
Hasła:  1. „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze na …”.          
2. „Był pewien chory, Łazarz z …” 3. „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został … chwałą” 4.  „Czyż dzień nie liczy … godzin?”.           
5. „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście …”           
6.  Jezus mimo, że słyszał o chorobie Łazarza, … się przez dwa dni   7.  „Rabbi, dopiero 
co Żydzi usiłowali Cię … i znów tam idziesz?”   8.  „Łazarz … nasz, zasnął”  9. „Kiedy zaś 

Marta … się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie.”  10. Jezus rzekł: „… go                     

i pozwólcie mu chodzić. " 11. " … jest i woła cię"   12. Gdy Jezus ujrzał jak Maria płakała 
… się” 13. „Łazarzu, wyjdź na …!”.  14. „Ze względu na otaczający Mnie lud to … aby 
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. 15. „Jeśli … ujrzysz chwałę Bożą?” 

Dlaczego Pan Jezus płakał 
po śmierci Łazarza? 
Przecież jako Bóg wiedział, 
że go wskrzesi. Płakał,             
bo miał ludzkie serce, takie, 
które płacze w czasie 
rozstania z kimś ukochanym 
nawet na krótki czas, takie, 
którego nie mają aniołowie.  
Ludzkie serce płacze wtedy, 
kiedy kocha. Ludzkie serce 
jest niezwykłe, bo jest 
wielkie, a jednocześnie 
bardzo słabe. We wszystkich 
językach mówi: kocham,          
bo mam do niego słabość. 
Miłość jest słabością, bo ten, 

który nawet najbardziej kocha, jest silny jak Samson i może wyrwać dąb, gdy 
naprawdę kocha, może stać się Dyziem na słomianych nogach ...  Ludzkie słabe 
serce przyjął Pan Jezus, Ten, który jest Bogiem wszechmogącym i który 
wszystko wie. Kocha nas i nigdy nie odchodzi, chociaż grzeszymy, wciąż czeka 
na poprawę, naszą spowiedź, rozmowę z Nim.  – Niezwykłe: Bóg przyjął ludzkie  
serce, wszechpotężny i taki słaby jednocześnie, że nie może oderwać się od 
grzesznika, tylko trwa przy nim i czeka cierpliwie na jego pokutę i żal.                        
Z wszystkich obrazów Pana Jezusa ten jest najszczęśliwszy, który wskazuje 
ludzkie serce Boga.. [J. Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.: W drodze, s.333].   

Św. Jan Paweł II  -  „Patrzymy dziś na Jezusa, gdy zbliża się do kresu swego życia                      

i ukazuje się jako oczekiwany przez lud Mesjasz, który został posłany przez Boga                    
i przyszedł w Jego imię, aby przynieść pokój i zbawienie, chociaż w inny sposób, niż 
spodziewali się Jego współcześni. Dzieło zbawienia i wyzwolenia, dokonane przez 
Jezusa, trwa przez stulecia. [31 XXII1993 r. – Rzym].    
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę dobrej spowiedzi i pokój                      
w sercach ludzi … oraz o potrzebne łaski w chorobie …  

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] 

 
 
 

 

 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki              
(J 11, 25a. 26);     J 11, 1-45 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. 
Siostry …posłały wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus 
usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, 
aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej 
siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 
dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział…: Chodźmy znów do 
Judei. Rzekli do Niego…: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować           
i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu 
godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego 
świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu 
światła… a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby 
go obudzić. … Jezus jednak mówił o jego śmierci …Łazarz umarł, ale raduję się, 
że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do 
niego. … Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na 
spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu 
był, mój brat by nie umarł. … Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. 
Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie … w dniu ostatecznym. 
Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, 
żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, 
odeszła i przywołała swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś 
tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego … Ujrzawszy Go upadła 
Mu do nóg i rzekła …: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc 
Jezus ujrzał jak płakała … rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? - Panie, 
chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! ... Jezus rzekł: 
Usuńcie kamień. … Marta, rzekła: Panie, już cuchnie. … Jezus rzekł do niej: 
Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?Jezus wzniósł 
oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że 
mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to 
powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał 
donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! … Rzekł: Rozwiążcie go                   
i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii 

…uwierzyło w Niego. 
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Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu zmartwychwstania 
Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc 
przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze 

doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do 
życia raz jeszcze. "Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli". Życie nie ma końca                     
i tej właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić. [O. T. Zamorski OP, "Oremus" W P 08]; 

Papież Franciszek –  „Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć                            

i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy nowiny, która 
nas zbawia: On zmartwychwstał i nam towarzyszy” …Pandemia uświadomiła ludziom, 

że wszyscy znajdują się w tej samej łodzi, słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie 
wszyscy ważni, wezwani do wiosłowania razem, potrzebujący, aby pocieszać się  

nawzajem … Podczas gdy Jezus śpi spokojnie na rufie łodzi bezgranicznie ufając Ojcu, 

uczniowie pełni niepokoju i rozpaczy wołają: „Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi,                          
że giniemy?” (w. 38). …Teraz gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy, zbudź się 
Panie! Nie jest to czas Twojego Sądu ale naszego osądzenia – wyboru to co się liczy a co 
przemija…   “Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom  i pocieszenie sercom. Chcesz, 
byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj 
nas na łasce burzy. Powtórz raz jeszcze: «Wy się nie bójcie!» (Mt 28,5). A my, razem                     
z Piotrem, «wszystkie troski przerzucamy na Ciebie, gdyż Tobie zależy na nas»                                                              
[Papież  udzielił Wszystkim blogosławieństwa Urbi et Orbi z Placu św. Piotra, 27.03.2020]. 

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński: - Równowaga stojącej pod Krzyżem Maryi 

pomaga całemu światu. Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają 
ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi. 

[Kromka chleba, IV, 5].     Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                    
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst NT, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty.  … Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży 
w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. …  
A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten,                           
co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha. [Rz 8,8-11]                                                                  
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie   "Co Bóg mówi do mnie?": …               

Aby się Bogu podobać nie wolno świata zamienić na wybieg dla modelek i celebrować na 
nim swoją próżność i pychę. To bowiem co cielesne ze względu na skutki grzechu 
podlega prędzej czy później śmierci, to zaś co duchowe - cieszy się życiem. … Czy ja 
pragnę się Bogu podobać? Co czynię w tej kwestii? Czy nie uganiam się raczej za tym, 
aby się podobać światu?  - Gdzie spędzam więcej czasu: - na modlitwie czy przed 
lustrem? Czy staram się o moje ludzkie „podobanie się”  w granicach zdrowego rozsądku, 
bez przesady? -  … Czy kiedy czuję, że to jak żyję Bogu się nie podoba, to udaję, że nic 
się nie dzieje i wmawiam sobie, że są jeszcze gorsi ode mnie? …  Czy może jednak dbam                     
o harmonijną współpracę pomiędzy tym, co we mnie duchowe i tym, co cielesne? …                   
Czy pamiętam, że to co we mnie cielesne jest zaproszone poprzez to co duchowe do 
udziału w tajemnicy zmartwychwstania? … III - Actio/oratio - Teraz ty mów do Boga.  
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 psalmu: U Pana jest 
łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów... 
(Ps 130,5-6) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Bóg Zbawicielem, pełnym 
miłosierdzia (Ps 130);  
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.                                        V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
1. Dzisiaj nie będzie Gorzkich Żali. Zachęcamy do udziału poprzez środki przekazu.  

 
2. Przypominamy, że w związku z panującą sytuacją odwołane są Drogi Krzyżowe                             

w piątek. 
 
3. Codziennie od poniedziałku do soboty w godz. od 9:00 do 10:00 jest wystawienie  

N. Sakramentu i możliwość spowiedzi św. Zachęcamy do indywidualnej, osobistej 
modlitwy. Podczas każdej Mszy św. 6:30, 7:30 i 18:00 kapłani są do dyspozycji                                  
w konfesjonale. 
4. Księża pragną udać się z posługą świąteczną do chorych w Wielką Środę. Odwiedzą 

tych chorych, do których nie chodzą co miesiąc. Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych                                
do Niedzieli Palmowej w zakrystii lub kancelarii. 
 
5. Następna niedziela to już Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej.                        

Obrzęd błogosławieństwa palm na początku każdej Mszy św.  
 
6. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego. Ofiary 

składamy do puszki przy krzyżu, przy bocznym filarze, po prawej stronie kościoła. 
 
7. Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad Głównego Inspektora 

Sanitarnego o 5 osobach obecnych w czasie Mszy św. Pierwszeństwo mają osoby 
zamawiające intencję Mszy św. 
 
8. Z całego serca dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i troski oraz Waszą 

modlitwę i prosimy nie zapominajcie o nas w swoich modlitwach, abyśmy mogli bez 
przeszkód, jak najlepiej Wam służyć!  
    KALENDARIUM:                                                          
02. IV. – czw.- Rocznica śmierci bł. Jana Pawła II (2005) -  15 lat temu o godzinie 21:37 
arcybiskup Leonardo Sandri ogłosił: "Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca". „Santo 
Subito” (Natychmiast Święty) .  16 października 1978 r., kardynał Karol Wojtyła przyjął 

imię Jan Paweł II. Był papieżem przez 26,5 roku. - Nazywany papieżem pielgrzymem  
oraz  Janem Pawłem Wielkim                                                                                                                       
03. IV. – pt.- Pierwszy piątek miesiąca - Kult Serca Jezusowego.- "Masz w każdy 

pierwszy piątek miesiąca przyjmować Mnie w Komunii św." - powiedział siostrze 
Małgorzacie Marii Jezus podczas trzeciego objawienia …                                                                                                               
04. IV. – sb.- Pierwsza sobota miesiąca   Uczestnicząc w Nabożeństwie  
Pierwszych Sobót Miesiąca pragniemy:                                        - 

wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy swoje i braci; - uczynić wszystko,             
by Maryja była bardziej znana i miłowana;                                                                                       
- łączyć się w Sakramencie Pokuty i Eucharystii z naszym Odkupicielem, którego 
poświecenie za świat i ludzkość ma moc przebłagać i zadośćuczynić;                                                          
- codzienną modlitwą Różańcową wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników i łaskę 
pokoju dla świata; - przy Sercu Maryi rozważać zbawcze dzieła Boże i stać się Jej pomocą 
w dziele zbawienia ludzi.        


