
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 19 lipca do 25 lipca 2021 

Poniedziałek, 19 lipca  
7.00 + Leopold Zegiel – int. od rodziny Anny i Kazimierza Seta 

18.30 ++ Emilia i ++ Zm. z Rodziny  

Wtorek, 20 lipca – WSPOMNIENIE BŁ. CZESŁAWA, PREZBITE-

RA 
7.00 ++ Władysław, Stanisław, Zofia, Krzysztof 

18.30  + Bronisław Postawa 

Środa, 21 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. WAWRZYŃCA Z BRINDI-

SI, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA ORAZ ŚW. APOLINA-

REGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA  
7.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Członkiń z Róży V. oraz o 

radość życia wiecznego dla ++ Zm. z Róży 

18.30 + Bogusław Zakrzewski – int. od recepcji Domu Noclegowego z ul. Lin-

dego 

Czwartek, 22 lipca – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY  
7.00  ++ Józefa, Stanisław, córka Urszula 

18.30 ++ Genowefa i Stanisław 

Piątek, 23 lipca – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PA-

TRONKI EUROPY 

7.00 ++ Zm. Bracia i Siostry z Zakonu Dominikańskiego 

18.30 + Anna Kasza – int. od przyjaciół rodziny 

Sobota, 24 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, DZIEWICY 

7.00 ++ Zm. Rodzice osób konsekrowanych z Zakonu Dominikańskiego 

18.30 O bł. Boże dla Anny i Krzysztofa Michalskich w 35. rocz. ślubu 

XVII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 lipca – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA 

APOSTOŁA I WSPOMNIENIE ŚW. KRZYSZTOFA 

7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 

Członkiń z Róży V. oraz o wieczne zbawienie dla ++ Zm. Członkiń 

9.00 + Anna Słupska 

10.30 ++ Anna, Stanisław, Józef Grzybek 

12.00 Za Parafian 

18.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Anny i Zofii Turoń oraz bł. 

Boże dla Rodziny 

20.00 + Władysław Korbiel  
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EWANGELIA NA XVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mk 6, 30-34/  

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co 

zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno 

na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i 

odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich 

odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich 

miast, a nawet ich wyprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli 

bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu spra-

wach. 

 

REFLEKSJA 

Zlitował się nad nimi (…) (Mk 6, 34) – to krótkie stwierdzenie po-

kazuje Jezusowe współodczuwanie. Chrystus zna potrzeby i pragnienia 

ludu. Dzięki miłości odczuwa to wszystko. Dlatego pomiędzy ludem a 

Nim samym zawiązuje się swoista solidarność w boleści i życiowym 

dramacie. Z tych trudności On jako Dobry Pasterz wyprowadza na zielo-

ne pastwiska. 



 500. LECIE  

DZWONU ZYGMUNT 

 

500. lat temu, 9 lipca 1521 roku, na wieży 

Katedry Wawelskiej został umieszczony 

dzwon ufundowany przez króla Zygmunta I Starego. Cztery dni później po raz 

pierwszy nad miastem rozległ się jego głos. „Zygmunt” bije podczas największych 

uroczystości kościelnych i państwowych. 

Legendy mówią, że jego głos rozwiewa chmury i przynosi słoneczną po-

godę, a panna, która dotknie jego serca, wkrótce wyjdzie za mąż i jest szczęśliwa 

w miłości. 

Dzwon Zygmunt przez wiele lat był największym dzwonem w Polsce. 

Obecnie pod względem wielkości ustępuje jedynie dzwonowi Bazyliki w Liche-

niu. „Zygmunt” waży ok. 13 ton, jego serce jest długie na 220 centymetrów, a on 

sam wysoki na 460 centymetrów. Zgodnie ze starą recepturą robienia dzwonów 

ma około 20 proc. cyny i 80 proc. miedzi. Długość dzwonienia została określona w 

1888 roku i wynosi 8 minut. Jednak w wyjątkowych okazjach może dzwonić dłu-

żej. 

Po raz pierwszy dźwięk dzwonu można było usłyszeć 13 lipca 1521 r., w 

rok po jego odlaniu przez Hansa Behema – ludwisarza z Norymbergii. Fundatorem 

dzwonu był król Zygmunt I Stary. O historii „Zygmunta” informuje m.in. inskryp-

cja zapisana po łacinie, która przetłumaczona na język polski brzmi: Bogu najlep-

szemu, największemu i Dziewicy Bogarodzicy, świętym patronom swoim, znakomi-

ty Zygmunt król Polski ten dzwon godny wielkości umysłu i czynów swoich kazał 

wykonać roku zbawienia 1520. 

Zygmunt bije podczas największych uroczystości kościelnych i państwo-

wych i towarzyszy Polakom we wszystkich szczególnych chwilach.  

W XIX w. serce „Zygmunta” pękło trzy razy. Pierwsza informacja o tym 

pojawiła się na początku 1860 r. Kolejny raz serce dzwonu pękło w 1866 r., a po-

tem w 1876 r. i podczas świąt Bożego Narodzenia 2000 roku. Najnowsze serce 

„Zygmunt” zyskał w 2001 r. 

Oprócz „Zygmunta” w Katedrze Wawelskiej znajduje się dziewięć innych 

dzwonów. Są to: Dzwon „Wacław” zwany Głownikiem, „Kardynał”, „Urban” i 

„Stanisław”. Trzy dzwony: „Zbyszko”, „Herman” – najstarszy dzwon Katedry 

Wawelskiej z 1271 r. i „Maciek” – dzwon najmłodszy, zawieszono na Wieży 

Srebrnych Dzwonów. Na Wieży Zegarowej umieszczono dwa dzwony zegarowe, 

które wybijają godziny i kwadranse. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele, w wakacje: - w niedziele  7.30, 9.00, 10.30, 

12.00, 18.30 i 20.00, - w dni powszednie  7.00, 18.30. 

Spowiedź w wakacje: - w dni powszednie 30 minut przed Mszą Świętą, - w niedzielę podczas 

Eucharystii (spowiada jeden kapłan) 

Dyżury kancelarii parafialnej w czasie wakacji: - poniedziałek: 19.30 – 20.30, - czwartek: 

17.00 – 18.00, - sobota: NIECZYNNA. 

2. Kalendarz liturgiczny: wtorek – wspomnienie bł. Czesława, kapłana. Żył na przełomie XII i 

XIII wieku, otrzymał habit z rąk św. Dominika. Jego relikwie znajdują się we Wrocławiu.  

czwartek – święto św. Marii Magdaleny. piątek – święto św. Brygidy, żony, matki a potem 

zakonnicy. Żyła w XIV w., jest patronką Europy. sobota – wspomnienie św. Kingi, żyła w 

XIII wieku, powstały o niej legendy, z których szczególnie znana jest ta o odkryciu przez nią 

soli w Bochni. Kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 r. w Starym Sączu.  niedziela – święto św. 

Jakuba, apostoła. W tym dniu czczą swojego patrona św. Krzysztofa także kierowcy i podróżu-

jący.  

Błogosławieństwo samochodów i innych pojazdów mechanicznych w sobotę po Mszy Św. o 

godz. 18.30 oraz w niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.00. Podziękujmy Panu Bogu za bez-

pieczne podróże i pomóżmy misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych. Ogólnopolska akcja 

św. Krzysztofa w naszym Kraju: 1 grosz za 1 kilometr bezwypadkowej jazdy, czyli zbiórka 

pieniędzy na środki transportu dla polskich misjonarzy docierających z Dobrą Nowiną do naj-

bardziej potrzebujących. 

3. Od 18 do 25 lipca trwać będzie XXII. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. W tym roku 

będzie przeżywany pod hasłem W drogę do Źródła Życia. Więcej informacji na plakacie w 

gablocie.  

4. Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. To hasło tegorocznej 41. Pieszej Pielgrzymki Archidie-

cezji Krakowskiej na Jasną Górę. Zapisy będą trwać jeszcze do 21.07.br. poprzez formularz na 

stronie internetowej Wspólnoty II – Śródmieście. Więcej informacji na plakacie w gablocie 

oraz na stronie internetowej ppk2.pl 

5. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej zaprasza 24.07.br., do wzięcia udzia-

łu w wydarzeniu pod hasłem 5 lat później… Więcej informacji na plakacie w gablocie i na 

stronie internetowej Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. 

6. Zachęcamy do uczestnictwa w nowennie przed uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego 

kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Każdy dzień przed jest związany z konkret-

nym słowem Czcigodnego Sługi Bożego, natomiast dniem medytacji nad jego dziedzictwem 

jest sobota. W naszym kościele nabożeństwo nowennowe w intencjach Kościoła i naszej Oj-

czyzny w sobotę o godz. 18:00. 

7. Małżeństwom pragnącym wspólnego pogłębienia wiary i relacji polecamy propozycję reko-

lekcji – szczegóły na ulotkach na stoliku przy biuletynie Wspólnota oraz na plakacie w gablo-

cie. 

8. W sobotę, tj. 24.07.br., ks. Wojciech odwiedzi Chorych w swoim rejonie od godz. 9.00. 

Parafianom, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w naszym kościele życzymy na 

nowy ty-dzień. Szczęść Boże! 


