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PORZĄDEK WAKACYJNY 

 

Porządek Mszy św. w niedziele 
i święta pozostaje bez zmian. 

 

Z uwagi na mniej liczny zespół 
duszpasterski w lipcu i w sierpniu 
nie będzie w dni powszednie Mszy 
św. o godz. 7.15. Wyjątkiem jest 
I sobota – tego dnia Msza św. odbę-
dzie się normalnie. Bezpośrednio po 
niej zapraszamy do udziału w nabo-
żeństwie wynagradzającym Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. 

 

Możliwość spowiedzi w dni powsze-

dnie pół godziny przed każdą Mszą 

św., a w niedziele i święta podczas 

Mszy św. 
 

Kancelaria parafialna czynna: 

poniedziałki, środy i piątki 1630-1730 

wtorki i czwartki 930 -1100. 

* * * 
MSZA O ŚWIĘTOŚĆ DLA RODZIN 

I ŚRODA MIESIĄCA 

(6 lipca i 3 sierpnia) 

Pragniesz założyć rodzinę silną Bo-

giem? 

Szukasz umocnienia? 

Przeżywasz trudności? 

Przechodzisz kryzys w małżeństwie? 

Twoi bliscy zeszli ze ścieżki wiary? 

Potrzebujesz św. Józefa, Opiekuna 

Świętej Rodziny! Przyjdź na Mszę 

św. w I środę miesiąca na godz. 18.00 

do kościoła parafialnego, gdzie przy 

XVIII-wiecznym ołtarzu jemu po-

święconym, będziemy przyzywać jego 

przemożnego orędownictwa. 

* * * 

MSZA W INTENCJI KAPŁANÓW 

I CZWARTEK MIESIACA 

(7 lipca i 4 sierpnia) 

 

Mając świadomość drastycznego 
spadku powołań również w naszej 
archidiecezji, nie ustawajmy w modli-
twie za kapłanów! Od stycznia 2020 r. 
wspólnota różańcowa zamawia w tej 
intencji Msze święte w każdy I czwar-
tek miesiąca o godz. 18.00. W lipcu 
w sposób szczególny pragniemy oto-
czyć modlitwą ks. Krzysztofa Birosa 
i ks. Tomasza Szurka, obchodzących 
swoje imieniny. Z tej racji chcemy 
wręczyć naszym duszpasterzom „mar-
garetki” i nie chodzi tu bynajmniej 
o same kwiaty wyglądem przypomina-
jące wybujałe stokrotki, lecz o to, co 
one symbolizują.  
Apostolat Margaretka to ruch osób 
świeckich modlących się za kapłanów. 
Powstał on przeszło 40 lat temu 
w Kanadzie za zgodą miejscowego 
biskupa z inicjatywy prof. Louise 
Ward, która pragnęła objąć modlitwą 
cały Kościół i uświadomiła sobie, że 
uczyni to, modląc się gorąco za kapła-
nów. Jako logo ruchu wybrała marga-
retkę - polny kwiat, który, jak uznała, 
może reprezentować cały Kościół- 
kapłana i wiernych. W centrum kwiatu 
wpisuje się imię konkretnego duszpa-
sterza, natomiast na płatkach imiona 
siedmiu osób, które składają Bogu 
przyrzeczenie modlitwy za niego - 
każda w jednym, wybranym przez 
siebie dniu tygodnia do końca swojego 
życia. 
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NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

 

Nabożeństwo Fatimskie w środę 

13 lipca i w sobotę 13 sierpnia roz-

pocznie się tradycyjnie Mszą świętą 

o godz. 18.00. Przewodniczyć mu 

będzie ks. Krzysztof Korba, notariusz 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 
Bezpośrednio po Mszy św. odmówi-

my w kościele różaniec, a następnie 

przejdziemy w procesji wokół kościo-

ła. 

* * * 
MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ 

BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ 
 

W miesiącach wakacyjnych nie prze-

stajemy przyzywać wstawiennictwa 

naszej Błogosławionej. O tym, jak 

bardzo to orędownictwo jest skutecz-

ne, świadczą chętnie przynoszone 

bł. Hannie kwiaty, a także wota. 

W ostatnim czasie Hanna otrzymała 

sznur pereł w dowód wdzięczności za 

przywrócone zdrowie. Są też podzię-

kowania niematerialne. Oto jedno 

z nich: „Bł. Hanno, proszę o zdrowie 

i Boże błogosł. dla mojej córeczki, 

która urodzi się w grudniu i będzie 

miała na imię Hania w podziękowa-

niu za Twoją dotychczasową opiekę 

i orędownictwo”. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
przy relikwiach bł. Hanny w każdy 
czwartek o godz. 17.00 oraz na Msze 
św. zbiorowe w intencji chorych 
28 lipca (czwartek) o godz. 18.00 
i 28 sierpnia (niedziela) o godz. 
19.00.  

 
* * * 

 
 

ODPUST PARAFIALNY 
KU CZCI ŚW. ANNY 

 

Święta Anna od wieków towarzyszy 

naszej wspólnocie parafialnej. 

Serdecznie zapraszamy na odpust ku 

jej czci we wtorek 26 lipca. Suma 

odpustowa zostanie odprawiona 

o godzinie 18.00. Przewodniczył jej 

będzie ks. dr hab. Grzegorz Godawa, 

prof. UPJPII. 

 

L'éducation de la Vierge Marie,1735  

Charles Antoine Coypel 

 
* * * 

FESTYN PARAFIALNY 
 

Doroczny festyn odbędzie się w nie-

dzielę poprzedzającą dzień odpustu, 

a więc 24 lipca w godzinach popołu-

dniowych w ogrodzie parafialnym 

przy ulicy Kopernika 9. Początek 

o godz. 16.00. 

 

https://www.alamyimages.fr/l-education-de-la-vierge-marie-entre-1735-et-1737-circa-circa-l-education-de-la-vierge-par-charles-antoine-coypel-c-1735-37-image184833089.html
https://www.alamyimages.fr/l-education-de-la-vierge-marie-entre-1735-et-1737-circa-circa-l-education-de-la-vierge-par-charles-antoine-coypel-c-1735-37-image184833089.html
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Przewidujemy liczne atrakcje dla 

dzieci i dorosłych, wspólne grillowa-

nie i dobrą muzykę. Niech każdy czuje 

się osobiście zaproszony. Świętujmy 

razem! 

 

Wszystkich, którzy chcą się włączyć 

w organizację festynu zapraszamy 

na spotkanie w czwartek 21 lipca na 

godzinę 19.00. Odbędzie się ono na 

plebanii. 

* * * 

POZNAJ UMUNDUROWANIE 

ARMII PANA! 

 

Od stycznia br. poznajemy różno-

rodność i charyzmat zgromadzeń 

zakonnych, zwracając baczną uwagę 

na wyróżniające je „umundurowanie”. 

Złożyliśmy już wizytę siostrom kar-

melitankom bosym i felicjankom, 

a także ojcom paulinom z racji przy-

padającego w tym roku jubileuszu 

550-lecia ich obecności na Skałce.  

W oczekiwaniu na następne ubogaca-

jące spotkania, pragniemy przybliżyć 

kolejny „mundur”, tym razem księży 

diecezjalnych- strój kanoników Kapi-

tuły św. Floriana i św. Jana Pawła II. 

Skąd taka myśl? Po pierwsze, Kapitu-

ła Kolegiacka istnieje przy Bazylice 

św. Floriana w Krakowie, a więc tuż 

obok nas i dobrze mieć tego świado-

mość. Po drugie, 30 maja br. dołączy-

ło do niej czterech nowych kanoników 

honorowych, w tym nasz proboszcz, 

ks. Józef Gubała. Wreszcie, poznając 

strój kanoników tejże kapituły, unik-

niemy zabawnych qui pro quo, pomy-

łek polegających na przypisaniu im 

np. godności biskupiej. 

 

Strój składa się więc z sutanny 

z fioletowymi guzikami, obszyciami 

i pasem z frędzlami, rokiety (komży 

podbitej kolorową tkaniną), mantoletu 

(peleryny), krzyża kanonickiego 

z herbem papieskim św. Jana Pawła II 

oraz pierścienia z wizerunkiem 

św. Floriana.  

Sama kapituła ma wielowiekową 

tradycję. Powołana została do życia 

przez biskupa krakowskiego w 1184 r. 

wraz ze sprowadzeniem do naszego 

miasta relikwii św. Floriana, żołnierza 

rzymskiego z przełomu III i IV w., 

który za mężne wyznawanie wiary 

chrześcijańskiej zrzucony został 
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z wysokiego mostu do rzeki. Na wzór 

swojego patrona kanonicy mieli za 

zadanie dawać świadectwo o Chrystu-

sie, dbać o czysty przekaz wiary 

i Ewangelii, rozwijać kult Boży. Od 

samego początku uczestniczyli też 

w organizowaniu życia diecezji kra-

kowskiej, która od XIV do początku 

XVII wieku była diecezją królewską. 

Kanonicy często rekrutowali się spo-

śród profesorów Akademii Krakow-

skiej, wszak ich zadaniem była troska 

o rozwój teologii. W takiej formie 

kapituła istniała od XII do XVIII wie-

ku. W czasie trwania I rozbioru Polski  

w 1786 roku została skasowana. Po 

przeszło 100 latach niebytu, odnowił 

ją Metropolita Krakowski, kard. Stani-

sław Dziwisz, dodając nowy tytuł. 

W dekrecie tak czytamy: „Biorąc pod 

uwagę wielowiekowe tradycje istnie-

nia Kapituły przy Kościele św. Floria-

na w Krakowie (1184-1786), z dniem 

4 maja 2011 roku, na większą cześć 

i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedy-

nego, dla owocnego szerzenia kultu 

św. Floriana, Męczennika i bł. Jana 

Pawła II, Papieża, niegdyś wikariusza 

tej parafii, oraz dla większego pożytku 

duchowego kapłanów i wiernych 

świeckich ustanawiam Kapitułę przy 

Bazylice św. Floriana w Krakowie.” 

Więcej informacji o samej Kapitu-

le można znaleźć na stronie interneto-

wej Bazyliki św. Floriana w Krakowie 

www.swflorian.net. Stamtąd też po-

chodzą zamieszczone w tekście zdję-

cia. 
* * * 

MSZA ZA UCZESTNIKÓW 

 PIELGRZYMKI NA PODHALE 
 

W piątek, 12 sierpnia, o godz. 18.00 

zgromadźmy się na Eucharystii, by 

dziękować Bogu, że pozwolił nam 

pielgrzymować na Podhale w 25.  

rocznicę wizyty św. Jana Pawła II. 

Wdzięczni za możliwość nawiedzenia 

i poznania historii miejsc bliskich 

sercu Papieża Polaka, za świadectwo 

wiary górali, za dobrą pogodę, za 

radość bycia we wspólnocie, prośmy 

o błogosławieństwo Boże dla wszyst-

kich uczestników.  

 
* * * 

WAKACJE 

 
 

Wszystkim wyjeżdżającym skła-

damy życzenia bezpiecznej drogi 

i dobrego, ubogacającego odpoczyn-

ku, a tych, którzy z różnych powodów 

nie wybierają się na urlop, zachęcamy 

do modlitwy i świętowania we wspól-

nocie parafialnej.  

 

 

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.swflorian.net/
http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

