
Hasła: 1. Pewien człowiek, przekazał sługom swój ...  2.  Jezus 
powiedział: „…  we Mnie, a Ja w was trwał będę” 3. Każdemu 
słudze dał według jego … 4. Jeden talent powierzył … słudze           
5. Jednemu słudze dał pięć … 6. Ten, który otrzymał pięć 
talentów, puścił je w … i zyskał drugie pięć.  7. Ten, który … 
jeden, ukrył pieniądze swego pana. 8. Jeśli ktoś w dzisiejszych 
czasach … złotówkę, straci z powodu inflacji  9. Temu kto nie 
ma, … nawet to, co ma. 10. „Kto trwa we Mnie, … owoc obfity”  
11.   Każdemu kto ma, będzie … 12. Trzeci sługa powiedział do 
Pana, że chce on żąć tam, gdzie nie posiał, i … tam, gdzie nie 
rozsypał. 13. „Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad … cię 
postawię” 14.  Pan powiedział do trzeciego sługi, że jest  zły i …                        
15.  Na zewnątrz będzie … i zgrzytanie zębów.  

Papież Franciszek: Msza św. jest modlitwą …                   

a zarazem … jest spotkaniem miłości z Bogiem 
poprzez Jego Słowo oraz Ciało i Krew Jezusa... 
- to czas uprzywilejowany, by przebywać                    
z Jezusem, a przez Niego z Bogiem i z braćmi. 
Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, jest także 
umiejętnością przebywania w milczeniu. …Milczenia 
razem z Jezusem. - Pierwsza kwestia: bycie pokornymi, 
uznanie siebie za dzieci, spoczywać w Ojcu, ufać Mu. …  
- Drugą predyspozycją, również właściwą dzieciom jest 
zdolność do zadziwienia. Dziecko zawsze zadaje tysiące 
pytań, ponieważ chce odkryć świat; … Aby wejść do 
królestwa niebieskiego, trzeba być zdolnym do 
zadziwienia. … - Czy dajemy się zaskoczyć? Bo Bóg jest 
zawsze Bogiem niespodzianek. Spotkanie z Panem jest 
bowiem zawsze spotkaniem żywym, nie  muzealnym...        
A my idziemy na Mszę św. a nie do muzeum. Idziemy            

na żywe spotkanie z Panem…-  W istocie Pan nas 
zaskakuje, ukazując nam, że kocha nas również                     
w naszych słabościach. „Jezus Chrystus [...] jest ofiarą 
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz 
również za grzechy całego świata” (1J 2, 2). … Pan nam 
zawsze przebacza  - to jest prawdziwym pocieszeniem. 
Jest to dar, który jest nam dany przez Eucharystię,               
tę ucztę weselną, na której Oblubieniec spotyka naszą 
słabość. Czy mogę powiedzieć, że kiedy przyjmuję 
Komunię św. …-  to Pan spotyka moją słabość? Tak, 
możemy tak powiedzieć, bo to jest prawdą -  Pan 
spotyka naszą słabość, aby nas doprowadzić                         
z powrotem do naszego pierwszego powołania: aby być 
na obraz i podobieństwo Boga. Tym jest środowisko 
Eucharystii, tym jest modlitwa…[Watykan, 15.11.2017] 

św. Jan Paweł II  - Mieć serce czyste to być nowym 

człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą 
miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem             
i z całym stworzeniem [Sandomierz 12.06.1999]; 

 Stefan Kardynał Wyszyński – Bóg 

nieustannie utrzymuje nas przy sobie — nasze 
«nic» przy swoim «wszystko» (Kromka chleba)  
 Stale żyjemy wśród małych rzeczy. Wstajemy, 

ubieramy się, jemy śniadanie, robimy zakupy. Tysiąc 
drobnych spraw. Tego co małe, nie należy wyolbrzymiać. 
Mądrością jest wśród rzeczy małych, jakie nas otaczają, 
być wiernym Panu Bogu... Św. Augustyn powiedział, że 
rzeczy małe są zawsze małe i będą małe,                          
ale wierność Panu Bogu w rzeczach  małych jest 
czymś największym … - Człowiek, który zakopał talent, 
wprawdzie go ocalił, ale nic ponadto. Tak obawiał się 
straty, że nie zaryzykował – i właśnie dlatego stracił. 
Liczył tylko na siebie. – Niepokoją nas słowa Jezusa: 
„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane …Temu zaś, 
kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma” – … Kto wierzy              
w Boga, ten ufa Jego niewidzialnej opatrzności, a więc 
podejmuje ryzyko. Zaufajmy Bogu, kiedy niepokoimy się 
o przyszłość, kiedy wierzymy czy wątpimy, kiedy 
przyjmujemy powołanie, kiedy cierpimy. Mądry ufa Bogu, 
nie sobie. Ten, kto kocha i współpracuje z łaską Bożą, 
żyje miłością – ma jej coraz więcej. – Ten, kto ma jej              
za mało – będzie jej miał coraz mniej.  [x. JT]   
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się aby Chrystus 

przez pokarm swojego słowa i Ciała umocnił naszą wiarę 

Kapelan IMiDz- x. Proboszcz A. Wójtowicz - 22 632 38 00                                                                         
e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/               
Parafia Św. Stanisława BM-01-244 Warszawa; ul.Bema73/75 

  [gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu]        

INSTYTUT MATKI  I  DZIECKA                                            
.                    ul. Kasprzaka 17       

KAPLICA ŚW. RODZINY                                
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE  NR 3                      

POKÓJ NR P27) 
 

 
        
 
 
                  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

1 M  J  T  K x x x 

2 x T   A  C  E x 

3 x Z   L   Ś  I 
4 x T   E  I   U 
5 T  L  N   W x x 

6 O    T x x x x x 

7 O  R  Y   Ł x x 

8 Z  K  P  E x x x 

9 x x x Z A  I   Ą 
10 P  Z  N   I x x 

11 x D   A  E x x x 

12 x x x Z B   R  Ć 
13 W  E  O  A x x x 

14 x x x x G   Ś  Y 
15 x x P  A  Z x x x 
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Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.            
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity                          
(J 15, 4. 5b) Mt 25,14-30 

Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: 
Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał 
swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 
pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 
według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który 
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał 
drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on 
również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał 
jeden, poszedł   i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze 
swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych 
sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, 
który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć 
talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry                     
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma 
cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł 
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, 
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 
zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, 
który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, 
żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie 
posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się 
więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz 
swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły                              
i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie 
posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po 
powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 
dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie 
dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie 
ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego 
wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz        
i zgrzytanie zębów.  -  Bóg oczekuje od nas twórczego 
podzielenia się tym, co od Niego otrzymaliśmy. Są to 
zdolności, szanse   i miejsca, które są dla nas 
sposobnością do czynienia dobra. … w ewangelicznej 
logice nie ma miejsca  na porównywanie się i rywalizację. 
KALENDARIUM:24 XI- pt.-Wsp. świętych męczenników 
Andrzeja Dung-Lac – prezbitera  i Towarzyszy – (ok1795-

1839) Mając 23 lata przyjął święcenia kapłańskie. Służył                          
w parafii Ke-Dam (Wietnam) nieustannie głosząc słowo Boże.  
Chrześcijanie byli więzieni, torturowani, zabijani. Św. Jan Paweł 
II kanonizował 117 męczenników z lat 1745-1862 (18 VI 1988).  

MODLITWA WIERNYCH                                         
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, 

aby z miłością służyli ludziom  - CIEBIE  PROSIMY …                                 
2.  Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie i odważnie 

angażował się w prawdziwą pomoc  - CIEBIE  PROSIMY  
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników aby z troską wspierali 
się nawzajem - CIEBIE PROSIMY …                                                         
4. Módlmy się za nas samych - o potrzebne łaski                      

i życie  w Miłości i Prawdzie - CIEBIE PROSIMY …  
Ciebie prosimy- Wysłuchaj nas Panie                   
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty. -  II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi                          
do mnie?" - – Jezus po raz kolejny przypomina mi 

dobrze znaną prawdę, że wszystko, cokolwiek posiadam  
jest darem Bożym. Wszystko - a więc także moje 
zdolności zainteresowania, talenty. - Czy czasami 
uważam, że moje talenty i uzdolnienia to wyłącznie moja 
sprawa? …  - Przecież ewangeliczny Pan rozlicza swoje 
sługi z tego, co zrobili z powierzonymi im dobrami. To nie 
jest ich osobista sprawa - tak, jak dobra które otrzymali 
nie są ich własnością.  - Czy aż tak bardzo kocham 
swoją wolność … że zapominam o zależności od Boga                 
i o odpowiedzialności, jaką ponoszę przed Nim za moje 
życie.? …  - Przecież talenty dostałem nie tylko dla 
siebie, lecz także, a może przede wszystkim po to, aby 
służyć nimi mojej rodzinie, przyjaciołom, innym ludziom 
...  Bóg przygotował dla mnie plan, dał mi w życiu 
konkretne zadanie do spełnienia i tylko ja mogę je 
wykonać.  - Czy moje lenistwo, brak pracowitości, 
solidności w wykonywaniu codziennych obowiązków  nie 
jest zakopywaniem otrzymanych od Boga talentów?...                   
A przecież Bóg pragnie, abyśmy jeszcze je rozwijali … - 
Czy porównuję swoje zdolności, umiejętności, swoją 
pracowitość z innymi? Czy porównuję osiągnięcia, 
sukcesy?...  Czy mam pretensje do Boga, że innych 
obdarował hojniej, że im wiele rzeczy przychodzi dużo 
łatwiej? … - Tymczasem Jezus mówi bardzo wyraźnie                   
o tym, że wprawdzie Pan Bóg nie obdarza wszystkich 
jednakowo, ale też nie wymaga od wszystkich tego 
samego. … Chrystus bardzo wyraźnie uczy, aby nie 
przykładać tej samej miary do wszystkich.  …                                        
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 Psalmem:                                

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego 
drogami.    IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                        
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                                   

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi [Ps 128]   

[http://duszpasterstwo.Org/index].        

 MODLITWA ZA UBOGICH ŚWIATA:                                                      

Panie, naucz nas nie kochać już jedynie samych siebie            
i nie zadowalać się tylko tym,  że kochamy naszych 
bliskich. - Panie, naucz nas myśleć wyłącznie o bliźnich          
i kochać przede wszystkim tych, którzy nie są kochani.           
- Panie, spraw, aby bolało nas cierpienie innych. Daj nam 
łaskę zrozumienia, że w każdej minucie naszego życia, 
naszego szczęśliwego życia, nad którym Ty sam 
czuwasz, tysiące istot ludzkich, Twoich dzieci, umiera            
z głodu i zimna, chociaż na to nie zasłużyły…                
- Panie, ulituj się nad wszystkimi ubogimi świata.                
- Ulituj się nad trędowatymi, do których tak często 
uśmiechałeś się, gdy chodziłeś po ziemi …                               
I wybacz nam, że na zbyt długi czas zostawiliśmy ich 
samym sobie, powodowani haniebnym strachem…               
- Panie, nie pozwól, abyśmy potrafili być szczęśliwi sami. 
Spraw, aby dotykała nas nędza panująca na świecie … 
jeśli taka jest Twoja wola.                 
  KALENDARIUM:                                                                          

20 XI – pn. – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego, 
prezbitera- (1835 - 1907) – Był porucznikiem                                     

i wykładowcą matematyki. Za udział w Powstaniu 
Styczniowym został zesłany na 10 lat katorgi na Syberii. 
Wszędzie, gdzie był, podtrzymywał ludzi na duchu ...                      
Po powrocie do kraju w1874, udał się do Paryża, gdzie 
był wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego (beat.- 
2003). Dopiero w 42 roku życia wstąpił do zakonu 
karmelitów bosych. Jest patronem zbuntowanych.                                                       
21. XI. – wt. - Wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny -  NMP ożywiona Duchem Świętym, staje się 

pełna łaski. Całym swoim życiem wyznaje wiarę w Boga, 
który „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”. Staje się 
Matką wszystkich żyjących. Nie obawiajmy się ofiarować 
Bogu na własność naszego życia... (ks. J. Szcześniak, 
„Oremus” XI 1998, s. 93).       
22. XI. – śr. - Wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy                  

(III w) Poświęciła się Bogu, złożyła ślub czystości. Mimo 
iż zmuszono ją do małżeństwa z poganinem 
Walerianem, nie złamała swego przyrzeczenia, lecz 
pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. 
Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską. Św. Cecylia 
wiedziała po co i dla Kogo żyje. Jest patronką muzyki 
kościelnej.                                                    


