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4. – 10. 05. 2020

IV Niedziela Wielkanocna – Święto
Konstytucji
Niedziela Dobrego Pasterza
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez
bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu;
woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi,
staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja
jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i
rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi
tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie,
i miały je w obfitości».

Intencje mszalne
Poniedziałek 4. 05. 2020 – św. Floriana
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za ++ z rodz. Szywalski – Datko - Widera i pokr. oraz d.op.

Wtorek 5. 05. 2020 – św. Stanisława Kazimierczyka
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Rity z podz. za otrzymane łaski i z pr. o
zdrowie oraz Boże błog. w int. Rity Siekierka z ok. urodzin, za dzieci, wnuki i
prawnuki

Środa 6. 05. 2020 – św. Ap. Filipa i Jakuba - święto
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + matkę Barbarę Glensk, babcię Małgorzatę Kampa, ciocię Bertę Wowro i
pokrewieństwo

Czwartek 7. 05. 2020 – I czw. m-ca
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 - O nowe i liczne powołania do Służby Bożej i za powołanych
- Dz. błag. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Marii z ok.
urodzin, za ++ rodz. Jadwigę i Antoniego oraz za + siostrę Helenkę
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + Józefa Kurc, za ++ rodziców, + brata Joachima i za ++ z rodz. Matysek

Piątek 8. 05. 2020 – św. Stanisława, bpa i m. – głównego patrona
Polski
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik, synów Konrada, Oswalda i Franciszka,
synową Marię, rodziców i rodzeństwo

Sobota 9. 05. 2020
7. 00 Za + Katarzynę Kowol, ++ rodzeństwo: Marię, Jana i Alfonsa oraz ++ Marię i
Romana Piechaczek oraz d.op.
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za ++ rodz. Lucję i Zenona Chlebowskich, za + matkę Annę, za ++ Jadwigę
i Romana oraz ++ z rodz. Smolin – Chlebowski i d.op.
- Za + Lorenza Sbilut w rocznicę śm., żonę Zofię, córkę, pięciu synów, dwie
synowe i oraz za ++ rodziców i teściów
- Za + Filipa Langner

Niedziela 10. 05. 2020 – V Niedziela po Wielkanocy
8. 00
10. 30
15. 00
16. 00
16. 30

Za + Małgorzatę Matuszek w I r. śm. i za + ojca Józefa
Za + Jana Okos, córkę Elfrydę, za ++ rodziców, teściów i pokr.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Nabożeństwo majowe
Za + Krzysztofa Rappel w 25 r. śm., za ++ z rodz. Rappel - Fedyszyn i d.op.

Pozostałe ogłoszenia

1. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza przypada Światowy dzień Modlitw o
Powołania
2. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca
3. W piątek (8 V) uroczystość św. Stanisława, patrona Polski
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00
5. Każdego dnia zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 17.30
6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na Seminarium Duchowne i inne instytucje
diecezjalne
7. Msze św. z naszego kościoła są transmitowane na kanale YOU TUBE

Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym
głosem:
«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego
ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali
Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech
każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów
waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci
waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła».
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród
tego przewrotnego pokolenia!»
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia
około trzech tysięcy dusz.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem
jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór,
abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono,
nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi
sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy

przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran
zostaliście uzdrowieni.
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz
waszych.

Patron tygodnia: św. Stanisław
Św. Stanisław biskup, męczennik – 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.
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.).
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.
Kanonizowano go w Asyżu w 1253 roku. Wśród wielu łask, jakie otrzymano za jego
pośrednictwem, do największych należy zjednoczenie Polski po rozbiciu
dzielnicowym.

