
 Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda (Ps 98)                             

Uzupełnij:  1. „Gdy … do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych”             

2. „Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten …” 3. Przechodzili 

przez pogranicze Samarii i …  4. „Gdzie jest …?”  5.  „Na ich widok rzekł do nich: Idźcie … 
się kapłanom.”   6. Trędowaci  głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, … się nad nami.                
7. Tylko … widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga  8. Trędowaci … się z daleka 
od Jezusa  9. Cudzoziemiec, który oddał chwałę Bogu  10. Jezus mówi, że jest …, który 
nie zachowuje pamięci o grzechach i dochowuje wierności. 11.  Jezus uleczył dziesięciu 

…  12. „Taka jest wola Boża … was w Jezusie Chrystusie  ” 12. „Za wszystko … Bogu”. 

Zwróćmy uwagę na to, że uleczony 
wdzięczny trędowaty, wielbiąc Boga, 
upadł do stóp Jezusowych.  
Przecież nie wiedział, że Jezus jest 
Bogiem, wydawało mu się, że jest 
On co prawda niezwykłym lekarzem, 
ale człowiekiem. Dziwne wobec tego 
jest to, że wielbiąc Boga, obejmował 
za nogi człowieka. – Co działo się z 
pozostałymi? – Myślę, że także 
wielbili Boga na wysokiej świętej 
górze w świątyni Pańskiej. Nagłe 
objawienie się mocy Bożej 
zachwyciło ich Bogiem. Wszyscy 
ludzie  mogli im się wydać  
nieważni, mogli nawet zapomnieć o 
spotkanym niezwykłym lekarzu. 

Mogli z góry patrzeć na kapłanów, jak na gryzipiórków z kancelarii jerozolimskiej, którzy 
wypisywali zaświadczenia: „Zaświadczam, że ten i ten już nie jest robaczywy, ale zdrowy”. 
– Ktoś powie: ogołoceni, oderwani od wszystkich ziemskich przywiązań, a jednak Pan 
Jezus nie pochwalił ich. Pochwalił tego, który najgłębiej zrozumiał, że wielbiąc Boga, nie 
można zapominać o ludziach. – Bóg działa poprzez ludzi, którzy są naokoło nas, dlatego 
oni rzucają na nas urok, dlatego ich kochamy, tęsknimy za drugim człowiekiem, bez 
którego jest nam źle. Wydaje mi się, że ten, kto naprawdę wielbi Boga, nigdy nie powinien 
obawiać się serdecznych uczuć w stosunku do człowieka.    

 Jezus jako człowiek nie dopomina się wdzięczności dla siebie. Z Jego 
słów wynika, że trzeba Bogu dziękować za wszystko. Kiedy dziękujemy ludziom, 
nie zapominajmy oddać chwały Bogu. Bez Niego nie przyszłaby do nas pomoc. 
Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Bogu, że przez tych,              
co odeszli, tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,   

wyd:          .W drodze 2005, s. 265- 266]. 

MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o przyjazną miłość do ludzi, których na mojej 

drodze stawia Bóg i pomodlę się za moich bliskich zmarłych i za tych, o których nikt już nie 
pamięta …  

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 

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie 

Chrystusie (1 Tes 5, 18)   Łk 17, 11-19 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii 
i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się 
nad nami". Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc 
Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec". Do niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła" 
Syryjczyk Naaman i dziesięciu trędowatych na pograniczu Samarii i Galilei, wszyscy oni 
zostali uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich nieczystymi w oczach ludzi. Trąd, 
którym byli zarażeni, dotknął nie tylko ich ciał, lecz także dusz. Człowiek jest całością, 
dlatego współcierpi w nim wszystko. Trąd duszy to grzech niewiary w to, że Bóg kocha, że 
może oczyścić. To przekonanie, że moje grzechy nie zostaną zapomniane. To danie wiary 
podszeptom złego, który zapewnia: Niechybnie umrzesz z powodu swej nieczystości. Jezus 
mówi co innego: "Twoja wiara cię ocaliła". Uwierz, zaufaj, powierz się, aby wzrosło w tobie 
przekonanie, że jestem Bogiem, który nie zachowuje pamięci o grzechach i dochowuje 
wierności.   [M. Konarska, "Oremus" X  2007, s. 61];                         

Ojciec Św. Franciszek -„Nie zamykajmy się w swoich przekonaniach, 
ponieważ wpadniemy w pułapkę ideologii. Nie należy przechodzić od wiary               
do ideologii”;                                       

Chrześcijanie pogrążeni w ideologiach są pełni strachu, boją się wzrastać, 
stawiać czoła wyzwaniom życiowym, wyzwaniom Boga i historii. Boją się 
powierzyć Bogu i wolą osądzać wszystko, wychodząc od małości swojego serca… 

 
"Dwa modele Kościoła dzisiaj: Kościół tych ideologii, w które sam się uwikłał,                  
i Kościół, który patrzy na Pana zbliżającego się do takiej rzeczywistości, jaką jest, 
który się nie brzydzi – podkreślił Papież. Pan nie brzydzi się rzeczami, nasze 
grzechy nie budzą w Nim obrzydzenia do nas. On przybliża się tak, jak przybliżał 
się, aby dotknąć trędowatych i chorych. Ponieważ On przyszedł, aby leczyć,               
On przyszedł, aby zbawiać; nie, aby potępiać". [z Domu św, Marty, 08.10.2019]. 
            
Stefan Kardynał Wyszyński – O to tylko idzie, aby zawierzyć Bogu. A zawierzyć 

trzeba tak bardzo, że gdyby człowiek stanął wobec największych nawet zagrożeń, 
musi ufać, że Miłość Boża wyprowadzi go z nich. [Druga Kromka chleba – (28.X).,                     
Poznań-Warszawa 1977].     
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św. Jan Paweł II  - «Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe 

błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie 
wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna… Różaniec w pełniejszy sposób 
można nazwać "streszczeniem Ewangelii"… a każda tajemnica różańca, stając się 
przedmiotem dobrej medytacji, rzuca światło na misterium człowieka ... 31. Słuchanie                             
i medytacja karmią się milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy                                       
i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy 
… [List Apostolski o różańcu świętym, Watykan, 16 X 2002].                            
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?" –  

Poczucie wdzięczności jest wyrazem … wielkości człowieka, jego bezinteresowności                           
i szlachetności. Wdzięczność jest człowiekowi niezbędna – bez niej grozi nam kompletne 
zdziczenie i skomercjalizowanie wszystkich dziedzin życia. Bez wdzięczności nie ma 
miłości, poświęcenia, bezinteresowności. Albowiem wszystko to opiera się na darze, a dar 
jest tam, gdzie nie ma pieniędzy, zysku, zapłaty. – Czy potrafię być bezinteresowna(-y), czy 
też uważam … że wszystko jest handlem, że za wszystko trzeba płacić i sam(-a) domagam 
się dla siebie zapłaty i skrupulatnie reguluję swoje rachunki. - Czy należę do tych ludzi, 
którzy nie chcą zaciągać żadnych zobowiązań ani długów wdzięczności, gdyż boją się 
bliższej więzi z drugim człowiekiem?...- Czy zapominam, że nie wszystko da się kupić za 
pieniądze, nade wszystko zaś miłości?...- Czy potrafię być wdzięczna(-y) innym, czy też 
jestem chciwym egoistą i sądzę,  że wszystko mi się należy za darmo … Czy dostrzegam, 
że brak wdzięczności jest cechą, która degraduje człowieka i podkopuje fundamenty 
ludzkiego świata i życia? - Czy może próbuję  z Bogiem handlować - zamiast zdać się na 
Jego łaskę, hojność i dar?... - 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: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie (Ps 98).  IV – Contemplatio: 

Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio. (Ps 98).  

 [z: Ks. Mariusz Pohl  http://mateusz.pl/czytania/2013/20131013.htm].         KALENDARIUM cd.:                     
17. X. – czw. – Wsp.  św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika -  nazywał 

siebie niosącym Boga Theoforos. Za panowania cesarza Trajana został skazany na śmierć 
… W drodze na męczeńską śmierć, Ignacy napisał listy do siedmiu chrześcijańskich 
wspólnot. Podkreślał w nich, że to Eucharystia tworzy więź pomiędzy chrześcijanami,                          
a nade wszystko wprowadza nas w życie Chrystusa                                        
18. X. – pt. – Święto św. Łukasza Ewangelisty -  Towarzyszył św. Pawłowi w podróżach, 

ale też cierpieniach, doświadczał Bożego wsparcia i obfitości Jego darów wśród 
niedostatku. Treść napisanej przez św. Łukasza Ewangelii świadczy o tym, że leżał mu na 
sercu los ubogich, że miał szacunek do kobiet oraz wiele zrozumienia dla Żydów.                                     
[M.  Konarska, "Oremus" X 2007, s. 72-75];                                                                                   

19. X. – sb. – Wsp.  bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika -  (1947-1984)- 

duszpasterz środowisk medycznych i świata pracy. W czasie nabożeństw za Ojczyznę 
bronił godności człowieka i jego prawa do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Wspierał 
strajkujących studentów, zainicjował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Zło dobrem 
zwyciężaj, powtarzał wierząc , że Polska odzyska wolność w pokojowy sposób. 

Szykanowany, wielokrotnie przesłuchiwany i aresztowany, a w końcu został brutalnie 
zamordowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przyznał się                        
do Pana wobec ludzi za cenę męczeństwa. W jego pogrzebie uczestniczyło prawie milion 
wiernych;                                                                                                                   

         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

        XXVIII Niedziela zwykła                                                                                                                                                                                      

.                                13 PAŹDZIERNIKA 2019r.  

1. Przeżywamy   dziś   z   całym  Kościołem  w  Polsce  XIX  Dzień  Papieski  pod  
hasłem:  „Wstańcie, chodźmy!”.    Z   tej   racji   przed   kościołem   po   każdej  Mszy  św. 

prowadzona jest zbiórka ofiar do puszki na stypendia dla zdolnej młodzieży  z ubogich 
rodzin, która jest "żywym pomnikiem" naszej wdzięczności św. Janowi Pawłowi II za całe 
jego życie. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ponownie serdecznie zaprasza do 
udziału w galowym koncercie i modlitewnym spotkaniu, które odbędą się w dniu 
dzisiejszym w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie Mszą św. o godz. 15.00 pod 
przewodnictwem naszego Metropolity Kard. Nycza. Po Mszy św. oprawa w wykonaniu 
stypendystów Fundacji, a o g. 17.00 koncert z udziałem wielu znanych artystów.  
Wesprzyjmy  i  naszym  groszem  to  wielkie dzieło!     Za    wszelkie   wsparcie składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. Ofiary na rzecz „Caritas” naszej parafii będą zbierane za tydzień. 
Dziś również o godz. 1630 spotkanie członków Żywego Różańca połączone z 
comiesięczną wymianą tajemnic różańcowych.                               
2. W każdy III wtorek m-ca, a więc w ten najbliższy, 15 października, na Mszę św. o g. 
18.00 zapraszamy pracowników Sł. Zdrowia na spotkania grupy medycznej Ruchu 
Rodz. Nazaretańskich. Po Mszy św. c.d. spotkania w Sali.                                             
3. W środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy  bezpośrednio po różańcu, który 

przypominamy jest codziennie o 17.15.                               
4. W sobotę, 19 października, Kościół wspomina Bł. Jerzego Popiełuszkę, kapłana                           

i męczennika.                                  
5. Przyjmujemy wypominki jednorazowe i roczne. Można je składać w niedziele w 

zakrystii, ok.  godz. 9.00, a jednorazowe 1.11 o 17.00  i  2.11 o 9.00. Istnieje również 
możliwość, wzorem lat ubiegłych, dołączenia swoich zmarłych do Mszy zbiorowych                       
od 1 do 8 listopada o g. 18.00. Pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłych Rodzicach, 
Małżonkach, Dzieciach, Dziadkach, Krewnych i Przyjaciołach. Możemy ofiarować im 
naszą modlitwę i odpusty. Zachęcamy do tych pobożnych praktyk.                                            
6. Za tydzień o g. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej przed I Kom. Św.                         
7. Zachęcamy do uczestnictwa w dodatkowej niedzielnej Mszy św. o godz. 19.30. 
   KALENDARIUM                                                          .                         

14. X. – pn. – Dzień Nauczyciela –  Komisji Edukacji Narodowej  -  W naszym kraju święto to 
upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Europie państwowej instytucji 
oświatowej o charakterze odrębnego ministerstwa, której podlegały wszystkie szkoły od akademii do 
szkół parafialnych, z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla 
polskiego St. Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dn.14 X.1773.              
15. X. – wt. – Wsp. św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora kościoła -  (1515-1582). Niebo 
opanowało jej serce, ale ona zawsze  twardo stąpała po ziemi. Tych, którzy zagłębiają się w jej 
pisma, zachęca do odważnych, trudnych wspinaczek na wyżyny modlitwy, ale jednocześnie uczy, jak 
żyć chrześcijaństwem na co dzień, w relacjach z innymi. Założyła w Hiszpanii 17 odnowionych 
klasztorów karmelitańskich. Dzięki  dziełom o modlitwie została ogłoszona doktorem Kościoła.                     
[M.  Konarska, "Oremus" X 2007, s. 65];                                                 
16. X. – śr. – Wsp.  św. Jadwigi Śląskiej -  (1174-1243) była sprawiedliwą i mądrą władczynią. 
Wspierała męża, księcia Henryka Brodatego, w sprawowaniu rządów. Przewodniczyła sądom, 
chroniła kmieci przed obciążaniem ich zbyt wysokimi opłatami, wspierała ubogich, dla chorych 
założyła szpitalik. Ufundowała klasztor cysterski w Trzebnicy, do którego się przeprowadziła po 
śmierci męża. Przeżyła śmierć czworga swoich dzieci, dostanie się Henryka do niewoli, była 
świadkiem wielu bolesnych wydarzeń... W klasztorze prowadziła bardzo surowe życie, wypełnione 
pokutą i umartwieniami. [B. Paszkiewicz, "Oremus" X  2007, s. 68].                                                                                                                                                                             


