
Alleluja! Alleluja!  Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi 

naszemu, śpiewajcie. (Ps 47)                        

Uzupełnij: 1. Idźcie i … wszystkie narody. 2. Jestem z wami aż do … świata                     
3. Ja jestem z wami przez … dni.  4. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie                               
i odpuszczenie grzechów … narodom. 5. Oto Ja ześlę na was … mojego Ojca. 6. Jezus, 

po zmartwychwstaniu wszedł do chwały Ojca, nie oglądając się na dotychczasowe … 
życie. 7. Uczniowie z wielką radością wrócili do …  8. Jezus … uczniów ku Betanii.                       
9. Wy zaś … w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.  10. Dzisiejsza 

uroczystość ma nam … że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy też obywatelami nieba. 
11. Jezus, kiedy błogosławił uczniów, rozstał się z nimi i został … do nieba. 

- Słowem „świadek”                      
w języku prawników 
określa się tego, kto 
stwierdza, że widział to,              
o czym świadczy                 
i przy tym był. Prawdziwy 
chrześcijanin świadczy              
o obecności Chrystusa              
w Kościele i w swoim 
życiu. – Takim świadkiem 
jest każdy święty –                    
a może nim być każdy              
z nas. Świadczyć trzeba 
do samego końca.                    

Nie zniechęcać się – nawet gdyby to było bardzo dla nas trudne. W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa być świadkiem Chrystusa – znaczyło tyle samo, co być męczennikiem. 
Nie chodzi tu jedynie o śmierć męczeńską. Nieraz trudniej jest świadczyć o obecności 
Jezusa w naszym codziennym życiu: w beznadziejnej chorobie, kalectwie, pośród 
nękających co dzień przykrości.  [W świetle Ewangelii, x J. Twardowski, s. 284];                          
                                                                                

8 września 1253, w bazylice świętego Franciszka w Asyżu, Stanisław został               
kanonizowany przez papieża Innocentego IV. - Uroczystość podniesienia relikwii 

Świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja 1254 roku.               
- W roku 1963 papież Jan XXIII ustanowił świętego Stanisława, wraz ze Świętym 

Wojciechem i NMP Królową Polski, pierwszorzędnym Patronem Polski. Jest również 
patronem Gniezna (razem ze św. Wojciechem) i Krakowa (wraz ze św. Florianem). Jest 
patronem archidiecezji krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji 
kieleckiej, płockiej, sandomierskiej i tarnowskiej                             
- Król Władysław II Jagiełło przypisywał zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem 
wstawiennictwu Św. Stanisława; - Zygmunt I Stary uznał go za swego patrona.                              
- Jan Paweł II nazwał św. Stanisława biskupa-męczennika - "patronem chrześcijańskiego 
ładu moralnego".                                                            
Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa                               
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o nadzieję i radość oraz abym umiał(a) wypełniać 

Boże przykazania i bronić wiary tak jak św. Stanisław … 

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   

9 V – PN. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA - MĘCZENNIKA                                    
SUMA ODPUSTOWA O GODZINIE 18.00.                                                                             

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA I MODLITWY 

 Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni,                    

aż do skończenia świata. (Mt 28)  Łk 24,46-53                                      
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał           
i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie                 
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.                  
Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.                 
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem 
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy                          
ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali                
Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali                    
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.                 

Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie powrotem do 
ziemskiego życia. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania 
się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego 
wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc 
mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.                                                           
[Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 170].  

    Ojciec św. Franciszek  – Prawdziwy chrześcijanin nie znieczula swego bólu,                      

lecz przeżywa go w nadziei, że Bóg da mu radość, której nikt mu nie odbierze…              
To jest to, co mogą sprawić razem radość i nadzieja w naszym życiu, kiedy 
jesteśmy w udręce, kiedy mamy problemy, kiedy cierpimy. To nie jest znieczulenie. 
Ból przeżywany z radością i nadzieją otwiera drzwi do tego, by cieszyć się nowym 
owocem. Ten obraz przedstawiony przez Pana ma nam bardzo pomóc w trudnościach, 
często nieprzyjemnych, złych, które sprawiają, że zaczynamy wątpić w naszą wiarę.                 
Ale z radością i nadzieją idziemy do przodu, bo po takiej burzy powstaje nowy 
człowiek, tak jak u kobiety, która rodzi. A Jezus mówi, że ta radość i nadzieja jest 
trwała i nie przemija … Radość czyni nadzieję silną, a nadzieja rozkwita w radości.                
I w ten sposób idziemy dalej. Ale przeżywamy je obie razem, z takim nastawieniem, 
jakie daje nam Kościół: te dwie cnoty chrześcijańskie wskazują nam, jak wyjść poza 
siebie samych. Człowiek radosny nie zamyka się w sobie. Nadzieja tam cię 
zaprowadzi; …  [z kaplicy Domu św. Marty: nadzieja otwiera na radość życia, 06 V 16].  
Stefan Kardynał Wyszyński –  „Człowiek Boży zawsze budzi nadzieję!  We wszystkich 
ludziach smutnych, zgorzkniałych i zwątpiałych pogłębia wiarę w słodką, Bożą 
Opatrzność.” [2 Kromka Chleba 28].             Św. Jan Paweł II - Zanim stąd odejdę, proszę 

Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli              
z wiarą, nadzieją  i miłością”  - (Gniezno, 3 czerwca 1979 r.) 
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Życzymy wszystkim naszym Parafianom i drogim Gościom,                                         
aby nasz Patron Św. Stanisław Biskup wypraszał obfitość Bożych Łask                     

dla każdej i każdego z Was. Obyście za przykładem naszego Patrona  mężnie 
wyznawali naszą wiarę i zawsze stawali w jej obronie.                                            
Niech Jego przemożne wstawiennictwo i orędownictwo towarzyszy                           

nam wszystkim każdego dnia.                                                                                                         
Od Ołtarza Św. Stanisława  Biskupa i Męczennika                                                                                                     

przesyłamy Wam -  Kochani nasze pasterskie błogosławieństwo! 

                          Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla 
ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio –  Wspominamy moment z życia Chrystusa po 

zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny z Apostołami                   
i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można 
Chrystusa dziś spotkać? … Przecież od tego spotkania zależy szczęście chrześcijanina… 
Moje szczęście … Czy uważam, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo 
daleko? -  że Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości? … - 
Czy uważam, że chcąc spotkać się z Chrystusem, trzeba albo umrzeć, albo czekać, aż On 
po raz drugi przyjdzie na ziemię? - To bardzo bolesne rozdarcie… i bardzo poważny błąd, 
bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Pozostał z nami. Przestał się ukazywać, 
zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów …                        
- A może o tym dobrze pamiętasz i  odkrywasz Chrystusa we wszystkim, co Cię otacza,                    
i we wszystkim, co przeżywasz? … - Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywasz 
Go w pięknie przyrody, … w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki do dziecka,                      
w każdej ludzkiej przyjaźni, w dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji,                       
w jakiej jesteś?...  - Może odkrywasz, że chociaż Ziemia jest pod naszymi nogami,                         
to niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim 
dostrzec … 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 słowami Ewangelii: Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada 
na swym świętym tronie.   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: 
Pan wśród radości wstępuje do nieba. (Ps 47)   [z: Niebo w sercu, Ks. Edward Staniek].

 Modlitwa do Św. Stanisława Biskupa i Męczennika:                                  
"O błogosławiony Stanisławie, pasterzu krakowskiego ludu, którego oznaki zwycięstwa 
głośne są w całej Polsce, albowiem z łaski Chrystusa Pana groźne znikają choroby: 
dostojny męczenniku, wstaw się za nami, którzy dziś obchodzimy Twoją uroczystość".                         

KALENDARIUM cd.:                                                                                 
13 V – pt. – o godzinie 17:19 - podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra                         

w Rzymie dokonano zamachu na życie św. Jana Pawła II.                                                                      
14 V – sb. - Wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego - zapraszamy chętnych                  

do modlitewnego czuwania. Czuwanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 19.00.                              
14 V – sb. - Święto św. Macieja Apostoła - Bóg, znając serca wszystkich, wybiera sobie 

uczniów. Kogo powołuje, ten przejęty miłością, zaczyna się jej poddawać i przynosi owoc. 
Tak stało się z Maciejem. Gorąca modlitwa Apostołów poprzedziła jego wybór na miejsce 
zdrajcy... [x J. Januszewski, „Oremus” V 2008]. 

                Alleluja! Alleluja! Alleluja!     

     .                    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

     . .  .      Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   

     08 MAJA 2016 r.           

1. Dziś, na zarządzenie Episkopatu Polski, w całej Polsce prowadzona jest zbiórka                       
na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Ekwadorze. Pomoc będzie przekazana                              

za pośrednictwem naszych misjonarzy pracujących w tym kraju. „Bóg zapłać” za wszelkie 
wsparcie! W związku z tym kwesta Zespołu Caritas odbędzie się w przyszłą niedzielę. 
Również dziś przypada II niedziela m-ca. Nie będzie spotkania Żywego Różańca. 

Tajemnice różańcowe członkowie wymienią indywidualnie, a w ramach spotkania 
formacyjnego, obowiązkowe uczestnictwo w nab. majowym. 
2. Jutro, 9 maja, przypada liturgiczna uroczystość Św. Stanisława Biskupa 
Męczennika, Jest to uroczystość odpustowa naszej parafii. Msze św. tego dnia będą                            

o godz. 6.30, 7.30, 9.00 i suma odpustowa z procesją o 18.00. Zapraszamy wszystkich                   
do wspólnego świętowania i modlitwy! 
3. Trwa Nowenna do Ducha Św. przed uroczystością Zesłania Ducha Św. Nowenna 

odbywa się podczas nabożeństw majowych codziennie o godz. 17.15. 
4. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie młodzieży przygotowującej się                              

do sakr. bierzmowania. 
5. W tym tygodniu w piątek, 13 maja, Kościół wspomina NMP z Fatimy. Jest to również 

rocznica zamachu na życie Św. Jana Pawła II. Zachęcamy do oddania czci tego dnia 
Matce Bożej poprzez uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwie majowym, zwłaszcza,                   
że św. Jan Paweł II był Jej wielkim czcicielem. Również w piątek o godz. 16.00 odbędzie 
się próba dzieci przed I – wszą Komunią Św. 
6. W sobotę, 14 maja, Kościół Warszawski obchodzi uroczystość NMP Łaskawej, 
głównej Patronki stolicy. Matce Bożej Łaskawej będziemy oddawać cześć na Mszach 

św. o g. 6.30 i 7.30. 
7. W sobotę, 14 maja wieczorem, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 

zapraszamy chętnych do modlitewnego czuwania razem z Rodzinami Nazaretańskimi. 
Czuwanie rozpocznie Msza św. o godz. 19.00. Zakończenie Apelem Jasnogórskim                           
o 21.00. Zachęcamy do uczestnictwa. 
8. Z duszpasterskiego obowiązku przypominamy, że w następną niedzielę, uroczystością 

Zesłania Ducha Świętego, kończy się okres Spowiedzi i Komunii Św.  wielkanocnej. 
9. Za tydzień, 15 maja, ofiary składane na tacę przeznaczone są na fundusz związany                      

z kosztami organizacyjnymi ŚDM w Polsce. 

KALENDARIUM:                                                                                 
9 V – pn. - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika – z nadzieją patrzymy 

na zwycięstwo, jakie odniósł Bóg w biskupie Stanisławie (1030-1079). Żadne utrapienie, 
ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo ani jakiekolwiek inne zło nie musi 
nas pokonać dopóki tylko należymy do owczarni Chrystusa …                              

13 V – pt. – Wsp. NMP z Fatimy - Prośby Matki Bożej z Fatimy: "Przyszłam upomnieć 

ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie 
odmawiają różaniec i pokutują za grzechy"... Radykalnie zmień swoje życie: »odstąp od 
złego, czyń dobrze!«. … Każdy dziesiątek kończ Modlitwą Anioła z Fatimy: »O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie 
dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
miłosierdzia«". Podejmij nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.                                


