
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza [Ps 16] 

Hasła:  1. Ja jestem dobrym …  2. „Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,                 

ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i …”  3. „Owce … jego głosu”; 4. Pasterz 
woła swoje owce po …  5. „Tę … opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, 
co im mówił”. 6. Kiedy Pasterz wszystkie owce … - staje na ich czele 7. Owce za obcym 
nie pójdą, lecz będą …  od niego   8. „Kto jednak wchodzi przez bramę, jest … owiec”.            
9. „Ja jestem bramą owiec”. 10.  „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie …”.                              
11.  „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść … i niszczyć”.12. „Ja … po to, aby /owce/ 

miały życie              i miały je w obfitości”. 
– W Niedzielę Dobrego 

Pasterza mamy tęsknić  
za  każdym księdzem, 
który zapatrzony                     
w Jezusa Pasterza chce 
żyć nie dla siebie, ale dla 
tych, których chrzci, 
spowiada, karmi komunią 
świętą, dla których ma 
czas, chociaż nie ma 
czasu, ma siły, chociaż 
nie ma sił, którym oddaje 
życie, wierzącym                      
i pogubionym bez wiary. 
Mamy tęsknić za 

ekumenią, za zjednoczeniem chrześcijan, którzy pokłócili się ze sobą.  – Ileż spokoju jest 
w tej Ewangelii, chociaż wilk machnął w niej ogonem. Pan Jezus mówi, że inne owce też 
do niego należą. Owce, które my czasem uważamy za wredne. Odwracamy się do nich 
tyłem, uciekamy. Jezus nie ocenia ich źle i  mówi, że sam je przyprowadzi do wspólnoty 
razem z Nim. Całe szczęście, że On to zrobi, bo my, nawet kiedy mówimy o zjednoczeniu, 
też potrafimy się kłócić. [x Jan Twardowski];                           
  * Kiedy czytamy o pasterzu i o owcach, które idą za nim, domyślamy się,                    
że mowa jest o Panu Jezusie i o nas samych. Czujemy się chrześcijanami, nazywamy 
Jezusa naszym pasterzem, ale czasem tak się zachowujemy, jak owca, która chce iść 
przed pasterzem, a nie za nim. Owca, która uważa, że jest od pasterza mądrzejsza, i chce 
go prowadzić, bo wie, które pastwisko jest dla niej pożywne, a które jest tylko bezpłodną 
ziemią. – Co to znaczy, że pasterz, Pan Jezus, zna nas po imieniu? W języku polskim 
wyraz „imię” oznacza imię naszego patrona: Jan, Wacław, Stanisław, Teresa. W języku 
hebrajskim – odpowiednik znaczył „powołanie”. A więc: Bóg zna powołanie każdego z nas 
i wie, co każdy człowiek ma w swoim życiu, w dziele Pana Boga wypełnić. Najczęściej 
mówimy o powołaniach do stanu duchownego, ale każdy człowiek ma swoje powołanie, 
które Bóg dla niego wyznaczył. „Tak pięknie różnimy się”, mówił Norwid, ale wszyscy 
mamy wypełnić to, czego Bóg od nas wymaga. – Spojrzeć na trudność, jaka przychodzi, 
na cierpienie, na śmierć, jak na bramę, przez która mamy przejść z Panem Jezusem – to 
jest nasze powołanie.   ...  [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii].                 
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o nadzieję i radość oraz abym umiał(a) 

wypełniać Boże przykazania i bronić wiary tak jak św. Stanisław … 

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] 

 
 
 
 
 
 

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

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA I MODLITWY 

 Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10,14)                           

J 10,1-10                               

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez 
bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła 
on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 
czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, 
lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im 
Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich 
Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy 
przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem 
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 
paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, 
aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.                     

Wiele głosów słyszymy wokół. Głos Jezusa. Głos mediów. Głos lęku. Głos własnego 
interesu. W czyj głos najczęściej się wsłuchujemy? Czyj głos brzmi dla nas swojsko i miło, 
a czyj obco i zniechęcająco? Żeby znać głos Jezusa, trzeba Go słuchać. Możemy Go nie 
rozumieć, możemy się z Nim nie zgadzać, możemy się z Nim kłócić – ale nie 
przestawajmy Go słuchać. Bo jak Go rozpoznamy, gdy będzie nas wołał? On mówi do nas 
przez Pismo Święte, liturgię, nauczanie Kościoła, modlitwę. Nie marnujmy okazji! 
[Przemysław Ciesielski OP, „Oremus” kwiecień 2008, s. 86]

Papież Franciszek: W uroczystość Królowej Polski Franciszek udzielił Polakom                        

w ojczyźnie i rozproszonym w świecie swego błogosławieństwa: Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich Polaków. Dzisiaj przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski i wasze Święto Narodowe. Proszę o brawa dla Królowej Polski! 

(rozlegają się brawa) Z miłością i z uwagą słuchajcie wskazań waszej Królowej, o której 
śpiewacie: „Tyś wielką chlubą naszego narodu”. W waszych codziennych wyborach 

podążajcie drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości. Podejmujcie ważne decyzje 
poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju. Bądźcie otwarci i wrażliwi na potrzeby 
braci. Waszej Ojczyźnie, wam tu obecnym, waszym rodakom w Polsce i w świecie,                   
z serca błogosławię. Niech żyje Polska!  [Watykan, 03 V 2017].               
        „To ludzie surowi, prowadzący podwójne życie: ukazują siebie jako pięknych, 
uczciwych, ale kiedy nikt ich nie widzi, robią złe rzeczy. Natomiast ten młodzieniec był 
uczciwy: wierzył w to, co czynił. Mówiąc o tym myślę o wielu ludziach młodych, którzy dzisiaj 
w Kościele popadli w pokusę surowości. Niektórzy z nich są uczciwi, dobrzy. Musimy się 
modlić, aby Pan pomógł im wzrastać na drodze łagodności” [z Domu św. Marty - 05 V 2017].               

Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

1  P   S   E   Z   M  x  x  x  
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7  x  x  x  x  x  U  C   E    Ć  

8  x  x  P   S   E   Z   M  x  

9  x  x  x  B    M  Ą  x  x  x  x  

1 0  x  Z   A    O   Y  x  x  x  
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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/       
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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.)                  

Stefan Kard. Wyszyński –  „Jeśli owieczka odbiegnie od trzody                           

i znajdzie się w ciernistym krzaku, ktoś ją musi odszukać, pośpieszyć 
jej z pomocą, choćby sam odniósł rany i naraził się na cierpienie. [Druga Kromka chleba, 

16].  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?".  – Akceptacja jest potrzebna człowiekowi do życia, tak jak świeże powietrze do 
oddychania. Bez akceptacji człowiek się dusi. Dotykamy tajemnicy dobroci ludzkiego 
serca. Nie ten jest dobry, kto dużo daje, lecz ten, kto potrafi akceptować innych. Dobroć to 
sztuka przyjmowania drugiego człowieka takim, jakim on jest. … Pan Bóg akceptuje nas                  
z naszymi wadami. Chrystus przygarnął nas z wszystkimi grzechami. Karę za nie przyjął 
na siebie, aby nam pomóc w dźwiganiu naszych słabości. Jawi się przed nami jako Dobry 
Pasterz, jako ten, kto umie akceptować swoje owce. Przy Nim owce nie czują się obco, do 
Niego się garną, przy Nim czują się dobrze. Ktokolwiek przynajmniej raz w życiu 
doświadczył tej akceptacji siebie – z swoją słabością, grzesznością, głupotą – przez 
Dobrego Boga, ten wie, że akceptacja jest kluczem otwierającym ludzkie serca. 
 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:  
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze 
mną. (Ps 23) IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: Pan mym 

pasterzem: nie brak mi niczego (Ps 23) -  [z: Tajemnica dobroci, Ks. E.  Staniek].                
                         Kalendarium:                              
08 V 2017 – pn. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika – Święty to znak 

dla Kościoła – im wyraźniejszy, tym bardziej płodny, a więc rodzący wiarę. Znak św. 
Stanisława (ok. 1035-1079), dla którego ważne było nazywanie rzeczy po imieniu, odwaga 
sprzeciwu, w końcu męczeństwo jako cena za bronioną prawdę, prowadzi nas do 
widzenia życia w perspektywie nieba. Wyzwala nas z pokusy urządzenia się po swojemu 
„tu i teraz”. [Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 107];                               
13 V 2017 – sb. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej- Dzisiejsze 

wspomnienie upamiętnia objawienia Matki Bożej w Fatimie, które rozpoczęły się 13 maja 
1917 roku. Maryja prosiła wówczas o nawrócenie i przestrzegała przed złem, które miało 
dotknąć świat. W tym kontekście mocno brzmią słowa Ewangelii o trwaniu w winnym 
krzewie. Czas wydać owoce, czas dojrzeć w wierze, czas dać świadectwo. Nie da się do 
Chrystusa i Jego Kościoła przynależeć bez zobowiązań, tak na niby, bez kosztów. [Tomasz 
Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 130];                                                   

13 V 2017 – sb. – Kanonizacja bł. Hiacynty i bł. Franciszka Marto! - świadków 

objawień fatimskich, którym w 1917 r. ukazała się Matka Boża w Fatimie.  - 

Franciszek Marto (1908-1919) i jego siostra Hiacynta Marto (1910-1920) zostali ogłoszeni 
błogosławionymi w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II. Dekrety o uznaniu cudu                         
za wstawiennictwem błogosławionych otworzyły drogę do ich kanonizacji. Razem 
wierzymy w życie wieczne, piekło, czyściec i w prawdziwość sakramentu Eucharystii. 
Mamy często chodzić do spowiedzi i odmawiać różaniec. 

                OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE                                                                                                           

.                                                       07 MAJA 2017                                            .                          

.                         IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA    

           UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 
           ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA 

    08 MAJA 2011 r. 
 

 
 
1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy kolejny Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie                       
i zakonne. Podczas Mszy św. wieczornych w ciągu tego tygodnia będziemy modlić się                    
o liczne, dobre i święte powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii.                        
W szczególny sposób polecamy modlitwie tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa                   
w naszym Seminarium Warszawskim. 
 
2. Dziś przypada I niedziela m-ca. Po sumie wystawienie Najśw. Sakramentu do adoracji.  
O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Adorację zakończy nabożeństwo majowe o g. 17.15, 
połączone z ostatnim dniem nowenny do Św. Stanisława przed jutrzejszą uroczystością. 
 
3. Jutro Kościół obchodzi uroczystość Św. Stanisława BM, głównego Patrona Polski, 
Archidiecezji Warszawskiej, naszej parafii i kościoła. Jest to nasza doroczna uroczystość 
odpustowa. Msze św. o g. 6.30, 7.30, 9.00 i o 18.00 Suma odpustowa w intencji parafian, 
której będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Kamil Falkowski. Zapraszamy do 
uczestnictwa wszystkich naszych parafian i gości do oddania czci naszemu wielkiemu 
Patronowi. Liczymy na udział całej asysty procesyjnej i służby ołtarza.  

 
Życzymy wszystkim naszym Parafianom i drogim Gościom,  

aby nasz Patron Św. Stanisław Biskup ze Szczepanowa,  
wypraszał obfitość Bożych Łask dla każdej i każdego z Was.  

Obyście za przykładem naszego Patrona mężnie wyznawali naszą wiarę  
i zawsze nieugięcie stawali w jej obronie.  

Niech Jego przemożne wstawiennictwo i orędownictwo 
 towarzyszy nam wszystkim nie tylko dziś, ale każdego dnia.  

Od Ołtarza Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
 przesyłamy Wam -  Kochani nasze pasterskie błogosławieństwo! 

 
4. W najbliższy czwartek, 11 maja, po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie 
kandydatów przed sakramentem bierzmowania.  
 
5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która wyłożona jest w stałym 
miejscu, obok ołtarza św. Teresy. Wśród miesięczników jest kwietniowy numer Rycerza 
Niepokalanej. 
     
 [Obraz: Chrystus jako Dobry Pasterz, mozaika w mauzoleum Elii Galli Placydii, Rawenna]. 
 


