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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje
słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem
przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście,
że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się,
że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście
uwierzyli, gdy się to stanie.
(J 14,23-29)
Uzależnianie zbawienia od obrzezania czy innych pobożnych rytuałów jest wielką zarozumiałością
człowieka, któremu wydaje się, że już „złapał Pana Boga za nogi”, że jest jedynym depozytariuszem
Objawienia i wyrazicielem Jego woli. Duch Święty nie nakłada na nikogo żadnego ciężaru oprócz tego,
co konieczne. Prawdziwym pocieszeniem jest świadomość, że Duch nadal działa i oczyszcza nas z naszego
fałszu, nawet tego „uświęconego”, że nam przypomina to, co najważniejsze: że miłość Jezusa polega na
zachowaniu Jego nauki.

8 maja Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika
(ok. 1038-1079) – głównego patron Polski
Przez wieki nazywano go ojcem Ojczyzny, światłem i ozdobą
Polski, jej obrońcą. Do końca pełnił swą służbę jako wierny
i niezłomny pasterz Kościoła, stąd też Jan Paweł II określił go
mianem patrona chrześcijańskiego ładu moralnego.
Stanisław przyszedł na świat w Szczepanowie i pod okiem
ks. bp. Lamberta Suły odebrał staranne wykształcenie. Biskup,
dostrzegając w chłopcu wyjątkowość, zatrzymał go przy sobie i uczynił
swoim następcą. Jak zapisano w papieskiej bulli, był “biskupem
z powołania”. Choć sprawował zwierzchnictwo, sam pokorą serca był
całkowicie podległy Chrystusowi, wyróżniała go bezkompromisowość,
gdy tego wymagała sytuacja, napominał, a gdy trzeba było – wymierzał
sprawiedliwość. Stanowił wzór dla kapłanów, wsparcie dla ubogich,
pociechę dla sierot i wdów. Wśród jego zasług z pewnością należy
wymienić wyjednanie u Papieża Grzegorza VII zgody na wskrzeszenie
metropolii gnieźnieńskiej. Dzięki temu ustały automatycznie pretensje
metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad polskimi diecezjami. W tym czasie na tronie polskim zasiadał król
Bolesław Śmiały – człowiek skory do pieniactwa, lubujący się w bitkach i pomstowaniu. Jak podają kroniki, często
nie było go w kraju, gdyż stale brał udział w bitewnych wyprawach. Wskutek tego w Polsce szerzyły się zamęt,

rozbój i wiarołomstwo, małżeństwa ulegały rozpadowi. Poddani mieli swojego władcę za tyrana, bo sam, wiodąc
życie bezprzykładne, nielicujące z życiem chrześcijanina, często wymierzał kary nieuzasadnione, ciemiężył
poddanych. Nie mógł na to ks. bp Stanisław pozostać obojętny i jako zwierzchnik Kościoła, nie bacząc na
niebezpieczeństwo, na jakie się narażał, strofował króla za złe postępowanie. W końcu, widząc, że napomnienia nie
przynoszą efektu, zadecydował o wyłączeniu króla ze społeczności Kościoła. Na wieść o tym Bolesław Śmiały
wpadł w szał i kiedy biskup sprawował Mszę św. w kościele na Skałce, król napadł na niego i z pomocą
rozbestwionych sług zamordował czcigodnego kapłana, bezczeszcząc jego szczątki. Kraj był wstrząśnięty
świętokradzkim zabójstwem, naród zbuntował się przeciw mordercy i król musiał uchodzić z Polski.
W 1253 r. Papież Innocenty IV podpisał dekret kanonizacyjny, a sama kanonizacja męczennika odbyła się
8 maja 1254 roku. Na medalu świętego umieszczono zapis: “Porąbany na cząstki, strzeżony przez orły,
opromieniony z nieba, nazajutrz scalony”. Odwołuje się on do cudu, jaki miał zdarzyć się zaraz po śmierci biskupa,
kiedy to rozczłonkowane ciało pilnowane przez orły miało się cudownie zrosnąć. Kult świętego w XIII i XIV w.
odegrał istotną rolę w kształtowaniu się myśli o zjednoczeniu Polski. Ufano, że w ten sam sposób – jak ciało
św. Stanisława – połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie.
Jego wstawiennictwu król Władysław Jagiełło przypisywał zwycięstwo pod Grunwaldem, a Zygmunt Stary uznał go
za swojego patrona.

Wniebowstąpienie Pańskie - 12 maja
Historia uroczystości
Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością
obchodzoną obecnie 40 dnia po Wielkanocy lub
w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce
od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji
Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie
Pańskie w niedzielę przed uroczystością
Zielonych Świąt. Istotą tej uroczystości jest
odejście
Chrystusa
do
Ojca,
udział
Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale
Boga Ojca. Święty Leon Wielki papież podkreślał,
że w tajemnicy Wniebowstąpienia Pańskiego jest
nie tylko osobisty triumf Chrystusa Pana,
ale również i nasze zwycięstwo, najwyższa chwała
naszej natury ludzkiej. W uwielbionej naturze
Jezusa Chrystusa odbiera chwałę całe
stworzenie, najwyższą jednak człowiek.
Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie obchodzono ją razem
z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku. W dniu Zesłania Ducha
Świętego, w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w kościele
zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca czytano fragmenty Pisma Świętego mówiące
o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku
obchodziły Wniebowstąpienie Pańskie 40 dnia jako osobną uroczystość i to upowszechniło się
w następnym stuleciu tak, że św. Augustyn biskup (+430) w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po
całym świecie” (J. Miazek). W średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie zaczęto odprawiać przed
Mszą Świętą uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apostołami na Górę Oliwną
i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie procesji podnoszono w górę krzyż lub figurę
Zmartwychwstałego na znak wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii,
a po odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się do końca uroczystości Zesłania Ducha
Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych wodą na znak, że Bóg zsyła deszcz na dobrych
i złych (por. Mt 5,45). Niekiedy też zrzucano z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu
Wniebowstąpienia (B. Nadolski). W niektórych miejscowościach Polski był niegdyś ludowy zwyczaj
„topienia diabła”. Robiono kukłę ze słomy i szmat, następnie obijano ją kijami i w końcu topiono wśród
powszechnego śmiechu. Zwyczaj ten miał symbolizować ostateczne zwycięstwo zmartwychwstałego
i uwielbionego Pana nad szatanem (W. Zaleski).

Mszał rzymski z roku 2002 wzbogaca liturgię Wniebowstąpienia Pańskiego o formularz Mszy
Świętej wigilijnej (jeszcze tego mszału nie mamy w polskim tłumaczeniu). Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego przypomina nam prawdę o niebie, które jest domem naszego Ojca, gdzie jest mieszkań wiele.
Kolekta mszalna wzywa nas do dziękczynienia za wstąpienie Pana do nieba i wyraża prośbę
o utwierdzenie naszej nadziei, że razem z Nim tam będziemy. Modlitwa nad darami zawiera prośbę,
abyśmy całe nasze życie kierowali ku niebu. W modlitwie po Komunii prosimy o wzbudzenie w nas
pragnienia nieba, „gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa” z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.
Obecnie po zakończeniu głównej Mszy Świętej odnosi się figurę Zmartwychwstałego do zakrystii,
a z krzyża zdejmuję się czerwoną stułę.
Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek
i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych,
najczęściej łączono modlitwę z postem. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii około roku 470
biskup diecezji Vienne — Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Synod
w Orleanie w roku 511 postanowił ten obchód celebrować w całej Galii, w Rzymie wprowadzono
Dni Krzyżowe w VI wieku. Nazwa „Dni Krzyżowe” wywodzi się stąd, że modlono się wówczas idąc
w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku
śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali
udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud — wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych.
W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji
(W. Schenk). Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.
W poniedziałek poleca się odprawić Mszę Świętą „w okresie zasiewów”, we wtorek — „o uświęcenie
pracy ludzkiej” i we środę — „za głodujących”.
Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem modlitwy o dar Ducha
Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem Pańskim odprawiamy Nowennę do
Ducha Świętego poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII w roku 1895 i 1897.
Niech więc Wniebowstąpienie Pańskie zobowiązuje nas do nowego życia, codziennie powinniśmy
szukać tego, co jest w górze, żyć pragnieniem nieba, gdzie przebywa Chrystus i o nie zabiegać.
ks. Stanisław Hołodok

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 05.05.2013R.
1. Trwa miesiąc maj, tradycyjne nabożeństwa ku czci NMP w naszej świątyni codziennie po Mszy św.
wieczornej a w niedzielę przed wieczorną Eucharystią.
2. W środę uroczystość św. Stanisława B. i M. - Głównego Patrona naszej Ojczyzny.
3. Od środy o g. 16.00, rozpoczynamy próby dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
Natomiast rodzicom tychże dzieci przypominamy i zapraszamy do prac porządkujących teren wokół
kościoła i ogrodu.
4. 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”.
5. W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha świętego. Są to dni przygotowania na
przyjęcie darów Ducha świętego.
6. Przypominamy o pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej w sobotę, 25 maja. Wszystkich chętnych
prosimy o jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału. Jechać mogą wszyscy, którzy chcą, a nie tylko
dzieci z rodzicami. Bliższych informacji co do wyjazdu udzielimy w przyszłą niedzielę.
7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła parafianom z ul. Lipinki a byli to: Małgorzata Pacut, Bronisława
Dyląg, Władysława Helbin, Anna Gołas, Małgorzata i Bogusław Głowacz, Maria Kula oraz za ofiarę
na kwiaty w kwocie 55zł. W tym tygodniu o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Lipinka – druga
połowa oraz rodziców dzieci komunijnych do gruntownego sprzątania kościoła.
8. 13 maja rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwo fatimskie – początek o godzinie 17.00
rozpoczyna się drogą krzyżową, po niej odmawiamy część różańca świętego, następnie
Msza święta z kazaniem i po niej udamy się z procesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej
śpiewając litanie loretańską. Prosimy aby na to nabożeństwo zabrać świece.

INTENCJE MSZALNE 06.05.-12.05. 2013R.
Poniedziałek 06.05.13.
7.00 + Irena Rudzka- od sąs. z ul. Zwycięstwa
18.00 1) + Bronisław Surma- od rodz. Górskich
2) + Stanisław Sawina- od brata Piotra
Wtorek 07.05.13
7.00 + Stanisław Hacuś- od rodziny Lichota z Rabki
18.00 1) + Stanisław Deszcz- od sąs. z ul. Ks. Sulińskiego i Sielec
2) + Stanisława i Czesław Paszcza- od syna Kazimierza z żoną
Środa 08.05.13
7.00 1) + Bronisław Surma- od Albiny Kaleta i rodziny z Czechowic
2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Prądzińskich
18.00 1) + Stanisław Urbańczyk, Stanisław i Maria Sojka
2) + Paweł Klimczak 4r.śm.
Czwartek 09.05.13
7.00 + Marek Florek- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Anna i Albin Karweta i rodzice z obu stron-od c. Marii z mężem
2) + Konstanty i Sabina Banasik i ich rodzice
Piątek 10.05.13
7.00 + Irena Rudzka- od rodziny Kowacz i Nęcek
18.00 1) + Stanisław Żurawik, rodzice i teściowie
2) + Marek Florek- od rodziny Kuciel i Pluta
Sobota 11.05.13
7.00 1) + Bronisław Surma- od Doroty i Marcina Kubackich z dziećmi 2) + Jan Mąsior- od sąsiadów
18.00 + Kazimierz Jamróz- od siostrzeńca Ryszarda Szynowskiego z rodziną
Niedziela 12.05.13
7.00 + Stanisław Deszcz- od żony
9.00 + Rudolf i Bronisława Sikora
11.00 1) Roczek Jakub Górski
2) W 18 ur. Kingi
15.00 W 60 ur. Marii Pluta- od córki z rodziną
18.00 + Bronisław Surma- od siostry Heleny z córką Katarzyną
INTENCJE MSZALNE 13.05-19.05.2013R.
Poniedziałek 13.05.13r.
7.00 + Marek Florek- od sąsiadów brata Kazimierza ze Słopnic
18.00 1) Z Róży MB Różańcowej
2) + Zuzanna Hibner- od syna z rodziną
Wtorek 14.05.13
7.00 + Adela i Jacenty Kozioł- od córki z rodziną
18.00 1) + Zofia Wolska- od męża z rodziną
2) + Irena Rudzka- od brata Ludwika z rodziną
Środa 15.05.13
7.00 1) +Bronisław Surma-od Stanisławy i Krzysztofa Gróbarczyk zdziećmi
2) + Edmund i Maria Sojka, rodzice z obu stron
18.00 1) Z Koła RM
2) + Irena i Władysław Rudzcy- od rodziny Moskal
Czwartek 16.05.13
7.00 1) + Marek Florek- od Stanisława i Stefanii Gruca ze Słopnic 2) + Zofia Pokuta i Lucyna Wiśniewska
18.00 1) + Eugeniusz Michalski- od żony z rodziną
2) + Irena Rudzka- od męża
Piątek 17.05.13
7.00 + Antoni i Danuta Łukasik- od swatowej Janiny
18.00 1) + Stanisława Braska 2r.śm.- od siostry Haliny
2) + Stefan Hezner- od dzieci
Sobota 18.05.13
7.00 + Marek Florek- od siostry Zofii z mężem ze Słopnic
18.00 1) + Ewelina Słupińska 1r.śm.- od Daniela i rodziców
2) + Bronisław Surma- od Marii i Piotra Gróbarczyk - Chowaniak
Niedziela 19.05.13
7.00 + Zbigniew Piłat- od chrześnicy Judyty z mężem
9.00 + Marian Kędzierski 1r.śm.- od żony
11.00 Ur. I Kom. Św.
15.00 + Balbina Byrczek 10 r.śm.- od córki
18.00 + Marek Florek- od syna z rodziną

