czwartek: 
6.30 – 7.30 i 17 - 17.45 oraz 21-24 
W Wielki Piątek 6 -17.45  i  21-24 
W Wielką Sobotę 6 -12 
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* * * 

WIELKANOC  
Msza św. i procesja rezurekcyjna 
w Niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego o godz. 6.00 rano.  

* * * 

Ukochani Parafianie i Wy wszyscy 
modlący się w naszym kościele, 

 
Z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego  
pragnę życzyć nam wszystkim, 

byśmy razem z Chrystusem 
odnieśli triumf nad złem. 

Życzę głębokiego wniknięcia 
w Paschę Jezusa. 

Życzę odważnego podjęcia 
zwycięskiej drogi Pana, 

przybierającej kształt litery „V”: 
uniżenia i wywyższenia. 

 
Życzę ufnego przyjęcia krzyża, 
który wynosi do samego Nieba. 

 

Radosnego Alleluja! 
Z wielkanocnym 

błogosławieństwem, 
ks. Józef Gubała, Proboszcz 

 

 

* * * 

BIERZMOWANIE 

 

W środę 27 kwietnia młodzież klas 

VIII przyjmie dar Ducha Św. z rąk 

Księdza Infułata Bronisława Fidelusa. 

Uroczysta Msza św. rozpocznie się 

o godz. 18.00. 

 

* * * 

 

 

ROCZNICA BEATYFIKACJI 

HANNY CHRZANOWSKIEJ 

 

W czwartek 28 kwietnia przypada 

4. rocznica beatyfikacji naszej Bło-

gosławionej. Z tej racji uroczystej 

Mszy św. o godz. 18.00 przewodni-

czył będzie JE Ks. Bp Robert 

Chrząszcz.  

* * * 

U Boga nie ma przypadków! 

Hanna Chrzanowska została nam dana 

jako pomoc i wzór do naśladowania 

w naszych niełatwych czasach!  

Przez ostatnie dwa lata przyszło 

nam mierzyć się z pandemią korona-

wirusa. Prosiliśmy Błogosławioną 

Pielęgniarkę, by zatroszczyła się 

o chorych, cierpiących, umierających 

w osamotnieniu, a także o ich rodziny 

i opiekujący się nimi personel me-

dyczny, dla którego praca w szczel-

nych kombinezonach ochronnych 

z dnia na dzień stała się nad wyraz 

wyczerpująca. Na długo zapamiętamy 

apele płynące z całego świata, szcze-

gólnie ten z Bergamo we Włoszech, 

a także ze Stanów Zjednoczonych, 

o przekazanie relikwii i różańców 

z wizerunkiem bł. Hanny oraz o mo-

dlitwę przy grobie Błogosławionej. 

Dziś, w przededniu czwartej rocz-

nicy beatyfikacji, stajemy wobec 

okrutnej wojny Władimira Putina na 

Ukrainie, agresji, która wygnała 

z Ojczyzny przeszło trzy miliony 

matek z dziećmi, wielu osierociła 

i zabiła, a na wszystkich odcisnęła 

przerażający ślad. 

W sytuacji, gdy przeszło dwa mi-

liony ludzi szuka w naszym kraju 

schronienia, warto przypomnieć, że 
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bł. Hanna Chrzanowska przyzywana 

jest w litanii słowami: „wygnańców 

i sieroty przygarniająca – módl się za 

nami!”. Pamiętają o tym pielęgniarki 

w Anglii, z Małgorzatą Brykczyńską 

na czele, które już uruchomiły zbiórkę 

środków opatrunkowych dla Ukrainy 

pod szyldem bł. Hanny Chrzanowskiej 

– patronki uchodźców. 

Przypomnijmy zatem! W czasie wojny 

z bolszewikami w 1920 roku Hanna, 

zanim przeszła kurs pielęgniarski 

z ramienia Amerykańskiego Czerwo-

nego Krzyża i dostała się jako sanita-

riuszka do Kliniki Chirurgicznej przy 

ulicy Kopernika 40, pomagała jako 

wolontariuszka w budce na stacji, 

pojąc żołnierzy i cywilów herbatą, 

specjalizując się w dźwiganiu ogrom-

nych kadzi z wodą. 

Niespełna dwadzieścia lat później 

Hanna musiała zmierzyć się ze skut-

kami II wojny światowej. Już 20 paź-

dziernika 1939 roku zgłosiła się do 

pracy w Sekcji Charytatywnej w dzia-

le obozów, niosąc pomoc tysiącom 

wysiedleńców przybywających do 

Krakowa. Trwająca całą okupację 

praca po kilkanaście godzin na dobę 

polegała na odbieraniu transportów 

wygnańców, organizowaniu im pomo-

cy medycznej i materialnej, zapewnie-

niu noclegów, dożywianiu, szukaniu 

zatrudnienia, odwiedzaniu chorych 

w szpitalach, ukrywaniu osób prze-

znaczonych na wywóz do Niemiec 

oraz Żydów, co wiązało się z ciągłym 

narażaniem własnego życia. Ważnym 

zajęciem była też zakazana przez 

okupanta opieka nad dziećmi: doży-

wianie, tworzenie ochronek, szukanie 

rodzin zastępczych, organizowanie 

kolonii. Obowiązkiem Hanny było 

także organizowanie pracy około 300. 

ochotniczek. Po latach Hanna tak 

wspominała tę wojenną pracę: 

„Sekcja skupiła grupę pielęgniarek 

wprost zawziętych w swej pracy. Było 

to właściwie nieustanne pogotowie 

wobec coraz to większych fal wysie-

dlonych napływających do Krakowa 

i wobec coraz to nowych niespodzia-

nek obmyślanych przez Niemców dla 

storpedowania prac Sekcji. Ale pielę-

gniarki się nie dały. I trwał wysiłek 

w pomocy, trwało wyprowadzanie 

w pole okupanta.”  
* * * 

Zadania, z jakimi musiała zmierzyć 
się bł. Hanna Chrzanowska, do złu-
dzenia przypominają te, przed którymi 
my dziś stajemy. Prośmy więc, aby-
śmy tak jak ona zdali egzamin z czło-
wieczeństwa i chrześcijaństwa.  
 

Zachęcamy do modlitwy za wsta-

wiennictwem bł. Hanny w ramach 

cotygodniowych czwartkowych 

adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Rozpoczynają się one o godz. 17.00. 

Intencje można składać do puszki 

w kaplicy bł. Hanny lub przesyłać 

za pośrednictwem strony interneto-

wej parafii. 

 

 
* * * 

 

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/

