
 „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie … ale powiedz (tylko) słowo,                 
a będzie uzdrowiona dusza moja”.                                 
Uzupełnij: 1. „… słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”. 2. Tak Bóg … świat,     że dał 

swojego Syna Jednorodnego  3. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie … 4. „Powiadam 
wam: Tak … wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”.5. Sługa pewnego setnika, … przez 
niego ceniony, chorował  6. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę 
… 7. Setnik prosił, żeby Jezus …i uzdrowił mu sługę.  8. „Panie, nie jestem godzien, abyś 
… do mnie” 9.  Gdy Jezus to … zadziwił się. 10. „Godzien jest (setnik), żebyś mu to 
wyświadczył, kocha bowiem nasz naród i sam … nam synagogę”11. A gdy wysłani wrócili 
do domu, zastali sługę …  12. Boga i Jego łaskę przyzywa jedynie autentyczna … 

Chyba ze wszystkich … 
ewangelicznych postaci 
setnik – żołnierz nie 
blaszany, nie malowany, 

ale autentyczny,  
dowodzący setką  

żołnierzy, z orzełkiem 
rzymskim, z błyszczącymi 
guzikami, najbliższy jest 
naszemu sercu. – Do Pana 
Jezusa przyprowadziła go 
miłość do człowieka. Nie 
do własnego dziecka, 
żony, narzeczonej, matki, 

ale do służącego kopciuszka. -   Nie oprawiamy go w złote ramy, nie palimy 
przed nim świec cienkich i grubych, nie biegamy do parafii pod wezwaniem 
świętego setnika, nie znamy jego imienia. Nieznany żołnierz, ale bez grobu.  
 Nie ma w Ewangelii grobu nieznanego żołnierza. Żołnierz ewangeliczny 
wciąż żyje, podpowiada papieżom, kardynałom, biskupom, wszystkim księżom               
i wiernym po kolei słowa przed komunią świętą. Święty sufler, który nie był 
żydem, nie znał Biblii, podpowiada ludzkiej duszy, co ma mówić.   
„Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój …                          
lecz powiedz (tylko) słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”.                          

Tak powiedział setnik. Ani święty, ani anioł. Bardzo podobne słowa wypowiadamy przed 
przyjęciem komunii świętej. Ośmielają nas. Świadomość naszej niegodności, poczucie 
winy i wiara w to, że można budować tylko na łasce Bożej, dają nam odwagę, kiedy 
zbliżamy się do stołu Pańskiego. Aniołowie nie przyjmują komunii świętej – tylko 
grzesznicy.  Powiedział mi kiedyś niewierzący: „Gdybym wierzył, to szedłbym do 
tabernakulum na klęczkach”. – Jak często nie doceniamy ludzi spoza Kościoła. Czasem 
bardziej niż my wiedzą, co znaczy wierzyć.  [ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii,               
s.218-219] .                                                  
MOJE POSTANOWIENIE:  Pomodlę się o to, aby na nowo wejść na drogę do świętości – 
Odważnie, z ufnością, pokładając nadzieję w łasce … drogą „małych nawróceń” … 

Kancelaria  Parafialna    e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

[gazetka do użytku wewnętrznego Parafii] 

 

Stanisława Biskupa Męczennika na Woli;     
01-244 Warszawa; ul. Bema 73/75,                                        

Kancelaria  Parafialna  czynna: poniedziałek – piątek                                               
godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30; tel. 22 632 38 00 

 Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego; każdy, kto w Niego 
wierzy, ma życie wieczne. (J 3,16) Łk 7,1-10                             
Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do 
Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował      
i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę 
żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa            
i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha 
bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się            
z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: 
„Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego 
ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo,             
a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą 
żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« – a przychodzi;                 
a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się                     
i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej 
wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali 
sługę zdrowego.                                                    

„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie” – te słowa setnika na zawsze 
wpisano do liturgii. Zadziwia to, że uczymy się pokory i właściwej postawy wobec Pana 
Jezusa od kogoś obcego, kto nie był Jego uczniem, a w dodatku nie był Żydem,                      
ale rzymskim żołnierzem. Okazuje się, że działanie łaski nie ogranicza się do tego,                   
co poświęcone, kościelne albo po prostu „nasze”. Boga i Jego łaskę przyzywa jedynie 
autentyczna pokora. [Tomasz Zamorski OP, „Oremus” czerwiec 2013, s. 9].

 

 Ojciec św. Franciszek  -   Świętości nie można kupić ani dać komuś                           
w prezencie … Osiągamy ją na drodze codziennego życia … - Droga                   
ku świętości zakłada odwagę. … Królestwo Boże należy do tych, którzy 
z odwagą idą naprzód popychani nadzieją … „Pokładajcie całą nadzieję                
w łasce”. … Jakże jest piękny … 11 rozdział Listu do Hebrajczyków. Czytajcie 
go! Opowiada o drodze naszych ojców…  A o naszym ojcu Abrahamie powiada: 
«Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie». Ale z nadzieją”. - Ostatnim elementem 
podążania drogą świętości jest nawrócenie. … Apostoł przestrzegał uczniów, by 
„nie stosowali się do swych dawniejszych żądz”. Popycha on ich do wytrwałej 
przemiany serca, do stałej, codziennej przemiany wewnętrznej …                          
„Małe nawrócenia”. Jeśli uda ci się nie obmówić kogoś, już jesteś na dobrej 
drodze ku temu, by stać się świętym. To takie proste! … Żadnych wielkich rzeczy 
i umartwień. Droga do świętości jest prosta. Nie wracaj wstecz, ale zawsze                    
idź do przodu. I to mężnie”. [Źródło: 24 V 2016, Radio Watykańskie]. 
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  Św. Jan Paweł II  - zawierzam Najświętszej Maryi wasze dzieci, aby stały się 

prawdziwymi chrześcijanami  i zawierzam Maryi także was … abyście zawsze 
umieli przekazywać dzieciom miłość, której potrzebują, aby mogły wzrastać                          
i wierzyć. (Homilia, 13.I.1902)    Stefan Kardynał Wyszyński –   Pamiętajcie, nowa 

Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! …  Nie może być Ojczyzną ludzi bez 
wzajemnej czci jedni dla drugich …. [Kobyłka, 8.IX. 1970]. )        

         Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla 
ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:      "Co Bóg 
mówi do mnie?"- i proś o doświadczenie miłości Trójcy Świętej.  – Setnik szanował 

człowieka, to pierwszy znamienny rys jego serca. W pogańskim świecie rzadko kiedy 
otaczano szacunkiem drugiego człowieka, a prawie się to nie zdarzało w odniesieniu do 
sługi. Setnik w obliczu choroby swego podwładnego czyni wszystko, na co go stać, by 
ratować go od śmierci. Szacunek ten zyskał mu przyjaciół. Setnik umiał współżyć z ludźmi, 
umiał współtworzyć świat przyjaźni. W godzinach czuwania przy chorym słudze przyjaciele 
są z nim. Ich też wysyła do Jezusa z prośbą, by nie wchodził pod dach jego domu, lecz 
powiedział tylko słowo, a jego sługa zostanie uleczony. To pełne miłości i szacunku 
odniesienie do ludzi otwiera serce setnika na działanie łaski. - Drugim przymiotem serca 
setnika była jego religijność. On sam zbudował Żydom synagogę, czyli dom modlitwy. 
Cenił nie tylko człowieka, lecz i wartość religii. …To znak, że nawet w wojsku jest możliwe 
zachowanie prawości sumienia … Szukamy czasem przyczyn słabości swojej wiary. 
Zastanówmy się: - czy zawsze odnosimy się z szacunkiem do ludzi, zwłaszcza zależnych 
od nas? - Co czynimy, gdy znajdują się w prawdziwej potrzebie? - Czy stać nas na troskę 
o nich według miary owego setnika?  - Czy cenimy wartości religijne? - Jaki jest nasz 
udział w budowie czy przyozdabianiu domów modlitwy? - Czy znamy swoje własne 
miejsce w świecie? …                                                                                        
- III - Actio/oratio: - Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, 

które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc 
modlitwa: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy (Ps 117)   

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 

ukojenia w Bogu. Uwielbiaj Trójcę Świętą w różnych porach dnia: Całemu światu głoście 
Ewangelię. (Ps 117) -   [z: x E. Staniek, Pochwała oficera].                       
KALENDARIUM:                                                                                              
01 CZERWCA - Dzień Dziecka - ustanowiony w 1954 przez Zgrom.Ogólne ONZ. 

Wszystkim dzieciom naszej Parafii składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia 
Dziecka, polecając je Bożej Opatrzności!                                           

02 CZERWCA - śr. - Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika -   

Benedyktyn; -  zginął na misji w 754 roku wraz z 52 towarzyszami w dzień Zesłania Ducha 
Św. Całe życie wsłuchiwał się w słowo Boże. Ufamy, że święci męczennicy orędują za 
nami, abyśmy nie zmarnowali daru zbawienia                                                  
03 CZERWCA - pt. - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa -                               

Bóg w Chrystusie ukazał nam swoje Serce. Objawił nam swoją miłość przez to, że Jego 
Syn „umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. On, Dobry Pasterz, nieustannie 
szuka swych owiec… Nikt nie jest przez Niego zapomniany, porzucony.                                        
[W. Skóra MIC, „Oremus” VI  07].                                                                                                                    

04 CZERWCA - sb. – Wsp. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny -                        

W niepokalanym sercu Maryi odnajdujemy całą gamę ludzkich uczuć: radość z Bożego 
wybrania, … cierpienie u boku ukrzyżowanego Syna. Jej wielkość polega jednak na tym, 
że potrafiła w życiu opierać się nie na uczuciach, ale na wierze w słowo Boga.  

                             OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

     . .  .                      IX Niedziela zwykła     

                                          29 MAJA 2016 r.                                                 

1. Dziś o godz. 17.15 Nieszpory o Najśw. Sakramencie, po nich litania                               
i procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zachęcamy do uczestnictwa. 
2. Przypominamy, że  do czwartku trwa oktawa Bożego Ciała, podczas której 
nie ma oddzielnych nab. majowych. Spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00 
połączonej z Nieszporami. Po Mszy św. Litania i procesja eucharystyczna wokół 
kościoła. Zachęcamy do uczestnictwa. W czwartek, na zakończenie oktawy,                    
po procesji błogosławieństwo wianków z kwiatów i ziół. 
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i I sobota m-ca.                                          
- W czwartek o g. 15.00 wystawieniem N. Sakramentu rozpocznie się adoracja                
w intencji Kościoła i kapłanów. Adoracja potrwa do Mszy św. wieczornej. 
- W I piątek, 3 czerwca, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.  Tego dnia nabożeństwo czerwcowe już normalnie. Msze św. jak 
w dzień  powszedni. W piątek z racji przypadającej uroczystości nie obowiązują 
nas przepisy  postne.   
Spowiedź rano od 6.30 i popołudniu od 16.30. O g. 17.00 Msza św. dla dzieci.   
 Nab. czerwcowe będzie wyjątkowo bezpośrednio po Mszy dziecięcej                                
ok. g. 17.30. 
-  Natomiast w sobotę Kościół wspomina Niepokalane Serce Maryi.                                             
Msze św. ku czci Serca Maryi będą o g. 6.30 i 7.30. 
4. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która wyłożona jest przy 
ołtarzu     św. Teresy, przy zakrystii. 
5. Informujemy, że za dwa tygodnie, w niedzielę 12 czerwca, główna                                   
Msza św. południowa, w związku z Jubileuszem Ks. Prałata, będzie sprawowana 
wyjątkowo o godz. 12.00. 
KALENDARIUM cd.:                                                                
31 MAJA - wt. - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Święto to kończy 

miesiąc maj, poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Maryja natychmiast                                     
po zwiastowaniu i obietnicy stania się Matką Syna Bożego wyrusza w góry, aby służyć 
swej kuzynce Elżbiecie. Przyjęcie Jezusa do swego życia prowokuje do otwarcia na 
bliźnich. Dobro zawsze udziela się na zewnątrz ... [x J. Januszewski, „Oremus” V 2008, s. 138].  

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.   

 Każde dziecko to wielki i ważny świat. Dwoje dzieci - to trzy 
wielkie światy. Troje dzieci - to wcale nie jeden plus jeden, plus 
jeden. To więcej: pierwsze i drugie, pierwsze i trzecie, drugie                     

i trzecie i cała trójka razem: łącznie więc siedem wielkich światów. Niechęć, 
bójka, miłość, pomoc, przysługa, radość  i smutek. Oblicz sam, ile światów ma                 
w swym posiadaniu 10, 20, 30 dzieci. Bez ich pomocy nie możesz poznać tych 
światów i nie uda ci się praca wychowawcza … (Credo pedagogiczne Janusza Korczaka)  
  


