
rosnącego w siłę Kościoła i do wcielania reform kościelnych wprowadzanych za 

sprawą papieża Grzegorza VII.  

Faktem jest, że król w swojej nieposkromionej porywczości nasłał 

zbrodniarzy na Biskupa Stanisława, którego zabili w kościele św. Michała w czasie 

odprawiania mszy, a ciało poćwiartowali i rzucili przed kościołem, traktując go jak 

najgorszego zdrajcę. Stało się to w roku 1079. Zbrodnia ta wywołała w całej Polsce 

głębokie oburzenie, pod wpływem którego wybuchł bunt, tak nagły i powszechny, 

że Bolesław został niemal przez wszystkich opuszczony, musiał uchodzić wraz  

z żoną i synem na Węgry, gdzie wkrótce potem został zamordowany.  

Zwłoki św. Stanisława leżały w ziemi koło kościoła św. Michała do roku 

1089 po czym zostały uroczyście przeniesione do kościoła katedralnego na Wawelu 

i pochowane w kamiennym grobowcu, na znak szczególnej czci. Szybko też postać 

zamordowanego biskupa zaczął otaczać kult, który urósł z upływem lat. Zaraz po 

jego śmierci podjęto starania o jego kanonizację, którą ogłosił Innocenty IV  

17 września roku 1253 w bazylice św. Franciszka z Asyżu. Było to bardzo istotne 

wydarzenie dla Polski – oznaczało wzrost świadomości narodowej i politycznej. 

Dla kościoła była to pierwsza kanonizacja przeprowadzona poza Rzymem.  

Święty Stanisław ze Szczepanowa (Szczepanowski) jest jednym z głównych 

patronów Polski oraz patronem wielu diecezji w całym kraju.  

 

Przysłowia: 

Na świętego Stanisława nie siej owsa – będzie trawa.  

Na świętego Stanisława żyto jak ława. 

Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa.  

 

Na podst. : M. Skierkowski, D. Mondel, Księga imion, 

Wrocław 1995, ss. 366-367 

    oprac. Akcja Katolicka 

 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Jana (J 15, 9-17) 

Przykazanie miłości 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Trwajcie 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 wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko,  

o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 

miłowali». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 9.05.2021r. 

W tym tygodniu w czwartek obchodzimy święto Świętego Macieja Apostoła.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
10. 05. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Burtana 

 

11. 05. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Lichwy –  

z racji przypadających imienin 

 

12. 05. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisławy Kwaśnickiej – 

intencja od uczestników pogrzebu 

 

13. 05. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Genowefy Lichwy – 

intencja z racji pogrzebu  

 

14. 05. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki 

Najświętszej dla pani Zofii Michułka 

 

15. 05. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii i Stanisława 

Mańdziak oraz Anny Kontnej 

 

16. 05. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Jana Rykiety oraz 

brata Franciszka Rykiety  

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszki Tokarczyk  

w rocznicę śmierci oraz Władysława i ich zmarłych Rodziców 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  

i opiekę Matki Najświętszej dla dzieci Franciszka i Marysi z racji urodzin oraz potrzebne łaski 

dla Rodziców  

 

1. Nabożeństwa majowe odprawiane są w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki  

o godz. 1730, we wtorki po porannej Mszy o godz. 800; w Nowolesiu w środy i soboty  

o godz. 1730, w piątki po porannej Mszy o godz. 800. W niedziele po Mszach świętych. 

 

2. W czwartek, 13 maja, przypada pierwsze tegoroczne Nabożeństwo Fatimskie.  

Po wieczornej Mszy w Białym Kościele będziemy odmawiać różaniec fatimski. 

 

      Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Dar przyjaźni 

Nam się wydaje, że to my wybieramy w życiu Jezusa, ale tak naprawdę to Bóg pierwszy nas 

wybrał, bo On ma władzę, i zachęcił nas, abyśmy z kolei my mogli Go wybrać w pełnej 

wolności. Wybrał nas i wyznaczył, abyśmy przynosili owoc. I tak się stanie, nawet jeśli tych 

owoców jeszcze nie widzimy, bo Jego słowo jest prawdą. Więcej, Jezus nazywa nas swoimi 

przyjaciółmi. Czy potrafimy przyjąć ten dar i odpowiedzieć na niego? On przez swoją miłość 

przekazał nam wszystko, całą głębię Bożej miłości, i chce, byśmy w niej żyli. „Trwajcie  

w mojej miłości” – to jest fundament naszego życia z Chrystusem. 

 

Panie Jezu, proszę Cię, bym zawsze trwał w Twojej miłości, chcę być Twoim przyjacielem. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Dramatyczne dzieje Świętego Stanisława” 

 

Spośród dwóch Świętych noszących to imię, obu naszych rodaków, na 

szczególne uznanie zasługuje św. Stanisław Szczepanowski. Urodził się w roku 

1030 we wsi Szczepanowie pod Bochnią w bogatej rodzinie szlacheckiej. Gdy 

podrósł, rodzice wysłali go do szkoły do Gniezna, słynącego wówczas z wysokiego 

poziomu nauczania, a następnie kontynuował naukę w Paryżu.  

Gdy wrócił do Polski, zwrócił swoim wykształceniem uwagę biskupa 

krakowskiego Lamberta, za którego namową wstąpił do stanu duchownego. Z jego 

też rąk przyjął później święcenia kapłańskie. Po śmierci Lamberta, Stanisława 

jednogłośnie okrzyknięto jego następcą. Tak więc w roku 1072 przyjął na siebie 

obowiązki biskupa krakowskiego. O swoją diecezję dbał z niebywałą 

pieczołowitością, jednakże po kilku latach doszło między nim a królem 

Bolesławem Śmiałym, słynącym z porywczości, do otwartego konfliktu, którego 

przyczyna nie została do końca wyjaśniona. Legendy mówią, że biskup ganił 

 i krytykował srogość króla wobec poddanych i jawnie napiętnował niemoralne 

prowadzenie się króla i jego dworu. Naprawdę chodzić mogło o niechęć króla do  


