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Przez pierwsze lata kapłaństwa święty Stanisław
Kazimierczyk pracował w skryptorium oraz nauczał
młodszych, gorzej wykształconych współbraci. Szybko okazało się, że Stanisław Sołtys, od miejsca urodzenia i zamieszkania nazywany Kazimierczykiem,
posiada wielki dar trafiania słowem do serc słuchaczy. Jego kazania czy wykłady wygłaszane do młodszych współbraci zakonnych potrafiły zapalić ich do
postępowania drogą cnoty i pobożności. Stanisław
zdawał sobie sprawę, że – jak mówi starożytna sentencja – słowa uczą, przykłady pociągają i starał się
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mierzu. Stanisław wykazywał wybitne zdolności i
zamiłowanie do nauki, dlatego rodzice nie poskąpili
środków, by mógł kontynuować edukację na Akademii Krakowskiej. Studia zakończył po uzyskaniu
tytułów uprawniających do prowadzenia wykładów z
filozofii i teologii.
Jednocześnie ze wzrostem fizycznym i intelektualnym Stanisław Sołtys rozwijał się także duchowo.
Pobożność, jaką wyniósł z domu rodzinnego –
z bogobojności słynęła szczególnie jego matka –
pielęgnował i rozwijał. Stopniowo budziło się w nim

Życiorys św. Stanisława Kazimierczyka
Fragment ze strony: http://swietykazimierczyk.pl/zyciorys/

nie tylko pouczać podopiecznych, ale przede wszystkim własnym przykładem zachęcać ich do trwania w
dobru. Wszyscy, którzy się z nim spotykali, byli ujęci
jego pokorą i słodyczą. W swym dążeniu do świętości przyszły święty nie bał się wyrzeczeń. (…)
Umartwiał się również na inne sposoby. Sypiał krótko, na gołej ziemi, we włosienicy. Po przebudzeniu
albo odwiedzał chorych współbraci, albo odmawiał
cały psałterz. Często wzorem wielkich świętych biczował się. W ten sposób pragnął uprosić poprawę i
nawrócenie grzeszników. Chętnie studiował Pismo
Święte oraz dzieła ascetyczne. Regularnie przystępował do spowiedzi i Komunii św., czerpiąc z nich siłę
do pracy i ascezy.
27 września 1433 r. Jadwiga, żona Macieja Sołtysa,
rajcy leżącego u stóp Wawelu miasta Kazimierz
(obecnie dzielnica Krakowa) urodziła od dawna
wyczekiwane pierworodne dziecko – chłopca. Było
to spełnienie marzeń i długoletnich modlitw rodziców – Jadwiga Sołtysowa nie była już bowiem młodą
kobietą. Jako że w dniu urodzin dziecka Kościół obchodził uroczystość przeniesienia ciała św. Stanisława Biskupa, otrzymało ono na chrzcie św. imię tego
patrona Polski.
Należący do miejskiej elity Sołtysowie bardzo starannie wychowywali syna. Gdy nieco podrósł, zapisali go do szkoły działającej przy klasztorze Kanoników Regularnych Lateraneńskich w rodzinnym Kazi-

powołanie zakonne. Najbardziej pociągała go duchowość Kanoników Regularnych, których życiu i
działalności przez lata przyglądał się z bliska jako
uczeń szkoły klasztornej. Nic więc dziwnego, że gdy
w wieku 23 lat zdecydował się na wstąpienie do
stanu duchownego, przekroczył progi klasztoru kazimierskiego przy kościele Bożego Ciała, by prosić
o przyjęcie do wspólnoty kanonickiej. Prośba została
wysłuchana…
Podczas nowicjatu Stanisław dał się poznać jako
sumienny i pracowity zakonnik. Nie bacząc na swoje
wykształcenie i pozycję społeczną rodziny, z oddaniem poświęcał się nie tylko modlitwie, ale także
pracom porządkowym i posłudze w kuchni. Z wielkim szacunkiem odnosił się do innych współbraci,
a szczególnie kapłanów. Całe serce wkładał także
w opiekę nad chorymi. Po roku nowicjatu Stanisław
został dopuszczony do ślubów zakonnych, a wkrótce
potem do kapłaństwa. Skrócenie okresu przygotowania do święceń kapłańskich zawdzięczał wykształceniu, które zdobył przed wstąpieniem do Kanoników Regularnych.
Przez pierwsze lata kapłaństwa pracował w skryptorium oraz nauczał młodszych, gorzej wykształconych
współbraci. Szybko okazało się, że Stanisław Sołtys,
od miejsca urodzenia i zamieszkania nazywany Kazimierczykiem, posiada wielki dar trafiania słowem do
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Dz 13,14.43-52

Apostołowie zwracają
się do pogan

Ap 7,9.14b-17

Baranek będzie ich
pasł i prowadził ich
do źródeł wód życia

J 10,27-30

Jezus daje swoim
owcom życie wieczne

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA
Ewangelia, choć dziś nieobszerna w treść, zawiera głębię relacji Chrystusa do swojego Kościoła, do jego wiernych. Pomiędzy Nim a ochrzczonymi jest szczególna więź, która daje im życie, dzięki której nie zginą na
wieki. Jezus podkreśla, że swoją pasterską misję otrzymał od Ojca, który
góruje nad wszystkim i nie ma nikogo takiego, kto by mógł z Nim konkurować i próbować odbić owce. Dlatego Pan zachęca nas do zaufania
i całkowitego poddania się Jemu, abyśmy nie zrażali się trudnościami
doczesnymi, lecz postrzegali je jako część drogi do ostatecznej chwały,
która jest pewna. Żyjąc z Chrystusem mamy gwarancję na osiągnięcie
stanu nieba.
ks. Krystian Wilczyński

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
«Niezmierzonej Ojca chwały, Syna
Słowo wiekuiste, Z Duchem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś, o
Chryste!»
Chrystusowi oddajemy dziś chwałę.
Jemu należy się nasza pieśń uwielbienia. Jaką bowiem wartość miałyby
owoce istnienia Kościoła, gdyby nie były objawieniem
zbawczego dzieła Bożego Syna. Kiedy słyszymy w
dzisiejszej liturgii słowa: «Ja jestem dobrym pasterzem» (J 10,11), odkrywamy niejako najistotniejszy
motyw naszego dziękczynienia.
«Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce» (J 10,14-15).
Chrystus mówi w tych słowach o sobie. To On właśnie
jest tym Dobrym Pasterzem. Św. Paweł w Liście do
Efezjan pomaga nam niejako zgłębić to, co zawiera
się w tym określeniu. Apostoł pisze, że Bóg w swoim
Synu «wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów
przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej
woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył

nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez
Jego krew — odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski» (1,4-7).
Jeżeli Chrystus jest Dobrym Pasterzem i jako jedyny Dobry Pasterz staje się Królem wszystkich pasterzy
w Kościele, to dzieje się tak dlatego, że w Nim mieszka
miłość, która łączy Go z Ojcem. Przez tę miłość urzeczywistnia się owo Boże wybranie, które Ojciec powziął w stosunku do człowieka przed stworzeniem
świata. Przedwieczny i Jednorodzony Syn Boży, stając
się Człowiekiem w imię tej właśnie miłości, o to jedno
się troszczy: ażeby pomnażać wśród ludzi przybranych synów, którzy odpowiedzieliby przedwiecznemu
wybraniu Ojca. Właśnie dlatego jest Dobrym Pasterzem. Daje życie swoje, ażeby ludzi bronić od śmierci,
ażeby w nich pomnażać życie. To życie jest w Nim.
Przyniósł je z sobą na świat, stając się Człowiekiem,
jako dar Ojca. Pragnieniem Chrystusa jako Dobrego Pasterza jest dzielić się tym życiem, obdarowywać
nim człowieka, ponieważ tylko w ten sposób —
uczestnicząc w Bożym życiu — człowiek, istota śmiertelna, może wyzwalać się od duchowej śmierci. wielorakim błogosławieństwem duchowym. (…)
Z homilii na krakowskich Błoniach 1999-06-15
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – rozpoczyna się
tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
Dziękujemy ks. Maciejowi za wprowadzenie relikwii
św. Stanisława Kazimierczyka. Wszystkim naszym
Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi.
2. Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach majowych o godz. 18:00, a w niedzielę po Mszy św. o 9:00.
Podtrzymujmy tradycję śpiewania Litanii przy krzyżach, kapliczkach i domach rodzinnych.
3. W tym tygodniu: poniedziałek uroczystość św.
Stanisława, patrona Polski. W środę spotkanie dla
chętnych do Bractwa św. Józefa po Mszy wieczornej.
Można zamawiać Msze św. przy krzyżach o urodzaje
i błog. pól i rolników. Najbliższa w Leszczewie 15.05
o godz. 17:00.
4. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować
uroczystość sakramentu bierzmowania, za dar serca
w postaci zielonych ornatów. Poświęcone krzyżyki dla
młodzieży do odebrania w zakrystii. Dziękujemy
mieszkańcom Rosochatego Rogu za prowadzenie
nabożeństwa Fatimskiego, za miesiąc prosimy mieszkańców Żubrówki Starej i Nowej.
5. Dzisiaj spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy o 9:00.
6. Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji
pokoju o godz. 17:15 (w niedziele po 9:00).
7. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe. Od ofiarodawców, których

Do Kościoła świętego przez sakrament
Chrztu zostali przyjęci:

Hanna Jeleniewska
Karol Wołukanis

Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

Sakrament małżeństwa zawarli:
W i o l e ta i M a r i u s z
Wo łu k a n i s

Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 1000
zł. Za tydzień ofiary na fundusz remontowy i utrzymania kościoła.
8. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy
adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin.
Plan adoracji na kolejne miesiące i lista do dobrowolnego zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda. Pamiętajmy o spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.
9. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania
z oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić
się do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje
i szczegóły pod tel. 789190068.
10. Zapraszamy 14.05 o godz. 19:00 na Noc Muzeów
w Wigrach. Szczegóły i zapisy w recepcji.
(Ciąg dalszy ze strony 4)
serc słuchaczy. Jego kazania czy wykłady wygłaszane
do młodszych współbraci zakonnych potrafiły zapalić ich do postępowania drogą cnoty i pobożności.
Stanisław zdawał sobie sprawę, że – jak mówi starożytna sentencja – słowa uczą, przykłady pociągają i
starał się nie tylko pouczać podopiecznych, ale
przede wszystkim własnym przykładem zachęcać
ich do trwania w dobru. Wszyscy, którzy się z nim
spotykali, byli ujęci jego pokorą i słodyczą. W swym
dążeniu do świętości przyszły święty nie bał się wyrzeczeń. Podczas Wielkiego Postu tylko dwa razy na
tydzień posilał się chlebem i wodą. Jedzenie, które
otrzymywał z klasztornej kuchni, rozdawał ubogim.
Umartwiał się również na inne sposoby. Sypiał krótko, na gołej ziemi, we włosienicy. Po przebudzeniu
albo odwiedzał chorych współbraci, albo odmawiał
cały psałterz. Często wzorem wielkich świętych biczował się. W ten sposób pragnął uprosić poprawę i
nawrócenie grzeszników. Chętnie studiował Pismo
Święte oraz dzieła ascetyczne. Regularnie przystępował do spowiedzi i Komunii św., czerpiąc z nich
siłę do pracy i ascezy.[…]
Stanisław Sołtys zmarł w klasztornym szpitalu 3
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Bolesław Krajewski (g.22)
9:00 - +Stanisław 5r. śm.
12:00 - +Stanisław Augustowski (z racji imienin)
12:00 - +Janina, Alicja, Lucjan z r. Biziewskich
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - dziękcz. za otrzymane łaski,
o zdrowie i Boże bł. dla Szymona
10:30 - +Stanisława, Władysław, Jan z r. Bosowskich,
Stanisława Korsakowska

7:30 - +Bolesław Krajewski (g.23)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - o nawrócenie syna, Boże bł. op. Maryi
18:30 - +Stanisław Masalski (imieninowa)
7:30 - w int. oddalenia zła od rodziny, Boże bł.
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - Boże bł. op. Maryi dla Marka z ok. 70 ur.
18:30 - +Bolesław Krajewski (g.24)

7:30 - +Bolesław Krajewski (g.25)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Wacława, Edward Szczytkowscy
18:30 - +Józef, Zofia, Telesfor, Zuzanna z r. Tomaszewskich
7:30 - +Irena Bobrowska
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Bolesław Krajewski (g.26)
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Bronisława, Antoni Krejpcio, Bronisława i Aleksander
Jakubowscy
2. +Aniela, Władysław, Jan, Stanisław, Władysław z r.
Zarębów, Feliks, Piotr, Zofia z r. Milewskich
3. +Krystyna Masalska, Stanisław Masalski, Halina Kuczewska
4. +Rozalia, Józef Dorochowicz, Ryszard Ostrowski

7:30 - +Bolesław Krajewski (g.27)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Władysława Tarasiewicz 10m. po śm.
maja 1489 r. Miał wtedy 56 lat. Przed odejściem z
18:30 - +Stefania Bobowicz, Marian Romanowski
tego świata ukazał mu się Chrystus Zmartwychwstały
w towarzystwie Najświętszej Maryi i innych świętych.
Zbawiciel rzekł do niego: „Wstań i pospiesz się synu 7:30 - +Bolesław Krajewski (g.28)
mój Stanisławie! Dziś będziesz ze mną w wiecznej 18:00 - Nabożeństwo majowe
Chwale”. Wzruszony Kazimierczyk mimo wycieńcze- 18:30 - Boże bł. opiekę MB dla Antosia z ok. ur.
nia organizmu powstał, pobłogosławił współbraci i 18:30 - +Wiktoria i Wacław Andruszkiewicz
uklęknąwszy z wyciągniętymi ramionami, zatopił się
w modlitwie. W tej pozycji umarł.
9:00 - +Bolesław Krajewski (g.29)
Jego ciało zostało pochowane w osobnym grobie w
9:00 - +Janusz Domysławski
prezbiterium kościoła Bożego Ciała. Kiedy miejsce to
12:00 - +Halina 10r. śm. Antoni z r. Czajkowskich i Wasizasłynęło cudami, szczątki doczesne Stanisława przelewskich
niesiono do specjalnego sarkofagu, a w pierwszej
12:00 - +Anna Karycka w rocz. śm. o łaskę nieba
połowie XVII w. umieszczono we wspaniałym mauzo15:00 - za parafian
leum.18 kwietnia 1993 r Ojciec Święty Jan Paweł II
17:00 - Leszczewo: Msza o urodzaje
wynosił na ołtarze dwoje polskich zakonników s.
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Jan, Janina z r. Tomczyków i
Marię Angelę Truszkowską – założycielkę ZgromadzePoświatowskich
nia ss. Felicjanek i właśnie ks. Stanisława Kazimierczyka.
Odeszli do wieczności:
Na jego kanonizację przyszło nam czekać ponad 17
+Kazimierz Luty
lat. 19 grudnia 2009 roku papież Benedykt XVI podpi+Józef Bobrowski
sał dekret o cudzie za wstawiennictwem Stanisława
Zmarłych
polecamy Miłosierdziu
Kazimierczyka, co umożliwiło jego kanonizację 17
Bożemu
a Rodzinie i bliskim
października 2010 roku. Wspomnienie liturgiczne św.
składamy wyrazy współczucia.
Stanisława Kazimierczyka obchodzone jest 5 maja.

