Witajcie,
w drodze powrotnej ze Staniątek urodził się pomysł zorganizowania w niedzielę 31
października Nocy Świętych (po mszy św. o 19:30), tak jak to było w zeszłym
roku. Uznaliśmy, że inicjatywa była wspaniała i trzeba ją rozwijać. Skoro rozeznaliśmy, że
mamy wyjść z podziemia, to nadarza się nam dobra okazja. Oczywiście, data może wydać się
niektórym z Was nie najszczęśliwsza. Wszystkich jednak, którzy zostają w Krakowie, proszę
o pomoc;-)
Biorąc pod uwagę ilość osób wyniesionych na ołtarze i fakt, że przedstawienie choćby kilku
sylwetek zabiera sporo czasu [a obawiam się, że jeśli czuwanie potrwa dłużej niż półtorej
godziny, to zostaniemy w kościele sami z Panem Jezusem i Świętymi ;-)], zdecydowaliśmy
się na krakowskich świętych i to tych mniej znanych. W załączniku (poniżej) przesyłam listę,
którą ściągnęłam ze strony Magiczny Kraków. Być może ktoś z Was ma szczególne
nabożeństwo lub jest rozkochany w jednym z nich i chciałby się tym podzielić. Potrzebujemy
krótkich,
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za
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tekstów,
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życie

wybranych

Świętych. Wartowałoby też wyłowić ich "złote myśli" (będziemy je rozdawać na koniec
czuwania z cukierkami; taki słodki prezent z okazji naszego wspólnego święta). Wzorem
ubiegłego roku, przydałaby się ładna prezentacja (tak, żeby święci zapadli nam w pamięć;
zawsze to miło popatrzeć). I oczywiście oprawa muzyczna...
Wszystkich, którzy chcą i mogą sie włączyć, proszę o kontakt.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie.
Z Panem Bogiem
Justyna

http://archiwalny.krakow.pl/turystyka/trasy.php?id=trasy/swieci/trasa.html
KRAKOWSKI SZLAK ŚWIĘTYCH
Nie ma poza Krakowem drugiego miejsca w tej części Europy, gdzie można znaleźć tyle
grobów osób uznanych przez Kościół katolicki za świętych lub błogosławionych. Nie bez
powodu Jan Mucante, mistrz ceremonii w delegacji legata papieskiego, kard. Gaetano, napisał
w 1596 r.: "Gdyby nie było Rzymu, wtedy by Kraków był Rzymem". Obecnie w tutejszych

kościołach spoczywają doczesne szczątki ośmiu świętych, ośmiu błogosławionych i podobna
liczba zmarłych w opinii świętości Sług Bożych. Modlitwa na grobach osób uznanych za
święte jest w chrześcijaństwie praktykowana od dwóch tysięcy (a w Krakowie od niemal
dziewięciuset) lat. Poszczególne wieki miały swe wielkie postaci cieszące się szczególnym
kultem i przyciągające do miasta tysiące pielgrzymów modlących się przy grobach św.
Stanisława czy św. Jacka, a w ostatnim czasie - św. Faustyny Kowalskiej. Ostatnie ćwierć
wieku jest dla Krakowa pod tym względem czasem szczególnym - Ojciec Święty Jan Paweł II
kanonizował lub beatyfikował 8 osób, których życie związane było z Krakowem i których
groby znajdują się w krakowskich kościołach. Liczba ta wzrośnie, gdy szczęśliwy koniec
znajdą formalne procesy mające doprowadzić do wyniesienia na ołtarze kolejnych osób.
Przybywając do Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa warto zwrócić uwagę na fakt, że
o jego niezwykłości stanowią nie tylko zabytkowe budynki wpisane w 1978 r. na Pierwszą
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Swoiste genius loci Kraków zawdzięcza przede
wszystkich ludziom, którzy tu kiedyś żyli. Groby, niektórych z nich, ulokowane w
dziewiętnastu przepięknych krakowskich kościołach, ułożyły się w "Krakowski Szlak
Świętych" i zapraszają do kontemplacji nie tylko cudownej architektury miasta, ale też
duchowych jego dziejów zapisanych życiem świętych biskupów, misjonarzy, kaznodziejów,
królów i książąt, skromnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych, a także tzw. ludzi świeckich.
Lista miejsc, po których prowadzi "Krakowski Szlak Świętych" jest oczywiście otwarta.
Bazylika Archikatedralna na Wawelu
śś. bp Stanisława ze Szczepanowi i Wacława, św. Królowa Jadwiga, bł. Wincenty
Kadłubek, bp Jan Prandota
Bazylika śś. Michała Archanioła i Stanisława BM OO. Paulinów na Skałce (ul. Skałeczna 15)
św. Stanisław ze Szczepanowa
Kościół śś. Katarzyny i Małgorzaty OO. Augustianów (ul. Augustiańska 7)
Izajasz Boner
Bazylika Bożego Ciała XX. Kanoników Regularnych Laterańskich (ul. Bożego Ciała 26)
bł. Stanisław Kazimierczyk
Kościół św. Bernardyna ze Sieny OO. Bernardynów (ul. Bernardyńska 2)
św. Szymon z Lipnicy, bł. A. Pankiewicz
Bazylika św. Franciszka z Asyżu OO. Franciszkanów (ul. Franciszkańska 2)
św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Salomea, bł. Aniela Salawa
Bazylika Trójcy Świętej OO. Dominikanów (ul. Stolarska 12)
św. Jacek Odrowąż

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Kopernika 26)
bł. o. Jan Beyzym
Bazylika św. Floriana (ul. Warszawska 1)
św. Florian
Bazylika Wniebowzięcia NMP (Mariacka) (Rynek Główny / pl. Mariacki)
Świętosław Milczący
Kościół śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (ul. Św. Jana 7)
s. Zofia Czeska
Kościół św. Marka (ul. św. Marka 10)
Michał Giedroyć
Kościół XX Zmartwychwstańców (ul. Łobzowska 10)
o. Paweł Smolikowski
Bazylika Nawiedzenia NMP (ul. Karmelicka 11)
bł. Hilary Paweł Januszewski
Kolegiata Akademicka św. Anny (ul. św. Anny 11)
św. Jan Kanty, bp Jan Pietraszko, Jerzy Ciesielski
Kościół Niepokalanego Serca Maryi SS. Felicjanek (ul. Smoleńsk 6)
bł. Maria Angela Truszkowska
Kościół śś. Augustyna i Jana Chrzciciela PP. Norbertanek (ul. Kościuszki 88)
bł. Bronisława, s. Emilia Podoska
Sanktuarium ECCE HOMO SS. Albertynek (ul. Woronicza 10)
św. Brat Albert Chmielowski, bł. Bernardyna Jabłońska
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (ul. Siostry Faustyny 3-6)
św. Faustyna Kowalska

