
Tydzieo obowiązywania: 1 - 5 czerwca 2020 
 
Katecheza 17 (54 w podręczniku) 
Temat: Uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa 
Cel: Ukazanie prawdy o obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
 
Boże Ciało to uroczystośd liturgiczna ku czci Najświętszego  Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą obchodzimy w pierwszy 
czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. To czas kiedy biorąc udział w procesji, oddajemy cześd Panu Jezusowi  
obecnemu w Eucharystii niesionemu w monstrancji przez kapłana oraz publicznie wyrażamy swoją wiarę.  
"A gdy oni jedli , Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieostwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: <<Bierzcie i 
jedzcie, to jest Ciało moje>>. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: <<Pijcie z niego 
wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów>>". 
Tymi słowami w Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Z miłości do ludzi pozostał z nami w 
naszych świątyniach pod postacią chleba. 

NIE PRZESYŁAMY NIC DO SPRAWDZENIA. 
 
Katecheza 18 
Temat: Święty o. Stanisław Papczyoski – Święty z Góry Kalwarii 
Cel: Zapoznanie z życiorysem św. Stanisława Papczyoskiego 
 
Stanisław Papczyoski urodził się 18. 05.1631r.w Podegrodziu. Był synem Tomasz Papki – kowala i Zofii. Ochrzczony 
został imieniem Jan, które później zmieni. 
Od wczesnej młodości wyróżniał się wielkim nabożeostwem do Opatrzności Bożej, Męki Paoskiej, Najświętszego 
Sakramentu, Najświętszej Maryi Panny,  był też gorącym orędownikiem modlitwy za dusze czyśdcowe. 
Po ukooczeniu nauki wstąpił do zakonu pijarów z powodu maryjnego charakteru tego zgromadzenia. W 1656 r. złożył 
śluby zakonne, a 12 marca 1661r. Otrzymał święcenia kapłaoskie z rąk biskupa Stanisława Tarnowskiego. 
Pracował jako kaznodzieja, moderator bractwa Matki Bożej Łaskawej, prefekt w kolegium, był też cenionym 
spowiednikiem. 7 czerwca 1670 r. napisał do Stolicy  
 Apostolskiej o zwolnienie ze ślubów zakonnych. Stanisław Papczyoski stał się kapłanem diecezjalnym. 
Wkrótce za pozwoleniem biskupa poznaoskiego Stefana Wierzbowskiego i za wiedzą nocjusza, przywdział biały habit 
zakonny przed cudownym obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej -  tworząc pierwszy męski zakon klerycki na 
ziemi polskiej – zakon marianów. 
24. 10. 1673 r. zobowiązał zakonników do ścisłej reguły, poprzez przestrzegani milczenia, publicznego biczowania, 
zakaz posiadania pieniędzy i życie w klauzurze. 
30.04.1677 r. założył drugi dom zakonny w Nowej Jerozolimie (Góra Kalwaria). 
22. 11.1677 r. marianie otrzymali kościół  Wieczerzy Paoskiej. 
Niebawem przebywający  w Nowej Jerozolimie król Jan III Sobieski wystawił 2 czerwca 1679r. Dokument 
potwierdzający nadane wcześniej przywileje. 
21 września 1699 r. zakon marianów uzyskał aprobatę od Stolicy Apostolskiej, po przyjęciu Reguły 10 Cnót 
Najświętszej Maryi Panny i agregacji do Zakonu Braci Mniejszych. 
Ojciec Stanisław Papczyoski zmarł 17 września 1701 r. - pochowany został pod podłogą kościoła Wieczerzy Paoskiej w 
Górze Kalwarii. 
16 września 2007 r. o. Stanisław został ogłoszonym błogosławionym, a 5 czerwca 2016 został ogłoszony świętym. 

NIE PRZESYŁAMY NIC DO SPRAWDZENIA. 
 


