Hasła: 1. „Niech się nie … serce wasze”
2. „… w Boga? I we Mnie wierzcie”.
3. „To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie …”
4. Jezus rozmawiał ze swoimi … 5 . „Ja go wskrzeszę w dniu …” 6. „Przyjdę …
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” . 7. „W domu Ojca
mego jest … wiele” 8. „Gdyby tak nie było, to bym wam …” 9. „… drogę, dokąd Ja idę.”
10. „Odezwał się do Niego …: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz”. 11. „Nikt nie
przychodzi do Ojca … jak tylko przeze Mnie”. 12. „Ja jestem drogą i prawdą i …”.
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Kiedy
obchodzimy
rocznicę
śmierci
świętego, mówimy, że
są to jego narodziny
dla Boga. Człowiek,
który żyje na ziemi,
choćby
był
najszczęśliwszy,
zawsze jest trochę
samotny, bo człowiek
człowiekowi
nie
wystarcza.
Śmierć
ratuje od samotności,
gdyż
pogrąża
jest oddawaniem czci nie
„Niech będzie uwielbiony

człowieka w Bogu. Bóg jeden wystarczy. Kult świętych
ludziom, ale Bogu objawiającemu się w nich na ziemi.
Bóg w swoich aniołach i swoich świętych”. [x Jan Twardowski,

Kalendarz 2014

z Księdzem Twardowskim].

Jezus budził świadomość istnienia Boga i duszy, która przeżyje słabnące ciało, uczył
miłości większej od zakochania się. Uczył odpowiedzialności za drugiego człowieka,
miłości, która trwa do końca życia. Jeśli ktoś lubi kogoś tylko do pewnego czasu, to
właściwie jest dla niego niedobry. Ciekawe, że Jezus pragnie dla nas i poprzez nas uczyć
miłości. Pragnie poprzez nas kochać wszystkich, ale przede wszystkim tych, którzy
sami do Niego nie mogą trafić. – Rozmaicie działamy na ludzi. Niektórych odpychamy,
denerwujemy, dla niektórych jesteśmy obojętni jak zeszłoroczny śnieg. Są jednak tacy,
którzy garną się do nas, choćbyśmy byli jak straszydła … Stale chcą z nami rozmawiać
i nasze słowo … do nich dociera głęboko i dotyka dna. …
[x J. Twardowski, W świetle
Ewangelii, wyd. W drodze 2005,

s. 95

KKK – 1878 - Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg.
Istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a braterstwem, jakie ludzie
powinni zaprowadzić między sobą, w prawdzie i miłości 1 . Miłość bliźniego jest
nieodłączna od miłości Boga.
KKK - 131 - Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła
podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz
źródłem czystym i stałym życia duchowego 108.
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o Miłosierdzie Boże dla moich bliskich zmarłych
… i potrzebne łaski i pomoc dla wszystkich chorujących …
e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922 [gazetka do użytku wew. Parafii]

Św. 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
e-mail: swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje
go i do niego przyjdziemy (J 14, 23)
Mt 22,34-40
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,
a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest
największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo
i Prorocy. - „Niech się weseli serce szukających Pana” – głosi antyfona na wejście.
Weselcie się wy, którzy Go szukacie, albowiem szukając, już Go znaleźliście.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was
pokrzepię (Mt 11,28)
Mt 5,1-12a
(msza św z 1XI)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie.
To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. (J 6,40) J 14,1-6
(trzecia msza św z 2 XI)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie
w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było,
to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie
Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy,
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Papież Franciszek: Raj nie jest miejscem z baśni … Raj jest uściskiem z Bogiem,
Nieskończoną Miłością, gdzie wchodzimy dzięki Jezusowi, który za nas umarł na
krzyżu. Gdzie jest Jezus, tam jest miłosierdzie i szczęście; bez niego jest zimno
i ciemno. W godzinie śmierci chrześcijanin powtarza Jezusowi: „wspomnij na mnie”.
I nawet gdyby nie było nikogo, kto by o nas pamiętał, Jezus jest obok nas. ... To jest cel
naszego życia: aby wszystko zostało spełnione i zostało przekształcone w miłość. … Ten,
kto poznał Jezusa, niczego już się nie obawia. ... bo wszystko przeminęło; także
proroctwa, a nawet wiedza. Ale miłość przeciwnie pozostaje. Ponieważ „miłość nigdy nie
ustaje” … - [KATECHEZA - 2017-10-25].

św. Jan Paweł II - Tę przyszłość, jaka po ludzku zdaje się być pełna zagrożeń
i niepewności, składamy z ufnością w Twoje ręce, Ojcze niebieski, przyzywając
wstawiennictwa Matki Syna Twojego i Matki Kościoła, a także Twoich Apostołów
… oraz wszystkich świętych zwiastunów Ewangelii w Europie, którzy silni wiarą, nadzieją
i miłością głosili naszym ojcom Twoje zbawienie i pokój, a trudem duchowego posiewu dali
początek budowaniu cywilizacji miłości, nowego ładu opartego na Twoim świętym prawie
i na Twojej łasce ... [Slavorum Apostoli, 32].
Stefan Kardynał Wyszyński - Potęga chrześcijaństwa w tym się wyraża, że nie
rezygnuje z nikogo do „ostatniej chwili”. Zawsze oczekuje zwycięstwa miłości,
choćby w ostatniej chwili konania. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, XI nr 2].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święte teksty Ewangelii, jak gdyby dyktował
je dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … Miłość Boga często buduje na miłości
naturalnej. Istnieje jednak wielka różnica między miłością doczesną a tą Bożą, która jest
początkiem nieba. Ujawnia się ona, gdy miłość zostaje poddana próbie. Dopiero bolesne
doświadczenie ujawnia, z jaką miłością mamy do czynienia. Serce musi być zranione.
I w zależności od tego, jak wtedy się zachowuje, rozpoznajemy, czy w nim była tylko
czysto doczesna miłość, czy też miłość Boga. Jeśli zostanie zraniona miłość doczesna,
to serce się zamyka. Jeśli zostanie zraniona kilkakrotnie, serce potrafi się zaryglować do
końca swoich dni. Taki jest odruch serca. Jeśli natomiast serce wypełnia miłość Boża,
po zranieniu otwiera się na tego, kto rani. Pocałunek Judasza najgłębiej zranił Jezusa:
„Przyjacielu, po coś przyszedł?”. Jego Serce krwawi, kiedy gwoździe sięgają rąk i nóg,
a usta wołają: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. To Serce zranione włócznią
otwiera się dla wszystkich ludzi. …. Przynosimy dziś do Boga imiona naszych zmarłych.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami i oni również zranili Chrystusowe Serce. Wiemy,
że to Jego Serce jest dla nich otwarte. Chcemy im naszą modlitwą pomóc, aby podeszli
do tego Serca już nie po to, aby ranić, ale po to, by przeprosić; po to, by wynagrodzić,
po to, aby zjednoczyć się z Bogiem na całą wieczność, dziękując Mu za Jego
nieskończone miłosierdzie. …- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem
serce … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. (Ps 145)
IV–Contemplatio:
Trwaj
przed
Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w
różnych porach dnia: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu (Ps 145) [z: Ks. Ed. Staniek
http://mateusz.pl/czytania/].

KALENDARIUM:

01 XI – śr. – Uroczystość Wszystkich Świętych – w Kazaniu na Górze Jezus mów
i o ludziach, którzy są szczęśliwi. Przyjmują oni z jednej strony całą prawdę tego świata,
a z drugiej wyczekują Bożego królestwa - żyją w napięciu między doświadczanym
ubóstwem i prześladowaniem a tym, co jeszcze nieznane …
02 XI – czw. – Wsp. wszystkich wiernych zmarłych – dzień refleksji …, nawiedzania
cmentarzy, składania kwiatów, zapalania zniczy na grobach. Wobec faktu śmierci często
opuszczamy bezradnie ręce, zapominając, że dłoniom Ojca miłosiernego możemy
powierzać życie i śmierć naszych bliskich i nas samych. Ufając Bogu, który jest
„miłośnikiem życia”, z radością i ze zdumieniem odnajdziemy kiedyś naszych zmarłych
pośród żyjących [x J. Szcześniak, „Oremus” XI 1998, s. 4 i 10];
O1. XI. – 8 XI – OKTAWA UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – ODPUST
ZUPEŁNY, który możemy uzyskać, ofiarowujemy w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
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OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE
28-29 PAŹDZIERNIKA 2017
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

.

1. 28 X podczas Mszy świętej o g. 18.-ej młodzież naszej parafii przystąpiła
do sakramentu bierzmowania, którego udzielił J. E. Ks. Bp Rafał Markowski. Polecamy
w modlitwie Ks. Bp-a Rafała, młodzież, rodziców i świadków bierzmowania.
2. Dziś w całym Kościele, we wszystkich świątyniach konsekrowanych, obchodzona jest
uroczystość konsekracji kościoła własnego. Pamiętajmy zwłaszcza tego dnia
o Fundatorach, Budowniczych i Artystach, dzięki którym mamy tak piękny kościół. Dziś
serca nasze przepełnia również wielka wdzięczność i modlitewna pamięć o tych
wszystkich Dobrodziejach i Darczyńcach, którzy swoimi ofiarami przyczynili się i wciąż
przyczyniają do upiększania naszej świątyni parafialnej. Swoją modlitwą obejmujemy
w sposób szczególny naszego Ks. Sylwestra, który swoim dużym zaangażowaniem
i inicjatywą przyczynia się do realizacji wielu przedsięwzięć, które bez niego nie mogłyby
być zrealizowane.
3. We wtorek kończymy nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do udziału w nich tych,
którzy jeszcze nie byli.
4. W dalszym ciągu przyjmowane są wypominki zarówno jednorazowe, jak i roczne.
Od 1 do 8 listopada, w dniach szczególnej modlitwy Kościoła za Zmarłych, będzie
możliwość jak w ubiegłych latach, dołączyć swoich zmarłych do Mszy św. zbiorowej za
zmarłych o g. 18.00 . Przy zamawianiu należy podać dzień, w którym chcemy, aby była
ona odprawiona.
5. W środę, 1 listopada, Kościół będzie czcił Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą
niedzielę. O godz. 17.00 będą Nieszpory Żałobne, po nich procesja z wypominkami,
a o g. 18.00 Msza św. w int. wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach.
6. W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień
Zaduszny. Msze św. o g. 6.30, 7.30, 9.00 i 18.00. Msza św. o g. 9.00 sprawowana
za wszystkich zmarłych, a po niej procesja z wypominkami. Z racji Dnia Zadusznego nie
będzie pierwszo czwartkowej adoracji. W piątek 3 listopada – I piątek m-ca. Msze św.
o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00. Spowiedź rano od 6.30 i popołudniu od 16.30. W sobotę
Msza św. o Niep. Sercu Maryi o 7.30, a różaniec fatimski o 17.15.
7. Już po raz 52 pragniemy udać się z parafialną pielgrzymką na Jasną Górę przed
I Niedzielą Adwentu. Po raz pierwszy Parafia nasza udała się tam 22.11.1965r. pod
przewodnictwem ówczesnego Proboszcza. Mamy nadzieję, że również i w tym roku uda
się nam zorganizowanie tej pielgrzymki. Chętni na wyjazd mogą się zgłaszać po Mszy
św. do zakrystii, a w tygodniu do kancelarii parafialnej. Wyjazd 02 grudnia. Koszt 65zł.
(w tym przejazd, ubezpieczenie i obiad). Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania pod
kierownictwem duchowym naszego Księdza Proboszcza.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która czeka wyłożona na regale
obok ołtarza Św. Teresy od Dz. Jezus. Dziękujemy za sumienne opłaty za prasę!
9. Za tydzień nie będzie wypominków. Zapraszamy na godz. 9.00 na Różaniec
za Zmarłych.
KALENDARIUM cd.:
04 X – sb. – Wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa – (1538-1584). Św. Karol, pełen
szlachetnych uczuć, jak dobry pasterz wprowadzał w swojej diecezji (Mediolan)
postanowienia Soboru Trydenckiego... [x D. Kwiatkowski, „Oremus” XI 2005, s.];

