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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

EWANGELIA (J 10, 27-30).........

Jezus daje swoim owcom życie wieczne..........................................................................
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który
Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja
i Ojciec jedno jesteśmy”...........................................................................................................

...................................

...INTENCJE MSZALNE

W tym tygodniu w poniedziałek przypada uroczystość św. Stanisława, Patrona Polski;
w sobotę święto św. Macieja Apostoła. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
09.05. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda
Dominików – intencja od Lucyny i Janusza Cieśla z rodziną oraz Danuty i Stanisława
Czajkowskich z rodzina.
10.05. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże i dar
zdrowia w naszych rodzinach.
11.05. Środa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. mamy Stanisławy
Kaczor i dusz w czyśćcu cierpiących z rodziny.
12.05. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny, Mateusza,
Jana, Stanisława zmarłych z rodziny Staszczyszyn.
13.05. Piątek.
Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ewy Szawan – intencja
od koleżanek z pracy.
14.05. Sobota.
Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny
Paluszów oraz śp. Bronisławy Kwaśnickiej i Janiny Czajkowskiej.
15. 05. Niedziela.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ludwiki i Piotra
Stach oraz Romana Sukiennika.
Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszki Tokarczyk
w rocznicę śmierci, Władysława Tokarczyka i ich zmarłych Rodziców.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. córki Danuty
Maślanki, jej teściów Antoniny i Leona Maślanka oraz Cecylii Maślanka; zmarłego ojca
Stanisława Małolepszego oraz Rozalii i Józefa Małolepszych.

1. Nabożeństwa majowe są odprawiane w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki o
godz. 17:30, we wtorki po porannej Mszy o godz. 8:00; w Nowolesiu w środy i soboty
o godz. 17:30, w piątki po porannej Mszy o godz. 8:00. W niedziele po Mszach
świętych.
2. Nabożeństwo Fatimskie zostanie odprawione w czwartek, po wieczornej Mszy.
3. Działająca przy naszej parafii wspólnota charyzmatyczna „Biały Kamień” zaprasza na
Mszę Świętą w sobotę 14 maja o godz. 18:30 w Białym Kościele.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
.......................................................................................................................................
Wielce Szanowny Księże Stanisławie,
Przyjmij najserdeczniejsze życzenia
Imieninowe:
- nieustającej opieki Matki Bożej
„w każdy czas”,
- radości życia,
- zdrowia i siły do posługi kapłańskiej na
chwałę Boga i ludzi.
Serdecznie – Parafianie.

...............................................................................................................................
Św. Stanisław ze Szczepanowa.
Św. Stanisław biskup urodził się w Szczepanowie w okolicach 1034 roku, w rodzinie
drobnej szlachty. Wraz ze swoim dojrzewaniem okazywał się pilnym pracownikiem
i dociekliwym uczniem, dlatego został wysłany do szkoły katedralnej w Krakowie – tam
zaczął się jego związek z teologią. Z czasem, przechodząc kolejne etapy zaangażowania
w posługę, został w końcu pracownikiem Kurii przy boku ówczesnego biskupa Suły
Lamberta.
Krótki życiorys jest efektem męczeńskiej śmierci. Po odejściu biskupa król Bolesław
II Szczodry powołał Stanisława na wolne stanowisko. Szybko w ich relacji zaczęły pojawiać

się niezgodności. Król był według biskupa hipokrytą o okrutnych praktykach, uwłaczających
moralności. Gdy kaznodzieja nie mógł wpłynąć na króla w rozmowie, zaczął modlić się
o jego nawrócenie z ambony. Podczas jednej z mszy Bolesław odciął głowę św. Stanisława,
a ciało kazał rozczłonkować i rozrzucić. W ten sposób Stanisław uznany został
za męczennika, a Bolesław stracił koronę i został wygnany z Polski.
Św. Stanisław biskup był ważną postacią dla dawnych władców Polski. Według Władysława
Jagiełły to właśnie jego wstawiennictwo zaowocowało zwycięstwem polskich wojsk podczas
bitwy pod Grunwaldem. Z kolei Zygmunt I Stary wybrał sobie św. Stanisława na patrona
swoich rządów.
Postać św. Stanisława pojawia się w licznych dziełach sztuki, a także literaturze
i utworach muzycznych. Pojawił się on w „Rocznikach” Jana Długosza oraz na obrazie
„Bitwa pod Grunwaldem” pędzla Jana Matejki. Na okres kanonizacji powstało oficjum
„Historia gloriosissimi Stanislai” autorstwa Wincentego z Kielczy, który był odpowiedzialny
za przygotowanie dokumentów do kanonizacji. Z kolei na 900-lecie męczeństwa Henryk
Mikołaj Górecki przygotował utwór muzyczny „Beatus Vir”.
Już w 1253 roku, dzięki wysiłkom dwóch biskupów krakowskich, a także panującego
wówczas Bolesława Wstydliwego i jego żony, św. Kingi, biskup Stanisław ze Szczepanowa
został uznany za świętego. Całe starania o kanonizację trwały około 50 lat. Fakt ten został
ogłoszony w polskim kościele 8 maja 1254 roku. Od tej pory na ten dzień przypada
wspomnienie świętego.
Święty Stanisław ze Szczepanowa krótko po swojej kanonizacji został otoczony
kultem. W efekcie jego imię nosi między innymi katedra na Wawelu. Co roku w maju,
po święcie liturgicznym św. Stanisława, organizowana jest oficjalna procesja z relikwiami
świętego na terenie Krakowa.
Biskup Stanisław ze Szczepanowa został uczczony figurą solną, która znajduje się
w jednej z najstarszych kaplic Kopalni Soli „Wieliczka”, czyli kaplicy św. Antoniego.
Powstała ona pod koniec XVII wieku, a w 1698 roku miała tutaj miejsce pierwsza msza
święta.
Akcja Katolicka

Czasopismo do użytku kościoła.

