
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś palmę 
męczeństwa pod krzyżem Chrystusa. (Ps 31)  
Uzupełnij:  1. Jezus  głosił …  o królestwie  2. Więzy języka się rozwiązały i głuchoniemy 

mógł  … mówić. 3. Jezus włożył  palce w … głuchoniemego  4. Effatha, to …: Otwórz się  
5.  Jezus rzekł do głuchoniemego:  …  6.  Jezus leczył wszelkie … wśród ludu   7. Wszyscy 
byli  pełni …   8. Jezus przykazał im, żeby … nie mówili o tym uzdrowieniu  9. Jezus 
opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro  … 10. Jezus nawet … słuch 
przywraca i niemym mowę 11. Mówiono, że dobrze … uczynił.. 

Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego  
(Ps 146) 

Effatha, to znaczy: Otwórz się! – 
powiedział Jezus do głuchoniemego. 
Nie  powiedział: „Przemów i zacznij 
mówić”, powiedział: „Niech się 
otworzą twoje uszu. Słuchaj”! - 
Najpierw ucho – potem język. Warto 
przypomnieć, że największą 
modlitwą pobożnego Żyda po 
przebudzeniu, przed rozpoczęciem 
każdej innej modlitwy, przed 
zaśnięciem są słowa ze Starego 

Testamentu: „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie!” (Pwt 

6,4).  - Najważniejsze to zacząć słuchać Pana Boga, potem dopiero do Niego 
mówić. – Bardzo często uważamy, że modlitwa jest mówieniem do Boga. 
Biegniemy do Niego najpierw z językiem, potem z uchem. Od razu opowiadamy 
Mu o swoich kłopotach, nieszczęściach, braku mieszkania.                    
Boga nie słyszymy, ale chcemy, żeby nas słyszał i zapominamy, że zacząć 
trzeba od słuchania.                 

* Najpierw otworzyły się uszy głuchoniemego, potem zaczął mówić. Trzeba 
umieć słuchać Jezusa, wsłuchać się w Jego Ewangelię, żeby potem innym 
ludziom mówić o Bogu.  Najpierw trzeba uważnie wysłuchać tego, kto nas o coś 
prosi i dopiero potem mu pomagać. To wysłuchanie jest nieraz najważniejsze.  – 
Czy nie daję na odczepnego, kiedy mówię: „Masz, weź, ale nie chcę ciebie 
słuchać”?  
* Głuchoniemy nie ma łączności ze światem. Nie rozumie, co mówią – i nie potrafi 
się porozumieć. – Jak często nie rozumiemy co do nas mówią. Zwłaszcza, gdy 
się z kimś poróżnimy. Jak często słowa mądre i dobre nie docierają do tych, 
którzy powinni słuchać. Jezus przywraca kontakt ze światem. [x Jan Twardowski]. 

                              
Skończyły się wakacje. Polecamy Waszym modlitwom wszystkich, którzy wracają z letniego 
wypoczynku  i błogosławimy Wam na nowy rok szkolny    
                      
 MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się, aby Bóg dał nam łaskę spotkania z Jezusem                   

i o to, byśmy i my pozwoli się Mu spotkać …                       
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

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.  Mt 4, 23  

   Mk 7, 31-37                                                                      
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili 
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył 
palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął             
i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, 
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby 
nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.                
I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym 
słuch przywraca i niemym mowę".                                                       

Bóg nie ma względu na osoby i wiara nasza w w Jezusa Chrystusa nie może mieć 
względu na osoby. U Boga ostatni będą pierwszymi. Nasz Ojciec niebieski objawił swoje 
rzeczy prostaczkom. Chrystus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, 
tych, którzy się źle mają. W Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i nic innego nie ma 
znaczenia. [Marek Ristau];      

   

 • O. Franciszek  -   „Miłość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
pozostaje w centrum naszego codziennego życia jako źródło zbawienia” … 
Bóg jest zawsze blisko nas, ze swoją dobrocią zawsze blisko nas. Jest jak ojciec, 
który codziennie wychodził na taras, aby zobaczyć, czy syn powraca. Miłość Ojca 
wobec nas jest nierozerwalna. Prośmy o mądrość, abyśmy zawsze to dostrzegali 
i odprawiali fundamentalistów, którzy proponują nam życie sztucznej ascezy, 
dalekiej od zmartwychwstania Chrystusa. Asceza jest konieczna, lecz asceza 
mądra, a nie sztuczna. [z Katechezy 01.09.2021, Watykan];    

                                                           

•  św. Jan Paweł II  - „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca - nie wedle jakichś 

tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych 
kryteriów  i miar swojej własnej istoty - musi ze swoim niepokojem, niepewnością,               
a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się                        

do Chrystusa.” [Veritatis Splendor,8.]  

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński –  Nie lękajmy się o Kościół, że gdy 

za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół 

grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale – 

ludzki. (Kromka Chleba, wrzesień -.6).                                                 

Sługo Boży Stefanie Wyszyński, wychowany w pobożnej rodzinie – przyczyń się za 

nami!  

  1 x x E  A  G    Ę x 

  2 P   W   Ł   O x x 

  3 x x x x x x U   Y x x 

  4 x x x Z   C  Y x x x 

  5 x E   A  H A x x x x 

  6 x x x x C  O    Y x 

7 Z  U  I  N  A x x x 

8 x x x x x N I  O  U x 

9 x G  L   E  S   E 

10 G  U    M x x x x x 

11 x x x W   Y  T  O x 
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* Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył 

się wspólnym odmawianiem cząstki różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale 

przez cały rok! Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale 

jednak rodzice nasi czuwali, aby dzień kończył się różańcem. […] I gdy my na tyle 

problemów rady nie mamy, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, 

którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. [Z nauczania kard. Stefana 

Wyszyńskiego];                                                                 

* „Matka Czacka zmieniła bardzo dużo” -  Laski to dzieło młodej, niewidomej 

hrabianki - Laski to mała podwarszawska miejscowość, w której na początku XX w. 

Elżbieta Czacka stworzyła niezwykłe dzieła: Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi    

i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Wszystko po to, żeby 

zmienić los niewidomych w Polsce. [https://stacja7.pl/z-kraju/widziec-w-ciemnosci-powstal-

film-o-matce-czackiej-i-laskach/];                                                                                  

* XI Tydzień Wychowania (2021) – 11-18 IX - „W blasku ojcostwa” - spójrzmy                               

na dzieło wychowania w świetle osoby św. Józefa i Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego.  Źródłem prawdziwego ojcostwa jest zawsze miłość Boga do każdego z 

nas. Przepięknie wyjaśniał to Stefan Kardynał Wyszyński na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1979 

roku: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my 

wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym 

placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim 

jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej 

miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił swoją miłość w serce 

twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, Bożej”. 
[https://tydzienwychowania.pl/wp-content/uploads/2021/08/List-pasterski-2021.pdf]; 

 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?" – Uzdrowienie głuchoniemego nie jest … celem samym w sobie, ale „znakiem 

przyjścia Królestwa Bożego” (KKK 1505); kto poprzestaje na znaku, mija się ze znaczeniem 

– ostatecznie, fałszuje tożsamość i misję samego Jezusa (aż po włożenie Mu do ręki 

wyzwoleńczego karabinu lub relatywistycznej tęczowej flagi…). Przynajmniej po części 

dlatego właśnie Jezus skończy na krzyżu – udowadniając, że nie przyszedł po to,                                

by zaklęciem wygnać ze świata cierpienie (albo rozwodnić prawdę), lecz by wśród 

cierpiących (i, co niesłychane, grzeszników! zob. 2 Kor 5, 21) …  przeobrazić cierpienie                     

w koło zamachowe odkupienia. „Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła (por.                        

Iz 53, 4-6) i zgładził «grzech świata» (J 1, 29)… Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu 

Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego                                   

i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką” (tamże). – Postawmy się więc w roli postronnych                      

z dzisiejszej Ewangelii i zdecydujmy, co lub kogo będziemy gorliwie rozgłaszać po tej 

niedzieli: znak czy znaczenie; uzdrowienie czy odkupienie; Uzdrowiciela czy Odkupiciela.

  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce: Bóg 

wiary dochowuje na wieki (Ps 146)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                       

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

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego (Ps 146)   [wg opr. ks Błażeja Węgrzyna];     

           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

         XXIII Niedziela zwykła –                 
05 WRZEŚNIA 2021 r. 

1. Dziś I niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Sumie 

wystawienie N. Sakr. do adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił. 
Bożego. Adorację zakończy  wspólne nabożeństwo o g. 17.15.                                        
2. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. Zbiorowa za Zmarłych. 

3. W środę, 8 września Kościół obchodzi święto Narodzenia NMP. Msze św. jak                              

w dzień powszedni. Po Mszy św. będzie pierwsza Nowenna do św. Stanisława Bpa, 
naszego Patrona, zakończona błogosławieństwem Jego Relikwiami. Na te modlitwy 
zapraszamy każdego 8 dnia miesiąca.                                    
4. Po wakacyjnej przerwie powracają Msze św. i spotkania Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich  w piątki o g. 19.oo, poprzedzone adoracją N. Sakramentu na pół 

godziny przed Mszą św. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

5. W przyszłą niedzielę, 12 września, w Świątyni Opatrzności Bożej nastąpi 
oczekiwana beatyfikacja Czcigodnych Sług Bożych Kard. Wyszyńskiego i Matki 
Czackiej. Zachęcamy do duchowego uczestnictwa za pośrednictwem środków przekazu. 

TVP będzie przeprowadzać transmisję. Będzie możliwość wspólnego uczestnictwa  
poprzez transmisję na telebimach w wyznaczonych kościołach: Archikatedra Warszawska, 
Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Uczestnictwo w transmisji telewizyjnej                              
nie zwalnia nas z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w kościele.       
Do soboty włącznie trwa nowenna przed beatyfikacją. Modlitwy są codziennie 
podczas Mszy św. wieczornych. Zachęcamy do uczestnictwa.  

6. Informujemy, że w środy Nowenna do MBN Pomocy rozpoczyna się 10 min. przed 

Mszą św., czyli o g. 17.50.                                                                
7. Przypominamy o bezwzględnym zasłanianiu nosa i ust maseczką lub inną formą 

ochrony osób przebywających w kościele. Przed wejściem do kościoła pamiętajmy                            
o dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji.                                                         
8. Za tydzień nie będzie zbiórki ofiar na rzecz Caritas. Będzie ona w trzecią niedzielę                       

19 września.                                                                                                                   
9. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która jest wyłożona na regale obok 
ołtarza św. Teresy.  KALENDARIUM                       

05. IX. – ndz. – Wsp. bł. Matki Teresy z Kalkuty - [26 VII.1910 – 5 .IX. 1997]  – 
założycielki zgrom. Misjonarek Miłości, laureatki Nagrody Templetona oraz Pokojowej 

Nagrody Nobla                                                                                                
08 IX – śr. – Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny - Dzień narodzin Matki 

Bożej był pierwszym przebłyskiem światła, które przyniósł Chrystus -  Słońce wschodzące z 
wysoka. Ten dzień w naszej tradycji obchodzono jako święto Matki Bożej Siewnej, 
upraszając błogosławieństwa dla obsiewanych pól i modląc się o obfitość plonów. Na 
początku nowego roku nauki oddajmy w ręce Najświętszej Matki wszystkie nasze 
zamierzenia, plany  i prośmy, aby wszystko prowadziła zgodnie  z wolą swego                          

Boskiego Syna                                                                                     

12 IX – ndz. – Beatyfikacja Czcigodnych Sług Bożych Kard. 
Wyszyńskiego  i Matki Czackiej.  
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