
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja( Ps 84) 

Uzupełnij:  1. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i ...”                                     
2.  Jezus, widząc … wyszedł na górę.  3. Jezus nauczał uczniów tymi …                              
4. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga … będą.  5. Cisi na własność … 
ziemię.  6. Ci, którzy pragną sprawiedliwości, będą …  7. Dostąpią miłosierdzia.                  
8. Którzy wprowadzają pokój, będą nazwani … Bożymi  9. Błogosławieni jesteście, gdy 
/ludzie/ z mego powodu mówią kłamliwie … złe na was. 10.  „Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni będą …”    11. … się i radujcie. 12. Błogosławieni, którzy … 
sprawiedliwości 13. Wielka jest wasza nagroda w ... 

  
Spieszmy się kochać ludzi,             
tak szybko odchodzą  
zostaną po nich buty                      
i telefon głuchy 
tylko to, co nieważne jak krowa 
się wlecze … 
najważniejsze tak prędkie,                
że nagle się staje - 
potem cisza normalna                    
więc całkiem nieznośna  
jak czystość urodzona 
najprościej z rozpaczy  
kiedy myślimy o kimś zostając 
bez niego  
Nie bądź pewny, że czas masz, 
bo pewność niepewna  

zabiera nam wrażliwość               
tak jak każde szczęście 

przychodzi jednocześnie               jak patos i humor … 
 - kochamy wciąż za mało                    i stale za późno …             

    - Dni listopadowe przypominają największą tajemnicę człowieka: …                                        
że odejdziemy stąd żywi  - To, co będzie nam najbardziej potrzebne, to chyba to, co 

wywalczymy przez prace nad sobą – miłość, ofiarę, modlitwę.                                                                        
-   Szukamy świętych, wyciągamy do nich ręce, potrzebujemy ich.  - A czy świeci 
nas potrzebują? Czy wyciągają ręce do nas ? Ktoś powiedział, że to my ich kochamy,            

a oni mają nas w „świętym nosie”, tak wysoko i daleko, że tylko nam fruwają nad głowami. 
-  Wiara uczy, że wszyscy potrzebujemy się wzajemnie: święci potrzebują nas, a my ich.  
- Dlaczego święci nas potrzebują ?  Dlatego, że bez nas nie byłoby wszystkich 

świętych. Święci chcą się cieszyć pełnym szczęściem wszystkich zachwyconych Panem 
Bogiem… Święci chcą nas widzieć w swoim chórze... Na tym polega tajemnica 
obcowania świętych: my pragniemy ich – oni pragną nas, abyśmy we wspólnym 
wysiłku tęsknili za Bogiem  i łączyli się z Nim. (x. J. Twardowski) 

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą"...     

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za moich bliskich, którzy odeszli do Domu Ojca ... 

Spróbuję pamiętać o moim powołaniu do świętości …  

Kancelaria  Parafialna    e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

 [gazetka do użytku wewnętrznego Parafii] 
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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

 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go                      

i do niego przyjdziemy. (J14,23);  Mk 12,28b-34                  

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg 
nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. 
Rzekł Mu uczony  w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden 
jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą              
i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia                 
i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od 
królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.   
 Bóg jest miłością. Stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, abyśmy mogli Go 
kochać całym sercem, całym umysłem i całą swoją mocą. Przeminie wiara, przeminie 
nadzieja, tylko miłość pozostanie. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, ale sądzeni 
będziemy z miłości, bo wiara objawia się w miłości. [Marek Ristau];  

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,                                        

a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)  Mt 5,1-12a                        

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza 
nagroda w niebie.      

 • O. Franciszek  -    „Życie wspólnoty odradza się w Duchu Świętym i zawsze dzięki 

Niemu posilamy nasze życie chrześcijańskie i prowadzimy nasze zmagania 
duchowe” …Św. Paweł pyta:  „Któż was urzekł, was, przed których oczami 
nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?!” (Ga 3,1). „Któż was urzekł, by 
was oddalić od Chrystusa ukrzyżowanego?”, w trudnej chwili Galatów…. - Także 
dzisiaj wielu poszukuje bardziej pewności religijnej, niż żywego i prawdziwego Boga, 
skupiając się na obrzędach i nakazach, a nie na przyjęciu całym swoim jestestwem Boga 
miłości. Jest to pokusa nowych fundamentalistów, tych, którzy zdają się bać drogi, którzy 
boją się iść naprzód i cofają się, ponieważ czują się bezpieczniej. Szukają Bożego 
bezpieczeństwa, a nie Boga dającego bezpieczeństwo.. [z Katechezy papieskiej, 27.10; 2021];          

1  x  x  O  B   I   Ż    I  
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4  x  x  O  G   Ą    Ć  x  x  
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9  x  x  x  W   Z   S    O  
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1 1  x  C   E    C   E  x  x  

1 2  Ł    N  Ą  x  x  x  x  x  x  

1 3  x  x  N  I     E  x  x  x  
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• Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia  Świętość nie jest 

łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest 
otwieraniem serca i dłoni ku braciom. [Kromka Chleba, 01 XI] .    -                                         

Sługo Boży Stefanie Wyszyński – przyczyń się za nami!                                  

•  św. Jan Paweł II - 1. Życie zaś, zwłaszcza ludzkie, należy wyłącznie do Boga: kto 

podnosi rękę na życie człowieka, podnosi rękę na samego Boga. (Skarbiec myśli J.P. 

II)                2. Przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa.  
(Tryptyk rzymski,2003)  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                               

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: 

„Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę w istnienie łączności między świętymi                                 
a mną, wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje się to tylko wtedy, kiedy znam 
konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń. To mnie wprowadzi w wielką 
wspólnotę ludzi, którzy potrafili wygrać życie.  Znam np. św. Maksymiliana Kolbego, św. 
Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego… Dzięki nim wierzę, że droga Ewangelii jest 
drogą możliwą do przebycia dla mnie.…  Pomyślmy i o naszej świętości, o tym, że 
jesteśmy w drodze do nieba. 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: Oto pokolenie tych, co Go szukają, którzy szukają oblicza Boga 
Jakuba. (Ps 24) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Oto lud wierny, 
szukający Boga (Ps 24)                       [z: Przyjaźń ze świętymi, x Edward Staniek].   
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - OGŁOSZENIA                  
1. Dziś  o godz. 17.00 Nieszpory Żałobne z procesją i wypominkami, a o godz. 18,00 –  

Msza  św.  zbior.  za  dusze  wszystkich  wiernych  zmarłych  polecanych w wypominkach 
2. 2 listopada (wtorek)  Dzień  Zaduszny –  Wspomnienie  Wszystkich  Wiernych  
Zmarłych.  Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 9.00 i 18.00. O godz. 9.00   Msza św.  za  

zmarłych,  a  po  niej  procesja z wypominkami. Każdego dnia do 8 listopada                                
o godz.18.00 –  Msze  św.  zbiorowe  za zmarłych.                                          
3. 2 listopada –  w Dzień Zaduszny –  wierni mogą  zyskać odpust zupełny (jeden 

raz), który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy 
pobożnie nawiedzić kościół parafialny lub kaplicę publiczną  i odmówić tam „Ojcze nasz…” 
i „Wierzę w Boga…” zachowując inne zwykłe warunki  (spowiedź sakramentalna lub stan 
łaski uświęcającej,Komunia św., modl. wg intencji Ojca Św. oraz wykluczenie 
jakiegokolwiek przywiązania do grzechu). Korzystajmy ze skarbnicy  łask, jakie daje nam 
Matka – Kościół.                                         
4. Przypominamy, że w najbliższą niedzielę, 7 listopada, tradycyjnie w ramach 

„Wypominków” zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej za zmarłych powierzonych 
modlitwie Kościoła. Zachęcamy do modlitwy za naszych zmarłych o godz. 9.00. 
Wypominki roczne będą od niedzieli 14 listopada. W tym roku, jak w poprzednich 

latach , aby było więcej czasu poświęconego modlitwie za zmarłych, wypominki roczne 
zostaną podzielone na 2 części. Pierwsza część będzie czytana w 1 i 3 niedzielę m-ca,                           
a druga część w 2 i 4 niedzielę. Całość wypominków będzie wywieszona w gablocie                               
i zamieszczona na stronie internetowej. W m-cu, w  którym  wypadnie 5 niedziela o godz. 
9.00 będzie różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Zachęcamy do wspólnej 
modlitwy za naszych drogich Zmarłych!                                                      

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                       

XXXI Niedziela zwykła –                         

 ROCZNICA POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA WŁASNEGO                                                                            

31 PAŹDZIERNIKA 2021 r. 

 

1.. Dziś w całym Kościele,  we  wszystkich  świątyniach konsekrowanych, 
obchodzona jest dzisiejsza uroczystość.  Pamiętajmy zwłaszcza tego  dnia               
o  Fundatorach,  Budowniczych i Artystach, dzięki którym mamy tak piękny 
kościół.  Dziś  serca nasze przepełnia również wielka wdzięczność i modlitewna 
pamięć o tych wszystkich Dobrodziejach i Darczyńcach, którzy swoimi ofiarami 
przyczyniają się do upiększania naszej świątyni parafialnej.  

    2. Jutro, 1 listopada, Kościół czci Wszystkich Świętych. Msze św. jak                           
w  każdą   niedzielę.    Po  południu  o  godz.   1700  będą   odprawione 
Nieszpory żałobne z procesją i wypominkami za Zmarłych, a o 18.00 Msza św. 
za polecanych w wypominkach. We wtorek, 2 listopada,  Wspomnienie  
Wszystkich  Wiernych  Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny.  Msza św. za wszystkich 
zmarłych o godz. 900, a bezpośrednio po  niej  procesja  z wypominkami.    
Wypominki   jednorazowe (na 1 i 2 listopada )  oraz  roczne przyjmowane są                     
w zakrystii  po każdej Mszy św.  lub  w tygodniu w  kancelarii  parafialnej.                             
3.  Od 1 do 8 listopada, w dniach szczególnej modlitwy Kościoła za Zmarłych, 
będzie możliwość jak w ubiegłych latach, dołączyć swoich zmarłych do Mszy św. 
zbiorowej za zmarłych każdego z tych dni o g. 1800 . Przy zamawianiu należy 
podać dzień, w którym chcemy, aby była ona odprawiona.                           
4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota m-ca. W czwartek o godz. 
15.00  Koronką  do  Miłosierdzia   Bożego  rozpocznie  się  adoracja Najśw. 
Sakramentu w   intencji kapłanów i Kościoła Św. Adoracja potrwa do g.18.00.  
Jest  to  szczególny   dzień,   bo  wspomnienie  imienin  Bł.  Jana  Pawła II – 
dzień św. Karola Boromeusza – Jego Patrona od chrztu św.  W I piątek Msze św. 
o Sercu P. Jezusa o .730, 17.00- dla dzieci i o 18.00.   Spowiedź   św.   od  6.30  
i  po   południu  od   16.30.   Natomiast w sobotę  Różaniec Fatimski po Mszy św. 
wieczornej. Na Mszę św. o Niepok. Sercu Maryi zapraszamy na 7.30.                                   
5. Zapraszamy Rodziców dzieci komunijnych na krótkie spotkanie organizacyjne 
po Mszy św. o g. 11.00 w przyszłą niedzielę, 7 listopada. Spotkanie w Sali 
parafialnej.                                                                                           
6. Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku. Tam znajdziemy 
na bieżąco umieszczane informacje i relacje ze zdjęciami z naszych 
uroczystości i aktualnych wydarzeń.     
 7. Jutro i we wtorek (1 i 2 listopada) kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. Do kancelarii zapraszamy od środy."   
 W kolejce do nieba - Powoli nie tak prędko, proszę się nie pchać najpierw trzeba 
wyglądać na świętego, ale nim nie być - potem ani świętym nie być, ani na świętego nie 
wyglądać potem być świętym, tak, żeby tego wcale nie było widać… i dopiero na samym 
końcu święty staje się podobny do świętego. [x Jan Twardowski].       


