
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 18 maja do  24 maja 2020 

 

Poniedziałek, 18 maja – WSPOMNIENIE ŚW. JANA I, PAPIEŻA I ŚW. STANI-

SŁAWA PAPCZYŃSKIEGO, PREZBITERA ORAZ 100. ROCZNICA URODZIN 

KAROLA WOJTYŁY (ŚW. JANA PAWŁA II) 
7.00 1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od 

Róży VII 

7.30 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska 

18.30  ++ Zbigniew w 5. rocz. śm., ++ bracia Andrzej i Jerzy 

Wtorek, 19 maja  
7.00 O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza 

7.30 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska 

18.30  ++ Zm. z Rodziny Koczwarów 

Środa, 20 maja – WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, PREZBITE-

RA 
7.00 + Aniela Rogala 

7.30 1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od 

Róży VII. 

18.30 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska  

Czwartek, 21 maja – WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA, PREZBITE-

RA I MĘCZENNIKA 
7.00 1) + Jan Jakubek; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Rodziców 

7.30 + Helena Tacik – int. od Grupy modlitewnej 

18.30  + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska 

Piątek, 22 maja – WSPOMNIENIE ŚW. RITY Z CASSIA, ZAKONNICY 
7.00 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od 

Rodziców; 3) ++ Zofia i Stefan 

7.30 W intencji o. Fimegana o opiekę Bożą 

18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

Sobota, 23 maja  
7.00 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od 

Zarządu i Pracowników Firmy MAXTO i REVOTEC 

7.30 + Zofia w 7. rocz. śm. 

18.30 + Piotr Mikuta 19. rocz. śm. – int. od Marii i Michała  

VII. NIEDZIELA WIELKANOCNA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 24 maja  
7.30 + Stefan w 14. rocz. śm. 

9.00 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska  

10.30 + s. Alfonsa (ona) – int. od Sióstr Misjonarek Szkoły  

12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB na dalszą drogę 

życia dla Marii 

13.15 Za Parafian 

17.00 REZERWACJA P. GLANOWSKA 

18.30 ++Andrzej Zdeb w 2. rocz. śm., ++ rodzice: Stanisław i Zofia  

20.00 + Teresa Szafruga z okazji dnia Matki – int. od córki Anny z Mężem i Dziećmi 
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EWANGELIA NA VI. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ   

/J 14, 15-21/  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś 

będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze ‒ Du-

cha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie 

zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie 

będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć bę-

dziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja 

w was. 

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie 

miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i 

objawię mu siebie». 

 

REFLEKSJA 

Gdy rodzic zapada na śmiertelną chorobę i wie, że nie ma dla niego ra-

tunku, najbardziej myśli o swoich najbliższych. Wie, że zostaną sami na świe-

cie, że nie będzie mógł im już pomóc. Gdy Jezus, najpierw ukrzyżowany, a 

potem zmartwychwstały, zapowiadał, że już wkrótce nie będzie mógł się uka-

zywać Uczniom; dbał, aby zrozumieli to, co najważniejsze: że nie zostawia ich 

sierotami, że będą mieli pomoc – Pocieszyciela, który będzie z nimi na zawsze. 



GENEZA PROCESJI Z WAWELU NA  

SKAŁKĘ KU CZCI ŚW. STANISŁAWA ZE 

SZCZEPANOWA, BISKUPA I MĘCZĘNNIKA, 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI I  

ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, CZ. II 

Do czasu II wojny światowej procesje odbywały się 

regularnie, również w czasie rozbiorów Rzeczypospoli-

tej. Dopiero władze hitlerowskie, w ramach zakazu manifestowania polskości, 

uniemożliwiły odbywanie majowych procesji Stanisławowskich. Obchodzono 

jedynie oktawę na Skałce. Msze św. w czasie oktawy sprawowali kanonicy i prała-

ci z kapituły metropolitarnej. Oktawę przez lata okupacji zasadniczo inaugurował 

bp Stanisław Rospond, a w niedzielę, jaka wypadała w czasie oktawy, sumę cele-

brował zazwyczaj książę metropolita Adam Stefan Sapieha. W 1945 r. również nie 

odbyła się procesja, mimo iż 79. uroczystą sumę 14 maja celebrowano na Skałce, 

w kilka dni po ogłoszeniu zakończenia wojny. 

W czasach PRL-u, nastąpił kolejny rozdział w historii majowych procesji 

ku czci św. Stanisława. Z jednej strony represje na uczestnikach i próby utrudnia-

nia przebiegu uroczystości poprzez mnożenie konieczności uzyskiwania rozmai-

tych pozwoleń na urządzanie uroczystości, a z drugiej determinacja organizatorów, 

aby tradycyjne świętowanie miało odpowiednią oprawę. Od momentu, gdy arcybi-

skupem krakowskim został Karol Wojtyła (1964 r.), uroczystości Stanisławow-

skie, w tym i procesje z Wawelu na Skałkę, nabrały nowego blasku. Na organizo-

wane przez niego procesje i uroczyste celebry na Skałce, przybywało coraz więcej 

pielgrzymów. Abp Karol Wojtyła zapraszał do przewodniczenia liturgii zarówno 

biskupów polskich jak również gości z zagranicy. Szczególnie uroczyście cele-

browano na Skałce w 1966 r., obchody tysiąclecia chrztu Polski. 8 maja, w proce-

sji wziął udział episkopat wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Polski. 

Procesję na Skałkę poprowadził metropolita Karol Wojtyła wspólnie z arcybisku-

pami Baraniakiem i Kominkiem. Kazanie wygłosił Prymas Tysiąclecia, a abp 

Wojtyła odczytał telegramy, jakie nadeszły z Watykanu od Ojca Świętego Pawła 

VI.  

Regularnie od 1969 r. na procesjach Stanisławowskich był obecny kard. 

Stefan Wyszyński wraz z całym episkopatem. Prymas w swoich corocznych kaza-

niach wygłaszanych na Skałce poruszał tematy społeczno-polityczne, co dla licz-

nie gromadzących się wiernych, miało wielkie znaczenie moralne. Po wyborze 

kard. Karola Wojtyły na papieża, organizację majowych procesji przejął jego na-

stępca na krakowskiej stolicy biskupiej, kard. Franciszek Macharski. Przez szereg 

lat następca kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Józef Glemp również wygłaszał, 

co roku okolicznościowe homilie o tematyce społeczno-politycznej. Od kilku lat, 

homilie są wygłaszane przez zapraszanych specjalnie biskupów. 

CDN w przyszłym tygodniu 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

 
 


