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Stanis³aw urodzi³ siê w Szczepanowie, w dzisiejszym
powiecie brzeskim, w roku 1030. Zdolny i od wczesnej m³o-
do�ci pobo¿ny, kszta³ci³ siê zagranic¹. Wróciwszy do kraju,
pragnie wst¹piæ do klasztoru, ale za rad¹ biskupa krakow-
skiego po�wiêca siê stanowi duchownemu i przyjmuje z r¹k
wspomnianego biskupa Lamberta �wiêcenia kap³añskie.

Po �mierci Lamberta nie by³o godniejszego nad Stani-
s³awa, któryby móg³ obj¹æ osierocon¹ stolicê biskupi¹. Bê-
d¹c ju¿ za ¿ycia Lamberta praw¹ jego rêk¹, zostaje wybra-
ny jego nastêpc¹. Pokorny Stanis³aw nie chce przyj¹æ ofia-
rowanej godno�ci, ale w koñcu ulega powszechnym pro�-
bom. Na tym trudnym stanowisku stara³ siê gorliwie o dobro
duchowe i doczesne swych owieczek; buduje ko�cio³y i ka-
plice, wspiera szpitale i troszczy siê o ubogich.

Królem polskim by³ wówczas Boles³aw �mia³y, znamie-
nity wojownik, ale lekkomy�lny, surowy i rozwi¹z³y. Gdy pod-
czas wyprawy kijowskiej rycerstwo na wie�æ o wybuchu buntu
uci�nionego ludu poczê³o samowolnie opuszczaæ króla i wra-
caæ do domów, zmuszony tym do powrotu król surowo ich za
to kara³. �wi¹tobliwy biskup ujmowa³ siê za krzywdzonymi;
st¹d rodzi siê pierwsza niechêæ króla do biskupa.

Król w czasie wspomnia-
nej wyprawy kijowskiej dopu�ci³
siê na ¿onie ksiêcia kijowskie-
go cudzo³óstwa, zabra³ j¹ po-
tem do Krakowa i ku wielkiemu
zgorszeniu poddanych trzyma³
u siebie. �wiêty Stanis³aw, nie
bior¹c nigdy wzglêdu na oso-
bê, gdy chodzi³o o spe³nienie
obowi¹zków, upomina³ na mocy
swego urzêdu pasterskiego
b³¹dz¹cego króla i stara³ siê
przywie�æ do poprawy ¿ycia.
Ale oburzony król nie tylko nie
us³ucha³ biskupa, lecz posta-
nowi³ siê na nim zem�ciæ. Do
dawnych bezprawi król przyda³
nowe, a gdy wszystkie napomnienia biskupa by³y bezskuteczne, rzuci³ w koñcu nañ kl¹twê ko�cieln¹. Rozgniewany
Boles³aw napad³ za to na �w. Stanis³awa i zamordowa³ go podczas mszy �w. w ko�ciele na Ska³ce, w dniu 8 maja roku
1079. Lud odwróci³ siê dla tego haniebnego czynu od króla-mordercy i wypêdzi³ go z kraju. Boles³aw pokutowa³ za
swój uczynek do �mierci i umar³ w klasztorze w Osyaku (w Karyntii), gdzie jest pochowany.

�wiêty Stanis³aw Szczepanowski jest patronem Polski, a Jan Pawe³ II nazwa³ go tak¿e patronem chrze�cijañ-
skiego ³adu moralnego.

�WIÊTY STANIS£AW
BISKUP I MÊCZENNIK

PATRON KRAKOWA

Jako Biskup i Pasterz - g³osi³ naszym praojcom wiarê w Boga,
zaszczepia³ w nich zbawcz¹ moc Mêki i Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa przez chrzest �w., bierzmowanie, pokutê i Eucharystiê.
Uczy³ ³adu moralnego w rodzinie opartej na sakramentalnym ma³-
¿eñstwie. Uczy³ ³adu moralnego w pañstwie, przypominaj¹c nawet
królowi, ¿e w swym postêpowaniu musi siê liczyæ z niezmiennym
prawem Boga samego. Broni³ wolno�ci, która jest podstawowym
prawem ka¿dego cz³owieka i którego bez przyczyny ¿adna w³adza
nie mo¿e nikomu odbieraæ bez pogwa³cenia porz¹dku ustanowio-
nego przez samego Boga. U pocz¹tku naszych dziejów Bóg, Ojciec
ludów i narodów, ukaza³ nam przez tego �wiêtego Patrona, ¿e ³ad
moralny, poszanowanie prawa Bo¿ego oraz s³usznych praw ka¿de-
go cz³owieka jest podstawowym warunkiem bytu i rozwoju ka¿dego
spo³eczeñstwa. �w. Jan Pawe³ II

http://ruda_parafianin.republika.pl/swi/s/sta0a.htm#04
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (16)

Tajemnica nieba i piek³a (2)
Piek³o jest miejscem egoizmu.

Piek³o istnieje, gdy¿ stworzy³y je duchy,
które odpad³y od Boga. Nikt jednak nie
potrafi odpowiedzieæ na pytanie, czy w
piekle znajduje siê jaki� cz³owiek. Mo¿e
siê znajdowaæ, ale czy siê na pewno
znajduje, tego nie wiemy. Piek³o tworzy
cz³owiek, który siê odwróci³ od Boga i
nie chce siê do Niego znów zwróciæ.
Chce zostaæ na wieki bez Boga i Bóg
wtedy jest wobec niego zupe³nie bez-
radny. Szanuj¹c wolno�æ tego cz³owie-
ka, zgadza siê na jego nieszczê�cie.
Piek³o wybiera sam cz³owiek.

Ko�ció³ oficjalnie podaje, i¿ wielu
ludzi osi¹gnê³o niebo. W czasie kano-
nizacji imiennie, w sposób nieomylny
stwierdza, ¿e dany �wiêty jest w niebie.
O nikim jednak nigdy Ko�ció³ nie powie-
dzia³, ¿e on znajduje siê w piekle.

Nigdy nie mo¿emy powiedzieæ,
¿e kto� jest w piekle. Piek³o jest rze-
czywisto�ci¹, gdy ludzie tê rzeczywi-
sto�æ stworz¹. Ktokolwiek spotka³ siê
tu na ziemi z egoist¹, ju¿ do�wiadcza
piek³a; prze¿ywaj¹ je dzieci maltretowa-
ne przez rodziców, którzy kochaj¹ tylko
siebie; przechodzi przez nie ma³¿onka
zmia¿d¿ona egoizmem mê¿a, który ko-
cha tylko siebie; prze¿ywa je naród dru-
zgotany przez w³adzê, która uznaje i wi-
dzi tylko siebie. Na ziemi mo¿na ju¿ do-
�wiadczyæ gorzkich owoców egoizmu,
który jest zapowiedzi¹ koszmaru piek³a.
Oby nikt z nas nie �skorzysta³" z tej
strasznej mo¿liwo�ci; oby piek³o pozo-
sta³o tylko mo¿liwo�ci¹. Oby nikt nigdy
siê w nim nie znalaz³ i nie wybra³ nie-
szczê�cia, trwaj¹cego ca³¹ wieczno�æ.

Cia³a zmartwychwstanie
Czeka nas jeszcze jedno spotka-

nie z Sêdzi¹ u kresów dziejów �wiata,
kiedy to Bóg nagrodzi wszelkie nasze
dobre czyny i ukarze czyny z³e, ukazu-
j¹c ich wymiar spo³eczny. Zanim jednak
nast¹pi s¹d powszechny, bêdzie mia³o
miejsce zmartwychwstanie cia³a.

Cz³owiek jest zbudowany z cia³a
i z ducha. Nie jeste�my istotami tylko
duchowymi; jeste�my z³o¿eni z cia³a i
z ducha i dlatego wszystkie nasze czy-
ny posiadaj¹ charakter z³o¿ony. Bierze
w nich udzia³ zawsze cia³o i duch. Za-
równo wieczna nagroda, jak i wieczna
kara obejmuj¹ równie¿ cia³o i ducha.
Niewiele jest danych w Objawieniu, któ-
re pozwoli³yby nam mówiæ o stanie na-
szego cia³a po jego zmartwychwstaniu.
Bêdzie to zupe³nie nowy wymiar cia³a,
i nowy wymiar ¿ycia.

Nagrod¹ dla zbawionego cia³a
jest jego wyj¹tkowe piêkno. Cia³o bê-
dzie tak piêkne, ¿e nie bêdzie potrze-
bowa³o odzienia. Cia³o ludzkie mo¿e
bowiem zachwycaæ swoim piêknem.
Powiedzmy otwarcie, ¿e wielu ludzi do-
piero po zmartwychwstaniu po raz pierw-
szy osi¹gnie zadowolenie z siebie. Je-
¿eli ich cia³o jest dzi� dotkniête jakim�
kalectwem, je�li jest zniszczone cho-
rob¹ lub staro�ci¹, to trudno oczekiwaæ,
aby ludzie byli z niego dumni. Cz³owiek
mo¿e byæ dumny ze swego cia³a wte-
dy, kiedy jest m³ody, kiedy jest w pe³ni
si³, kiedy mo¿e siê pokazaæ publicznie
w zawodach sportowych. Ale w rzeczy-
wisto�ci jest to tylko bardzo krótki od-
cinek ludzkiego ¿ycia. Poza tym sto-
sunkowo niewielki procent ludzi ma cia-
³a tak piêkne, aby siê mo¿na by³o z nich
chlubiæ. Otó¿ po zmartwychwstaniu, w

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

nagrodê za czynienie dobra tu na zie-
mi, nasze cia³o stanie siê tak wielkim
arcy-dzie³em Boga, ¿e zadziwi wszyst-
kie rozumne istoty. Ka¿dy cz³owiek jest
przecie¿ niepowtarzalnym Bo¿ym arcy-
dzie³em i w³a�nie w wiecznym piêknie
cia³a objawi siê nagroda za czynienie
dobra, za wierno�æ Bogu na ziemi. W
jakim ciele zmartwychwstaniemy? Od-
powied� jest jedna. Poniewa¿ zmar-
twychwstanie jest ostatnim aktem dzia-
³ania Chrystusa, który naprawia skutki

grzechu, otrzy-
mamy takie cia-
³o, jakie Bóg dla
nas zaplanowa³,
gdyby�my grze-
chu nie pope³ni-
li. A wiêc w nie-
bie nie bêdzie
ma³ego dziecka,
nie bêdzie cia³
p³odu, nie bêdzie
cia³a zgrzybia³e-
go starca. Niebo
jest tylko dla doj-
rza³ych. Otrzy-
mamy takie cia-

³o, jakie Bóg od wieków dla nas zapla-
nowa³. Zmartwychwstanie jest ostatnim
aktem naprawiania skutków grzechu, a
staro�æ, kalectwo i wszystkie choroby
s¹ w³a�nie skutkiem pope³nionego grze-
chu. Z cia³a zmartwychwsta³ego skutki
grzechu zostan¹ usuniête. To bêdzie
w³a�nie to, do czego Bóg nas powo³uje.
Bêdzie to równocze�nie cia³o nie odczu-
waj¹ce cierpienia i cierpieniu nie podle-
gaj¹ce. Bêdzie to cia³o nie�miertelne,
na wieki piêkne, na wieki wielbi¹ce
Boga.

Prawie nic nie mo¿emy powie-
dzieæ o zmartwychwsta³ym ciele cz³o-
wieka potêpionego. Dane z Objawienia
s¹ co do tego niezwykle skromne. Wia-
domo, ¿e cia³o to bêdzie brzydkie, dla-
tego ¿e wszystkie skutki grzechu, a
wiêc skutki z³ych czynów, pope³nionych
w ciele, zostan¹ w nim utrwalone. Cz³o-
wiek potêpiony bêdzie siê siebie wsty-
dzi³ zarówno wobec innych, jak i wobec
siebie samego. Chrystus wypowiada s³o-
wa zapisane ju¿ przez proroków w Sta-
rym Testamencie, ¿e potêpieni bêd¹
wo³aæ: �góry, pagórki padnijcie na nas,
przykryjcie nas". To jest ta gar�æ wia-
domo�ci, które dotycz¹ cia³a cz³owie-
ka potêpionego. To cia³o bêdzie podle-
gaæ cierpieniu. Bêdzie nie�miertelne, ale
bêdzie nadal cierpi¹ce.

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków
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    Ka¿dego roku podczas nabo¿eñstw majowych w
polskich ko�cio³ach i kapliczkach rozbrzmiewa Litania Lore-
tañska do Naj�wiêtszej Maryi Panny. Litanie ku czci Matki
Naj�wiêtszej znane s¹ ju¿ od �redniowiecza. Ich autorzy
wzorowali siê na pochodz¹cej z koñca VI w. Litanii do Wszyst-
kich �wiêtych. Zasada kompozycji litanii maryjnych jest pro-
sta - tworzono je dodaj¹c do siebie kolejne tytu³y-wezwania
odnosz¹ce siê do Matki Bo¿ej. Mimo ¿e w historii powsta³o
wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na sta³e przyjê³a siê
ta, któr¹ odmawiano we w³oskim sanktuarium maryjnym w
Loreto.

    Litania Loretañska powsta³a w XII wieku, prawdopo-
dobnie we Francji, a zatwierdzi³ j¹ oficjalnie papie¿ Sykstus
V. Nazwê "Loretañska" otrzyma³a od miejscowo�ci Loreto
we W³oszech, gdzie by³a szczególnie propagowana i odma-
wiana. Tekst litanii mia³ przed³o¿yæ w 1578 r., do zatwierdze-
nia papie¿owi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti.
11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzy³ "Litaniê Loretañsk¹"
dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej
Pius VII i Pius XI. W 1631 r. �wiêta Kongregacja Obrzêdów
zakaza³a dokonywania w tek�cie samowolnych zmian; te,
które nastêpowa³y, posiada³y aprobatê Ko�cio³a. Kiedy� w
litanii by³o wiêcej tytu³ów, m.in.: Mistrzyni pokory czy Bramo
odkupienia.

Litania Loretañska sk³ada siê z tytu³ów-wezwañ skiero-
wanych do Matki Naj�wiêtszej. Wszystkie one ukazuj¹ Ma-
ryjê obecn¹ w historii zbawienia. Tytu³y te wywodz¹ siê g³ów-
nie ze Starego Testamentu.

W Litanii Loretañskiej mo¿emy wyró¿niæ trzy w¹tki.
Pierwszy z nich, który rozpoczyna wezwanie "�wiêta Mary-
jo", mo¿na nazwaæ dogmatycznym. Skupia siê on bowiem
wokó³ dwóch podstawowych prawd-dogmatów maryjnych: ma-
cierzyñstwa i dziewictwa. W tej czê�ci litanii Maryja Matka i
Dziewica jawi siê przede wszystkim jako wybrana przez Stwór-
cê do realizacji zbawczych planów.

Drugi w¹tek Litanii Loretañskiej, który rozpoczyna we-
zwanie "Zwierciad³o sprawiedliwo�ci" a koñczy - "Wspomo-
¿enie wiernych" pokazuje piêkno i doskona³o�æ Matki Jezu-
sa. Wystêpuj¹ce tu wezwania skupiaj¹ nasz¹ uwagê najpierw
na cnotach Dziewicy z Nazaretu, by w koñcu wskazaæ tak¿e
na Ni¹, jako na szczególn¹ pomoc dla ludu chrze�cijañskiego.

Trzeci, koñcowy w¹tek tematyczny litanii, zaczynaj¹-
cy siê od tytu³u "Królowa Anio³ów", mo¿na nazwaæ ostatecz-

nym. Przyzywamy teraz Matki Jezusa jako uwielbionej Kró-
lowej wszystkich zbawionych, a tak¿e tych, którzy jeszcze
zmagaj¹ z ziemskimi s³abo�ciami.

Liczba wezwañ w litanii w miarê up³ywu czasu zmienia-
³a siê, dodawane by³y nowe. Np.: �Królowo bez zmazy pier-
worodnej poczêta" (w zwi¹zku z og³oszeniem dogmatu o Nie-
pokalanym Poczêciu NMP), �Królowo pokoju" (w czasie I wojny
�wiatowej), �Królowo wniebowziêta" (po og³oszeniu dogmatu
o Wniebowziêciu NMP), �Matko Ko�cio³a" (1980 r.), �Królowo
rodzin" (1995 r.). Ogó³em w litanii wymienionych jest 49 przy-
miotów Matki Bo¿ej, ale w Polsce jest ich ju¿ 50. Dodano
bowiem, oprócz najnowszego wezwania �Matko Mi³osierdzia",
wezwanie �Królowo Polskiej Korony" (po zatwierdzeniu litur-
gicznej uroczysto�ci NMP Królowej Polski). Po II wojnie �wia-
towej wezwanie to przekszta³cono na �Królowo Polski".

Maryja niew¹tpliwie jest Matk¹ Mi³osierdzia. Jako Mat-
ka Jezusa Chrystusa jest jednocze�nie Matk¹ okazanego w
Nim Bo¿ego Mi³osierdzia.

Da³a temu wyraz mówi¹c do �w. El¿biety: �mi³osierdzie
Jego z pokolenia na pokolenie" (£k 1,50). Wezwanie �Matko
Mi³osierdzia" znajduje siê ju¿ w �redniowiecznej antyfonie
Salve Regina, a potem pojawia siê w ró¿nych innych modli-
twach liturgicznych. Obraz Matki Bo¿ej znajduj¹cy siê w Ostrej
Bramie w Wilnie od pocz¹tku nosi tytu³ Matki Mi³osierdzia.

Z inicjatyw¹ wprowadzenia wezwania �Matko Mi³osier-
dzia" do Litanii Loretañskiej zwróci³a siê do Pasterzy Ko�cio-
³a w Polsce Bia³ostocka Kapitu³a Matropolitalna. Odpowiada-
j¹c na pro�bê Kapitu³y abp Józef Michalik, poprzedni prze-
wodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, napisa³ do waty-
kañskiej Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakra-
mentów: �W opinii biskupów polskich, umieszczenie takiego
tytu³u w polskim tek�cie Litanii Loretañskiej wyra¿a³oby g³ê-
bok¹ i ¿yw¹ wiarê wiernych w Polsce nie tylko w tajemnicê
Mi³osierdzia Bo¿ego objawion¹ w misterium Jezusa - Syna
Naj�wiêtszej Maryi Panny, ale by³oby kolejnym potwierdze-
niem kultu Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, czczonej szeroko w
Polsce, w cudownym obrazie z Wilna, nazywanym równie¿
przez Jana Paw³a II obrazem Matki Bo¿ej Mi³osierdzia.

Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramen-
tów dekretem z 8 listopada 2014 r. przychyli³a siê do tej pro�-
by i zezwoli³a, aby w polskiej wersji Litanii Loretañskiej do
Naj�wiêtszej Maryi Panny dodaæ wezwanie: �Matko Mi³osier-
dzia".

Jak powsta³a Litania
Loretañska?
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PONIEDZIA£EK 08.05.2017
  8.00 ++ Stanis³awa, Edward, Zofia,

Leszek Morawa i + Stanis³aw
18.00  + Stanis³aw Kliczewski

WTOREK  09.05.2017
  8.00 + Stanis³aw i + syn Stanis³aw

Hajto
 18.00  1) ++ Jacek, Jan B³aszczak

2) ++ Stanis³aw i Stanis³awa
Borowscy

�RODA 10.05.2017
  8.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 11.05.2017
 08.00 + Zbigniew Prze�dziecki

(20 r.�m.)
18.00 1) + Stanis³awa Starowicz

(10 r.�m.)
2) ++ Wincentyna, Ludwik,

Danuta, Wies³aw Jêdrychowscy

PI¥TEK 12.05.2017
08.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Zofia Wolak (12 r.�m.)

SOBOTA 13.05.2017
08.00 1) W intencji Ojczyzny

2) O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla

18.00 + Zofia Rumiñska

NIEDZIELA 14.05.2017
08.00 + Piotr Zdeb
9.30 O b³og. Bo¿e, potrzebne ³aski

i wiarê dla siostrzeñców
11.00 1) ++ Maria, Stanis³aw Nowak

(w kolejn¹ r.�m.)
2) + Jerzy Mirocha (16 r.�m.)

12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
i zdrowie dla Anny z okazji
60. rocznicy urodzin

13.00 + Helena Czech (1 r.�m.)
18.00  O darowanie win i kar przez
Chrystusa � Mi³osiernego Króla

INTENCJE MSZY �W.
08.05.2016 - 14.05.2017

MARYJA
Piêkna - w swojej prostocie
Jasna - w swym rozmodleniu
Cicha - pe³na pokory
Bliska - sercu ka¿demu
Uniesieñ wzor
W swej codzienno�ci
Mi³o�ci¹ zawsze nape³niona
Ty� jest jedyny wzorzec �wiêto�ci
Maryjo - b¹d� b³ogos³awiona
Mocna - w czasie cierpienia
Sta³a - w swej próbie wiary
Wierna - w�ród przeciwno�ci
Dzielna - w chwilach ofiary
Trwa³a - w drodze do Boga
Dostojna - w chwale Syna
Czu³a - na ludzkie dole
Matka nasza jedyna

Zapraszamy naNabo¿eñstwa
majowe

W naszej Parafii
s¹ one

odprawiane
codziennie

o godz. 17.30.

Ka¿dy powinien mieæ jakiego� �wiêtego, z którym pozostawa³by
w bardzo za¿y³ej relacji, aby odczuwaæ jego blisko�æ przez modlitwê
i wstawiennictwo, ale tak¿e, aby go na�ladowaæ. Chcia³bym zaprosiæ
was, aby�cie bardziej poznawali �wiêtych, rozpoczynaj¹c od tego,
którego imiê nosicie, czytaj¹c ich ¿yciorysy i pisma. B¹d�cie pewni,
¿e stan¹ siê oni dobrymi przewodnikami, aby�cie jeszcze bardziej
kochali Pana oraz bêd¹ cenn¹ pomoc¹ dla wzrostu ludzkiego
i chrze�cijañskiego.

M¹dre s³owa dla wszystkich...

Ojciec �wiêty Benedykt XVI
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