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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w
miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. J 15,9-17

Jezus przypomina uczniom, że dzieli się z nimi miłością, którą obdarza Go Ojciec. Gorąco zachęca, aby
trwać w tej miłości, a trwać w niej, to zachowywać Jego przykazania, to żyć Jego Ewangelią, to wypełniać
Jego wolę, tak jak On wypełnia wolę Ojca i zachowuje Ojcowskie przykazania. Świadomość tego, że Jezus
ich kocha, powinna napełniać ich ogromną radością, taką, która wypełnia serce Jezusa, którego kocha
Ojciec. Jezus ofiarowuje też uczniom dar swojej przyjaźni, podnosząc ją z poziomu Pan sługa, na poziom
Przyjaciel przyjaciel. Czy ja codziennie otwieram swoje serce i życie na miłość Pana Jezusa? Czy zdaję
sobie sprawę, że bez tej miłości niewiele w życiu osiągnę? Czy kocham Pana Jezusa nie tylko w teorii, ale i
w praktyce? Czy mam świadomość, że kochać Jezusa w praktyce, to zachowywać Jego przykazania, to być
w przyjaźni z Nim? Czy cenię sobie przyjaźń Pana Jezusa, o nią zabiegam i się troszczę? Czy uświadamiam
sobie, że być w przyjaźni z Jezusem, nie znaczy przestać być Jego sługą? A może często jestem w stanie
nieprzyjaźni z Jezusem, zamiast służyć, walczę z Nim, zamiast być z Nim, jestem przeciw Niemu?
Pan Jezus uświadamia swoim uczniom, że to On ich wybrał. Wybrał ich nie po to, aby stanowili grupę
wzajemnej adoracji, aby im było miło i przyjemnie. On ich wybrał i przeznaczył, aby szli i przynosili owoc,
aby szli z Dobrą Nowiną, budząc w sercach słuchaczy owoc wiary, trwały i stabilny. Czy zdaję sobie
sprawę, że od chwili chrztu i mnie wybrał Pan? Czy jestem wdzięczny za ten Boży wybór, czy może ciągle
nań narzekam, z tym wyborem się nie zgadzam? Czy zdaję sobie sprawę, że Pan mnie wybrał, abym był nie
tylko Jego uczniem, chrześcijaninem, ale abym był aktywnym uczniem i chrześcijaninem, abym idąc przez
życie głosił Ewangelię, żył Ewangelią, innych do niej przekonywał? Czy moje życie rodzi ewangeliczne
owoce, "smaczne", piękne i trwałe? Czy to owocowanie dokonuje się w atmosferze i przestrzeni wzajemnej
miłości?Pomodlę się o umocnienie daru przyjaźni w moim sercu, do której zaprasza mnie Pan.
Jan Paweł II „JESTEŚMY MIESZKAŃCAMI ZIEMI I NIEBA”
Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli" 27 maja 2001
1. Wniebowstąpienie Jezusa jest wydarzeniem, które pozostawiło niezatarty ślad w pamięci pierwszych uczniów i
dlatego znajdujemy jego opis w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus

zaprowadził swoich uczniów na Górę Oliwną, «ku Betanii» i «kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został
uniesiony do nieba» (Łk 24, 50-51). Oni oczywiście dalej stali w miejscu i patrzyli w górę, ale wtedy dwaj aniołowie
napomnieli ich słowami: «dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus (...) przyjdzie tak samo, jak widzieliście
Go wstępującego do nieba» (Dz 1, 11).
2. «Jak w niebie tak i na ziemi»: te słowa, które powtarzamy codziennie w modlitwie «Ojcze nasz», dobrze opisują
nową sytuację uczniów, których przemieniło doświadczenie tajemnicy paschalnej Chrystusa. Są oni jednocześnie
mieszkańcami ziemi i nieba.
Chrystus stworzył bowiem w samym sobie pomost między niebem i ziemią: On jest Pośrednikiem między Bogiem i
człowiekiem, między Królestwem Niebieskim i historią świata. Zjednoczeni z Nim w Jego własnym Duchu, wierni
tworzą nową wspólnotę, Kościół, który ze swej natury jest widzialny i duchowy, pielgrzymujący w świecie i
uczestniczący w chwale niebieskiej (por. Lumen gentium, 8. 48-51).
3. Pośród wszystkich stworzeń, najściślej związana jest z tą tajemnicą Maryja. Jako nowa Ewa, z której narodził się
nowy Adam, wskazuje Ona drogę naszej działalności na ziemi; a ponieważ została wzięta do nieba z ciałem i duszą,
zachęca nas, byśmy dążyli do naszej prawdziwej ojczyzny, gdzie czeka nas pełnia życia w miłości Boga w Trójcy
Jedynego.
Wypływając na ocean nowego tysiąclecia, Kościół nie traci z oczu gwiazdy polarnej, która wyznacza kierunek jego
żeglugi. Tą gwiazdą jest Chrystus, Pan wieków. Obok Niego obecna jest Jego i nasza Matka, która towarzyszy
nieustannie swoim dzieciom w ich ziemskiej pielgrzymce. Na Nią patrzymy ze szczerą nadzieją. Jej zawierzamy
oczekiwania i zamierzenia Kościoła, które wyłoniły się podczas zakończonego w ostatnich dniach Konsystorza
Nadzwyczajnego. Ją prosimy o dar pokoju dla całego świata, śpiewając z odnowioną ufnością Regina caeli.

Św. Stanisław ze Szczepanowa (ok. 1030-1079) –główny Patron Polski
Ur. w Szczepanowie k. Tarnowa. Studiował zapewne w opactwie tynieckim, Liege i Paryżu, ok. 1060 r. przyjął
święcenia kapłańskie i został kanonikiem krakowskim, a w 1071 lub 1072 r. objął tamtejsze biskupstwo.
Wyjednał u papieża Grzegorza VII wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, co raz na zawsze ucięło pretensje metropolii
magdeburskiej w Niemczech do zwierzchnictwa nad polskimi diecezjami. Jeszcze jako kanonik katedry krakowskiej
zapoczątkował pisanie Kalendarza krakowskiego (był to rodzaj kroniki katedralnej, w której notowano ważniejsze
wydarzenia z życia diecezji).
Jednak najbardziej zasłynął jako bezkompromisowy obrońca sprawiedliwości i ładu moralnego. Z tego powodu popadł
w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym. Nie wiadomo dziś, co było bezpośrednią przyczyną sporu. Najbardziej
prawdopodobne wersje to: krytykowanie króla przez biskupa za tyranię i nadmierną surowość w karaniu rycerzy
dezerterów i ich niewiernych żon, spór o posiadłość Piotrawin, którą Stanisław kupił dla diecezji jako zabezpieczenie
finansowe (według legendy biskup wskrzesił poprzedniego właściciela, Piotra, żeby świadczył na procesie) albo udział
biskupa w spisku mającym obalić Bolesława. Bp Stanisław rzucił klątwę na władcę, a ten skazał go na śmierć za zdradę.
Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej podaje, że Bolesław Śmiały wraz z trzema dworzanami wywlókł biskupa sprzed
ołtarza podczas odprawiania Mszy św. w kościele św. Michała na Skałce, własnoręcznie przebił go mieczem (stąd
przydomek króla - Śmiały) i kazał poćwiartować. Zgodnie z legendą członki w cudowny sposób się zrosły (co podczas
rozbicia dzielnicowego uważano za zapowiedź zjednoczenia Polski), a ciała strzegły orły. Wiadomość o mordzie
wywołała powszechne oburzenie i opuszczony przez wszystkich król udał się na banicję.
Ku czci św. Stanisława co roku 8 maja odbywa się w Krakowie uroczysta procesja z jego relikwiami z Wawelu na
Skałkę.

Wezwani na ucztę Baranka
Każdego roku w maju tysiące dzieci przystępuje po raz pierwszy w życiu do Stołu Pańskiego. Jest to szczególne
przeżycie religijne, jedno z najważniejszych w życiu chrześcijanina, toteż warto zadbać nie tylko o dobre przygotowanie
ich do tej chwili, ale również o zachowanie wymiaru duchowego uroczystości. Najwyższy już czas na dokonanie
pewnych przewartościowań w naszej obyczajowości towarzyszącej Pierwszej Komunii św. Chodzi zwłaszcza o

zmniejszenie stopnia koncentracji na sprawach drugorzędnych, takich jak okazałe przyjęcia czy nazbyt kosztowne
prezenty. Warto zacząć od dowartościowania chwili przystąpienia przez dziecko do sakramentu pojednania, czyli
pierwszej spowiedzi św. Oba te sakramenty są ze sobą ściśle powiązane: na drodze do ołtarza stoi konfesjonał. Dobrze
wiemy, jak trudnym doświadczeniem bywa konieczność samo-oskarżania się, czyli szczerego wyznania grzechów. Czy
nie powinniśmy bardziej zadbać o to, aby dziecko spowiadające się po raz pierwszy w życiu miało poczucie wsparcia ze
strony bliskich, którzy mogą dopomóc mu w przezwyciężeniu lęku? Chodzi o dyskretne asystowanie dziecku zwłaszcza przez modlitwę - przy spotkaniu z przebaczającym Bogiem. Komunia św. jest spotkaniem z osobowym
Bogiem pod postaciami Chleba i Wina. Gdybyśmy doceniali w pełni wartość tego spotkania to - jak pisała św. Teresa z
Lisieux - „służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów". Dzień Pierwszej Komunii św. jest
dla chrześcijanina jednym z najważniejszych w życiu. Jako rodzice, chrzestni czy krewni uczestniczący w uroczystości,
nie zaniedbajmy okazji, aby razem z dzieckiem przystąpić w tym dniu do Stołu Pańskiego, ofiarowując Komunię św. w
jego intencji. Od naszej roztropności w dużym stopniu będzie zależeć, jak dziecko przeżyje ten niezwykły dzień i jakie
wspomnienia zachowa na całe życie. Spotkania rodzinne, które towarzyszą uroczystości, są pięknym i wartym
kultywowania zwyczajem, ale należy dostosować je do przeżyć religijnych tego dnia. A z tym bywa rozmaicie. Często
mówi się obecnie o „inwestowaniu" w dziecko, jego wykształcenie czy znajomość języków obcych. Jako chrześcijanie,
musimy przede wszystkim „zainwestować" w jego harmonijny rozwój duchowy. Dzień Pierwszej Komunii św. jest zbyt
ważny dla tego rozwoju, aby go profanować przejawami próżności.
Modlitwa spowiednika
Aniele Boży, Stróżu mój,
spowiednik ze mnie lichy,
więc gdy spowiadam, wspomóż mnie,
jak na obrazkach cichy.
Jeśli przypadkiem która z dusz
przy stule mej uklęknieanielskie swoje ręce złóż,
modląc się przy nas pięknie.
I uproś, bym jej w końcu dał
to, co najbardziej drogie tak odszedł, aby mogła być
sam na sam z Panem Bogiem.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 13.05.2012R.
1. W poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim przypadają dni modlitw o dobre urodzaje i
błogosławieństwo w pracy na roli. Kościół pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód i prosi o
błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W Polsce ta modlitwa nosi nazwę „ Dni Krzyżowych”.
2. W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha świętego. Są to dni przygotowania na przyjęcie darów
Ducha świętego.
3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a na Mszy św. o g. 11.00 będziemy
przeżywać uroczystość I Kom. Św., 44-ro dzieci klas II-ich przyjmie Pana Jezusa do swojego serca. Od poniedziałku
codziennie do piątku próby dzieci o g. 16.00. W sobotę o g. 10.00 Pierwsza Spowiedź dzieci klas II- ich a także
rodziców, chrzestnych, rodzeństwa i bliskich. Bezpośrednio po spowiedzi nabożeństwo majowe z odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych(dzieci przynoszą świece, ubrani są na galowo). Rodzice dzieci pierwszokomunijnych
sprzątają i przygotowują kościół na tę uroczystość. Bardziej szczegółowo ustalimy wszystkie sprawy z rodzicami
podczas prób dzieci.
4. Przypominamy o pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej w sobotę, 26 maja. Wszystkich chętnych prosimy o
jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału. Jechać mogą wszyscy, którzy chcą, a nie tylko dzieci z rodzicami. Są
jeszcze miejsca w autobusach. Koszt wyjazdu to 20 zł. Bliższych informacji co do wyjazdu udzielimy w przyszłą
niedzielę.
5. Jeśli chodzi o wyjazd na Litwę, to bardzo prosimy, aby osoby, które się zapisały przyniosły całą kwotę kosztów
pielgrzymki i uzupełniły swoje dane osobowe. Są jeszcze wolne miejsca.
6. Dziękujemy parafianom za posprzątanie kościoła W przyszłą sobotę kościół sprzątają rodzice dzieci
pierwszokomunijnych.

INTENCJE MSZALNE 14.05.- 20.05.2012R.
Poniedziałek 14.05.12.
7.00 + Janina Szpak- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Franciszek Głowacz- od żony
2) + Bronisława Dyląg- od Marianny i Józefa Charnas
Wtorek 15.05.12.
7.00 + Janina Lipka- od ucz. pogrzebu
18.00 1) Dziękczynna w 80ur. Mieczysławy 2) Dziękczynna w 90ur. Józefy Helbin
Środa 16.05.12.
7.00 + Eugeniusz Pluta- od siostry Stanisławy z rodziną
18.00 1) Z Koła RM
2) + Eugeniusz Michalski 4r.śm.- od żony z córkami
Czwartek
17.05.12.
7.00 + Eugeniusz Pluta- od brata Mariana z rodziną
18.00 1) + Kazimierz i Teofila Pluta
2) + Zdzisław Stefaniak- od pracowników SP nr 7
Piątek 18.05.12.
7.00 + Janina Szpak- od siostrzenic Danuty i Emilii, siostrzeńca Władysława
18.00 1) + Zofia Warchoł- od Noconiowej i Stokłosów
2) + Władysław Hybel- od wnuków i prawnuków + Marek Jałowiecki- od syna i córek z rodzinami
Sobota 19.05.12.
7.00 1) + Janina Lipka- od Janiny i Benedykta Proksów 2) + Grażyna Łukasik- od rodziny Juźkiewiczów
18.00 + Tadeusz i Elżbieta Grzybek
Niedziela 20.05.12
7.00 + Janina Lipka- od Józefa Wilkosz z ul. 700-lecia 9.00 + Stanisław Żurawik- od żony i synów z rodzinami
11.00 Uroczystość I Komunii Świętej
15.00 + Marianna Lipka 3r.śm.- od męża z rodziną
18.00 + Bronisława Dyląg- od chrześniaka Czesława Charnas z rodziną

INTENCJE MSZALNE 21.05.-27.05.2012R.
Poniedziałek 21.05.12.
7.00 + Grażyna Łukasik- od Komandera i Kula
18.00 1) + Marianna Łabuzek- od sąs. z ul. Leśnej Osady, Lokacji i Zwycięstwa
2) + Mariusz Tyrna – od chrzestnej
Wtorek 22.05.12.
7.00 + Eugeniusz Pluta- od brata Jacka z rodziną
18.00 1) + Józef i Józefa, Albin Banasik, Stefan Parszywka i rodzice 2) + Bronisława Dyląg- z Róży św. Katarzyny
Środa 23.05.12.
7.00 + Grażyna Łukasik- od cioci Kazimiery z rodziną
18.00 1) + Helena i Franciszek Karweta 2) + Józefa i Andrzej Pieczara- od córek i wnuków
Czwartek
24.05.12.
7.00 + Grażyna Łukasik- od cioci Hezner z rodziną
18.00 1) + Eugeniusz Pluta- od syna Jarosława z rodziną 2) + Eugeniusz Stach, Joanna Helbin
Piątek 25.05.12.
7.00 + Grażyna Łukasik- od sąs. z ul. Wiosny Ludów
18.00 1) + Balbina i Jan Hezner i ich synów 2) + Kazimiera Dubiel 1r.śm.- od córki
Sobota 26.05.12.
7.00 1) + Janina Płonka 1r.śm.- od synowej z dziećmi 2) + Eugeniusz Pluta- od sąs. z ul. Dolnej
18.00 + Grażyna Łukasik- od pracowników i koleżanek z zakładów chemicznych AZOT
Niedziela 27.05.12.
7.00 + Zbigniew Kowacz- od rodziny 9.00 Z Róży NMP Wspomożenie Wiernych
11.00 + Klotylda Żyga 11r.śm.- od dzieci z rodzinami
15.00 1) + Grażyna Łukasik- od Renaty 2) + Helena Wilkosz z r. dnia matki- od syna
18.00 + Władysław Dyląg i rodzice z obu stron

