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05. – 11. 05. 2014 r. 

III Niedziela Wielkanocna –  

I Komunia Święta 

Dziś jeden z najpiękniejszych dni 

w życiu - Twoje pierwsze, tak bliskie 

spotkanie z Panem Jezusem. 

Zachowaj ten dzień 

głęboko w pamięci i w sercu! 

Idź drogą bez przeszkód, 

miej w sercu wiarę, uczciwość i miłość, 

aby Bóg prowadził Cię przez życie 

godnie i szczęśliwie. 

Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czekał. 

Dziś przyszedł i w sercu Twym zamieszkał.  

 Zaprosiłeś Pana w duszy swej czystości,  

 On Twym przyjacielem, nie czyń Mu przykrości.  

 Zaufaj Jemu, a będziesz dobrym człowiekiem. 

Pomagaj ludziom i radość nieś z uśmiechem. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek  5. 05. 2014 – św. Stanisława Kazimierczyka, kapł. 

7. 00 Za ++ Gertrudę i Jana Marszołek, ich ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z 

rodzin Marszołek – Smolin 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Huberta Anderwald w roczn. śm. i za ++ rodziców, rodzeństwo i d. op. 

Wtorek  6. 05. 2014 – św. Ap. Filipa i Jakuba - święto 
7. 00 Za ++ rodziców Franciszka i Jadwigę Wystrach, syna Pawła i za ++ z rodz. 

Wystrach – Sowa 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik, syna Konrada, Oswalda, synową Marię 

i za ++ krewnych 

Środa  7. 05. 2014  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ z rodz. Schwalbe – Laxy, pokr i d. op.   

Czwartek  8. 05. 2014 – św. Stanisława, bpa i m. – Patrona Polski - 

Uroczystość 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Jana i Gertrudę Grygosz, za ++ teściów Józefa i Zofię Budnych, 

pokr. i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Wawrzyńca Sbielut, żonę Zofię, córkę Martę, synów Ernesta, Floriana i 

Józefa, synowe Helenę i Monikę oraz za ++ z rodzin Sbielut - Kurek 

Piątek  9. 05. 2014  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ w pewn. int. 

Sobota  10. 05. 2014  
10. 00 Spowiedź św. dla dzieci z kl. IV z rodzicami z ok. rocznicy Komunii św. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o dalsze Boże błog. i 

zdrowie w rodzinie – w pew. int.  

- Za + Jana Okos, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, pokr. i d. op.  

- Za + rodziców Annę i Zenona Chlebowskich, za ++ Jadwigę i Romana 

Horbowy, ++ z pokr. i d. op.  

- Za ++ Wiktorię i Józefa Szyndler, czterech zmarłych synów i 

pokrewieństwo z obu stron  

- Za + syna Ryszarda Ochota, za + matkę chrzestną i ++ dziadków z obu 

stron  

- Za ++ Marię i Pawła Knosala, za + siostry, ++ teściów i dziadków i d. op.  

- Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Loch, ich rodziców, rodzeństwo, za ++ 

Rocha i Teklę Staś, ich rodziców, rodzeństwo i d. op  



- Za ++ Cecylię i Adama Bąk z ok. rocznicy śmierci  

- Za ++ Agnieszkę i Henryka Karbowniok oraz za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + Matyldę Joniec i za ++ dwóch mężów  

- Za + Agnieszkę Kochanek w 30 dz. po śm.  

Niedziela  11. 05. 2014 – IV Niedziela Wielkanocna – Rozpoczyna się 

Tydzień Modlitw o Powołania 
8. 00 Za + Alojzego Pasoń, za ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr. oraz d. op. 

10. 30 W int. klas IV z okazji I-rocznicy Komunii św., za rodziców, dziadków i 

chrzestnych z pr. o Boże błog. 

15. 30 Nabożeństwo majowe  

16. 30 Za + męża Stanisława Pomietło, za ++ rodziców z obu stron, za ++ z rodzin 

Pańka - Dymowicz - Kowalik i pokr. 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za niedzielną kolektę na Seminarium Duchowne i instytucje 

diecezjalne  

2. W czwartek Uroczystość św. Stanisława bpa. i m. – głównego patrona 

Polski  

3. W sobotę święcenia diakonatu. Zachęca się do modlitwy w int. przyszłych 

kapłanów  

4. W przyszłą niedzielę przypada dzień modlitw o powołania kapłańskie i 

zakonne. Na Górze św. Anny pielgrzymka strażaków  

5. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych  

6. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

7. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 4 maja o godz. 17.30 na mecz piłkarski 

pomiędzy  Groszmalem a Chrząstowicami Dębską Kuźnią 

Święty tygodnia – św. Stanisław biskup 
 Święty Stanisław - jak podaje wiarygodna tradycja - urodził się w Szczepanowie 

koło Bochni. Późniejsze jego wysokie stanowisko kościelne wskazuje, że za młodu 

odebrał szersze wykształcenie, które mógł dać tylko Kościół. Studia swe odbywał w 

Liege, gdzie znajdował się jeden z najlepiej postawionych ośrodków naukowych w 

ówczesnym świecie chrześcijańskim. 

Stanisław zetknął się tam z silnym prądem podkreślającym niezależność Kościoła od 

państwa. Po powrocie do kraju pełnił funkcje pomocnicze w zarządzie diecezją, 

należąc do zespołu kapłanów, prowadzących życie kanonicze przy katedrze 

krakowskiej, skąd powołany został do grona kapelanów książęcych. 

Oprócz czynności religijnych wykonywali oni zadania kancelaryjne przy boku 



panującego. Do pracy w kancelarii monarchy potrzebni byli ludzie z odpowiednim 

przygotowaniem. 

W pierwszych dziesiątkach lat istnienia Państwa Polskiego stanowiska kapelanów 

zajmowali cudzoziemcy. Oni też przechodzili na urzędy biskupie. Bolesław Śmiały 

natomiast tworzy episkopat krajowy. 

Wybranie Stanisława na biskupa stołecznego (1072 r.) predestynowało go na doradcę 

księcia. Okres, w którym Stanisław pełnił urząd biskupa, należy do najświetniejszych 

za panowania Piastów. Polska osiągnęła niezależność od cesarstwa Niemieckiego, co 

zostało potwierdzone uroczystą koronacją Bolesława Śmiałego (1075 r.). 

Do niewątpliwych zasług biskupa Stanisława należało sprowadzenie legatów 

rzymskich do Polski i zorganizowanie na nowo metropolii gnieźnieńskiej (było to 

podstawą do dopełnienia koronacji). 

Król wsparty radą Stanisława, rozwinął i dopełnił organizację klasztorów 

benedyktyńskich, będących podstawą ewangelizacji na ziemiach polskich. 

Biskup Stanisław troszczył się nie tylko o rozwój terytorialny chrześcijaństwa w 

Polsce, ale przede wszystkim był duszpasterzem, który nie wahał się upomnieć nawet 

króla, gdy ten postępował niewłaściwie. 

Stanął w obronie zbyt surowo karanych członków spisku antykrólewskiego i zagroził 

Bolesławowi klątwą kościelną. Król potraktował go wtedy jak zwykłego poddanego, 

który nie dochował mu wierności osobistej. Bez procesu sądowego wykonał na nim 

karę śmierci w 1079 roku. 

Zdarzenia z 1079 roku wskazują, że św. Stanisław był człowiekiem czynnym i nie 

było mu obojętne, co się dzieje w Państwie Polskim. Miał zasady, dla których nie 

wahał się oddać swego życia. Był niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków, 

choć to go naraziło na zarzut sprzeniewierzenia się królowi, z którym żył dotychczas 

w przyjaźni. Przyjął śmierć z pobudek religijnych i został męczennikiem. 

Kanonizowano go w Asyżu w 1253 roku. Wśród wielu łask, jakie otrzymano za jego 

pośrednictwem, do największych należy zjednoczenie Polski po rozbiciu 

dzielnicowym. 

Święto patrona naszej parafii, św. Stanisława, obchodzimy 8 maja. Co roku z tej 

okazji odbywa się odpust parafialny. Przyjęło się również obchodzenie wtedy 

Komunii Rocznicowej. 

Humor 

Mąż i żona mieli ciche dni. W końcu mąż chcąc ocieplić stosunki między nimi, 

zaproponował żonie przejażdżkę na wieś. Włączył muzykę, ale poza tym panowała 

cisza. On prowadził, a ona obojętnie spoglądała przez okno. W pewnym momencie 

mąż zauważył, że żona patrzy na krowy pasące się na zielonej trawie. Chciał rozluźnić 

sytuację i zażartował: 

 - Twoja rodzina? 

 Żona odezwała się błyskawicznie: 

 - Tak, ze strony męża. 


