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PEREGRYNACJA

2 VI 2013 - KRAKÓW - OS. OFICERSKIE -  PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II

w parafiach Dekanatu Kraków-Kazimierz

W dniach 2–10 VI br. kopia ła-
skami słynącego obrazu Jezusa 
Miłosiernego z Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach wraz z relikwiami 
św. Siostry Faustyny i bł. Jana 
Pawła II nawiedzała parafie Ar-
chidiecezji Krakowskiej w Deka-
nacie Kraków – Kazimierz. Poni-
żej zamieszczamy sprawozdanie z 
tego etapu peregrynacji. 

Proboszcz: ks. Zygmunt Kosek
Rok erygowania parafii – 1989. 
Kościół parafialny wybudowany w w latach 1991 – 1993 , 

poświęcony przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego w 
roku 1993. 

Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: Dom Sióstr Ducha-

czek, Dom Generalny Sióstr Józefitek, Dom Sióstr Świętej Jadwi-
gi Królowej. 

Liczba mieszkańców – ok. 6000.

O peregrynacji:
Radość Nawiedzenia kopii Cudownego Wizerunku Bożego 

Miłosierdzia i 
Relikwii Jego Apo-
stołów – św. s. Fau-
styny oraz bł. Jana 
Pawła II przyszło 
nam przeżywać w 
pierwszych dniach 
czerwca – miesiąca 
poświęconego kul-
towi Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

 Do tej uroczy-
stości przygotowa-
liśmy się podczas 
rekolekcji od 30 
maja do 2 czerwca.

Nasi parafianie 
raz jeszcze mie-
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li możność przyjąć do serca tę ważną 
prawdę, że są szczególnie powołani do 
podejmowania uczynków miłosierdzia, a 
zarazem pełnego pokory, posłuszeństwa i 
miłości przyjmowania łask Miłosiernego 
Patrona parafii.

 Na przybycie obrazu licznie zgroma-
dzeni parafianie oczekiwali na dziedziń-
cu przed świątynią, odmawiając Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. W tym bardzo 
deszczowym dniu zdarzyło się jednak, że 
o 17.45 przestało padać i bez przeszkód w 
uroczystej procesji Obraz i Relikwie zo-
stały wprowadzone do świątyni. Byliśmy 
szczęśliwi, witając Ukochanego Gościa w 
naszym kościele, a zarazem jego Gospo-
darza.

 Rozpoczęła się szczęśliwa doba spo-
tkania, osobistego i wspólnotowego z Kró-
lem naszych serc. Rozpoczęła się celebra-
cją Mszy św. Przewodniczył jej ks. bp Jan 
Zając. W tym samym dniu sprawowana 
była jeszcze jedna koncelebrowana Msza 
św. Odprawiali ją kapłani pochodzący z 
naszej parafii i posługujący w niej w ciągu 
ponad 20 lat jej istnienia. Nie było chwili, 
w której zabrakłoby wiernych, gromadzą-
cych się wokół Obrazu. Był czas na cichą 
osobistą modlitwę, adorację Boga, który 
do końca nas umiłowł, był czas czuwań, 
podczas których rozważania prowadziły 
wspólnoty działające w naszej parafii.

 W poniedziałek, 3 czerwca w godzi-
nie konania Zbawiciela kościół zapełnił 
się parafianami. Sprawowane było nabo-
żeństwo Godziny Świętej. Prosiliśmy, by 
ogień miłości, który Chrystus zrzucił na 
ziemię coraz jaśniej w nas płonął. Powoli 
nadchodziła chwila pożegnania. Żegna-
liśmy Miłosiernego Pana i relikwie Jego 
apostołów modlitwą podczas Mszy św. I 

znowu na czas odjazdu 
Obrazu ustał deszcz, 
a za kilka minut nad 
Kraków nadciągnęła 
ulewa. Dziękowaliśmy 
Bogu i za ten dar lepszej 
pogody.

 W ciągu tych 24 
godzin stale do relikwii 
podchodzili wierni, by 
przez ucałowanie wyra-
zić miłość i hołd tym, 
którzy na cały świat roz-
sławili Boże Miłosier-
dzie. Zaskakująca była 
odpowiedź parafian na 
zachętę rekolekcjonisty, 
by na kartkach złożyć 
swe prośby do Jezusa.

Próśb i podziękowań 
napłynęło tak wiele, że 
w każdy piątek w Godzi-
nie Miłosierdzia będą 
sukcesywnie przedsta-
wiane jako intencje od-
mawianej Koronki do 
Miłosierdzia Bożego.

 Ufamy, że to Na-
wiedzenie zaowocuje 
wieloma łaskami, łaską 
świętych powołań do 
służby kapłańskiej, 
zakonnej i misyjnej, 
łaską nawróceń tych, 
którzy pogubili się na 
ścieżkach życia, łaską 
wielkiej wyobraźni mi-
łosierdzia.

Z historii parafii:
W śródmieściu 

Krakowa jesteśmy naj-
młodszą parafią. Istnieje ona od 24 lat. 
Trzeba jednak powiedzieć, że zamiar jej 
powołania jest o wiele starszy. Chciał go 
zrealizować metropolita naszej archidie-
cezji ks. Karol kard Wojtyła. I Bóg temu 
zamysłowi błogosławił, bo przy tylu 
piętrzących się trudnościach i wrogości 
komunistycznych władz ani parafia, ani 
kościół nie mógłby powstać. A jednak 
miejsce to wybrał Pan.

Najważniejsze daty w historii pa-
rafii:

Rok erygowania – 1989;
Rok poświęcenia kościoła - 1993, 

(konsekracja miała miejsce 5 listopada 
2000 r.;

Rok 1992 -7 czerwca dzieci z naszej 
parafii przyjęły Pierwszą Komunię 
Świętą w murach nowego kościoła;
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Rok 1998 - 27 kwietnia rozpoczęcie 
budowy parafialnego Ośrodka Charyta-
tywno-Kulturalnego.

Obecnie w tym ośrodku funkcjonuje 
pasaż handlowy, w którym można do-
konać zakupów artykułów codziennego 
użytku, a przy okazji daje miejsca pracy, 
kuchnia im. św. s. Faustyny, Klub Seniora, 
sala widowiskowa, salki służące wspólno-
tom dzieci i młodzieży. 

W ten sposób każdy może włączyć się 
w życie parafii i świadczyć miłosierdzie 
praktycznie według własnych możliwości 
i uzdolnień, a także jest możliwość zaspo-
kojenia materialnych i duchowych potrzeb 
parafian. Nasza kuchnia codziennie wyda-
je ponad 200 obiadów, a wiele z nich trzeba 
dostarczyć do domu ludzi chorych czy 
niezdolnych do poruszania się. Tę posługę 
podjęła młodzież zainspirowana przez na-
uczycieli do założenia szkolnych kół Ca-
ritas. Pomagają właściciele samochodów. 
Parafia staje się prawdziwą rodziną.

Przedmiotem troski parafian jest też 
piękno świątyni, bo przez nie także wy-
raża się miłość i cześć dla Boga. Możemy 
się cieszyć wyróżnieniem z 1999 r., kiedy 
to ogłoszono werdykt konkursu „Życie w 
Architekturze”. Spośród 70 obiektów sa-
kralnych wybudowanych w 10-leciu 1989 
– 1999 nasz kościół i ośrodek otrzymał 
jedną z trzech głównych nagród.

W tym roku w maju przeżywaliśmy 
poświęcenie nowych, wspaniałych or-
ganów. Tak więc świątynia - Dom Boży 
- łączy nas na modlitwie, a budowle po-
wstałe przy nim łączą nas we wzajemnym 
świadczeniu sobie miłosierdzia.

Ks. Zygmunt Kosek
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3 VI 2013 - KRAKÓW - DĄBIE - PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BM

Proboszcz: ks. dr Paweł Gawron, E.c.
Wikariusze: ks. Piotr Fąfrowicz, ks. Piotr 

Romanowski
Na terenie parafii mieszkają: ks. Piotr Radzi-

kowski, ks. dr Sebastian Piekarski
Rok erygowania parafii – 1983.
Kościół parafialny: w budowie od 1983 roku.
Liczba mieszkańców – ok. 4950.

O peregrynacji:
Nawiedzenie Jezusa Miłosiernego w kopii ob-

razu łagiewnickiego i relikwii św. Faustyny i bł. 
Jana Pawła II wpisuje się pięknymi zgłoskami w 
30 letnią historię parafii św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Krakowie na Dąbiu.

Przygotowanie do tego wydarzenia obejmo-
wało dwa etapy; dalszy i bliższy. Etap dalszy to 
nowenna 9 miesięcy rozpoczęta 5 października 
wręczeniem obrazu Jezusa Miłosiernego pierw-
szej rodzinie i rozpoczęciem peregrynacji obrazu 
po mieszkaniach parafian. Obraz Pana Jezusa był 
odbierany z kościoła po Mszy św. o godz. 18.00 i następnego dnia 
przez daną rodzinę oddawany. 

W ramach pomocy sąsiedzkiej, dla osób, które mają trudności 
z poruszaniem się obraz przynosili sąsiedzi lub Panie z Zespołu 
Charytatywnego, Legionu Maryi lub Róż Różańcowych. Każda 
Rodzina przyjmująca obraz, jako pamiątkę tego „małego nawie-
dzenia” otrzymywała od Ks. Proboszcza obrazek Jezusa Miło-
siernego na desce do postawienia w widocznym miejscu w domu 
lub powieszenia na ścianie. W intencji rodzin, które w danym 
tygodniu przyjęły obraz modliliśmy się w każdy piątek na nabo-
żeństwie do Jezusa Miłosiernego. W przygotowaniu dalszym, w 
ramach Roku Wiary na nabożeństwach środowych - Nowenny do 
Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, 
r o z w a ż a l i ś m y 
Prawdy Wiary.

W przygoto-
waniu bliższym 
odbyły się reko-
lekcje prowadzone 
przez ks. Czesława 
Blocha sercanina, 
przygotowujące 
b e z p o ś r e d n i o 
do Doby Nawie-
dzenia. Trwały 
od Czwartku 
– Uroczystości 
Bożego Ciała, do 
niedzieli. Mimo 
tak zwanego „dłu-
giego weekendu” 
bardzo dużo osób 
brało udział w 
naukach rekolek-
cyjnych. Codzien-
nie wieczorem o 
20.30 napełniał 

się kościół wiernymi na koronkę do Bożego Miłosierdzia i Apel 
Jasnogórski z rozważaniem. Mimo, że parafia składa się z osób 
w podeszłym wieku, chętnie przychodziły one na te wieczorne 
spotkania. Ks. Czesław – rekolekcjonista – potrafił słowem i swą 
postawąmodlitwy przyciągnąć wiele osób do świątyni. Podczas 
rekolekcji na ołtarzu Jezusa Miłosiernego wyłożona była księga 
Nawiedzenia do której parafianie wpisywali swe postanowienia. 
Stanowi ona niesamowite bogactwo przeżyć, wzruszeń i refleksji 
wiernych nad swoim życiem

„Doba Nawiedzenia” – to czas modlitwy, refleksji, całonoc-
nego czuwania przy Jezusie Miłosiernym i relikwiach Sług Miło-
sierdzia. Mieliśmy niewątpliwie zaszczyt, że naszej modlitwie na 

powitanie obrazu 
przewodniczył Ks. 
Kardynał Stani-
sław Dziwisz, któ-
remu wyrażamy 
naszą wdzięczność 
za obecność i sło-
wa do nas skiero-
wane i na począt-
ku nawiedzenia i 
w homilii podczas 
Mszy świętej. 

W imieniu 
kapłanów pracu-
jących na Dąbiu, 
bardzo serdecznie 
dziękuję wszyst-
kim parafianom 
za zaangażowanie 
w to historyczne 
wydarzenie. Dzię-
kuję za przystrojo-
ne okna mieszkań 
oraz udekorowaną 
trasę przejazdu; za 
dar sakramentu 
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pokuty i przyjętej komunii świętej; za liczną 
obecność na Mszy powitania i nocnym czuwa-
niu. Na pewno w naszej pamięci zostanie Msza 
św. sprawowana przez Księzy Rodaków i Księży 
pracujących kiedyś w dąbskiej parafii, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie i modlili się o 
nowe święte powołania kapłańskie i zakonne, 
zwłaszcza z naszej parafii. Dziękuję tym wszyst-
kim, którzy pomogli chorym przybyć do ko-
ścioła na mszę świętą z sakramentem chorych, a 
było ponad 300 osób. 

Po Mszy św. na rozpoczęcie Nawiedzenia, 
ks. Kardynał poświęcił w dolnym kościele wyre-
montowane sale na spotkania grup parafialnych 
– to taki materialny owoc Nawiedzenia.

Ziarno zostało posiane i troszcząc się o jego 
wzrost mam nadzieję, że Duchowe owoce – przynależności do 
parafii i utożsamiania się z nią; modlitwy, wzajemnego zrozu-
mienia i wsparcia - będziemy zbierać w najbliższych latach. Dąbie 
to wierny Bogu lud, ofiarny. Naszą modlitwą otaczamy także tych 

wszystkich, którzy są z boku parafii i Kościoła – i dla nich Bóg ma 
Swoje Miłosierdzie, a my o nie prosimy.

Ks. Proboszcz

4 VI 2013 - KRAKÓW - PARAFIA ŚW. KAZIMIERZA

Proboszcz: ks. Józef Jończyk, R.M., asystent kościelny Brac-
twa „Comunione e Liberazione” w Archidiecezji Krakowskiej 

Wikariusze: ks. Wiesław Kiebuła, ks. Paweł Mielecki
Na terenie parafii mieszka: ks. dr Mirosław Czapla, R.M., 

sędzia audytor Sądu Metropolitalnego, kierownik Studium 
Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, mode-
rator rejonowy Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu 
Światło-Życie

Rok erygowania parafii – 1928
Kościół parafialny: wybudowany w latach 1934-1940, konse-

krowany w 1948 roku.
Liczba mieszkańców – ok. 7000. 

O peregrynacji: 
Wprowadzenie do nawiedzenia stanowiły misje. Prowadził je 

ksiądz Wojciech Kościelniak, rodak z parafii św. Kazimierza, na 
co dzień pracujący w charakterze misjonarza w Tanzanii. Misje 
trwały przez cały tydzień – od niedzieli do niedzieli – a w e wto-
rek rozpoczęła się już peregrynacja. 

Mszy świętej rozpoczynającej w parafii święty czas nawiedze-
nia przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś. Wierni w wydarzeniach 
peregrynacji uczestniczyli licznie pobożnie. Szczególnie aktywnie 
w przeżywanie nawiedzenia włączyły się nasze grupy parafialne.

Muszę wyznać, że przed nawiedzeniem i misjami miałem 
pewne obawy, co do ich przebiegu, co do sposobu, w jaki sposób 
na te wydarzenia zareagują wierni. W środku naszych misji para-
fialnych wypadało Boże Ciało, a mieszkańcy Krakowa, korzysta-
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jąc z długiego weekendu, najczęściej wyjeżdżają z miasta. Bałem 
się w związku z tym o frekwencję. Ku mojemu zaskoczeniu ta 
okazała się po prostu fantastyczna. Ludzie wytrzymali przez cały 
tydzień, chętnie uczestnicząc tak w misjach, jak i w wydarzeniach 
peregrynacyjnych. 

W parafii pracuję od 1 stycznia 1987 roku. Jest to długi okres. 
Zauważyłem, że wraz z upływem czasu – niestety – parafia zmie-
nia swą strukturę. Rodzimi parafianie powoli wymierają, zwięk-
sza się natomiast dużo ludności napływowej. Parafia była zasie-
dlana w latach sześćdziesiątych przez ludzi, którzy teraz przekra-
czają bądź już przekroczyli próg 80 lat. Budowane są nowe bloki 
w miejsce dawnych zakładów (mieściło się tu wiele fabryk). Do 
nowych bloków przybywają nowi ludzie, ale z przykrością muszę 
stwierdzić, że wiele mieszkań stoi pustych. Ich cena jest po prostu 
zbyt wysoka. Gdy chodzimy po kolędzie, odwiedzamy jedynie 
10% mieszkańców tych bloków; to są mieszkańcy stali. Pozostałe 
mieszkania są bądź puste, bądź wynajmowane. W każdym razie 
struktura parafii się zmienia. Mamy nadzieję, że wraz z upływem 
czasu sytuacja będzie się normalizować. 

Historia kościoła:
Idea wybudowania na Grzegórzkach kościoła narodziła się w 

1925 r. Do tego czasu nabożeństwa dla okolicznej ludności od-
prawiane były w sali Ochronki, która jednak była zbyt mała na 
potrzeby wiernych.

Rok później, dzięki zapisowi domu będącego własnością Ma-
rii Król, rozpoczęto gromadzenie środków na budowę świątyni.

Z inicjatywy i za pozwoleniem metropolity krakowskiego, 
księcia Adama Stefana Sapiehy, uzyskane środki przeznaczono 
na budowę domu katolickiego, który zbudowano w latach 1926-
1928.

27 stycznia1928 r. erygowana została na Grzegórzkach para-
fia św. Kazimierza, której przez rok duszpasterzował tymczaso-
wo proboszcz z parafii św. Mikołaja. Jego obowiązki przejął od 1 
stycznia 1930 r., mianowany przez metropolitę Sapiehę, emeryto-
wany katecheta szkół powszechnych ks. Jan Mac.
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W tym też roku wielką salę domu katolickiego zamieniono na 
kaplicę i w niej 8 grudnia odprawiona została pierwsza Msza św. 
Odtąd pełniła rolę kościoła parafialnego dla mieszkańców Grze-
górzek i Dąbia.

Dnia 5 czerwca 1933 r. ukonstytuował się społeczny komitet 
budowy kościoła parafialnego, a na wiosnę 1934 r. rozpoczęto 
prace budowlane według projektu arch. Franciszka Mączyńskie-
go.

7 lipca tegoż roku uroczystego poświęcenia kamienia węgiel-
nego dokonał arcybiskup metropolita Adam Sapieha.

27 października 1940 r. odbyło się poświęcenie (benedykcja) 
niewykończonej jeszcze świątyni, której dokonał arcybiskup 
Sapieha, w obawie, by władze okupacyjne nie zarekwirowały 
kościelnego budynku.

 W latach 40. i 50. trwało stopniowe wyposażanie kościoła.

 Ścigany przez gestapo za 
wystawienie fałszywej metryki 
dla ratowania życia, zadenun-
cjowany ks. Jan Mac, ucieka w 
1942 r. i ukrywa się do końca 
wojny w swoich rodzinnych 
stronach ( Babica k. Rzeszowa).

 Parafią kieruje katecheta z 
Dąbia ks. Jan Matyasik, który 
urządza zakrystię i aranżuje 
otoczenie kościoła.

 W miarę  uposażoną świą-
tynię konsekruje uroczyście ks. 
bp Stanisław Rospond (26 IX 
1948 r.).

 Dnia 4 marca 1962 r. zbu-
dowane dla fary przez firmę 
Biernackiego organy zostają 
poświęcone przez ks. bpa Ka-
rola Wojtyłę, a w 1967 r. wokół 
kościoła ułożono betonowy 

chodnik i wstawiono witrażową rozetę za organami.
Ważnym momentem w życiu parafii była w 1968 r. - od XI do 

XII - wizytacja kanoniczna ks. arcybiskupa K. Wojtyły , później-
szego kardynała i papieża Jana Pawła II.

 Po latach duszpasterzowania 30 V 1972 r. umiera założyciel 
parafii, a także budowniczy domu ludowego i kościoła, ks. prałat 
Jan Mac.

Rok 1979 jest datą szczególną w dziejach grzegórzeckiej 
wspólnoty: 18 grudnia uroczyście obchodzono 60 - lecie pracy 
sióstr służebniczek dla tutejszej społeczności, a ks. prał. Zygmunt 
Bubak przygotował jubileusz 50 - lecia parafii przez odnowę ko-
ścioła.

Powstał nowy wystrój prezbiterium, zgodnie z wymogami 
Soboru Watykańskiego II. Do odrestaurowanego krzyża w głów-
nym ołtarzu dodane zostały figury Matki Bożej i św. Jana, wsłu-

chanych w ostatnie słowa 
umierającego Zbawiciela.

Po śmierci ks. prał. 
Zygmunta Bubaka kolej-
nym proboszczem zostaje 
1 stycznia 1987r. ks. Józef 
Jończyk.

Po przemianach w roku 
1989 przystępuje on do 
uregulowania stanu wła-
snościowego kościelnego te-
renu, a także do kapitalnego 
remontu dawnego domu 
ludowego oraz kościoła.

Powstały z inicjatywy 
arcybiskupa Sapiehy dom 
parafialny na Grzegórz-
kach, pełniący funkcję 
ośrodka duszpastersko 
- światowego dla społecz-
ności Grzegórzek od czasu 
okupacji, aż po rok 1988, 
znajdował się w dyspozycji 
władz świeckich, zmienia-
jąc kilkakrotnie gospodarza 
i przeznaczenie. Po latach 
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starań, parafia odzyskała ten budynek w 1988 r. w stanie ruiny. 
Pierwotnie miał on pełnić rolę domu katechetycznego, ale gdy na-
uczanie religii powróciło do szkół, zdecydowano powrócić do idei 
fundatora budynku ks. kard. Sapiehy, tzn. przywrócić mu funkcję 
ośrodka katolickiej kultury.

Toteż w budynku domu parafialnego, który od 1 października 
2004 r. przyjął nazwę Katolickiego Domu Kultury im. ks.kard. A. 
S. Sapiehy, prowadzi się wielowątkową działalność wychowawczą 
opartą o chrześcijańskie wartości duchowe.

(Źródło: http://www.grzegorzki.vbiz.pl/historia.html)

5 VI 2013 - KRAKÓW - PARAFIA BOŻEGO CIAŁA
Proboszcz: ks. Piotr Walczak CRL
Wikariusze: ks. Tomasz Tyszkiewicz CRL
Duszpasterz: ks. Dawid Köver CRL
Na terenie parafii mieszkają: Księża Kanonicy Regularni: 

ks. Wojciech Ćwiękała CRL, ks. Dariusz Kaczyński CRL, ks. dr 
hab. Stefan Ryłko CRL, ks. dr Stanisław Więzik CRL;

Ojcowie Bonifratrzy: o. Albert - Aleksy Dorociak OH, ka-
pelan Szpitala św. Jana Grandego, br. Anzelm Skiba OH, prof. 

wiecz. 1993, przeor Konwentu Ojców Bonifratrów w Krakowie, 
o. Marian - Jan Twardowski OH, emeryt, o. Kazimierz - Jan 
Wąsik OH,  kapelan Szpitala św. Jana Grandego, rektor kościoła 
Przenajświętszej Trójcy Ojców Bonifratrów

Rok erygowania parafii – 1335. 
Kościół parafialny: wybudowany w latach 1335-1477, konse-

krowany w 1500 roku; bazylika mniejsza od 2005 roku. 
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Kościół Trójcy Prze-

najświętszej, Klasztor i Dom Prowincjalny 
Ojców Bonifratrów.

Liczba mieszkańców – ok. 4050. 

O peregrynacji:
Przygotowanie do peregrynacji stanowiły 

dla naszej wspólnoty czterodniowe rekolekcje. 
Okres 3 miesięcy poprzedzających peregryna-
cję był dla nas czasem szczególnej modlitwy w 
intencji dobrego przeżycia przez parafię na-
wiedzenia i jak najobfitszych jej owoców. 

W parafii działają liczne grupy, których 
modlitwa i pomoc jest nie do przecenienia. 
Te grupy parafialne to między innymi: Żywy 
Różaniec, Arcybractwo Najświętszego Sakra-
mentu i Pięciu Ran Pana Jezusa, Apostolstwo 
Modlitwy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 
Wolontariat Młodzieżowy, Rada Duszpaster-
ska, Ministranci, Lektorzy...

Mszę Świętą rozpoczynającą czas nawie-
dzenia w parafii celebrował J.E. o. bp Damian 
Muskus. On też wygłosił Słowo Boże do wier-
nych.

 Co mnie najbardziej zaskoczyło i ucieszy-
ło, to bardzo pozytywna postawa dyrektorów 
szkół, którzy włączyli kierowane przez siebie 
placówki w udział w wydarzeniach peregry-
nacyjnych. Drugiego dnia nawiedzenia do 
świątyni przychodzili uczniowie szkoły pod-
stawowej i szkół średnich. 

 
Nasz zakon należy do jednych z najstar-

szych. Niebawem będziemy przygotowywali 
się do obchodów tysiąclecia jego istnienia. 
Kanonicy regularni laterańscy zostali sprowa-
dzeni do Polski przez św. Królową Jadwigę w 
roku 1405. 

Charyzmat Kanoników regularnych bierze 
się od Bazyliki Laterańskiej. Kanonicy Regu-
larni w pierwszej wersji byli asystą przyboczną 
Ojca świętego, gdy ten przebywał na Lateranie. 
Zakon nie jest liczny, ale starożytny. W samym 
Krakowie, w parafii Bożego Ciała jesteśmy po-
nad 600 lat bez jednego dnia przerwy. Posługu-
jemy tu w duszpasterstwie. 

Nasz początek bierze się od kardynała 
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Hildebranda, późniejszego Ojca świętego 
Grzegorza VII, aczkolwiek te wspólnoty, 
które powstają we wczesnym średniowieczu 
nie mają swoich założycieli w konkretnych 
osobach. To był wielki ruch wspólnot kano-
nicznych, które działały przy katedrach. Tak 
powstawały zakony kanoniczne. To była ka-
pituła, która funkcjonowała na wzór wspól-
noty, którą założył w Hipponie św. Augustyn. 
On pierwszy stworzył pewną formę życia 
wspólnotowego, którą jednak dzisiaj trudno 
byłoby nazwać zakonem. Niemniej stanowiło 
to pewien wzorzec dla innych wspólnot. Śre-
dniowieczne wspólnoty bardzo się rozrosły i 
rozprzestrzeniły po całym świecie. 

Z Zakonu Kanoników Regularnych 
wywodzi się około 100 świętych i błogosła-
wionych: m.in. Dominik Guzmán założyciel 
dominikanów, św. Antoni z Padwy, św. Nor-
bert z Xanten założyciel Norbertanów, św. 
Piotr Fourier, św. Ubald, św. Aldobrand, św. 
Torlak, św. Chrodegang, św. Wicelin, św. Ga-
waryn, bł. Jan Rusbrock oraz 12 papieży i kil-
kudziesięciu biskupów. Do tego grona należą 
także polscy kanonicy regularni: Stanisław 
Kazimierczyk oraz Michał Giedroyć.

O parafii: 
„Od 600 lat Zakon Kanoników Regu-

larnych Laterańskich jest obecny na kra-
kowskim Kazimierzu. Będący jego siedzibą 
kościół Bożego Ciała został podniesiony do 
godności Bazyliki Mniejszej.

W 1335 roku król Kazimierz Wielki ulo-
kował pod Krakowem miasto, które nazwał 
swym imieniem. Ówczesny Kazimierz był 
jakby wyspą, otoczoną wodami Wisły i Wilgi. 
Jak w każdym wówczas lokowanym mieście, 
tak i tu musiał być rynek z ratuszem i przy-
legającym do niego kościołem, który miał 
pełnić rolę kościoła farnego - głównego dla 
miasta. Kościół ów no-
sił tytuł Bożego Ciała, 
a pierwsze zapisy na 
temat parafii pod tym 
wezwaniem pojawiają 
się w dokumentach 
Stolicy Apostolskiej 
już w 1343 roku.

W 1405 roku 
Władysław Jagiełło 
sprowadził i osadził 
na krakowskim Ka-
zimierzu kapłanów z 
Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterań-
skich. Od początku 
istnienia parafii działa 
przy niej Arcybractwo 
Najświętszego Sakra-
mentu, do którego 
należą bogaci i biedni, 
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kupcy i rzemieślnicy, możnowładcy, 
senatorowie oraz rajcy kazimierscy. 
Przy parafii prowadzona jest także 
szkoła, która może szczycić się taki-
mi sławnymi absolwentami jak: św. 
Stanisław Kazimierczyk (Kanonik 
Regularny Laterański) oraz Andrzej 
Frycz Modrzewski. Rozwija się kult 
Najświętszego Sakramentu, a w świa-
domości wiernych kościół Bożego 
Ciała jawi się jako sanktuarium Naj-
świętszego Sakramentu...

Kanonicy Regularni Laterańscy do 
dziś prowadzą w kościele Bożego Ciała 
posługę duszpasterską, a także kształ-
cą i przygotowują do służby kapłań-
skiej kleryków. Ich zasługi historyczne 
oraz współczesne wpłynęły na decyzję 
papieża Jana Pawła II o podniesieniu 
świątyni parafialnej Bożego Ciała do 
godności Bazyliki Mniejszej.

- To zaszczytny tytuł ale również 
ogromne zobowiązanie - przypomniał 
ks. kard. Franciszek Macharski pod-
czas mszy świętej 15 maja 2005 roku. 
W uroczystości w świątyni Bożego 
Ciała wzięła udział nie tylko duża gru-
pa parafian, ale także wielu dostojnych 
gości. Na pamiątkę tych wydarzeń po-
święcone zostały pamiątkowe tablice, 
umieszczone na murach bazyliki i w 
kruchcie klasztornej.

Opadły już emocje związane z ju-
bileuszem, ale wpisana w kazimierski 
krajobraz piękna Bazylika Bożego 
Ciała nieustannie wszystkich w swoje 
progi serdecznie zaprasza.”

(Źródło: „Dzielnica Pierwsza - 
pismo lokalne” nr 5/2005))

6 VI 2013 - KRAKÓW - PARAFIA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ

Proboszcz: o. Marek Krzysztof Do-
naj OSA 

Wikariusz: o. dr Przemysław Plata 
OSA

Na terenie parafii mieszkają: ks. 
dr Wiesław Alicki, o. Krzysztof Janusz 
Piątek, przeor klasztoru św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej

Rok erygowania parafii – 1942. 
Kościół parafialny – wybudowany w 

1342, konsekrowany w 1378 roku.
Kościoły, kaplice oraz domy zakon-

ne: Bazylika Świętych Michała Archa-
nioła i Stanisława BM, Klasztor Ojców 
Augustianów, Dom Braci Albertynów, 
Dom Sióstr Albertynek, Dom Sióstr 
Augustianek, Dom Sióstr Szarytek.

Liczba mieszkańców – ok. 3200. 
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O peregrynacji:
Do peregrynacji przygotowywa-

liśmy się poprzez specjalne kazania 
tematyczne, poprzez spotkania w gru-
pach, na których przybliżaliśmy sobie 
zagadnienie Miłosierdzia Bożego. 

W parafii działa wiele grup, m.in.: 
Wspólnota „Nowe Jeruzalem” (grupa 
licząca około 150 osób), Akcja Kato-
licka, Arcybractwo Matki Bożej Po-
cieszenia, Żywy Różaniec, Młodzież 
Augustiańska... Wszystkie grupy 
parafialne włączyły się najpierw w 
przygotowania, a później aktywnie 
uczestniczyły w wydarzeniach pere-
grynacyjnych. Najbardziej było to zauważalne podczas nocnego 
czuwania. 

Nasza parafia ma dosyć specyficzny charakter. Wraz z upły-
wem czasu parafia się coraz bardziej wyludnia, pozostają najstarsi 
parafianie, ludzie, którzy z dawien dawna z parafią są związani. 
Ta część wspólnoty bardzo poczuwa się do uczestnictwa w życiu 
parafii. 

Nawiedzenie obrazu połączone u nas było z wielką prośbą o 
nowe powołania kapłańskie, a szczególnie zakonne. 

Naszą regułę nadał święty Augustyn. Przed swoją śmiercią, 
która nastąpiła w 430 roku, Augustyn „pozostawił Kościołowi 
klasztory męskie i żeńskie, pełne sług i służebnic Boga wraz z ich 
przełożonymi, oraz bibliotekami pełnymi książek”. Duchowość 
rodziny augustiańskiej pochodzi jednak nie 
tylko od tego wielkiego Ojca Kościoła, ale 
też z drugiego korzenia, jakim była prak-
tyka życia eremicko – kontemplacyjnego 
niektórych wspólnot zakonnych powstałych 
w XII-XIII wieku w klimacie przebudzenia 
duchowego i kościelnego epoki. Te funda-
cje, które przyjęły regułę św. Augustyna i 
żyły jej duchowością, posiadały swoje pu-
stelnie niedaleko terenów zamieszkanych; 
członkowie, świecy i kapłani, prowadzili 
życie modlitwy i srogiej pokuty, ale byli w 
ścisłym kontakcie z ludem, nie podejmując 
jednak bezpośredniej działalności duszpa-
sterskiej. 

W 1250 roku wszystkie wspólnoty zosta-
ły zebrane w jeden zakon. Do Polski Augu-

stianie przybyli w roku 1642. Obecnie prowincja polska posiada 
3 klasztory: dwa w Krakowie i jeden w Łomiankach k. Warszawy. 
Są to: Klasztor pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i 
Męczennicy, przy którym działa Kościół św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej i św. Małgorzaty w Krakowie oraz jedyne w Polsce Zgro-
madzenie Sióstr Świętego Augustyna, Klasztor pw. Matki Bożej 
Dobrej Rady, przy którym działa Kościół św. Mikołaja z Tolentino 
w Krakowie, Klasztor pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Na przestrzeni wieków augustianie dali Kościołowi około 12 
świętych i 171 błogosławionych.

Obecnie, oprócz działalności duszpasterskiej, jednym z głów-
nych kierunków naszych działań jest próba przywrócenia świet-
ności naszego kościoła (poprzez renowację wnętrz). 
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7 VI 2013 - KRAKÓW - PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA

Proboszcz: ks. dr Tadeusz Nosek, R.M., pracownik UPJPII
Wikariusze: ks. dr Edward Pasteczko E.c., ks. Robert Majka
Na terenie parafii mieszkają: ks. Antoni Sołtysik, kapelan 

Ojca Świętego, emeryt, Prezes Zarządu Związku Księży Mo-
deratorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich Ar-
chidiecezji Krakowskiej; Księża Jezuici; 
Ojcowie Karmelici Bosi

Rok erygowania parafii –1327. 
Kościół parafialny: wybudowany 

XI/XII w, przebudowany w latach 1677-
1684, konsekrowany w 1680 roku. 

Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: 
Bazylika Mniejsza Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Ojców Jezuitów, Kościół Nie-
pokalanego Poczęcia NMP Ojców Kar-
melitów Bosych, Kościół Świętej Teresy 
od Jezusa i św. Jana od Krzyża Sióstr Kar-
melitanek Bosych, Dom Sióstr Felicjanek, 
Dom Sióstr Serafitek, Dom Prowincjalny 
Ojców Franciszkanów. 

Liczba mieszkańców – ok. 10000. 

Historia parafii:
Kościół św. Mikołaja położony przy 

jednym z najstarszych szlaków handlo-
wych prowadzącym z Ratyzbony do 
Kijowa. W rejonie Krakowa biegł on od 
przeprawy na Wiśle przez Okół, Gródek, 
brzegiem szkarpy ograniczającej koryto 
starej Wisły, a dalej na wschód do Mogiły, 
Sandomierza i Przemyśla. W 1257 r. zna-
lazł się poza obrębem miasta lokacyjnego 
i jego średniowiecznych obwarowań. 
Dlatego w źródłach był określany jako 
„extra muros” (poza murami) lub „ante 
civitatem” (przed miastem), a brama 
miejska prowadząca w kierunku świątyni 
wzięła od niej nazwę Bramy Mikołajskiej. 
Kościół pierwotnie zlokalizowany był na 
terenie wsi Prądnik należącej do uposa-
żenia Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 
i do Opactwa należało prawo patronatu. 
Z czasem dawna wieś Prądnik weszła w 
skład wydzielonej w 1639 r. jurydyki We-
soła, od której nazwę przyjęło przedmie-
ście, a przy podziale administracyjnym 
miasta - cała dzielnica. 

Najstarsza wzmianka o kościele po-
chodzi z dokumentu papieża Grzegorza 
IX, wystawionego dla benedyktynów w 
1229 r., ale został określony jako „capel-
la” (kaplica). Dopiero w dokumencie odpustowym arcybiskupa 
jerozolimskiego Bazylego z 1298 r. nazwany był „ecclesia Sancti 
Nicolai prope civitatem Cracoviensem”. W 1327 r. miał już status 
parafialnego; w XV w., zgodnie ze świadectwem Jana Długosza w 
Liber beneficiorum, do parafii należały wsie Prądnik, Grzegórzki, 
Dąbie, Głębinów, Łęg, Rybitwy, Rakowice, przedmieście za Bramą 
Mikołajską oraz posiadłość zwana Hanusbork. Prawdopodobnie 
już w XIV w. powstała tu szkoła parafialna, w której nauczano 

chłopców posługi liturgicznej oraz podstaw czytania i pisania. 
W 1456 r. opat Maciej Skawinka i konwent benedyktynów 

tynieckich przekazali kościół św. Mikołaja wraz z prawem pa-
tronatu i uposażeniem Uniwersytetowi Krakowskiemu. Celem 
tej donacji było wsparcie Uniwersytetu, ale również, wydaje się, 

zapewnienie zakonnikom kształ-
cenia się. 

Druga połowa XV i XVI wiek, 
mimo pożaru kościoła w 1527 
roku, to dla parafii okres rozkwitu 
i rozwoju fundacji parafialnych. 
Po przejęciu przez Uniwersytet 
kościół został znacząco powięk-
szony w 2. połowie w. XV oraz 
ponownie w 1. połowie XVI w. W 
1529 r. Zofia (Regina) Tarnowska 
herbu Leliwa, zakonnica z klasz-
toru bernardynek przy kościele 
św. Agnieszki, ufundowała przy 
kościele mansjonarię wraz z upo-
sażeniem i domem przeznaczo-
nym na mieszkanie dla siedmiu 
mansjonarzy. W 1578 r. powstał 
przy kościele szpital dla ubogich. 
Wzniesiony został przez probosz-
cza Marcina Radomskiego naprze-
ciwko kościoła, po przeciwległej 
stronie drogi. Już w XVI w. był to 

budynek murowany, piętrowy. W jego wnętrzu znajdowały się 
dwa ołtarze. Przed 1599 r. założono tu także Bractwo św. Anny. 

Najbardziej dramatyczny okres w dziejach parafii i kościoła 
św. Mikołaja przypada na 2. połowę XVII w. W lipcu 1652 roku 
po ulewnych deszczach wylała Wisła i kościół został zalany wodą. 
Kilka lat później, w czasie potopu szwedzkiego kościół, probo-
stwo i inne budynki kościelne zostały obrócone w zgliszcza. W 
1656 r. Szwedzi spalili kościół, a następnie zburzyli jego mury, 
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aby uniemożliwić oblegającym okupo-
wane miasto prowadzenie stąd ostrza-
łu artyleryjskiego. Świątynia zaczęła 
podnosić się z ruiny prawdopodobnie 
zaraz po opuszczeniu miasta przez 
Szwedów, ale nową księgę parafialną, 
świadczącą o udzielaniu sakramentów 
założono dopiero w 1662 r. Odbudowa 
świątyni z uwagi na ogrom zniszczeń 
trwała długo i była prowadzona dzięki 
staraniom proboszcza Jana Kopciowi-
cza. Dwa ołtarze konsekrowano już w 
1662 roku, ale cały, wzniesiony niemal 
od nowa kościół konsekrował biskup 
Mikołaj Oborski dopiero w 1682 r. 

W 1768 roku w czasie walk kon-
federatów barskich z wojskami rosyj-
skimi spłonęły budynki parafialne: 
plebania, wikarówka i szkoła. Kościół 
wprawdzie oca-
lał, ale został 
doszczętnie ogra-
biony przez Mo-
skali. W latach 
następnych aż do 
1783 r. trwała od-
budowa zniszczo-
nych budynków 
i odtworzenie 
w y p o s a ż e n i a 
kościoła, przepro-
wadzone przez 
ks. proboszcza 
Karola Marxena. 
Za jego rządów 
parafii groziła, 
szczęśliwie uda-
remniona, kasacja 

i włączenie do parafii 
św. Floriana. 

W okresie istnie-
nia Wolnego Miasta 
Krakowa majątek 
parafii został znacz-
nie uszczuplony. 
Z tego względu 
utrzymanie kościoła 
w dobrym stanie i 
prowadzenie prac 
remontowych było 
utrudnione. Reno-
wację świątyni pod 
koniec XIX w. prze-
prowadził proboszcz 
Piotr Strzelichowski. 
W latach 1891-1893 
uczeń Jana Matejki, 
Piotr Niziński przy 

udziale współpracowników wykonał 
neorenesansową, ornamentalno-figu-
ralną polichromię wnętrza. 

Mimo, że w wieku XX obszar pa-
rafii, niegdyś jednej z największych 
w Krakowie, ulegał znacznemu ogra-
niczeniu, jeszcze w latach 1906-1907 
dobudowano do korpusu kościoła 
nawę południową, a do prezbiterium 
również od południa zakrystię z 
przedsionkiem. Autorem projektu był 
arch. Aleksander Biborski, a budowę 
prowadził Jan Rzymkowski. 

Za czasów proboszcza, ks. Anto-
niego Sołtysika, przeprowadzono w 
kościele i w jego otoczeniu badania 
archeologiczne i architektoniczne oraz 
liczne prace konserwatorskie. Podjęte 
w latach 90-tych ubiegłego wieku ba-
dania archeologiczne doprowadziły 
do odkrycia pod posadzką kilkusetlet-
nich fundamentów średniowiecznych 
etapów funkcjonowania kościoła oraz 
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do potwierdzenia istnienia wokół kościo-
ła cmentarza z XII-XVII w. Do dużych 
osiągnięć zaliczyć też trzeba odnowienie 
i konserwację elewacji kościoła oraz eks-
pozycję reliktów murów świadczących o 
bogatej historii kościoła. Przebudowano 
prezbiterium dostosowując je do posobo-
rowej liturgii. 

Przeprowadzono także konserwację 
najcenniejszych zabytków kościoła: rzeźby 
Matki Bożej, poliptyku ze sceną Koronacji 
Maryi, obrazu Świętej Rozmowy, ołtarza 
Męki Pańskiej i rzeźby Chrystusa Fraso-
bliwego oraz ołtarza św. Anny Samotrzeć. 
Prace te wykonane zostały przy wsparciu 
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa oraz dzięki hojności i ofiarności 
parafian.

O peregrynacji:
Do peregrynacji parafia przygotowy-

wała się poprzez uczestniczenie w misjach 
świętych. Przeprowadzone zostały one w 
kościele parafialnym w dniach 31 maja – 6 czerwca. 

Obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Siostry Fausty-
ny i bł. Jana Pawła II zostały w parafii powitane w Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele Sióstr Karmelitanek 
Bosych. Po powitaniu miała miejsce Eucharystia, a po niej roz-
poczęło się modlitewne czuwanie. Tego dnia odbyły się także 
Eucharystyczne spotkanie z Najświętszym Sercem Pana Jezusa w 
kościele św. Mikołaja oraz Suma odpustowa ku czci Najświętsze-
go Serca Jezusowego w Bazylice OO. Jezuitów. 

Obraz i relikwie pozostały w kościele Sióstr Karmelitanek 
Bosych do godz. 9.30 w sobotę 8 czerwca, kiedy to w uroczystej 

procesji zostały przeniesione na kilka godzin do Bazyliki NSPJ. 
O godz. 14.30 obraz procesjonalnie przeniesiono do kościoła 

parafialnego św. Mikołaja. Tu odprawiona została przez księdza 
biskupa Msza święta z udziałem kapłanów z dekanatu Kraków 
– Kazimierz. Później przeprowadzono Apel Jasnogórski, po 
którym rozpoczęła się Eucharystia z udziałem Księży rodaków i 
kapłanów pracujących w parafii św. Mikołaja. Po Mszy nastąpiło 
całonocne modlitewne czuwanie. 

Następnego dnia, w niedzielę 9 czerwca o 17.30 – po poże-
gnaniu – obraz został przewieziony do kościoła OO. Karmelitów 
Bosych. 

8 VI 2013 - KRAKÓW - PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA - BAZYLIKA OO. JEZUITÓW

Księża Jezuici, ul. Kopernika 
26, 31-501 Kraków: ks. dr Krzysz-
tof Biel SI, rektor Kolegium Księży 
Jezuitów i Bazyliki NSPJ, ks. Ste-
fan Filipowicz SI, kapelan Domu 
Pomocy Społecznej, ks. Stanisław 
Groń SI, Diecezjalny Dyrektor 
Apostolstwa Modlitwy w Archi-
diecezji Krakowskiej, ks. Tadeusz 
Kukułka SI, prefekt Bazyliki NSPJ, 
ks. Jarosław Naliwajko SI, kapelan 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
sióstr felicjanek, ks. Zenon Paszek 
SI, kapelan Kliniki Neurologii (ul. 
Botaniczna 3) i Kliniki Ginekologii 
Collegium Medicum UJ w Krako-
wie, ks. Dariusz Piórkowski SI, 
ks. Jarosław Stawarz SI, kapelan 
Kliniki Metabolicznej i Kliniki Ne-
frologii, Kliniki Okulistyki i Kliniki 
Chirurgii Białej, ks. Józef Żukowicz 
SI, referent Wydziału Spraw Zakon-
nych Kurii Metropolitalnej.
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O peregrynacji: 
 Nie jesteśmy kościołem parafial-

nym, więc nie prowadziliśmy przed 
nawiedzeniem przygotowań zakrojo-
nych na większą skalę. Głoszone były 
jedynie specjalne kazania tematyczne 
mające stanowić wprowadzenie do 
nawiedzenia. Za to w kościele pa-
rafialnym przeprowadzone zostały 
misje.

 Sama peregrynacja też nie trwała 
tyle, co w przypadku parafii. Ob-
raz Jezusa Miłosiernego i relikwie 
Apostołów Miłosierdzia gościliśmy 
jedynie przez kilka godzin – od 10.00 
do 15.00. Nie było tu też żadnego 
biskupa. Wyglądało to w ten sposób, 
ponieważ w parafii 
znajdują się trzy 
kościoły rektoralne. 
W nocy obraz był 
u sióstr karmelita-
nek, potem trafił od 
nas, a dopiero stąd 
powędrował do pro-
boszcza. 

W tym miejscu 
jezuici osiedlili się w 
1868 roku, a dwa lata 
później postawiono 
pierwszą kaplicę, 
która szybko okazała 
się niewystarczają-
ca. W 1903 zapadła 
decyzja o budowie 
nowej, okazałej świą-
tyni. Do realizacji 
przyjęto projekt ar-
chitekta Franciszka 
Mączyńskiego.

Pierwotnie znajdo-
wała się tu obszerna 
realność należąca do 
Piotra Józefa Szyryna, 
w skład której wchodził 
ogród owocowo-ja-
rzynowy, tzw. Pałacyk 
Angielski oraz kom-
pleks mniejszych za-
budowań parterowych. 
Prowizoryczną kaplicę 
na lat 30 postanowiono 
umieścić w budynku 
stojącym przy dzisiej-
szej ul. Kopernika. 
Ukończona budowla 
miała 21 m długości, 11 
m szerokości i 9 m wy-
sokości. We wnętrzu 
kaplicy umieszczono 
ołtarz główny z przy-
wiezionym z Białorusi 
obrazem Serca Jezuso-
wego oraz dwa ołtarze 

boczne poświęcone Matce Bożej i św. 
Józefowi (autorem obrazów był Antoni 
Reichenberg). W roku 1889 ufundowa-
no nowy, duży, bogato rzeźbiony ołtarz 
główny, a obrazy w ołtarzach bocznych 
zastąpiono rzeźbami dłuta Mayera z 
Monachium. Później do kaplicy dobu-
dowano jeszcze obszerną salę, w której 
pomieszczono dodatkową kaplicę, a 
następnie zakrystię dla kleryków. Po-
święcenie kaplicy Najświętszego Serca 
Jezusowego nastąpiło 28 sierpnia 1870 
r. Świątynia służyła wiernym przez 42 
lata. Ostatnie nabożeństwo w kaplicy 
odbyło się 20 maja 1912 r., po czym 
przeniesiono Najświętszy Sakrament 
w mury nowego, wzniesionego obok 
kościoła. Kaplicę zaczęto rozbierać 21 
maja.

1 listopada 1909 roku biskup sufra-
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Przeor i rektor kościoła: o. Jaro-
sław Janocha OCD.

Wspólnota zakonna: o. Piotr Nyk, 
o. Tadeusz Florek, o. Otto Filek, o. 
Sebastian Ruszczycki, o. Marcin 
Sałaciak, o. Jerzy Gogola, o. Łukasz 
Kasperek, o. Stanisław Fudala, o. 
Włodzimierz Tochmański, o. Marian 
Zawada, o. Bartłomiej Kucharski, o. 
Bazyli Mosionek, o. Piotr Linka, o. 
Andrzej Cekiera, br. Marek Krzywoń 
oraz 7 braci kleryków i 4 braci junio-
rystów.

Kościół wybudowany w latach 
1907-1910, poświęcony w 1910 roku.

Klasztor erygowany w roku 1911.
O peregrynacji:
9 czerwca 2013 roku nasz Kościół 

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
przy klasztorze Karmelitów Bosych 
w Krakowie przeżywał nawiedzenie 
Obrazu Jezusa Miłosiernego 
oraz relikwii św. s. Faustyny 
Kowalskiej i bł. Jana Pawła 
II. Do peregrynacji przygoto-
wywaliśmy się bezpośrednio 
od 31 maja. Podczas każdej 
wieczornej Mszy świętej 
byłagłoszona homilia te-
matyczna, według planu 
przygotowanego przez ks. 
proboszcza Tadeusza Noska, 
natomiast w czasie nabożeń-
stwa czerwcowego odma-
wialiśmy koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Obraz Jezusa 
Miłosiernego do naszej 
świątyni wnieśli przyjaciele i 
dobrodzieje naszego kościoła 
i klasztoru, a relikwie zostały 
wniesione przez delegację 
Sióstr Jadwiżanek, posługu-
jących w naszym kościele, 
oraz przedstawicieli naszych 
młodszych współbraci z 
Wyższego Seminarium Du-

9 VI 2013 - KRAKÓW - KAZIMIERZ - KOŚCIÓŁ PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
PRZY KLASZTORZE KARMELITÓW BOSYCH (NALEŻĄCYCH DO PARAFII ŚW. MIKOŁAJA)

chownego Karmelitów Bosych. 
Eucharystię rozpoczynającą 

czas nawiedzenia obrazu spra-
wował ks. bp Grzegorz Ryś. W 
homilii nawiązał on do ewan-
gelicznej przypowieści o ubogiej 
wdowie. Jezus, w dosłownym 
tłumaczeniu tekstu biblijnego, 
był „poruszony miłosierdziem”, 
umiał dostrzec słabość tej ko-
biety i zwrócił się do niej. Cała 
ta peregrynacja obrazu Jezusa 
Miłosiernego nie może zatrzy-
mywać się tylko na pięknej, 
zewnętrznej oprawie, ale musi 
skłaniać nas do działania, musi 
nas „poruszać”. Jezus uzdrawia 
nasze rany, pochyla się nad nimi 
i każdego z nas darzy miłością 
bezinteresowną. On bierze na 
siebie naszą śmierć i świadczy 
swą miłość nie w taki sposób, iż 
go to nie dotyka, nie angażuje. 

gan krakowski Anatol Nowak poświęcił kamień węgielny nowego 
kościoła. Budowa trwała do 1912, jednak wyposażenie i zdobienie 
kościoła ze względu na działania wojenne się mocno przedłużyły. 
Ostatecznie oficjalna konsekracja odbyła się 29 maja 1921 roku, 
biskup Anatol Nowak dokonał jej w towarzystwie 24 innych bi-
skupów, którzy przebywali wówczas w Krakowie, na Konferencji 
Episkopatu Polski.

W 1960 roku papież Jan XXIII nadał kościołowi tytuł bazyliki 
mniejszej, a od 1966 roku jest on wpisany w rejestr zabytków. W 
1960 roku urządzono w kościele kaplicę adoracji Najświętszego 

Sakramentu, którą 29 października tegoż roku poświęcił biskup 
Karol Wojtyła.

Zasadniczo zajmujemy się tu szerzeniem kultu Serca Pana Je-
zusa. Zabiegamy obecnie o beatyfikację Rozalii Celakówny, która 
była pielęgniarką w szpitalu przy ul. Kopernika i głosiła ideę po-
święcenia się Sercu Jezusa oraz Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Na polecenie swojego spowiednika (podobnie jak 
było to w przypadku św. S, Faustyny), który był jej kierownikiem 
duchowym Rozalia spisała swoje duchowe doświadczenia. 
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Jezus nie kocha nas z dystansu. Owo wycho-
dzenie do człowieka nie zawsze jest bezpieczne, 
może powodować zranienie. Jednak, cytując 
wypowiedź Papieża Franciszka o Kościele, 
ks. biskup Grzegorz powiedział, że to ryzyko 
zranienia jest znacznie lepsze niż narcystycz-
ne zapatrzenie się w siebie. Bóg jest w stanie 
działać w świecie naszej niewiary, On działa 
mimo tego, że się od Niego odwracamy. Nasze 
bałwochwalstwo przynosi śmierć. Natomiast 
Orędzie Miłosierdzia to orędzie o Bogu, który 
wyprowadza życie z naszej śmierci i który jest 
mocniejszy od każdego naszego grzechu. 

Po Eucharystii rozpoczęła się adoracja 
prowadzona przez grupy duszpasterskie 
działające przy naszym klasztorze. Kościół 
pozostał otwarty przez całą noc, tak aby umoż-
liwić wiernym modlitwę w dogodnym dla nich 
czasie. Przez cały czas była możliwość skorzy-
stania z sakramentu pokuty i pojednania, a z 
wiernymi czuwał zawsze któryś z braci 
kleryków czy juniorystów. Od godz. 19:
00-24:00 modlitwę prowadzili studenci 
z Duszpasterstwa Akademickiego „Kar-
mel”. Od północy do godz. 5:15 modli-
ła się Wspólnota Świeckiego Zakonu 
Karmelitów Bosych. Rano, o godz. 5:30 
nasza wspólnota, ubrana w uroczyste 
białe płaszcze liturgiczne przed obrazem 
Jezusa Miłosiernego odśpiewała jutrznię 
wraz z godziną czytań. Po porannych 
Mszach świętych, od godz. 10:00 adorację 
prowadziły szkoły znajdujące się w pobli-
żu naszego klasztoru. W czasie pierwszej 
godziny czuwania modlili się uczniowie 
wraz z katechetami ze Szkoły Podstawo-
wa nr 10, w czasie kolejnej godziny czu-
wania uczniowie z Gimnazjum nr 10, a 
trzeciej, ostatniej ze Szkoły Podstawowej 
nr 3. Od godz. 13:00 do 15:00 modliła się 
Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre, a 
po niej ponownie Wspólnota Świeckiego 
Zakonu Karmelitów Bosych. 

Mszy świętej na zakończenie peregry-
nacji przewodniczył o. Grzegorz Firszt, Wice-pro-
wincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. 
Po komunii świętej odmówiliśmy Akt zawierzenia 
świata Bożemu Miłosierdziu: „Boże, Ojcze miłosier-
ny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezu-
sie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, 
Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i 
każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, 
ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól 
wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego 
miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze 
odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla 
bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen”. 
Około godz. 18:00 odprowadziliśmy procesyjnie Ob-
raz do samochodu-kaplicy i w ten sposób zakończył 
się dwuletni okres peregrynacji wizerunku Jezusa 
Miłosiernego w Archidiecezji Krakowskiej.


