
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 22 czerwca do  28 czerwca 2020 

 

Poniedziałek, 22 czerwca – WSPOMNIENIE ŚŚ. PAULINA Z NOLI, BISKUPA 

ORAZ JANA FISCHERA, BISKUPA I TOMASZA MORE’A 
7.00 1) ++ Janina i Kazimierz; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od rodziny Pusz; 3) + Alek-

sandra Hohol – int. od Sąsiadów z klatki IV. 

7.30 + Wacław Skalda – int. od Pracowników ZS nr. 8. 

18.30 ++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Marcin, Anna, Kazimierz, Leokadia, Michał, Andrzej 

Wtorek, 23 czerwca  
7.00 1) O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Janiny Hahn; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – 

int. od Koleżanek i Kolegów Małgorzaty i Szymona 

7.30 + Tadeusz Kłapa – int. od Koleżanek i Kolegów, Córki Zmarłego, z Komendy Wojewódz-

kiej w Krakowie 

18.30  + Wanda Kotarba w dniu imienin; + Tadeusz Matusik w dniu ojca  

Środa, 24 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  

7.00 1) O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. prałata Jana Franczaka z okazji 56. 

rocznicy święceń i imienin; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od kuzynki Karoliny z Rodziną 

7.30 + Aleksandra Hohol – int. od Sąsiadów z klatki IV. 

18.30 + Jan Koper z okazji dnia urodzin  

Czwartek, 25 czerwca  
7.00 1) ++ Janina i Jan, Elżbieta; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Anny Kordzikowskiej 

7.30 + Aleksandra Hohol – int. od Sąsiadów z klatki IV. 

18.30 + Aniela Rogala 

Piątek, 26 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO, 

PREZBITERA 

7.00 1) + Janina i Władysław Michalik; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Magdaleny i 

Tomasza Kuraś 

7.30 + Aleksandra Hohol – int. od Koła Rodzin Radia Maryja 

10.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże w czasie wakacji dla społeczności ZSO 

18.30 + Olga 

Sobota, 27 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO, 

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 1) O potrzebne łaski i opiekę MB dla Władysławy (ona) Tekieli w dniu imienin oraz bł. 

Boże dla Rodziny; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od kuzynki Lucyny Zięciak 

7.30 1) W intencji Parafian; 2) ++ Stanisław Krawczyk w 14. rocz. śm. i Miłosz Krawczyk w 4. 

rocz. śm. 

18.30 + Elżbieta Budzyna w 4. rocz. śm. 

XIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 28 czerwca 
7.30 + Jan Nakoneczny z okazji imienin 

9.00 + Maria Gawron  

10.30 ++ Paweł i Stefania 

12.00 1) O bł. Boże i zdrowie w posłudze kapłańskiej z okazji imienin dla ks. prałata Jana Fran-

czaka – int. od Duszpasterzy; 2) ++ Anna, Władysław, Edward  

18.30 + Kazimierz Sagan w 16. rocz. śm.  

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/Mt 10, 26 – 33/  

Jezus powiedział do swoich apostołów: 

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało 

być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co 

mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co usłyszycie na ucho, 

rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 

sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z 

nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy 

na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam 

się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze 

przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». 

 

REFLEKSJA 

Kościół chyli czoło przed tymi, którzy ponieśli śmierć męczeńską 

za wiarę w Jezusa, i w trakcie procesu beatyfikacyjnego nie wymaga 

spełnienia warunku o cudzie za przyczyną kandydata na ołtarze. Mę-

czennicy to ci, którzy przyznali się do Jezusa nawet w chwili śmiertelne-

go zagrożenia – nie bali się tych, którzy grożą ciału, troszczyli się o du-

szę. 



NAJWIĘKSZE EPIDEMIE W DZIEJACH 

POLSKI; DAWNIEJ POJAWIAŁY SIĘ  

NAWET CO KILKA LAT, CZ. II 

Pierwszą wzmiankę o epidemiach – z roku 1003 i 1006 – można zna-

leźć w Rocznikach czyli Kronice (….) Jana Długosza: Głód, mór i zaraza 

okropne panowały tymi czasy nie tylko w Polsce, ale i w całym prawie świecie. 

Później dżuma pojawiała się wielokrotnie – w roku 1186, 1283, 1307, 1360, 

1383, 1451, 1497, 1542, 1573, 1663, 1680, 1720. W 1348 roku „morowa zara-

za” zabrała (według ówczesnych kronik) jedną czwartą ludności Polski. Epi-

demie dżumy, cholery, ospy i innych, czasem niezidentyfikowanych chorób 

pojawiały się co kilka, kilkanaście lat, czasem na określonym obszarze, a cza-

sem w całym kraju lub na całym kontynencie. Pod koniec XV wieku w Krako-

wie epidemie dżumy zdarzały się co 2-3. lata, a nawet rok po roku. W latach 

1500-1750 w Krakowie odnotowano 92. epidemie – najwięcej ze wszystkich 

polskich miast. W latach 1601-1650 epidemii w Krakowie było 19., a Warsza-

wie – 33. Później zachorowania w obu miastach utrzymywały się na zbliżonym 

poziomie. 

Epidemie sprzyjały patologicznym zachowaniom. W 1589 roku w Kra-

kowie ścięto grabarza, który w czasie pomoru mordował ludzi. 

Według Długosza po raz pierwszy polskie władze państwowe zaczęły 

zwalczać epidemie w 1472 roku. Przykładem niewzruszoności władcy wobec 

zarazy był Władysław Warneńczyk, który w 1441 roku, będąc także królem 

Węgier, nie opuścił pałacu w Budzie, mimo że w komnatach królewskich co-

dziennie z rana po kilku znajdowano umarłych, a podczas nabożeństwa ludzie 

padali na ziemie i w śmiertelnych drganiach życia dokonywali. 

Częste na polskich ziemiach wojny sprzyjały szerzeniu się chorób, choć 

niekoniecznie w oczywisty sposób. Na przykład pierwszy najazd Tatarów pod 

wodzą Bajdara (1241 r.) pociągnął za sobą sprowadzenie w latach 1241-42 z 

Niemiec kupców, rzemieślników i... trądu. 

Ożywione kontakty z cudzoziemcami sprawiły, że pierwszy oficjalnie 

odnotowany przypadek kiły pojawił się w Polsce już w 1495 roku, czyli w dwa 

lata po powrocie Kolumba z pierwszej wyprawy do Ameryki, uznawanej po-

wszechnie za „ojczyznę” tej choroby. Na kiłę chorowali m.in. Jan Olbracht, 

Stefan Batory i Jan III Sobieski i wśród europejskich monarchów nie byli pod 

tym względem wyjątkiem (wśród chorych znaleźli się też Iwan Groźny, Piotr 

Wielki). W zależności od kraju nazwę tej choroby łączono z różnymi krajami. 

We Włoszech i Niemczech była chorobą francuską (morbus gallicus), we 

Francji – chorobą włoską lub angielską, w Holandii chorobą hiszpańską, a w 

Rosji – polską. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. Dziś w naszym kościele o godzinie 10.30 uroczystość pierwszej Komunii św. dla 

14. uczniów klas III SP. W ten sposób rozpoczynamy biały tydzień. W miarę możliwości za-

praszamy dzieci pierwszokomunijne z rodzinami codziennie do udziału w nabożeństwie 

czerwcowym o godzinie 18.00 i w wieczornej Mszy św.  

 Boży Młynarze zbierają składkę do puszek na potrzeby własnej działalności. W środę 

uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W sobotę wspomnienie NMP Nieustającej po-

mocy.   

 W parafii św. Wojciecha dziś o godz. 12.00. Msza św. z podziękowaniem za wielolet-

nią posługę dziekana w dekanacie Kraków Bronowice ks. prałatowi Józefowi Capucie, pro-

boszczowi tamtejszej parafii. Również prosimy o modlitwę w intencji zacnego, zasłużonego 

dla dekanatu Kapłana. W najbliższą niedzielę odpust w Mydlnikach z sumą o godzinie 11.00.  

 

 2. W piątek, 26 czerwca o godzinie 10.00 odprawimy Mszę św. dziękczynną na za-

kończenie roku szkolnego z prośbą o bezpieczne przeżycie wakacji. Zapraszamy na tę Msze 

św. społeczność Zespołu Szkól Ogólnokształcących. Okazja do spowiedzi św. przed zakończe-

niem roku szkolnego codziennie w dni powszednie od godziny 18.30.  

 

 3. Od najbliższej niedzieli Msze św. w naszym kościele o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 

12.00, 18.30 i 20.00. W wakacje nie odprawiamy Mszy św. o godzinie 13.15 i 17.00. 

 

 4. W najbliższą sobotę odwiedzą chorych w swoich rejonach ks. Zbigniew od godziny 

9.00 i ks. Kacper od godziny 9.30. Wizyta w stanie pandemii jak zwykle po uprzednim, telefo-

nicznym kontakcie z chorymi.  

 

 5. W najbliższą niedzielę o godzinie 12.00 odprawimy Mszę św. ofiarowaną w intencji 

ks. prałata Jana Franczaka z okazji imienin ofiarowaną od duszpasterzy. Wspierajmy modlitwą 

Czcigodnego Seniora.  

 

 6. Decyzją członków Rady Parafialnej spotkanie za 2. kwartał br. zostało odwołane. 

Protokół ze spotkania w lutym opublikowaliśmy na stronie internetowej parafii.  

 

 7. Wyczerpała się możliwość rezerwacji Mszy św. w księdze intencji na 2020 rok. 

Nową księgę intencji na rok 2021. Otworzymy we wrześniu br. jak wcześniej obiecywaliśmy 

zamawiającym intencje. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na zamówienie Mszy św.  

 

 8. Dziękujemy Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym Manus Domini za udział w 

diecezjalnej modlitwie uczestników Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w bazylice Miło-

sierdzia Bożego w Łagiewnikach. W drugą sobotę sierpnia poprosimy o tę posługę róże różań-

cowe. Gratulujemy p. Ryszardowi Wyżdze błogosławieństwa na nadzwyczajnego szafarza 

Eucharystii, które wczoraj otrzymał w sanktuarium Jana Pawła II. 

 

9. Przed tygodniem zawarli w naszym kościele sakramentalny związek małżeński 

Ewelina i Bartłomiej Królowie. Niech Bóg błogosławi Nowożeńcom. 

 W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Tadeusza Kłapę. Wieczny odpoczynek racz 

Mu dać Panie...  

 


