
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… - 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… 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, 1-10 

Jezus powiedział: "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 08, s. 86]; 

 
Papież Franciszek –  „Ubóstwo w duchu, płacz, łagodność, pragnienie świętości, 

miłosierdzie, oczyszczenie serca i dzieła pokoju mogą prowadzić do prześladowań                   
z powodu Chrystusa, ale to prześladowanie w końcu jest przyczyną radości i wspaniałej 
nagrody w niebie. Droga błogosławieństw jest pielgrzymką paschalną, która prowadzi od 
życia według świata do życia według Boga, od egzystencji wyznaczanej przez ciało - to 

znaczy przez egoizm - do życia prowadzonego przez Ducha… - Jeśli świat żyje                      
w uzależnieniu od pieniędzy, to każdy, kto ukazuje, że życie możne spełnić się w darze              
i wyrzeczeniu staje się nieznośnym dla systemu zachłanności. Kiedy pojawia się świętość 
i ujawnia się życie dzieci Bożych, to w tym pięknie jest coś niewygodnego, co wymaga 
zajęcia stanowiska: albo zgodzić się na poddanie swojego życia w wątpliwość  i otworzyć 
się na dobro, albo odrzucić to światło  i zaskorupić serce, aż po sprzeciw i zaciekłość (por. 

Mdr 2, 14-15). …  [z katechezy, 29.IV.2020].    

         Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

 
 

1  P   S   E   Z   M  x  x  x  

2  R   Z   Ó   N   K    M  

3  x  S   U    A   Ą  x  x  x  

4  x  x  x  x  x  I  M   E    U  

5  x  P   Z    O   I    Ć  

6  x  W   P    W   D   I  x  

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  

1 1  x  x  Z   B   J   Ć  x  x  x  

1 2  P   Z   S   E   Ł   M  x  

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.)                      

Sługa Boży Kard. Stefan 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]. 
MAŁA SZKOŁA MODLITWY:                                           
- Modlitwa oznacza bycie czujnym na obecność Boga i Jego zwrócenie się ku 
człowiekowi... - Wybierz stałą porę (przyzwyczajenia są pomocne); niech to będzie 
czas, w którym nie musisz się spieszyć (poranek, albo wieczór) -  „Modlić się możemy w 
każdej chwili” – wiem, że możemy, ale obawiam się, że ci, którzy nie modlą się w 
określonym czasie, w ogóle rzadko się modlą. [Charles Haddon Spurgeon]                                - 

Przygotuj sobie odpowiednie miejsce -  ma to wpływ na twoją modlitwę. … Jedni wolą 
się modlić przy łóżku, inni przy biurku. Są też tacy, którym pomaga specjalnie 
przygotowane miejsce, przypominające im o modlitwie…  „Gdy się modlisz, wejdź do 
swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu” (Mt 6,6). 

- [z: YOUCAT POLSKI – Modlitewnik Młodych, s.12-13].                        Kalendarium: 
Święto 3 - Maja - ustanowione w 1919 r. (od 1990 r ponownie święto narodowe). 

Konstytucja 3 maja 1791 r.- pierwsza w Europie i drugą na świecie (po konstytucji 
amerykańskiej     z 1787 r.) - wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała 
chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. 
Konstytucja zniosła liberum veto. 7 maja marszałkowie sejmowi wydali uniwersał, ogłaszający 
uchwalenie konstytucji. Głosił on m.in.: „Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze 
zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu”.               
06 V  - śr - Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba – - niezbyt fortunna prośba 

Filipa: Pokaż nam Ojca; prowokuje Jezusa do objawienia swojej tożsamości. Jakub, 
krewny Jezusa, pierwszy biskup Jerozolimy; uczy słowem i przykładem prawdziwej wiary, 
która wpływa na uczynki, kształtuje styl życia. Obaj przyciągnięci miłością Chrystusa - 
przyprowadzali do Niego innych … wreszcie zaświadczyli o Nim męczeńską śmiercią.                                             
[z: ks. J. Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 31]; 

         OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE……        …        .                             

.                   03 MAJA 2020                                                                                                          

.        NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

            UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 
 ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA 

       .                     08 MAJA 2011 r. 
 
1. Dziś I niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Sumie wystawienie N. Sakramentu 

do adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Adorację zakończy wspólne nabożeństwo                     
o g. 17.15. Adorację zakończy nabożeństwo majowe, które jest codziennie o 17.15.  
 
2. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30  Msza św. Zbiorowa za Zmarłych. 
 
3. W najbliższy czwartek, 7 maja, I czwartek m-ca. O g. 15.oo wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu i Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się adoracja, 
która potrwa do nabożeństwa majowego. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy przed 
Najświętszym Sakramentem 
 
4. Trwa Nowenna do Św. Stanisława BM przed uroczystością 8 maja. Nowenna połączona 
jest z nabożeństwami majowymi.  
 
5. W piątek  8 maja uroczystości odpustowe w naszej parafii. Msze św. o g. 6.30, 7.30, 
9.00 i Suma odpustowa o g. 18.00, na którą serdecznie zapraszamy. Tego dnia z racji 
przypadającej uroczystości nie obowiązują nas przepisy wstrzemięźliwości postnej. 
Możemy spożywać potrawy mięsne.  

 
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! 

   
Kalendarium: 
08 V 2020 – pt. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika                     
- 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.  
    


