
 Krzyżówka:  1. „Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz …” 2. Jemu chwała i moc na wieki 
wieków  3. Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi 
Obiecanej, święty prorok.  4. Twierdzą, że nie ma zmartwychwstania  5. Ci, którzy uznani 
zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym są … Bożymi  6. Dzieci tego świata 
żenią się i za mąż … 7. Jezus … na wszystkie pytania    8. Mojżesz  przeprowadził lud … 
przez pustynię do Ziemi Obiecanej  9. Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału              

w świecie przyszłym i w …  z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.         
10. Mojżesz  nazywa Pana Boga - Bogiem … 11 Ci, którzy uznani zostaną za godnych 
udziału w świecie przyszłym są równi …  12. Mojżesz  nazywa też Pana Boga - … Izaaka         
i Jakuba  13. Tylko …  do Boga, wracamy naprawdę do życia.  

Bóg daje każdemu łaskę 
wiecznego życia. Śmierć jest 
tylko bramą, przez którą 
przechodzi się dalej. Bóg nie 
powołuje do życia, które się 
kończy, ale które dalej trwa po 
śmierci ziemskiej. – Gdyby 
lekarze wynaleźli lekarstwo na 
śmierć – ludzie nie mogliby 
istnieć, byłoby ich za dużo                  
i podusiliby się. Śmierć jest 
koniecznością pójścia dalej.    
… [x J.Twardowski,  W świetle Ew.  

wyd:.    W drodze 05, s. 274]. *  
KTO JEST ZAWSZE BLISKO 
NAS?  - Pewnie mamusia, bo 
budzi dziecko na dzień dobry, 

kładzie spać i całuje na dobranoc.  Czasem razem z dzieckiem mówi pacierz. Wtedy jest 
blisko, bliżej i najbliżej. Czasem tatuś jest blisko, nawet jak pracuje w biurze i nie ma go              
w domu, to myśli  o dziecku. … Pewnie i babcia jest blisko. Babcia ma chore nogi, trudno 
jej chodzić  i opowiada, jak to było dawniej, kiedy nie było telewizora, radia, flamastrów … 
- Czasem pies jest blisko. Budzi dziewczynkę, łapie ją za nogę. – W przedszkolu są blisko 
inne dzieci: Antek, Stefek, Zosia z kolczykiem w jednym uchu. – Ale kto jest najbliżej? – 
Pan Jezus. – Pewien chłopiec powiedział mi: - Ja wcale nie widzę Pana Jezusa! Nie 

widzę ani w poniedziałek, ani w niedzielę, ani na wycieczce, ani na święta Bożego 
Narodzenia. Odpowiedziałem  mu: - Czy widzisz powietrze? Powietrze jest przy każdym              
z nas, a nie widać go… Pan Jezus jest tak niewidzialny jak powietrze. Wszystko to,                    
co dobrego mamy zrobić, On sam nam podpowiada, bo jest najbliżej nas.  [x J. Twardowski, 
Dziecięcym piórem t.1, Kraków 06, s. 17].                                 
Patriotyzm to miłość, a miłość to wierność w służbie. Ks. Piotr Skarga tak się modlił: 
Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom                          
i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków 
zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.                                     
MOJE POSTANOWIENIE:  Pomodlę się o pomoc dla tych, którzy upadają  w grzechach, 

aby zawierzyli  Matce Bożej swoje życie …  

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

 [gazetka do użytku wewnętrznego Parafii] 

Stanisława Biskupa 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 

Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umarłych, Jemu chwała i moc na wieki 
wieków! (Ap 1,5-6)  Łk 20,27-38                                    

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam 
przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego 
brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu 
braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak 
wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 
wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają,      
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa 
Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.                   

Życie jest większe od wszelkich naszych przemądrzałych spekulacji, od popularności, 
ideologii i misternie skonstruowanych systemów pojęć. Czasem wydaje się nam,                    
że żyjemy, a tak naprawdę spętaliśmy życie w sieć nazw. Cieszy nas ich brzmienie: 
profesor, prezes, gwiazda, zwycięzca. Niektórzy tak oderwali się od życia, że dopiero 
wzmianka w gazecie przekonuje ich, że zaistnieli. Tymczasem to „Bóg jest Bogiem 
żywych” i tylko wracając do Niego, wracamy naprawdę do życia. [O. W. Czwichocki OP, 
„Oremus” XI 2007, s. 54].

 Papież Franciszek - … Jeśli istnieje coś charakteryzującego świętych, to jest 

to ich prawdziwe szczęście. Odkryli oni tajemnicę prawdziwego szczęścia, które 
przebywa w głębi duszy i ma swoje źródło w miłości Boga. Dlatego święci są 
nazywani błogosławionymi. Błogosławieństwa są ich drogą, ich celem, ich 
ojczyzną. Błogosławieństwa są drogą życia, którą wskazuje nam Pan, abyśmy mogli pójść 
w Jego ślady. …. Chciałbym wśród nich podkreślić jedno: „Błogosławieni cisi”. Jezus mówi 
o sobie: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). To Jego 
portret duchowy, który ukazuje nam bogactwo Jego miłości. Łagodność jest sposobem 
bycia i życia, który przybliża nas do Jezusa i sprawia, że jesteśmy zjednoczeni między 
sobą. Sprawia, że odkładamy na bok wszystko, co nas dzieli i przeciwstawia nas sobie,             
a szukamy nieustannie nowych sposobów, by iść naprzód drogą jedności, podobnie jak to 
czynili synowie i córki tej ziemi … [Homilia podczas Mszy św. w Malmö, 1 XI 2016]. 

 

  1 x x x x x Ż  W   H x x x 

  2 x x C   Y  T  S   I x 

  3 x x x M  J    Z x x x x 

  4 S  D   E  S  E x x x x 

  5 D  I   M I x x x x x x x 

  6 x x x x W Y   O   Ą x x 

  7 x x x x O D  O  I  D  Ł 

  8 I  R   L A x x x x x x x 

  9 P   S  A   U x x x x x 

10 x x x x A B  A  A  A x x 

11 x x A   O   M x x x x x 

12 x x x B  G   M x x x x x 

13 x x x W  A  A   C x x x 

mailto:swstanislaw_bm@o2.pl
http://www.stanislaw-bm.pl/


Jan Paweł II  - … Wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie 

podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. (…) 

Budujcie dom (...) waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus 
(...) żyjący w swym Kościele, Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.       - 
(Pelplin, 6 czerwca 1999).                                                       

Stefan Kardynał Wyszyński   -  Każda miłość musi być próbowana                                           

i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody - zwycięskiej radości.  Każda 
miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek ... Jeśli więc miłujemy naprawdę, 
trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja  z niewiastami  i ufajmy! Skończy 

się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli! - [Warszawa, 28.III. 

1965] Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go 
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio –Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  – … Człowiek jest istotą nieśmiertelną, chociaż każdy 

musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym etapem, punktem zwrotnym w dziejach 
człowieka, który kończy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna drugi, nieznany. Tylko 
jeden jedyny Chrystus definitywnie przeszedł śmierć, zwyciężył ją i wrócił z jej królestwa. 
… - Czego zatem uczy Chrystus? Że na pewno istnieje przyszły świat i powstanie                            
z martwych. A więc ludzkie pragnienie nieśmiertelności nie jest tylko mrzonką i wymysłem 
marzycieli, lecz faktem. - Czy wierzę - że śmierć jest faktem bezwzględnie jednorazowym, 
czyli że teoria reinkarnacji jest sprzeczna z objawieniem Chrystusowym. Każdy człowiek 
żyje tylko jeden jedyny raz i właśnie to życie decyduje o naszej wieczności. Dlatego 
jesteśmy w sposób absolutny odpowiedzialni za to, jak to życie wykorzystamy. …                          
- Czy  ufam, że po  zmartwychwstaniu otrzymamy zupełnie inne, nowe życie - wolne                        
od doczesnych ograniczeń, trosk i ułomności. Miłość odzyska swój pełny, duchowy kształt 
i harmonię.  Będziemy także mogli oglądać Boga twarzą w twarz – jak aniołowie. … Bóg 
jest Bogiem żywych, więc na pewno zatroszczy się o pełnię życia dla nas. …                                        
Czy cierpliwie czekam, na to, co Bóg dla mnie przygotował?  - Czy w chwili obecnej 
zastanawiam się  jak żyć, żeby podobać się Bogu, żeby iść Jego drogą, która zaprowadzi 
nas do wieczności?  - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, 

aby mówić Mu o przeżyciach,  które rodzi   w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu:  Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga (Ps 17)                                                                 

IV– Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: Strzeż mnie jak źrenicy oka, skryj 
mnie w cieniu Twych skrzydeł. (Ps 17)  [z: Ks. Mariusz Pohl,  http://mateusz.pl/czytania/].  
KALENDARIUM cd.:                                                 

11. XI. – pt. – Narodowe Święto Niepodległości. - 98. Roczn. Odzyskania 
Niepodleglości przez Polskę. Upragniona WOLNOŚĆ nadeszła po 123 latach życia 
pod zaborami.  'Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską                         
a Polak Polakiem.'(A. Mickiewicz).                                               
11. XI. – pt. –  św. Marcina z Tours, biskupa - (316-397) jako młody żołnierz spotkał 

zimą  żebraka. Oddał mu połowę żołnierskiej opończy. Po tym zdarzeniu zobaczył we śnie 
Chrystusa odzianego w jego płaszcz … Św. Marcin pokazywał, że sztuka służby bierze 
początek ze „wsłuchania się” w potrzebę drugiego człowieka.                     

12. XI. – sb. – św. Jozefata Jana Kuncewicza, biskupa i męczennika - (1580-1623), 

mnich obrządku wschodniego, biskup unicki. Oddał swoje życie za jedność w Kościele. 
Miał dar zjednywania- mówiono o nim: „Duszochwat” - [O. P. Włodyga OSB,  XI.11, s. 66]                 

                      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

                     XXXII Niedziela zwykła     
              06 XI 2016r.  

1. Dziś, po Sumie, będzie wystawiony Najśw. Sakrament do publicznej adoracji.  

O g. 15.00 Koronka do Mił. Bożego. Adorację zakończy wspólne nabożeństwo o g. 17.15 
 
2. Jutro I poniedziałek m-ca. O g. 7.30 comiesięczna Msza św. zbiorowa za Zmarłych. 
 
3. W środę Kościół obchodzi święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

Bazylika na Lateranie pw. Św. Jana to Katedra Biskupa Rzymu, czyli Ojca Świętego – 
jeden z  najstarszych kościołów miasta Rzymu. Pamiętajmy w naszych jutrzejszych 
modlitwach o Ojcu św. Franciszku. 
 
4. W  piątek, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy tego 

dnia o wywieszeniu flagi narodowej na naszych domach, balkonach, albo choćby w oknie. 
Msze św. będą sprawowane o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. O g. 930  będzie Msza św.                            
w intencji Ojczyzny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Tego dnia możemy spożywać 
potrawy mięsne - Biskupi polscy udzielili dyspensy od zachowania piątkowego postu. 
 
5. W przyszłą niedzielę o g. 16.00 nie  będzie oddzielnej Mszy św. inicjacji 
eucharystycznej.  
 
6. W następną niedzielę będzie zbiórka ofiar do puszki na cele „Caritas”.  
 KALENDARIUM:                                
 01. XI. – 8 .XI. – OKTAWA UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – czyli przedłużenie 

świętowania uroczystości do okresu ośmiu dni. To „jeden wielki dzień świąteczny”, w 
którym nawiedzamy cmentarze i modlimy za naszych bliskich zmarłych, a także tych, 
którym nikt nie zapalił światła. ODPUST ZUPEŁNY, który możemy uzyskać ofiarowujemy 
w intencji dusz  w czyśćcu cierpiących.                                         
09. XI. – śr. – Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - kościoła biskupa 

Rzymu. Przypomina nam ono o obecności Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Rocznica 
ta ukazuje budynek kościelny jako dom modlitwy i miejsce naszego uświęcenia.                              
To właśnie tutaj celebrowane są wszystkie sakramenty, które jednoczą nas z Chrystusem.                         
Dziękujmy Bogu za dar Jego bliskiej obecności pośród swojego ludu                                           

10. XI. – czw. – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła   -  (ok. 400-

461) Bronił wiary, zwalczał herezję Pelagiusza, który głosił, że Chrystus wcale nie 
przyniósł odkupienia z grzechów. Odrzucał też naukę Nestoriusza, który twierdził,                              
że w Jezusie mieszkały dwie osoby. Dzięki jego interwencji Kościół lepiej zrozumiał,                         
że Jezus stanowi jedną Osobę o dwóch naturach – boskiej i ludzkiej. Św. Leon stawał też 
w obronie mieszkańców Italii i Rzymu. W 452 roku nakłonił Hunów do odwrotu, a w trzy 
lata później wyjednał u wodza Wandalów rezygnację z planów spalenia Rzymu.  [H. 

Kaczmarek OP, „Oremus” XI 2008, s. 51]. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosiernym na dusze w czyśćcu cierpiące (…) Błagam Cię przez bolesną mękę 

Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, 
okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz 
na nie inaczej, jak tylko przez  rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy,    
że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. (św. Faustyna, Dz. 1227).                                                        
Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. (Ps 145).     


