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04. – 10. 05. 2015 r. 

 

V Niedziela Wielkanocna  

Pierwsza Komunia Święta 

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez 

chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez 

bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem 

Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. 

 Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, 

ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do 

swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi 

powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak 

jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której 

dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KKK 1322-1323). 

 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że 

jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału 

w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali 

Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 

sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 

w dniu ostatecznym” (J 6,53-54). 

Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle 

powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności 

wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc 

skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus 

wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: „Kto spożywa 

moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  4. 5. 2015 – św. Floriana, m. 

7. 00 Za ++ rodziców Franciszka i Jadwigę Wystrach, syna Pawła, za ++ z rodz. 

Wystrach – Sowa i d.op  

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Barbarę Glensk w rocznicę śm., za ++ rodziców i za + brata Jana 

Wtorek  5. 5. 2015 – św. Stanisława Kazimierczyka 
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Marię Stach w I r. śm. 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjum 

Środa  6. 5. 2015 – św. Apostołów Filipa i Jakuba 
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Marii z ok. 80 r. ur., za jej ++ rodziców i + siostrę Helenę 

Czwartek  7. 5. 2015 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe i święte powołania  

- Za + Edmunda Szymański w 2 r. śm., za jego ++ rodz., brata i siostry 

17. 00 Godzina święta 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + męża Stanisława Pomiotło, za ++ rodziców, za + Mieczysława Pańkę, 

jego rodziców, za ++ z rodz. Kowalik - Dymowicz i ++ z pokr. 

Piątek  8. 5. 2015 – św. Stanisława, bpa i m. – patrona Polski - Uroczystość 
7. 00 Za + Wawrzyńca Sbielut, + żonę Zofię, za + córkę, pięciu synów, dwie  

synowe i za ++ z rodz. Sbielut – Kurek 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ Stanisława i Marię 

Smandzik, ich synów Konrada i Oswalda, ++ rodziców, krewnych i d.op. 

18. 30 SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS IV - obecność obowiązkowa 

Sobota  9. 5. 2015  
9. 00 Spowiedź św. dla uczniów klas czwartych z rodzicami 

10. 00 Spowiedź św. dla  kandydatów do bierzmowania z rodzicami 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja  zbiorcza  

- Za ++ rodz. Annę i Zenona Chlebowskich, ++ z pokr. i d.op. oraz za ++ 

siostrę Jadwigę i jej męża Romana Horbowy  

- Za + syna Ryszarda Ochota, za ++ dziadków z obu str., pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Marię i Pawła Knosala, za siostry i teściów  

- Za + brata Józefa, jego ++ rodziców i d.op.  

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

- Za + Cecylię Bąk w rocznicę śm., za + męża Adama i pokr.  

- Za + Helenę Schneider w 30 dz. po śm.  

- Za ++ rodz. Gorzołka i + męża Stanisława 

 



Niedziela  10. 5. 2015 – VI Niedziela Wielkanocna – I Rocznica Komunii 

Świętej  
8. 00 Za + Jana Okos, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i za + Elfrydę Lyra oraz 

za ++ z pokr. i d.op. 

10. 30 - UROCZYSTA SUMA W INT. DZIECI  PRZEŻYWAJĄCYCH I  

ROCZNICĘ  KOMUNII ŚW., ZA ICH RODZICÓW, DZIADKÓW I  

CHRZESTNYCH, PROSZĄC O ŁASKI I WSZELKIE BOŻE 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Aleksandra Karolak 

16. 00 Nabożeństwo  majowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Piotra i Marii Sendra w 7 r. ślubu, w 6 r. ur. 

Bartłomieja i w 1 r. ur. Artura z pr. o zdrowie i Boże błog. 

Pozostałe ogłoszenia  

1. W poniedziałek 4 maja św. Floriana, patrona strażaków  

2. W środę 6 maja święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba  

3. W piątek 8 maja Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski  

4. W sobotę 9 maja święcenia diakonatu. Zachęca się do modlitwy w ich 

intencji  

5. Na Górze św. Anny w przyszłą niedzielę 10 maja pielgrzymka strażaków  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Wyższego  

Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych  

7. W czasie tzw. „Białego Tygodnia” dzieci pierwszokomunijne uczestniczą 

w nabożeństwie majowym i w wieczornej Mszy św. do soboty włącznie  

8. Czcicieli MB zapraszam na nabożeństwa majowe – zawsze o 17.30 przed 

Mszą św. wieczorną  

9. We wtorek o 19.00 próba chóru 

Święty tygodnia – św. Stanisław 

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. 

Humor 

Szła pijana kura ulicą i zemdlała.  
Obok przechodził Jaś i wziął ją do domu, oskubał i wsadził do lodówki.  
Rano kura się budzi i mówi:  
- Piłam wczoraj pamiętam, grałam w bilard wczoraj pamiętam, ale że mi kurtkę 
ukradli to już nie pamiętam. 

Pani Kowalska rozmawia z sąsiadką:  
- Mój mąż ma niesamowite szczęście! Dopiero wczoraj wykupił ubezpieczenie a już 
dzisiaj wpadł pod samochód. 

Jak nazywają się ładne kobiety w Niemczech?  
- Turystki. 

- Co się mówi kobiecie, która wszystko tobie wybaczy, wszystko ścierpi i kocha bez 
względu na wszystko? 
 – „Kochana mamo…” 


