
My ludem Pana i Jego owcami  (Ps 100)                          
Uzupełnij:  1.  Kult świętego Stanisława rozpoczął się jeszcze za życia … Hermana 2.  Św. Stanisław 
… się w Gnieźnie i Paryżu 3. Św. Stanisław jest również patronem m.in. archidiecezji … 4. Jezus 
Stanisław został kanonizowany 08 … 1253 r.  5. Stanisław został … przez papieża Innocentego IV.    
6. Imię ojca św. Stanisława 7. Św. Stanisław podjął działania mające na celu koronację … 
Szczodrego w 1075 roku. 8. Król Władysław II Jagiełło wstawiennictwu Św. Stanisława przypisywał 
zwycięstwo w bitwie pod … 9. W I niedzielę po święcie św. Stanisława, 8 maja – odbywa się procesja 
z … świętego  10. Powstała legenda o … dzielnicowym Polski, jako karze za zamordowanie biskupa           
11. Papież Jan XXIII ustanowił św. Stanisława, wraz ze św. … i NMP Królową Polski, 
pierwszorzędnym Patronem Polski. 12. Biskup Stanisław wspierał powstawanie … benedyktyńskich. 
13. W 1072 Stanisław został … na biskupa krakowskiego. 14.  Król … I Stary uznał go za swego 
patrona  15. św. Stanisław urodził się 26 lipca 1030 w …   

W I niedzielę po święcie 

św. Stanisława – 8 maja 
– odbywa się procesja           
z relikwiami świętego           

z Katedry Wawelskiej           
do Kościoła św. Michała 
Archanioła i św. Stanisława 
Biskupa na Skałce. Biorą 
w niej udział: Episkopat 
Polski i przedst. zakonów 
duchowieństwa, i laikatu.          
Król Władysław Jagiełło 
przypisywał zwycięstwo               
w bitwie pod Grunwaldem 

wstawiennictwu                 
św. Stanisława.          

Zygmunt I Stary uznał 
go za swego patrona.  

 

Kanonizacja - Starania mające na celu rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego rozpoczęto 

pod wpływem analogicznej historii w Anglii (Tomasz Becket).                          

08 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.                               
Patron - 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) oraz patronem archidiecezji krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej                     
oraz diecezji kieleckiej, płockiej, sandomierskiej i tarnowskiej                  
<<Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa>>                 
MOJE POSTANOWIENIE: Poproszę w modlitwie 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 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 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10,14)  
J 10,11-16                     
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik 
ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym 
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. 
I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 
pasterz.   - Z podziwem dla świętości i nadzieją dla siebie 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, nic nas od Niego nie oderwie. A z życia, które jest 
darem dla Boga i dla braci, nawet po śmierci płynie dobro dla Kościoła i narodu. 
[http://mateusz.pl/czytania/2020/20200508.html] 

              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! 

Św. Jan Paweł II – nazwał św. Stanisława biskupa-męczennika - "patronem 
chrześcijańskiego ładu moralnego".                     
Benedykt XVI – 10 maja 2003 Kardynał Joseph Ratzinger był legatem 
papieskim podczas uroczystości 750-lecia kanonizacji św. Stanisława Biskupa                            
i Męczennika w Krakowie   oraz w Szczepanowie 

Modlitwy do Św. Stanisława Biskupa i Męczennika:                             

- modlitwa (1) Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustannie broniąc Twojej 

chwały, padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy przez Jego wstawiennictwo aż do 
śmierci trwali w nienaruszonej wierze - przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.                                                                                                        
Na skuteczność orędownictwa naszego świętego patrona wskazuje wyjęta z Brewiarza              
- modlitwa (2) na dzień św. Stanisława: "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".                            
- modlitwa (3): Boże, za cześć którego święty biskup Stanisław poległ z ręki bezbożników, 
spraw, prosimy, aby wszyscy jego pośrednictwa wzywający, próśb swoich zbawiennego 
dostąpili skutku. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.  

  1 W   D  S  A  A x x 

  2 x x K   T  Ł   Ł x 

  3 W  R   A  S  I  J 
  4 W   E  N  A x x x x 

  5 K  N   I  O  A  Y 
  6 W   L  S   W x x x 

  7 B   E  Ł   A x x x 

  8 G  U   A  D  M x x 

  9 R  L   W  A  I x x 

10 x x R   B  C  U x x 

11 x W  J  I   H  M x 

12 x x K   S  T  R  W 
13 K  N   K  O  A  Y 
14 x Z  G  U  T x x x x 

15 S  C   P  N  W  E 

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


Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,  służcie Panu z weselem. 
Stawajcie przed obliczem Pana  z okrzykami radości. 

 

 

 

Szczepanów -  gdzie urodził się św. Stanisław (znajduje się tu Kaplica 
narodzenia oraz studnia nad źródłem, w którym matka obmyła Go po porodzie). 
Według tradycji uznaje się, że św. Stanisław urodził się 26 lipca 1030 w Szczepanowie, jako syn 
Wielisława i Bogny. Odebrał staranne wykształcenie, najpierw w gnieźnieńskiej  szkole katedralnej,                     
a  później we Francji i prawdopodobnie w Belgii w Liege. Zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz 
Małopolski, pracował także w kancelarii panującego ówcześnie biskupa krakowskiego Lamberta, 
który wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci Lamberta obrany został ordynariuszem diecezji,                   
a w 1072 za zgodą księcia Bolesława Szczodrego został konsekrowany na biskupa krakowskiego. 

Okres posługi biskupiej Stanisława zaliczany jest do najświetniejszych za panowania Piastów. Biskup 
Stanisław sprowadził do Polski legatów rzymskich, zorganizował od nowa metropolię gnieźnieńską, 
podjął działania mające na celu koronację Bolesława Szczodrego w 1075 roku. Dzięki wskrzeszeniu 
metropolii gnieźnieńskiej, ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad 
diecezjami polskimi. Jako że zależało mu na szerzeniu wiary chrześcijańskiej w ówczesnej Polsce, 
biskup wspierał także powstawanie i umacnianie klasztorów benedyktyńskich.                               

Kult świętego Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego relikwii w 1088 
roku do katedry krakowskiej, jeszcze za życia Władysława Hermana, brata 
królewskiego. Powstała później legenda o rozbiciu dzielnicowym Polski, jako karze 
za ten czyn świętokradczy (za taki uważano właśnie zamordowanie biskupa), 
według której Polska rozpadła się tak jak członki ćwiartowanego biskupa. 
Oczekiwano jednak cudu za wstawiennictwem Stanisława, jako patrona zjednoczenia. 

Na dzień 8 maja     ŻYWOT ŚWIĘTEGO STANISŁAWA 

    biskupa i męczennika  

   Zdarzyło się, że letnią porą dnia 26 lipca 1030 r. -  Bogna małżonka Wielisława, 
powiła śliczne dziecię. - Szczęśliwie urodzonego syna zanieśli rodzice do świątyni 
Pańskiej i z głębi serc swoich czynili dzięki Bogu za nieoceniony dar Jego łaski; Zdaje 
się, że już w pacholęcym Stanisława wieku, szczególna łaska Boża owładnęła serce 
jego; … Rosło więc pacholę na pociechę rodziców swoich, rokując im piękne nadzieje 
mądrości i żywego pojęcia. A gdy się w Stanisławie władze umysłowe rozwijać 

poczęły, widząc ojciec bystrą w nim pamięć i wielki pochop do nauk; a przy tym skromne obyczaje, 
wystarał się dla niego o nauczyciela; Tu młodziutki Stanisław wyjawiał z umysłu swego rzadkiej 
zdolności znamiona, a taką roztropność i piękne obyczaje, że go nawet zacni ludzie z wielkim 
podziwem wysoko cenili; widząc, że Stanisław bardzo często litował się nad biednym ludem, 
wypraszał od swych rodziców pieniądze i między ubogich je rozdawał. - Kiedy już Stanisław pod 
pilnym swych rodziców nadzorem dorósł do wieku młodocianego, ukończywszy w domu początkowe 
nauki, rodzice wysłali go do Gniezna na słuchanie filozofii, dokąd chciwa oświaty młodzież z całej 
Polski gromadnie się zjeżdżała. Tu z wielką korzyścią strawił cztery lata na nadobnych naukach. Ale 
czynny ten młodzieniec zawrzał gorącym pragnieniem zbogacenia się wyższymi umiejętnościami w 
słynnym wówczas paryskim uniwersytecie. Skoro objawił ojcu swe żądanie, wielce go ucieszył, 
niezwłocznie zatem zajął się przygotowaniem rzeczy i pieniędzy dla syna swego do tak dalekiej 
podróży. - Przybywszy do Paryża, pochopny do nauk Stanisław, a do tego bystrym pojęciem od Boga 
obdarzony, uczył się ochoczo i przewyższał w naukach swych współuczniów. […]  

- Jak pisze DŁUGOSZ, Stanisław obudził w mistrzach szkoły paryskiej wysoki dla siebie szacunek,     
że go na stopień doktora teologii i prawa kościelnego wywyższyć chciano.  […] 
- Lambert Zula, biskup krakowski, mąż pobożny i oświecony, który swoje nauki świętobliwym 
utwierdzał życiem, słysząc piękne młodego Stanisława Szczepanowskiego zalety, a szczególnie 
nieskażone obyczaje, ujmującą serca szczerość i prostotę, wyższe wykształcenie w naukach teologii                      
i w prawie kościelnym, zachęcił go w wyborze stanu, do przyjęcia święceń kapłańskich. Niedługo 
potem rzeczony biskup uczynił go katedralnym kanonikiem. - Skoro został kapłanem i na wyższym 
stanął stopniu w hierarchii kościelnej, szczerze zajął się obowiązkami swego powołania. Głęboką 
pokorę jego, uprzejmą rozmowę i dobroć serca, skromne a czyste obyczaje wszyscy w nim podziwiali 
[…] Kiedy Lambert biskup, złamany wiekiem i pracą około zbawienia owieczek pasterskiej pieczy jego 
powierzonych, chciał sobie odetchnąć; a widząc, że go nie zawiodła nadzieja w wyborze Stanisława, 
… włożył zatem na niego wszystkie sprawy i zarząd całej diecezji krakowskiej. Nie mógł się Stanisław 
od przyjęcia tego ciężaru wymówić, bo cała kapituła na niego oczy zwróciła. Kiedy w roku 1071 
miesiącu listopadzie Lambert Zula biskup życia dokonał, a w następnym roku dnia 2 lutego licznie 
zgromadziło się diecezjalne duchowieństwo ze swymi prałaty i kanoniki na obiór nowego biskupa - 
jednozgodnymi głosy padł wybór na Stanisława Szczepanowskiego. 
Tak więc znamienitych osób skłoniony uwagami, że taka jest wola Najwyższego, by on został 
biskupem, przyjął ich żądanie; a Grzegorz VII papież jego wybór zatwierdził.  
Stanął zatem Stanisław z laską pasterską między swymi owieczkami w 46 r. życia swojego. 
 - W tym miejscu DŁUGOSZ z uwagą zastanawia się nad wezwaniem Stanisława do biskupiego 
urzędu i powiada: "… ten mąż Boży, przyjąwszy na swe barki cały ciężar obowiązków dobrego 
pasterza w rozległej diecezji krakowskiej, nie zmienił głębokiej pokory; a urządziwszy według 
ustaw Kościoła Bożego wszystkie czyny swoje, oddalił od siebie wszelką znikomość świata".  
… Wypaczane diecezjan obyczaje prostował; a którzy się występkami kalali, tych on uprzejmie karcił     
i poprawiał, do pobożności i życia cnotliwego zachęcał. Kapłanów gorliwie upominał, aby żadnym 
złym przykładem i niemoralnym życiem nie dawali swym parafianom do zgorszenia powodu.  
Podczas zwiedzania diecezji, on sam do ludu kazywał …  
-  W drugiej połowie XI. stulecia panował polskiemu narodowi syn Kazimierza I, Bolesław II,                      
którego Śmiałym zowią polskie dzieje; ten dzielny monarcha z początku swego panowania wsławił się 
nie tylko bohaterskimi czyny, ale też pięknymi serca przymioty. […] Ale te walne zwycięstwa walecz-
nego Bolesława, w narodzie polskim i za granicą szeroko rozgłoszone, pychą rozdęły jego serce […] 
Polscy biskupi, Piotr arcybiskup gnieźnieński, i pierwsi panowie, a nawet i dworzanie narzekali na to 
Bolesława cały naród gorszące życie …  Wszakże Stanisław, jako biskup miejscowy, a przy tym jako 
jaśniejąca cnotą i pobożnością pochodnia, co i Bolesław wysoko w nim cenił, przyjął na siebie 
obowiązek uczynienia królowi uwag zbawiennych w jego ciężkich, od zasad moralności …  
- Obiecał wprawdzie Bolesław poprawę swego życia, lecz nie szczerym sercem, i od razu zawiązał                   
w nim nieubłagany gniew na Stanisława…  zapowiedział mu Bolesław, że go za to śmiercią ukarze. 
Ale już wtedy Stanisław gotów był znieść śmierć męczeńską:                                               
„życie moje jest na jawi, jak pochodnia na świeczniku wystawiona, jeśli zaniecham urzędowi 
mojemu właściwej przestrogi upomnień, jakimże będę pasterzem”? …  
-  Bolesław przez ludzi dworskich śledząc wszędzie biskupa … a wziąwszy z sobą większy niż zwykle 
poczet żołnierzy, pospieszył na Skałkę ze zbrojnymi ludźmi, otoczył kościółek, aby Stanisław                               
po odprawionej ofierze nie uszedł, a widząc, że mąż Boży w biskupim apparacie ubrany, odprawiał 
mszę świętą, zrazu zatrzymał się, aż ją ukończy. Ale dzikim zemsty szałem uniesiony, wysłał oddział 
żołnierzy do kościoła z nakazem, aby mszę świętą odprawiającego biskupa u ołtarza zabili  … Kiedy 
żołnierze chcieli wykonać nakaz króla, wtem jakaś niezwykła trwoga i odrętwienie przeraziło ich 
członki, i niepojęta jakaś siła z nóg ich waliła, że stali jak wryci;  
Bolesław sam wpada do kościoła, nie zważając na miejsce święte, ani na najświętszą ofiarę, topi 
szablę w głowie biskupa świętego, już kończącego mszę świętą; a dla większej zniewagi i wzgardy, 

leżącemu Stanisławowi na posadzce kościelnej, nos, lica i wargi odcina. … 
Poniósł Stanisław śmierć męczeńską dnia 8 maja 1079 roku, a w 49 roku 
swego żywota. [źródło: http://www.ultramontes.pl/zywoty_stanislaw_bp.htm] 
Jan Matejko (1838–1893) - Zabójstwo św. Stanisława (szkic). Olej na desce. 
84x123cm. Obraz znajduje się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 
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