
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 1 lipca do 7 lipca 2019 

Poniedziałek, 1 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. OTTONA, BISKUPA 
7.00 + Mieczysław w 6. rocz. śm. i ++ zmarli z Rodziny 

18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

 

Wtorek, 2 lipca  
7.00 + Zofia Cichoń – int. od Małgorzaty i Mirosława Dubiel 

18.30 ++ Anna i Józef Tatar, Franciszek i Zofia Ryłko, Antonina Przekopska 

 

Środa, 3 lipca – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 
7.00 + Zofia Cichoń – int. od rodziny Rączków 

18.30 W intencji Radio Maryja 

 

Czwartek, 4 lipca – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI ME-

TROPOLITALNEJ W KRAKOWIE 
7.00 + Adam Widomski – int. od rodziny Kękusiów z dziećmi 

18.30  ++ Eugenia w 15. rocz. śm. i Roman 

 

Piątek, 5 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. MARII GORETTI, DZIEWI-

CY I MĘCZENNICY 
7.00 ++ za Zmarłych wypominanych w wypominkach 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

 

Sobota, 6 lipca – WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LE-

DÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 
7.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – 

int. od Róż Różańcowych 

18.30 + Wiesława Sedlaczek – int. od Córki z rodziną 

 

XIV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 7 lipca 
7.30 + Mieczysław Michnowicz 

9.00 + Maria Wojtalska-Górszczak w 25. rocz. śm. 

10.30 ++ Maria, Marian Boruch i zmarli z rodzin Boruchów i Świerczków 

12.00 Za Parafian 

18.30 ++ Marcel Nowecki w 10. rocz. śm. i zmarli rodzice Katarzyna i Szczepan  

20.00 ++ Roman i Janina i ++ zmarli z Rodziny 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 9, 51-62/ 
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać 

się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i 

przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. 

Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, ucznio-

wie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba 

i zniszczył ich?». Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego 

miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, do-

kądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki po-

wietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 

wesprzeć». 

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, po-

zwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umar-

łym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada 

rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. 

 

REFLEKSJA 

Droga z Jezusem to nie tylko odwrócenie się od grzechów i skierowanie 

ku dobru. To również ufne pozostawienie Bożemu miłosierdziu naszej prze-

szłości. Wtedy przestajemy rozpamiętywać czas przeszły, a dostrzegamy Boże 

prowadzenie nawet wtedy, gdy upadaliśmy. Czasem też tęsknimy do tego, co 

było, do tzw. lepszych czasów. Niemniej lepszy czas dzieje się teraz i jest 

przed nami. Takie spojrzenie na życie daje nam wolność. 



 

HISTORIA KATEDRY WAWELSKIEJ 

Pierwszy kościół katedralny na wzgórzu wawelskim został zbudowany około roku 

1000, wkrótce po tym, jak powołano do istnienia krakowskie biskupstwo. Kolejna, romańska 

świątynia wiąże się z panowaniem Władysława Hermana (1079-1102), a jej budowa została 

zakończona konsekracją w 1142 r. Do dziś zachowała się z ówczesnej budowli m. in. krypta 

św. Leonarda oraz dolna część wieży południowej. W katedrze kwitł kult św. Stanisława, bi-

skupa i męczennika, patrona jedności Polski. Zapewne dlatego Władysław Łokietek zmienił 

tradycyjne miejsce koronacji królów Polski. Od jego czasów władcy koronowani byli w kate-

drze na Wawelu.  

Romańska katedra nie oparła się jednak bezlitosnemu czasowi oraz pożarowi z 1305 r. 

W XIV wieku zdecydowano więc o kolejnej przebudowie. Prowadzono ją w dwu etapach, a 

przyczynili się do niej kolejno: bp Jan Muskata, bp Nanker, bp Jan Grot oraz bp Bodzanta. 

Gotycki kościół, konsekrowany w 1364 r., miał wówczas kształt trójnawowej bazyliki z tran-

septem (nawą poprzeczną) oraz prostokątnie zamkniętym prezbiterium z obejściem (ambitem). 

Z tego okresu pochodzą także pierwsze kaplice przy jego zewnętrznych murach, ufundowane 

przez króla Kazimierza Wielkiego (pw. Wniebowzięcia NMP), królową Zofię, czwartą żonę 

Władysława Jagiełły (pw. Świętej Trójcy), oraz króla Kazimierza Jagiellończyka i jego mał-

żonkę, Elżbietę Rakuszankę (pw. Św. Krzyża i Ducha Świętego). Wawelska świątynia była 

także miejscem pochówku. Świadczą o tym wmurowane w posadzkę płyty, a także kunsztow-

ne, gotyckie królewskie pomniki nagrobne (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, 

Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka).  

Nowe prądy w sztuce, jakie przyniósł wiek XVI, znalazły odbicie także w wystroju 

katedry. Renesans, którego początki w Polsce wiążą się właśnie z katedrą wawelską, przybył 

do Krakowa razem z rzeźbiarzem Franciszkiem Florentczykiem. Wielką rewolucją architekto-

niczną było jednak dopiero wzniesienie kaplicy Królewskiej (obecnie znanej jako Zygmuntow-

ska) według projektu Bartolomea Berrecciego, na polecenie Zygmunta I Starego. Według jej 

wzoru budowano biskupie mauzolea oraz zastępowano średniowieczne, gotyckie kaplice bocz-

ne renesansowymi. Niektóre średniowieczne ołtarze (w tym ołtarz główny) musiały ustąpić 

miejsca nowej epoce.  

Wiek XVII zapisał się w historii wawelskiej świątyni hojnymi datkami królów i moż-

nych, których fundacje całkowicie zmieniły wygląd katedry. Barok zaznaczył swą obecność w 

katedrze wyraźną osią kompozycyjną, biegnącą wzdłuż prezbiterium i nawy głównej, której 

dominanty stanowiły konfesja św. Stanisława i ołtarz główny. Powstały także kolejne kaplice 

kopułowe, nawiązujące do kaplicy Królewskiej. W XVIII wieku zmniejszono liczbę ołtarzy 

bocznych, wymieniono i ujednolicono wyposażenie świątyni, nadając jej późnobarokowy cha-

rakter.  

Utrata niepodległości pozbawiła świątynię dawnej świetności. Znacznie zmniejszyły 

się fundusze na jej utrzymanie. Zaczęła ona wtedy pełnić funkcję narodowego Panteonu jako 

cel pielgrzymek patriotycznych oraz miejsce pochówku najbardziej zasłużonych Polaków (Ta-

deusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Adama Mickiewicza i in.). Prace konserwa-

torskie na przełomie XIX i XX w. nie zmieniły zbytnio historycznego kształtu katedry. Są 

wykonane wówczas nagrobki królewskie (św. Jadwigi i Władysława Warneńczyka), a także 

secesyjne malowidła i witraże autorstwa Józefa Mehoffera.  

W ubiegłym stuleciu kontynuowano tradycję pochówku Polaków, którzy zapisali się 

na stałe w historii narodu, na Wawelu. W katedrze spoczęli Józef Piłsudski, Juliusz Słowacki 

oraz Władysław Sikorski. Była „matką kościołów” diecezji (od 1925 r. archidiecezji) krakow-

skiej, miejscem trwającego nieprzerwanie kultu św. św. Stanisława i Wacława. Konfesja tego 

pierwszego stała się symbolicznym Ołtarzem Ojczyzny. W okresie jej największego rozkwitu 

w katedrze pracowało ponad 100 kapłanów, odprawiających nabożeństwa dzień i noc. Papież 

Jan Paweł II nawiedzał swą dawną świątynię katedralną siedmiokrotnie: w 1979, 1983, 1987, 

1991, 1997, 1999 oraz 2002 roku. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. Dziś zakończenie nabożeństw czerwcowych z procesją o godz. 18.00.  

2. Po Mszy św. o godz. 9.00 krótkie spotkanie z policjantami z Komendy Miej-

skiej Policji Wydział Ruchu Drogowego pt. Analiza stanu bezpieczeństwa na dro-

gach Krakowa.  

3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: w środę święto św. Tomasza Apo-

stoła, w czwartek rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie, w 

sobotę wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 

4. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 18.00 

nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego. Po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00 

Godzina Święta. 

5. W pierwszy piątek lipca okazja do spowiedzi od 6.30 do 7.30 oraz od 17.00 do 

19.00. Msza św. wynagradzająca NSPJ o godz. 18.30 a po niej adoracja Najświęt-

szego Sakramentu do godz. 21.00. W pierwsze piątki lipca i sierpnia nie ma Mszy 

św. o 9.00 i 17.00. 

6. W pierwszą sobotę lipca Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 

za zniewagi, z nabożeństwem w tej samej intencji o godz. 7.00.  

7. W sobotę ks. Wojciech i ks. Łukasz odwiedzą chorych w swoich rejonach od 

godz. 9.00. 

8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 zmiana tajemnic różańcowych 

dla Róż Różańcowych. 

9. Dziękujemy za ofiarę 100 PLN na potrzeby kościoła, które przy pogrzebie śp. 

Edwarda Kołodziejczyka wniosła Rodzina Zmarłego.  

10. Pieśń błagalna Święty Boże, Święty Mocny należy do gatunku uroczystych pie-

śni zwanych suplikacjami, czyli prośbami. Jest śpiewana w wyjątkowych sytu-

acjach. Dzisiaj zaśpiewamy ją po błogosławieństwie jako formę wynagrodzenia 

Bogu za świętokradztwa popełnione ostatnio w Polsce, za akty profanacji miejsc i 

przedmiotów świętych oraz za przejawy agresji wobec osób duchownych i na-

igrawania się ze świętych obrzędów na ulicach naszych miast.  To również nawią-

zanie do ogólnopolskiej ekspiacji, która rozpoczęła się w ubiegłą niedzielę. Chce-

my w ten sposób dołączyć jako parafia do zdecydowanego „nie” wobec nawoły-

wania do nienawiści w stosunku do ludzi wierzących, w tym osób duchownych. 

Zaznaczamy też stanowczo i z wdzięcznością Bogu i Parafianom, że w naszej pa-

rafii nie spotkaliśmy się z jakimkolwiek przejawem takiej nienawiści.  



11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Ewę Krawiec, śp. Zofię Skorupę, śp. 

Zofię Kolasę, śp. Edwarda Kołodziejczyka i śp. Krzysztofa Pogonia. Wieczny od-

poczynek racz Im dać Panie... 


