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WAKACJE 

 

Wszystkim wyjeżdżającym składa-

my życzenia bezpiecznej drogi i dobre-

go, ubogacającego wypoczynku, a tych, 

którzy za przykładem papieża Francisz-

ka nie wybierają się na urlop, zachęca-

my do wspólnej modlitwy i czerpania 

sił, prawdziwej radości i pokoju od  

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

 

Wakacje to dobry czas, żeby pochy-

lić się bardziej niż zwykle nad Słowem 

Bożym. Pomocny w tym może okazać 

się korespondencyjny kurs biblijny 

organizowany przez Wydział Pedago-

giczny Akademii Ignatianum w Krako-

wie. Jego celem jest ułatwienie pozna-

nia i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. 

Więcej informacji na temat kursu moż-

na uzyskać wchodząc na stronę interne-

tową: www.kursbiblijny.deon.pl/ lub 

pisząc na podane poniżej adresy: 

zmarek@jezuici.pl 

zmarek@ignatianum.edu.pl 

oraz ks. Zbigniew Marek SJ 

ul. Zaskale 1 

30-250 Kraków 

„Kurs Biblijny”. 

PORZĄDEK MSZY ŚW. W NASZYM 

KOŚCIELE PARAFIALNYM POD-

CZAS WAKACJI POZOSTAJE BEZ 

WIĘKSZYCH  ZMIAN: 

- w niedziele: 

godz. 6.30, 8, 9.30, 11.30, 13, 15, 19 

- w dni powszednie: 

godz. 6.30, 7.15, 18. 

W pierwszy piątek lipca i sierpnia 

nie będzie dodatkowej Mszy św. dla 

dzieci o godz. 17.00. 

 

       13 lipca, sobota  - 

Nabożeństwo Fatimskie 
 

W tym roku Nabożeństwom Fatim-

skim przewodniczą XX. Jezuici. Rozpo-

częcie jak zwykle Mszą św. o godz. 18,  

po niej wspólna modlitwa różańcowa.  

16 lipca, wtorek  - wspomnienie 

N.M.P. Szkaplerznej  

Uroczystości odpustowe u OO. 

Karmelitów Bosych przy ul. Rakowic-

kiej - suma  o godz. 18 oraz u SS. Kar-

melitanek Bosych przy ul. Kopernika - 

Msze św. o godz. 6.30 i 17. 

http://www.kursbiblijny.deon.pl/
mailto:zmarek@jezuici.pl
mailto:zmarek@ignatianum.edu.pl


 

             Święty Krzysztof 

W czwartek 25 lipca, w święto św. 

Jakuba Apostoła, wspominamy również 

św. Krzysztofa. W ikonografii jest on 

przedstawiany jako mężczyzna olbrzy-

miej postury, niosący na barkach Dzie-

ciątko. Jego dodatkowymi atrybutami 

są: kij wypuszczający liście, rzeka pełna 

ryb, czasem mnich w oddali.  

 Chcąc zrozumieć sens takiego 

przedstawienia, trzeba odwołać się do 

historii życia samego Krzysztofa, 

a właściwie Reprobusa, bo tak brzmiało 

jego imię zanim przyjął chrzest. Tenże 

był Kananejczykiem budzącym strach 

swoim wyglądem i niespotykaną siłą. 

Jako taki służył swojemu królowi. Nie-

mniej któregoś dnia zapragnął oddać się 

na służbę najpotężniejszemu władcy na 

świecie. Zmieniał panów, aż odkrył, że 

najmężniejszy z nich boi się diabła. 

Chciał oddać się szatanowi, ale spo-

strzegł, że ten odczuwa strach przed 

krzyżem.  Reprobus nie rozumiał tego 

lęku. Wydawał mu się irracjonalny. 

Zasięgnął języka i po raz pierwszy 

w swoim życiu usłyszał o Chrystusie, 

który pokonał śmierć i szatana na drze-

wie krzyża. Kananejczyk postanowił 

więc służyć odtąd Jezusowi. Nie wie-

dział tylko, jak się do tego zabrać. 

Zwrócił się z prośbą o radę do pewnego 

mnicha, wiodącego pustelniczy tryb 

życia. Ten przekazał mu prawdy Ewan-

gelii, zachęcając do modlitw i postów, 

lecz takie praktyki były dla Reprobusa 

w tamtym czasie czymś obcym. Wów-

czas pustelnik wskazał mu rzekę, 

w której nurtach zginęło wiele osób, 

zachęcając, żeby wykorzystał swoją siłę 

i posturę i pomógł ludziom bezpiecznie 

przeprawiać się na drugi brzeg. Przeko-

nywał też, że taki styl życia na pewno 

spodoba się Jezusowi. Reprobus chętnie 

podjął się nowego zadania. Któregoś 

dnia jakieś dziecko poprosiło go o prze-

niesienie na drugą stronę.  Reprobus 

wziął je na barki, wszedł do rzeki 

i z przerażeniem stwierdził, że dziecko 

robi się coraz cięższe, woda niebez-

piecznie przybiera, a on sam jest bliski 

utonięcia. Dobrnąwszy do brzegu usły-

szał od dziecka, że przeniósł właśnie na 

plecach cały świat a także jego Stwórcę. 

Na potwierdzenie tych słów miał 

otrzymać znak: kij, którym się podpie-

rał, włożony w ziemię, miał nazajutrz 

wypuścić liście i wydać owoce. Tak też 

się stało. Reprobus przyjął więc chrzest 

i nowe imię „Krzysztof – niosący Chry-

stusa”. Następnie udał się do Licji, 

gdzie umacniał chrześcijan prowadzo-

nych na śmierć. Sam też poniósł mę-

czeństwo. 



 

Święty Krzysztof jest nie tylko patro-

nem kierowców, ale wszystkich prze-

woźników, w tym tramwajarzy, koleja-

rzy i noszowych. Patronuje również 

bagażowym, listonoszom, pielgrzymom, 

turystom, ogrodnikom, plantatorom 

i sprzedawcom owoców, atletom oraz 

alpinistom. Jego wstawiennictwo chroni 

także przed powodziami. 

 

W czwartek 25 lipca szczególne za-

proszenie na Mszę św. o godz. 18 

kierujemy do wszystkich kierowców. 

Będziemy modlić się o bezpieczne 

podróże i opiekę Bożą dla wszystkich 

poruszających się po naszych dro-

gach. Po Mszy św. odbędzie się tra-

dycyjne poświęcenie pojazdów. 

 

 

26 lipca, piątek- odpust parafialny ku 

czci Św. Anny 
 

Święta Anna od wieków towarzyszy 

nam jako drugorzędna patronka naszej 

wspólnoty parafialnej. Nic w tym dziw-

nego skoro co najmniej od końca XVI 

wieku działa przy naszym kościele 

Bractwo św. Anny. Relikwie świętej 

zostały tutaj sprowadzone z Rzymu 

w 1741 roku, a ponad pół wieku wcze-

śniej konsekrowano ołtarz pod jej we-

zwaniem.  

Zarówno na obrazie znajdującym się 

w polu ołtarza, pędzla Michała Stacho-

wicza, jak i  wcześniejszym autorstwa 

Szymona Czechowicza, święta Anna 

przyodziana jest w zieloną suknię. Nie 

jest to zwykły zbieg okoliczności, ale 

zamierzone działanie artystyczne: zielo-

ny to kolor nadziei, a święta Anna nosi-

ła przecież pod sercem Nadzieję Świata 

– Maryję.   

Wielu już dziś zapomniało, że jeden 

dzień tygodnia jest w sposób szczególny 

poświęcony świętej Annie. Jest nim 

wtorek, gdyż uważa się, że właśnie tego 

dnia narodziła się i umarła.  

Święta Anna to z oczywistych 

względów patronka matek chrześcijań-

skich i wdów. Jej orędownictwa wypra-

szają małżeństwa bezpłodne, a także 

kobiety w stanie błogosławionym. Nie-

mniej lista patronatów sprawowanych 

przez świętą jest o wiele dłuższa i na 

pierwszy rzut oka zaskakująca. Otóż 

opiekuje się ona m.in. stolarzami, cie-

ślami, złotnikami, górnikami, tkaczami, 

krawcami.  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

Parafian i Gości na sumę odpustową 

26 lipca o godz. 18.00. Szczególne 

zaproszenie kierujemy wzorem ubie-

głego roku do Seniorów. Dla nich 

spotkanie rozpocznie się w  kościele 

o godz. 15. Po nim wspólne święto-

wanie w budynku plebanii. 

 



 

2 sierpnia – piątek 

Odpust „Porcjunkuli” 

 

Chcąc zrozumieć genezę tego odpu-

stu, trzeba wrócić myślą do pierwszej 

ćwierci XIII wieku i zobaczyć oczami 

wyobraźni św. Franciszka z Asyżu. 

Tenże, zimą 1207 roku, własnymi rę-

koma przywraca świetność znajdujące-

mu się w ruinie, benedyktyńskiemu 

kościółkowi z IX wieku, zwanemu 

Porcjunkulą (etym. drobna cząstka). 

Następnie zamieszkuje przy nim i za-

kłada zakon braci mniejszych. Stąd 

Pocjunkula jest dla franciszkanów do-

mem macierzystym.  

 

Dziś kościółek będący pierwotnie 

pod wezwaniem Matki Bożej z Doliny 

Jozafata, znajduje się we wnętrzu oka-

załej bazyliki Matki Bożej Anielskiej. 

Skąd zmiana tytułu? Prawdopodobnie 

zawdzięczamy ją samemu św. Francisz-

kowi, który miał wielokrotnie słyszeć 

nad kapliczką głosy anielskie.  

Zgodnie z przekazem, pewnej lip-

cowej nocy 1216 roku św. Franciszek 

miał widzenie Chrystusa i Najświętszej 

Dziewicy Maryi. Otrzymał od Nich 

nadzwyczajną obietnicę, że każdy, kto 

nawiedzi tę kapliczkę  po spowiedzi 

i przystąpieniu do Komunii świętej 

otrzyma odpuszczenie wszelkich win.  

Przywilej szybko zdobył aprobatę 

Stolicy Apostolskiej. Kolejni papieże 

rozszerzali go tak, że dziś nie trzeba już 

wybierać się do Asyżu, ale można do-

stąpić odpustu Porcjunkuli w swoim 

kościele parafialnym pod zwykłymi 

warunkami. Są nimi: sakramentalna 

spowiedź (nie musi być przeżywana 

w dniu zyskiwania odpustu), przyjęcie 

Komunii świętej, odmówienie modlitwy 

Ojcze nasz i Wierzę w Boga, modlitwa 

w intencjach Ojca Świętego, wyrzecze-

nie się przywiązania do jakiegokolwiek 

grzechu, nawet powszedniego. 

  

13 sierpnia, wtorek – 

Nabożeństwo Fatimskie 

 

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18,  

po niej wspólna modlitwa różańcowa.  

 

15 sierpnia, czwartek 

Wniebowzięcie NMP 

 

Msze św. w naszym kościele jak 

w każdą niedzielę. Błogosławienie 

kwiatów i ziół po wszystkich Mszach 

świętych. 
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