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Nabożeństwa Majowe  
w naszym kościele:

dla młodzieży i dorosłych:
- w niedziele i święta o godz. 

17.00
- w dni powszednie o godz. 
19.00

dla dzieci:
- od poniedziałku do piątku 

o godz. 16.30.

Twój płaszcz, Maryjo,
ogrzewa,
ale pozwala
oddychać.

Chroni,
ale nie znosi
odpowiedzial-
ności.

Ogarnia całe 
życie.

Ewangelia: Łk 24, 35-48
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i 
rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w 
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpusz-
czenie grzechów wszystkim narodom, począwszy 
od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

FANATYZM (łac. fanaticus - zaśle-
piony, zagorzały). Postawa skrajnego, 
pozbawionego krytycyzmu i emocjo-
nalnego zaangażowania się w działanie, 
u którego podstaw legły przekonania i 
wartości uznane przez danego człowieka 
za bezwzględnie prawdziwe i słuszne. 
Z fanatyzmem ściśle się łączy nietole-
rancja, dyskryminacja ludzi o odmiennych 
poglądach i przekonaniach, niekiedy stoso-
wanie przemocy fizycznej lub przymusu 
moralnego. Fanatyzm narusza prawo dru-
giego człowieka do swobodnego wyboru 
ideałów życiowych, przekonań religijnych, 
poglądów politycznych. Pedagogika chrze-
ścijańska stara się przezwyciężyć fanatyzm 
na drodze rozwijania w człowieku postaw 
otwartych, partnerskich, tolerancyjnych, 
dopuszczających pluralizm.
FARYZEUSZE (hebr. − oddzieleni). 
Pojawili się w II w. przed Chr. jako reli-
gijny ruch sprzeciwu wobec hellenizmu. 
Dzięki biegłej znajomości Pisma cieszyli 
się dużym autorytetem wśród ludu. 
Przestrzegali dokładnie Prawa (Tora). 
W przeciwieństwie do sadyceuszy nie 
byli kapłanami i nie angażowali się w 
działalność polityczną. Dlatego nawet 
po zburzeniu Jerozolimy (70 r. po Chr.) 
pozostali znaczącą siłą religijną w łonie 
judaizmu.

W Dniu Imienin 
Księdzu Stanisławowi Piaskowemu 

i Księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu, 
wielu łask Bożych, 

satysfakcji z wykonywanej posługi 
kapłańskiej, 

wdzięczności wiernych 
i uśmiechu na co dzień 

życzy

 Redakcja

 Ludzie często pytają, czy po śmierci 
będą nadal istnieć i jak tam będzie. Wielu 
z tych ludzi deklaruje wiarę w Boga, cho-
dzi w niedzielę do kościoła i wypowiada: 
„Trzeciego dnia zmartwychwstał… Wie-
rzę w ciała zmartwychwstanie i życie 
wieczne”, jednak nie wierzą. A przecież 
wiara bez nadziei życia wiecznego nie ma 
sensu.
 Wiara i świadectwo Apostołów o 
Zmartwychwstaniu Chrystusa przemie-
niły świat. Sobór Watykański II naucza: 
„Obowiązkiem chrześcijan jest dawanie 
życiem i słowem w rodzinie, w swojej 
grupie społecznej i środowisku pracy”.
 Dzisiaj w Ewangelii Chrystus wzywa 
nas wszystkich na swoich świadków: 
„Wy jesteście tego świadkami”. Zmar-
twychwstanie Chrystusa to centrum 

naszej wiary. Ta prawda powinna być 
głównym tematem naszego apostolstwa 
i świadectwa. Przyjęcie prawdy, którą 
przynosi Chrystus Zmartwychwstały, 
nadaje życiu ludzkiemu sens, radość i 
nadzieję.
 Przyjacielu! Mamy dawać świadectwo 
prawdzie, że Jezus Zmartwychwstał, że 
ukazał się Apostołom, że jadał z nimi, że 
posłał ich, aby głosili nawrócenie i od-
puszczenie  grzechów. Świadectwem da-
nym Chrystusowi niech będzie praca nad 
sobą, nad swoim charakterem. Świadec-
twem niech będzie przezwyciężanie złych 
skłonności i przyzwyczajeń. Wierząc i 
świadcząc, że Chrystus Zmartwychwstały 
jest wśród nas zawsze obecny, żywy i 
prawdziwy, prowadźmy święte życie.

ks. Ireneusz

Dawać świadectwo
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 O Fatimie zaczęto mówić i słuchać 
sześćdziesiąt lat temu; przedtem nikt 
o niej nie słyszał; nie wiedzieli o niej 
nawet geografowie i historycy, nie dla-
tego, by jej nie było, ale ponieważ jako 
licząca zaledwie dwa i pot 
tysiąca mieszkańców osada 
nie mogła dostąpić zaszczytu 
pojawienia się na mapach, 
a historii − historii wartej 
opowiedzenia − nie posiadała 
właściwie żadnej.
 Jakąż historię może mieć 
miejsce zagubione wśród 
gór, zamieszkałe przez ludzi 
pracujących ciężko na ich 
zboczach lub na polach, dzie-
ci zajętych wypasem owiec 
i nieszczęsnych niewiast za-
mkniętych w ciasnych dom-
kach, spędzających czas na 
tkaniu i przędzeniu. Zamiast 
historii, Fatima szczyciła się i 
szczyci legendą, wedle której 
Jej romantyczna nazwa, bez 
najmniejszej wątpliwości po-
chodzenia arabskiego, miała 
pochodzić od imienia Jakiejś 
szlachetnie urodzonej damy 
dworskiej.
 Począwszy od 1917 roku 
wszyscy wiedzą, że Fatima 
należy do diecezji Leina, że 
jest położona w łańcuchu 

POWOŁANIE DO ŻYCIA W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
 Tak bardzo ważne jest miejsce ro-
dziny we współczesnym świecie, jako 
najmniejszej komórki społecznej, że 
społeczeństwo powinno zadbać o taki 
kierunek jej rozwoju aby stwarzała jak 
najlepsze warunki do wychowywania 
młodego człowieka w imię dobra całego 
społeczeństwa.
 Duży obowiązek spoczywa na władzach 
cywilnych, które powinny „uważać za 
swój pierwszorzędny obowiązek oto-
czenie szacunkiem, ochronę i popieranie 
małżeństwa i rodziny, strzeżenie moral-
ności publicznej i umacnianie dobrobytu 
ognisk domowych.” Jest to w interesie 
narodu, który wszelką patologię powi-

nien zwalczać dla dobra Ojczyzny i jej 
stanowienia. Moralność narodu jest jego 
siłą, a prawo powinno zadbać o rozwój 
dobra w miarę wszelkich sił i możliwo-
ści. W dokumencie znalazło się miejsce 
na uwypuklenie co wspólnota polityczna 
powinna zapewnić:
− prawo do założenia rodziny, posiadania 

dzieci i wychowania ich w zgodzie z 
przekonaniami moralnymi i religijnymi 
rodziców;

− ochronę stałości więzi małżeńskiej i 
instytucji rodziny;

− prawo do mieszkania i do emigracji;
− prawo do intymności życia małżeńskie-

go i rodzinnego;

− prawo do prywatnej własności rodzinnej;
− prawo do podejmowania i otrzymywa-

nia pracy;
− prawo do świadczeń medycznych 

i opieki nad osobami starszymi;
− prawo do zasiłków rodzinnych;
− ochronę bezpieczeństwa i zdrowia, 

zwłaszcza wobec takich zagrożeń, jak 
alkoholizm, narkomania, pornografia 
i pedofilia;

− prawo do zrzeszania się z innymi rodzi-
nami;

− prawo do przedstawicielstwa wobec 
władzy publicznej;

− prawo do godziwej rozrywki, która słu-
żyłaby również wartościom rodziny”.

górskim Estrella, a dokładniej w jego 
odnodze Aire, 130 kilometrów na 
północ od Lizbony i około 15 od stacji 
kolejowej, prawie w samym geogra-
ficznym środku Portugalii.

 Wiedzą przede wszystkim, że od roku 
1917 zaczęła się jej historia, historia 
utkana z cudów, nie zaś z legend. 
Dzięki tym cudom, jej przeznacze-
niem − nierozdzielnie związanym z 

Imieniem, z którym żadne 
imię śmiertelnej istoty nie 
może się równać choćby w 
przybliżeniu − jest sława i 
promieniowanie przez wie-
ki. Opowiada ona ludziom 
nowe orędzie zbawienia 
obwieszczone przez Tę, któ-
rą ludy wychwalają i czczą 
jako Matkę Boską z Fatimy.
 Dzisiejsza Fatima nie 
ma granic i nie ma na ca-
łym świecie warg, które nie 
wymawiałyby z miłością 
tego imienia, nie ma za-
troskanego serca, które nie 
wzdychałoby do Fatimy z 
tęskną nadzieją.
 Jeden jedyny fakt roz-
sławił tę nazwę. Fakt, że 
Najświętsza Panna około 
siedemdziesięciu lat temu 
zstąpiła na tę błogosławioną 
ziemię, by rozmawiać z trój-
ką małych dzieci i przeka-
zać światu orędzie nadziei, 
miłości i pokoju.

Fatima
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 Nasza Ojczyzna – Polska to kraj, który, jak żaden inny może 
się poszczycić szczególną opieką, obroną i miłością Matki Naj-
świętszej.
 Polacy od najdawniejszych czasów głęboko wierzą w to, iż 
w chwilach radości, szczęścia, przygnębienia, smutku czy 
najgłębszej rozpaczy, mogą zatopić się w modlitwie właśnie 
do tej Ukochanej Matki i skryć się pod Jej płaszczem, a Matka 
Ta uważnie wysłucha każdego. Jest przecież piękna modlitwa 
zaczynająca się od słów: „Pomnij, o Najświętsza Matko, że 
nie słyszano nigdy, by ktokolwiek 
uciekający się do Ciebie i Ciebie 
o przyczynę i pomoc prosił, został 
przez Ciebie odrzucony…” Jest to 
wzruszająca modlitwa św. Bernarda, 
która chwyta za serce każdego, kto ja 
odnawia.
 Naród polski od zarania dziejów 
oddawał się Tej, na którą zawsze 
można liczyć.
 Już w 1410 r., na polach Grunwaldu 
rycerstwo polskie ruszało do walki z 
Krzyżakami, ze znaną po dziś pie-
śnią: „Bogurodzica”.
 Pieśń ta powstała najprawdopo-
dobniej w XII/XIII ww., cieszyła się 
ogromną popularnością i sławić będzie 
przez wieki Maryję Przenajświętszą.
 O tym, że Matka Boża w jakiś 
szczególny sposób umiłowała Pol-
skę, świadczą jakże liczne fakty z 
historii naszej Ojczyzny. To przecież 
Maryja, Matka Boga Najwyższego, 
chroniła nasz naród przed „potopem 
szwedzkim”, kiedy już wydawało się, 
że znikąd nie ma ratunku i Szwedzi 
zniszczą Polskę. A jednak stało się inaczej. Czarna Madonna 
Jasnogórska pospieszyła z pomocą, ratując od zagłady Klasztor 
Ojców Paulinów, wspaniały Obraz NMP Częstochowskiej, cały 
gród Częstochowę i Polskę – ojczyznę naszą. Od tamtych strasz-
nych chwil minęło już kilkaset lat, a Sanktuarium Jasnogórskie 
(i przede wszystkim Obraz Czarnej Madonny), jest nawiedzane 
nie tylko przez Polaków, lecz także przedstawicieli jakże wielu 
narodowości!
 W czasach, gdy Polska była monarchią, królowie często polecali 
nasz kraj tej Najlepszej z Matek. Wszyscy pamiętamy z historii 
wzniosłe śluby króla Jana Kazimierza, kiedy to ów władca oddał 
Polskę w obronę i najczulszą opiekę Matce Najświętszej.
 A Matka Ta nie zapomina o nas. Zawsze wspomoże, pocieszy 
i uleczy nasze chore dusze; byleby tylko uciekać się do Niej… 
Jak głosi piękna pieśń – litania: „Do Ciebie się cały świat ucieka, 
ratunku i pomocy czeka, Różańcowa Królowo Maryjo!” Polacy 
w licznych Sanktuariach oddają cześć Tej Wspaniałej Królowej 
Polski: Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, gdzie istnieje od 
1852 r., słynące łaskami i cudami Sanktuarium. Obecnie trwają 

prace wykończeniowe przy budowie wspaniałej Bazyliki właśnie 
w Licheniu, pod kierunkiem księdza kustosza M. Makulskiego. 
Znane są również Sanktuaria Maryjne w Kodniu, Hodyszewie, 
Wysokim Kole, na Krzeptówkach i wiele innych. Piszę tu tylko o 
Polsce, a ileż ich jest w całym świecie – po prostu trudno zliczyć.
 Polacy wielbią Matkę Najświętszą. Modlimy się do Tej Naj-
wspanialszej Królowej żarliwie. Co pobożniejsi z nas, starają się 
często odmawiać różaniec, nie mówiąc o tym, że w październiku, 
złotym miesiącu Maryi, uczestniczą w codziennych nabożeń-

stwach różańcowych. Prawie każdy z 
nas, w miarę możliwości każdego dnia o 
godz. 12.00 odmawia piękną modlitwę 
„Anioł Pański”, a o godz. 21.00 – czci 
Matkę Bożą Apelem Jasnogórskim.
 Czciciele Matki Najświętszej noszą 
Jej Cudowny Medalik, o mocy którego 
powiedziała NMP małej Katarzynie 
Labowiet. O tym, że Polska jest oddana 
i poświęcona Matce Bożej, świadczą 
jakże liczne kapliczki przydrożne z Jej 
wizerunkiem, umieszczone na drzewach, 
słupkach, przy ogrodzeniach domów, itp.
 A iluż poetów rozsławiło i nadal to 
czyni w swoich utworach, to już napraw-
dę trudno zliczyć: bo i Mickiewicz w „In-
wokacji”, i Michał Sęp−Sarzyński, i F.D. 
Kniźnin, i Zygmunt Krasiński, Maria 
Konopnicka, Jan Lechoń i wielu, wielu, 
o których można tutaj dużo pisać. Jeśli już 
piszę o czci, jaką oddawali w ciągu wie-
ków Polacy Mateczce Bożej, nie mogę 
nie wspomnieć o św. Maksymilianie 
Marii Kolbe, który w szczególny sposób 
oddawał cześć Matce Bożej Niepokalanej 
(w Japonii), a później w Niepokalanowie. 

Obecnie jest tam wzniesione Sanktuarium słynące łaskami i 
cudami, za przyczyną tego Wielkiego Świętego.
 A teraz, kiedy to piszę, maj po prostu „krzyczy” różnoko-
lorowymi kwiatami, zielenią traw, błękitem nieba i wspania-
łym słońcem. Tak. Maj – ten najcudowniejszy miesiąc roku 
jest poświęcony Maryi – Królowej Polski i Najwspanialszej 
z Matek. Tak być powinno! Dlatego już od wieków w licznych 
świątyniach Polski w tym miesiącu wierni gromadzą się na 
nabożeństwach majowych, aby godnie uczcić swoją Panią, 
Królową i Matkę, śpiewając litanię loretańską do NMP i liczne 
pieśni.
 Chcę jeszcze tylko dodać, że istnieje wzruszający zwyczaj 
wśród młodych, nowo poślubionych par, które to po uroczysto-
ści zaślubin, klęcząc przed wizerunkiem Matki Bożej dziękują 
Jej za wszystko i oddają Jej swe życie w opiekę macierzyńską.
 Wszyscy wielbimy Cię, o Maryjo!

Katarzyna Wilczyńska

Maryja – Najukochańsza Matka, 
Pani i Królowa Narodu Polskiego
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

1. Dziś w kaplicy Św. Rodziny o godzinie 16.00 Msza św. w intencji 
Rodzin.

2. W środę, 10 maja po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się spo-
tkanie modlitewne wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. 

3. W sobotę, 13 maja, przypada 83. rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej 
w Fatimie. Msza Św. dla chorych, cierpiących i ludzi starszych o godz. 9.00. Po 
Mszy Św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec 
i okazja do spowiedzi od godz 8.30.

4. Nabożeństwa Fatimskie dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych będą 
w piątek po trzynastym dniu miesiąca od maja do października włącznie. Program 
Nabożeństw Fatimskich podamy w przyszłą niedzielę, gdyż pierwsze Nabożeń-
stwo Fatimskie będzie w piątek, 19−go maja.

5. W przyszłą niedzielę, 14 maja o godz. 17.00 odbędzie się  Msza Św. i Nabożeń-
stwo Majowe na Godowie. 

6. W przyszłą niedzielę, 14 maja, o godz.9.30 do Pierwszej Komunii Świętej przy-
stąpi druga grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9. Spowiedź dla tych dzieci, 
rodziców, rodziców chrzestnych i rodzeństwa będzie w sobotę, 13 maja o godz. 
11.30.   

7. Wszystkich pielgrzymów zapraszamy na Msze św. w przyszłą niedzielę o godz. 
18.00.

8. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace przy kościele.

Urodził się ok. 1030 roku w Szczepano-
wie koło Tarnowa. Nie ma dokładnych 
informacji o jego latach młodzieńczych. 
Prawdopodobnie studia odbył w opac-
twie tynieckim, a potem za granicą 
w Leodium i Paryżu. Po 
ukończeniu teologii został 
kapłanem (ok. 1060) i ka-
nonikiem diecezji krakow-
skiej. W 1072 roku zostaje 
biskupem krakowskim. 
Nowy biskup zasłynął jako 
odważny obrońca sprawie-
dliwości, ładu moralnego i 
praw Kościoła. Troskę o 
sprawiedliwe wyroki są-
dowe przedstawia legenda, 
związana z wskrzeszeniem 
Piotrowina i stawienia go 
w roli świadka przed kró-
lewskim trybunałem. Całokształt dzia-
łalności św. Stanisława wskazuje na to, 
że gorąco popierał reformy w Kościele, 
wprowadzone przez papieża Grzegorza 
VII. Wydaje się, że początkowo kontakty 
między biskupem krakowskim a królem 
Bolesławem były przyjazne. Niestety 
zmieniły się wkrótce w tragiczny kon-

flikt. Według opisu bł. Wincentego Ka-
dłubka król Bolesław przebywał często 
poza granicami państwa, biorąc udział 
w licznych wojnach na terenie Czech 
i Rusi. Tymczasem w kraju szerzyły 

się bandytyzm, wiaro-
łomność małżeńska i 
inne nadużycia. Król 
po powrocie z wojen 
wymierzał drakońskie 
kary z całą surowością. 
Biskup upominał go, a 
gdy przestrogi nie skut-
kowały rzucił klątwę. 
W obawie przed zemstą 
usunął się z Wawelu na 
Skałkę. Bolesław dopadł 
go w kościele św. Micha-
ła podczas sprawowania 
Mszy św. i zamordował. 

Kult Męczennika i jego kanonizacja 
w 1253 r. przyczyniły się wielce do oży-
wienia świadomości narodowej i scalenia 
ziem polskich, podzielonych rozbiciem 
dzielnicowym. Szczególną wymowę 
w ostatnich czasach miały uroczystości 
900−lecia chwalebnej śmierci św. Stani-
sława z udziałem papieża Jana Pawła II.

8 maja – Uroczystość Św. Stanisława ze Szczepano-

Ochrzczeni zostali:

Wioletta Góralska
Gabriel Szczepan Fajdek
Bartosz Giemza
Tomasz Maksymilian Sar
Jakub Orzechowski
Mikołaj Redestowicz

Związek małżeński zawarli:

Małgorzata Teresa Rzeszut
i Szmon Bzducha
Agnieszka Natalia Wasiak
o Arkadiusz Sawicki
Marta Teresa Sztal
i Ryszard Józef Gondek
Małgorzata Anna Michalska
i Łukasz Paweł Jagielski

Odeszli do Pana:

Regina Banasik – l. 63
Jerzy Lichacz – l. 47
Genowefa Kopyt – l. 64

W 4. rocznicę ślubu Rafała i Anety,
w 91. rocznicę urodzin Stefanii,
w 70. rocznicę urodzin Zofii,
w 18. rocznicę urodzin Arkadiusza
błogosławieństwa Bożego 
i opieki Najświętszej Maryi 
Panny życzy

Redakcja

Zaproszenie
Grupa Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na 
czuwanie na Jasnej Górze w dniu 21 maja (nie-
dziela) 2000 r. Początek czuwania o godz. 10.00. W 
programie spotkania m.in. Eucharystia, świadectwa 
ludzi nawróconych, uzdrowionych, konferencja i 
modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Głównym 
przesłaniem czuwania są słowa z Ewangelii św. 
Jana: „Aby radość wasza była pełna” /J 15,11/. 
Gościem tegorocznego czuwania będzie Nikol 
Baldacchino. Zapisy na wyjazd można dokonywać 
na spotkaniach Grupy Odnowy w Duchu  Świę-
tym lub telefonicznie pod numerami: 3322716, 
3664767. koszt wyjazdu 22 zł. Wyjazd o godz. 
5.00. Przeżyjcie wielką radość spotkania z Panem.

Wszystkim Maturzystom w gorącym 
czasie matur opieki Najświętszej Ma-
ryi Panny, natchnienia Ducha Świętego 
i połamania piór życzy 
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