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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Uroczystość św. Stani-
sława, BM Patrona Polski, czwartek: modlitwa w intencji o dar 
potomstwa, za matki w stanie błogosławionym oraz za rodziny, 
piątek: wsp. NMP z Fatimy, nabożeństwo do św. Gemmy, sobota: 
Święto św. Macieja Apostoła. 

2.  Zapraszamy dziś na  modlitwę Koronką do Bożego Miłosier-
dzia na  godz. 1500. W  dni powszednie modlitwa różańcowa 
będzie po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy codziennie na Na-
bożeństwa majowe, w naszej parafii odprawiane są o godz. 1730. 
Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie 
i zakonne. 

3. Dzisiaj na  Mszy Świętej o  godz. 1000 dzieci z  klas 3 przystąpią 
do I  Komunii Świętej. Za  tydzień dzieci z  klas 4 na  Mszy św. 
o godz. 1000 będą przeżywały rocznicę swojej I Komunii Świętej.

4. W piątek, 13 maja, rozpoczynamy w naszej Parafii Nabożeństwa 
Fatimskie. O 1730 pomodlimy się Litanią loretańską, o godz. 1800 
sprawowana będzie Msza Święta, a następnie wyruszymy z pro-
cesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej, podczas której będzie-
my odmawiać Różaniec. Prosimy Panów o niesienie figury Mat-
ki Bożej Fatimskiej oraz potwierdzenie swej obecności wcześniej 
w zakrystii. Zapraszamy wszystkich na to piękne Nabożeństwo. 

5. W  dniach 21-22 maja w  naszej Parafii odbędą się katechezy 
przedmałżeńskie, które poprowadzi ks. Zbigniew. Zapisy w za-
krystii lub u ks. Zbigniewa. 

6. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna w dni powsze-
dnie oprócz poniedziałku z racji przypadającej Uroczystości. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki pa-
rafialnej, gdzie znajduje się m.in. ciekawy artykuł pt. 12 cytatów 
o Maryi od 12 świętych, którzy żyli z Nią w przyjaźni.

8. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12 , kl. 14 i 15 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 12, kl. 16 i 17. Bóg zapłać. Dzięku-
jemy również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbo-
ny, poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. 
Dzisiaj składka na cele parafialne (ogrzewanie i elektryczność). 
Za tydzień składka na działalność Radia VIA. 

9. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Maksymilian Haczkiewicz i Aneta Gołąb (zap. II) oraz Michał 
Mac i Klaudia Gniewek (zap. I). Kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

10. Spotkania: wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, 
środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o  godz. 1900, sobota: 
schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100.

11. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy mocnej wiary, 
nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

12. W  poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: +Krystyna 
Świerk, +Jacek Szular. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
IV Niedziela Wielkanocna – 8 maja 2022

Od momentu poczęcia Maryi przez jej rodziców, św. Annę i  Jo-
achima, Bóg przygotował ich córce trudną, lecz chwalebną drogę ży-
cia. Zainspirujmy się słowami znanych świętych o kobiecie, która nie 
bała się powiedzieć „tak” na pytanie, czy zostanie matką Jezusa. Razem 
z nimi dziękujmy Bogu za to, że pobłogosławił nam, obdarzając nas 
jakże wspaniałą duchową Matką.
Od Maryi uczymy się zawierzać we wszystkim woli Bożej. Od Maryi 
uczymy się zawierzenia nawet wówczas, gdy wydaje się, że nie ma już 
nadziei. Od Maryi uczymy się miłości do Chrystusa, Jej Syna i Syna Bo-
żego – Św. Jan Paweł II
Nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czci-
my Najświętszą Dziewicę; czcimy Ją zaś tylko dlatego, by doskonalej 
czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku Niej jako do drogi prowadzącej do 
zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus”– Św. Ludwik Maria Gri-
gnion de Montfort
Kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, Ona natychmiast przybędzie Ci 
na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie – Św. Jan Maria Vianney
Ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne 
boją się imienia i ochrony Maryi – Św. Bonawentura

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą – Św. Łukasz Ewangelista
Nigdy nie obawiaj się kochać Matki Bożej zanadto. Nie jesteś w stanie 
kochać Jej bardziej niż Jezus – Św. Maksymilian Maria Kolbe
Biegnijmy do Maryi i, jako jej dziatki, rzućmy się w Jej ramiona, zawie-
rzając bez granic – Św. Franciszek Salezy
Grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszyst-
kich swoich potrzebach. Wzywaj Jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby 
udzielała ci Ona pomocy w każdej potrzebie – Św. Bazyli Wielki
Nikt nie może służyć Synowi, nie służąc Matce – Św. Ildefons
Kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą mo-
dlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w  tej chwili moją Matką. Muszę 
przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła – Św. Matka Teresa 
z Kalkuty
Mocno powątpiewam w zbawienie tych, których nie cechuje pobożność 
maryjna – Św. Franciszek Borgiasz
Jaką radością jest przypomnienie sobie, że  Maryja jest naszą matką. 
Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż mamy się lękać? – Św. Te-
resa z Lisieux
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Niedziela: 08.05
7.00 1) Dziękczynno–błagalna z okazji ur. i imienin Stanisławy
8.30 1) + Anna Kret – greg.
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) I Komunia Święta
11.30 1) + Kazimiera Płodzień – od siostry Marii Michalskiej
 2) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
12.45 1) + Maria i Józef Rodzeń
 2) Dziękczynna za 25 lat życia Patryka oraz zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla Michałka z okazji 1 rocz. ur.
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
Poniedziałek: 09.05
6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Natalia Trzeciak – od uczestników pogrzebu 
18.00 1) + Kazimiera Płodzień – od siostrzenicy Elżbiety z rodziną
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Wtorek: 10.05
6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Natalia Trzeciak – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Kazimiera Płodzień – od Alicji
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Środa: 11.05
6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Bogdan Paśkiewicz – od rodziny Dąbrowskich
18.00 1) + Kazimiera Płodzień – od Jolanty
 2) + Anna Kret – greg.
Czwartek: 12.05
6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Bogdan Paśkiewicz – od rodziny Dąbrowskich
 3) + Dariusz Mokwa w 1 rocz. śmierci

18.00 1) Przebłagalna za grzechy z prośbą o szczęśliwą śmierć dla 
Stanisława

 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Piątek: 13.05 
6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Katarzyna i Roman
 3) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Bogdan Paśkiewicz – od swatów Sękowskich z Rzeszowa
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Sobota: 14.05 
6.30 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Bogdan Paśkiewicz – od swatów Sękowskich z Rzeszowa
 3) + Władysław Nabożny od rodziny Pasternaków
 4) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. Mikołajczyka 5
18.00 1) + Anna Kret – greg.
 2) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią
Niedziela: 15.05
7.00 1) + Zofia, Jan, Stefania, Stanisława
 2) + Zofia – poza parafią
8.30 1) + Anna Kret – greg.
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) Rocznica I Komunii Świętej
 1) + Helena Barańska – greg.
11.30 1) + Danuta Flak 
 2) O nawrócenie dla Karola
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
12.45 1) + Tadeusz Ostrowski
 2) + Krystyna i Tadeusz Bari oraz Helena i Jan Sołtys
18.00 1) Bogdan Paśkiewicz – od brata Ryśka z rodziną

intencje Mszalne
8 – 15.05.2022 r.

Stanisław ze Szczepanowa urodził się ok. 1030 r. Odebrał staranne 
wykształcenie, najpierw w gnieźnieńskiej szkole katedralnej, a w póź-
niejszym czasie w Paryżu lub w Belgii w Liège. Zasłynął jako kazno-
dzieja i misjonarz Małopolski, pracował także w kancelarii panujące-
go ówcześnie biskupa krakowskiego Lamberta, który wyznaczył go 
na swego następcę. Po śmierci Lamberta obrany został ordynariuszem 
diecezji, a w 1072 za zgodą księcia Bolesława Śmiałego został konsekro-
wany na biskupa krakowskiego.

Bp Stanisław sprowadził do Polski legatów rzymskich, przyczynił 
się do odnowienia metropolii gnieźnieńskiej, po jej zniszczeniu na sku-
tek najazdu czeskiego. W 1076 r. w katedrze gnieźnieńskiej koronował 
Bolesława Śmiałego, która wzmacniała suwerenność młodego państwa. 
A jako że zależało mu na szerzeniu wiary chrześcijańskiej w ówczesnej 
Polsce, biskup wspierał także powstawanie i umacnianie klasztorów be-
nedyktyńskich, stanowiących ośrodki istotne ewangelizacyjnie.

Konflikt, który wybuchł pomiędzy królem Bolesławem a bp. Stani-
sławem – do dziś nie został do końca wyjaśniony. Zdaniem Galla Ano-
nima chodziło o zdradę króla, natomiast znacznie bardziej wiarygodną 
tezę stawia Wincenty Kadłubek, który sugeruje bunt przeciwko królowi 
z przyczyn moralnych, w obronie prześladowanych przezeń okrutnie 

poddanych w tym rycerstwa. Chodziło zapewne o krytykę za strony bi-
skupa niemoralnego życia monarchy oraz o obronę poddanych przed 
jego surowością i brutalnością rządów. Pretekstem do tych prześlado-
wań był powrót części rycerzy z organizowanej przez Bolesława wypra-
wy kijowskiej, wbrew woli króla.

Bp Stanisław najpierw upomniał króla i  wezwał do zaprzestania 
okrutnych prześladowań, a gdy to nie poskutkowało zagroził ekskomu-
niką. Rozsierdziło to Bolesława, i na jego polecenie Biskup został zabity 
podczas Mszy św., którą celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079 roku 
w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie. Są podania, które mówią, 
że zabójstwa dokonał osobiście król. 

Kult św. Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego zwłok 
na Wawel, w 10 lat po śmierci. 8 września 1253 roku papież Innocen-
ty  IV dokonał uroczystej kanonizacji bpa Stanisława w  bazylice św. 
Franciszka w Asyżu. Kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę w zjed-
noczeniu rozbitego na dzielnice państwa polskiego. W 1595 r. papież 
Klemens VIII rozszerzył liturgiczną uroczystość św. Stanisława na cały 
Kościół.
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