
 

INTENCJE  MSZALNE  24 – 30   VII  2017 
 

 Poniedziałek  24  VII 

  7.00  ++ Józef Miśkowiec i c. Irena 

18.30  ++ Julia i Józef Wróbel 

           

Wtorek    25  VII 
  7.00  + Helena 

18.30  O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny 

 

Środa  26  VII 

  7.00   Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Anny i Krzysztofa  

            Michalskich w 31 r. ślubu 

18.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i 

zdrowie  

 

Czwartek  27  VII 
  7.00  ++ Jan i Józefa Ślęczka                            

18.30  + Augustyn Dudek w 2 r. śmierci  

 

Piątek   28  VII 

  7.00  + Aniela w rocznicę śmierci 

18.30  ++ Anna i Stanisław    

       

Sobota   29  VII 
  7.00  + Eugeniusz w 34 r. śmierci 

18.30  + Violetta Prus / intencja od rodziny Zysków 

 

Niedziela  30   VII 

  7.30  Dziękczynna za 88 lat życia, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę 

MB 

           na dalsze lata życia dla Lidii Stachniak  

  9.00  + Helena w 26 r. śmierci 

10.30   + Dominik Brózda w 1 r. śmierci  

12.00  Za Parafian  

18.30  + Marian Katra 

20.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty  

           i Adama w 13 r. ślubu oraz w 10 r. urodzin Agnieszki i Moniki   
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt  13, 24-30 /                   

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego 

nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło 

kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy 

nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” 

Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 

żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali 

razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem 

żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 

zwieźcie do mego spichlerza”». 

REFLEKSJA  
 

Wiele razy w życiu, człowiek toczy pojedynek z samym sobą, dokonując trudnych 

wyborów między dobrem a złem. Czasem wygrywamy, czasem przegrywamy. Zmaganie 

ma sens pod jednym warunkiem – mocno wierzę w to, że Jezusem, zawsze będę zwyciężał! 

W ubiegłą niedzielę przypadała rocznica – 250 - lecia kanonizacji naszego patrona św. 

Jana Kantego. Czas urlopów i wakacji to również okazja, aby zwiedzając różne miejsca w 

Polsce i na całym świecie, przy okazji odwiedzin i tych modlitewnych (o czym 

pamiętajmy) i turystycznych (do czego zachęcam) w różnych świątyniach, zapoznawać się 

z ich historią, pięknem i patronami. Kościoły dedykowane są: Panu Bogu, poszczególnym 

Osobom Trójcy Świętej, Matce Bożej w Jej różnych wezwaniach, Bożym Przymiotom ( 

Opatrzność, Miłosierdzie), ważnym wydarzeniom religijnym, są postawione w miejscach 

objawień, a także dedykowane poszczególnym świętym i błogosławionym. Czyli tym, 

których Kościół kanonizował i beatyfikował. W nawiązaniu do naszego patrona - jak się 

zostaje świętym? To proste – trzeba sobie zasłużyć na niebo. A jak się zostaje ogłoszonym 

jako świętym? To już trochę bardziej skomplikowane i trudniejsze. Początek kanonizacji 

jako aktu prawnego sięga czasów wczesnochrześcijańskich. Wówczas to śmierć 

poniesiona za wiarę w czasie prześladowań była traktowana jako wyróżnienie i 

świadectwo łaski Bożej dające natychmiastowe zbawienie i udział w chwale Bożej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbawienie


Uważano, że męczennicy posiadają możliwość uzyskania dla żyjących szczególnych łask, 

o które można się było starać poprzez modlitwę do świętego. Dlatego nad grobami 

męczenników zaczął rozwijać się kult, dla którego materialnym fundamentem była 

obecność ciała męczennika. Niemal równocześnie zaczęto uważać, że na szczególną łaskę 

Bożą można zasłużyć, dając świadectwo nie tylko męczeńską śmiercią, ale i całym swoim 

życiem. Dlatego nad grobami ludzi, których życie uznawano nie tylko za przykładne, ale 

godne naśladowania i naznaczone znamionami oddziaływania szczególnej Bożej łaski, 

rozwijał się kult. Podstawowym faktem świadczącym, że dana osoba jeszcze za życia, a 

najczęściej po śmierci, cieszy się szczególnymi względami u Pana Boga, były czynione 

przez nią cuda. Te podstawowe aspekty świętości – przykładne życie i zaistniałe cuda za 

wstawiennictwem świętego – stanowią podstawę także w obecnej procedurze 

kanonizacyjnej. Początkowo kult świętych rozwijał się w sposób spontaniczny. Aby 

zapobiec nadużyciom, kontrolę przejęli biskupi, którzy musieli wyrażać zgodę na czczenie 

danej osoby jako świętej. Przez ponad tysiąc lat formalnym aktem kanonizacyjnym była 

translacja (przeniesienie) ciała świętego z miejsca pierwotnego pochówku, gdzie został 

złożony zanim rozwinął się kult, do miejsca bardziej szacownego (osobna kaplica, 

kościół), najczęściej w pobliżu ołtarza, umieszczenie ciała (relikwii) w relikwiarzu 

eksponowanym w wyróżniającym się miejscu w kościele.  Kanonizacje przeprowadzane w 

tej formie były w gestii lokalnych biskupów aż do końca XII wieku. Od XI wieku 

wzrastała liczba kanonizacji z udziałem papieży, ale dopiero w 1146 roku Eugeniusz III, 

zastrzegł prawo kanonizacji wyłącznie dla papieża. Rozporządzenie to potwierdził IV 

Sobór Laterański w 1215 roku.  Kanonizacja jako kult w Kościele sformułowana została w 

1234 roku, a ramy prawne spisano w XVII wieku
 
. Obecnie procedura kanonizacyjna 

regulowana jest przez konstytucję apostolską Divinus perfectionis Magister wydaną 25 

stycznia 1983 roku przez papieża Jana Pawła II. Podstawowym faktem świadczącym, że 

dana osoba jeszcze za życia, a najczęściej po śmierci, cieszy się szczególnymi względami 

u Boga, są czynione przez nią cuda. Podstawowe aspekty świętości – przykładne życie i 

zaistniałe cuda za wstawiennictwem świętego – stanowią podstawę w obecnej procedurze 

kanonizacyjnej.  

W czasie wyjazdów wakacyjno-urlopowych nie zapominajmy o Panu Bogu. W wielu 

miejscach na świecie znajdują się kościoły, jest odprawiana Msza święta. Zarówno te duże 

świątynie i te malutkie kapliczki czekają i zapraszają. Wystarczy poszukać.  W formie 

ciekawostek – mała ściąga dużych kościołów. Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju 

w Jamusukro największy kościół na świecie i najwyższa świątynia w Afryce
.
 Znajduje 

się w Jamusukro- stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej.  Bazylika (wzorowana na Bazylice 

św. Piotra w Rzymie), wysoka na 158 m. Według Księgi rekordów Guinnessa jest to 

największy kościół świata. Jego całkowita powierzchnia wynosi 30 tys. m². Zwieńczona 

krzyżem kopuła bazyliki jest jedną z największych na świecie - 158 metrów. Ale nie jest 

najwyższa – wieża Katedry ewangelickiej w Ulm (Niemcy) ma 161 m, a budowana od 

1882 roku Sagrada Familia (kościół Świetej Rodziny) w Barcelonie ma ,,wieżyczki” o 

wysokości 172 m. Trudno nie zauważyć nawet z daleka i głupio się potem tłumaczyć w 

konfesjonale, że ,,nie byłem w wakacje w kościele, bo żadnego nie widziałem…”.  Jeżeli 

nie dopisuje wzrok, to można się zdać na słuch. Kościoły posiadają dzwonnice, 

wyposażone w dzwony.   Car kołokoł  – największy na świecie
 
dzwon, eksponowany jest 

na Kremlu. Dzwon pechowiec. Nigdy nie zadzwonił. Był już odlany ( w 1730 r.) ale w 

czasie pożaru Moskwy, zalany wodą pękł, bo jeszcze nie wystygnął i odłamał się 

,,kawałeczek” klosza dzwonu o wadze... 11 ton.  

Potem miał być naprawiony i zawieszony na specjalnej dzwonnicy ale ciągle jakieś ważne 

wydarzenia przeszkodziły w realizacji tych planów. Waga dzwonu 202,5 tony!  Dzwon 

Św. Piotra –zwany potocznie Dicke Pitter (Gruby Piotrek) – dzwon wiszący  katedrze w 

Kolonii. Jest jednym z największych i najcięższych (24 tony) bijących dzwonów na 

świecie. Odlany został w 1923. Poprzednikiem Dzwonu Świętego Piotra był Dzwon 

Cesarski o wadze 26 ton, odlany w 1875 z okazji zwycięstwa Niemców nad Francją i 

zjednoczenia Niemiec. Podczas I wojny światowej został przetopiony na armaty. Inny 

,,duży dzwonek” to - Dzwon Mingwan  ( Birma). Przeznaczony był dla położonej w 

sąsiedztwie, nieukończonej ostatecznie, pagody. Waży  90 ton. Przy tych olbrzymach, 

nasz ,,Zygmunt” wydaje się mały – zaledwie 10 ton. Ale w Krakowie powstaje inne dzieło 

polskich ludwisarzy. Odlewnia Metalodlew i Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego 

realizują wspólnie projekt odlania największego na świecie kołysanego dzwonu Vox 

Patris (Głos Ojca). Dzwon będzie ważył 50 ton. Powstaje na zlecenie budowanego 

obecnie największego w Ameryce Południowej Sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego 

w Brazylii, w mieście Trindade. /ks.B/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   

XVI  NIEDZIELA ZWYKŁA  -  23.07.2017 

 
1.   W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie św. Kingi, we wtorek święto 

św. Jakuba Apostoła, w środę wspomnienie świętych Joachima i Anny – rodziców NMP, w 

sobotę wspomnienie św. Marty 

 

2.   Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza na obchody 1 

rocznicy Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod wspólnym hasłem ,,Młodość 

projekt życia” w najbliższą sobotę i niedzielę. W programie w sobotę: katecheza w kościele 

XX Pijarów, koncert w Tauron Arenie, a w niedzielę Msza święta dziękczynna w 

sanktuarium św. Jana Pawła II. Szczegóły na plakacie w gablocie i na stronie internetowej 

naszej parafii. Zachęcamy do udziału. 

 

3.   Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszym kościele: różaniec w środę o 17.45, w 

czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, a w piątek po wieczornej Mszy 

świętej Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

 

4.   Ksiądz Bogdan chorych odwiedzi z posługą sakramentalną w najbliższą sobotę od 

godz. 9.30. Pozostali kapłani odwiedzą chorych w pierwszym tygodniu sierpnia, 

przypomnienie o terminie za tydzień.   

 

5.   W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. + Adelę Bednarczyk i śp. + Ryszarda 

Furdyna.     …Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie …  

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cud_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Translacja_(kult_%C5%9Bwi%C4%99tych)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1146
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_latera%C5%84ski_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_latera%C5%84ski_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/1215
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_apostolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Divinus_perfectionis_Magister
https://pl.wikipedia.org/wiki/1983
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cud_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jamusukro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybrze%C5%BCe_Ko%C5%9Bci_S%C5%82oniowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_rekord%C3%B3w_Guinnessa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_(instrument)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_(instrument)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Piotra_i_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Kolonii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Piotra_i_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Kolonii

