Uzupełnij: 1. „Duch Pana Boga nade mną … mnie głosić dobrą nowinę ubogim”

2. „Nad nikim się nie …” 3. „Kto ma dwie … niech [jedną] da temu, który nie ma”
4. „Przychodzili także celnicy, żeby … chrzest” 5. „Nie … nic więcej ponad to,
ile wam wyznaczono” 6. „Wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie
jest …” 7. Jezus „chrzcić was będzie Duchem … i ogniem” 8. "Pszenicę …
do spichlerza” 9. „Plewy … w ogniu nieugaszonym” 10. „Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie … ode mnie”. 11. Jezus … dobrą nowinę” 12. Jezus sam nas
znajdzie … Go naszej codzienności. 13. „Wiele też innych … dawał
ludowi”.
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Najważniejsze
jednak jest to, żeby nie zabrakło i was... Popatrzmy na małego Pana Jezusa
i zapamiętajmy, że to właśnie On jest najpiękniejszym prezentem Świąt Bożego
Narodzenia... Życzyć „szczęśliwych świąt” – to życzyć szczęśliwego początku – aby
i w naszym życiu nastąpiło Boże Narodzenie, chociaż popełniliśmy tyle głupstw
i grzechów. Jeśli zaufamy Bogu – wszystko jest możliwe.. [x. Jan Twardowski]

- ...
Święta Bożego Narodzenia mówią, że Bóg może od początku stworzyć
świat, od pierwszego szczęśliwego dnia, kiedy może znowu pojawić się para
ludzka, która żyje w przyjaźni z Bogiem. Wszystko może zacząć się na nowo. Są to święta nadziei : Bóg ... nagle może wszystko odnowić . [x. Jan Twardowski].

.
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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

Duch Pana Boga nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. (Iz 61,1)
Łk 3,10-18
Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech
[jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im
odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też
i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał
z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on
tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
„Pan jest blisko” nie tylko dlatego, że na horyzoncie widać już Boże Narodzenie. Pan jest
blisko każdego dnia. Jest blisko, ponieważ uczestniczymy w Eucharystii. Jest blisko,
bo obok nas jest bliźni. A więc „co mamy czynić?” – z takim pytaniem zwracamy się do
Jana Chrzciciela. A on odpowiada niezwykle prosto i daje nam do zrozumienia, że mamy
być tam, gdzie jesteśmy. Mamy wykonywać uczciwie wszystkie obowiązki, porzucić to,
co w naszym życiu złe, i ufać Bogu. On sam nas znajdzie. Spotkamy Go naszej
codzienności. [O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” grudzień 2003, s. 62].

Ojciec Franciszek: III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte
w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w Bazylikach
Papieskich. Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele
lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też
w Konkatedrach lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona
na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka
Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych
przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski
i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio
zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu
łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w
Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła. [Źródło: Papieska
bulla „Misericordiae vultus”].

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, niech to będzie wiadome
po całej ziemi. (Ps: Iz 12)
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dar duchowej radości dla siebie
i wszystkich uczniów Pana Jezusa, o owocne wykorzystanie darów Ducha
Świętego … W Roku Miłosierdzia będę pamiętał o uczynkach miłosierdzia…
Kancelaria Parafialna

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
[gazetka do użytku wewnętrznego Parafii]

Jan Paweł II - "Wychodzi nam naprzeciw Jan Chrzciciel, głos wołającego na pustyni.
To on wprowadzi nas na drogę, którą musimy przemierzyć, jeśli nasze oczy mają „ujrzeć
zbawienie Boże"... (22 XII 2004 — Audiencja generalna). …
Człowiekowi, który … dąży do komunii z Bogiem, Adwent, a przede wszystkim Boże
Narodzenie, przypominają, że to Bóg postanowił wyjść nam naprzeciw. Stając się
dzieckiem, Jezus przyjął naszą naturę i ustanowił na zawsze przymierze z całą
ludzkością…. On przyszedł w Betlejem, aby pozostać z nami, na zawsze…- [17 XII 03 Audiencja gen.].

Stefan Kardynał Wyszyński – Stawać się jako dziecię, to brać z dziecięctwa to,
co przystoi wiekowi dojrzałemu: niepamięć zniewag, brak pożądań godności,
miłość wspólnoty towarzyskiej, równowagę przyrodzoną, prostotę i szczerość
wobec Boga i ludzi. [Kromka chleba, s. 93].
.
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?" - Jakże ważne są praktyczne wskazania, co do

życia czy postępowania. To o nie pytały Jana tłumy, celnicy czy wreszcie
żołnierze. Bazując, bowiem tylko na teorii, nawet bardzo pięknej, za bardzo żyć
się nie da. Człowiek albo będzie bujał w obłokach albo mijał się z życiem
i ludźmi. Jan udzielił pytającym wskazań bardzo konkretnych i prostych
w realizacji, nieprzekraczających możliwości pytających. Jak sobie z nimi
poradzili? - nie wiemy. Domyślamy się, że przynajmniej spróbowali dla własnego
i dobra …
Jan również nie pozwolił tłumom długo żyć domysłami, co do jego
osoby. Konkretnie odpowiedział że nie jest oczekiwanym Mesjaszem. On nie jest,
ale Mesjasz już jest, tuż, tuż. Nie czas, więc na domysły czy spekulacje, czas na
nawrócenie, sprawiedliwe życie. Każdy, kto czuje się plewą, ma jeszcze szansę stać się
pszenicznym ziarnem i zamiast do ognia trafić do Bożego spichlerza.
Jak wygląda moja, tegoroczna, adwentowa praktyka? Jak realizuję moje
adwentowe postanowienie? Czy nie przekracza ono moich możliwości? Czy z tego
powodu nie biorą się moje codzienne trudności z jego wypełnieniem? Może warto
dokonać jakiejś drobnej korekty w postanowieniu, aby uratować, choć częściowo jego
wypełnienie? Czy byłem, choć raz na Mszy świętej roratniej? Czy już mam zaplanowany
termin adwentowej spowiedzi? Ewangelia, to dla mnie tylko piękna teoria, czy teoria, którą
staram się żyć i ją praktykować? Na dzień dzisiejszy czuję się w sercu bardziej plewą czy
ziarnem? Czy także i moja odpowiedź jest jednoznaczna: "Nie jestem Mesjaszem?.
Jestem tym, który dba o dobre i zażyłe relacje z Jezusem Mesjaszem. Czynię wszystko,
aby zawsze być gotowym na spotkania z Nim, te codzienne i to u kresu czasów.
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu
o przeżyciach, rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Pan
Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas (Ps 126)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Daj Gdy Pan odmienił
los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. (z Ps 126) [wg ks. Ryszard Stankiewicz SDS,
http://www.modlitwa.com/modlitwa.html?c=22215].

KALENDARIUM:
13 GRUDNIA - PAMIĘTAMY
14 XII – pn. - Wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła - Św. Jan od
Krzyża (1542-1591) nie tylko uwierzył i poszedł drogą wiary, ale więcej – poznał tę drogę
i opisał ją bardzo wnikliwie. Jego dzieła, stanowiące wyjątkową syntezę wiedzy o rozwoju
życia duchowego, nie przestają być aktualne. Życie św. Jana było naznaczone krzyżem.
Reforma zakonu karmelitańskiego, podjęta wspólnie z Teresą z Avili, przysporzyła mu
wielu wrogów i cierpień. Jednak właśnie to dało mu niezwykłe poznanie spraw Bożych
i rozpaliło go „żywym płomieniem miłości”. Decyzja na pójście drogą krzyża w
codzienności czeka także nas. By ją podjąć odważnie i z miłością powiedzieć Bogu: „Idę,
Panie”, powierzmy się wstawiennictwu dzisiejszego patrona. [Ks. Mariusz Jedliczka, „Oremus”
grudzień 2004, s. 70].

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Adwentu - 13 Grudnia 2015r.

Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, nasze bezpośrednie
przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Rekolekcje potrwają do środy.
Każdego dnia będą Msze św. z naukami rekolekcyjnymi:
o godz. 9.00 – dla dorosłych i o 18.00 – dla dorosłych i młodzieży.
Codziennie będzie można skorzystać ze Spowiedzi św.: rano od 8.30 do 9.00
i po poł. od 17.30. Zachęcamy do uczestnictwa! Korzystajmy w tym okresie
z sakramentu pokuty i pojednania. Jest to dogodny czas. Nie odkładajmy
Spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami.
Pod chórem jest nasza parafialna gazetka, a w niej ogłoszenia i plan naszych
rekolekcji. Weźmy ją dla naszych domowników. Niech jak najwięcej osób
skorzysta z tego świętego czasu łaski.
2. Dziś o godz. 16.30 w sali parafialnej spotkanie członków Żywego Różańca
naszej parafii połączone z wymianą tajemnic różańcowych i wydaniem nowych
legitymacji. Po spotkaniu, czyli o g. 17.15, ogólne nabożeństwo różańcowe
w kościele, na które wszystkich zapraszamy.
3. Przed kościołem po każdej Mszy św. Zespół „Caritas” prowadzi zbiórkę do
puszki na cele dobroczynności naszej parafii. Podzielmy się naszym darem
serca, aby wesprzeć biedniejszych od siebie i zabezpieczyć im podstawowe
artykuły na Święta. Jeszcze tylko do wtorku będzie wyłożony kosz na dary serca
przy ołtarzu św. Antoniego.
4. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w poświęcony opłatek na stół
wigilijny i świece Caritas. A u ministrantów, na wyraźną prośbę parafian,
można jeszcze tylko dziś zaopatrzyć się w sianko i karty świąteczne.
5. W najbliższym tygodniu ze względu na rekolekcje kolęda będzie tylko
w czwartek i piątek.
- I tak:
1.

w czwartek, 17.XII. – ul. Skierniewicka 15, 17 i 19.
W piątek, 19.XII. – ul. Skierniewicka 1/7, 9, 11 i 13;
W przyszły poniedziałek, 21.XII. – ul. Ludwiki 4.
Na tym zakończymy kolędę przed Świętami.

Kolęda zostanie wznowiona po Nowym Roku od 4 stycznia przyszłego roku.
Przypominamy, że cały plan kolędy jest wywieszony przed kościołem i na stronie
internetowej parafii.
6. W czasie trwania rekolekcji parafialnych, od poniedziałku do środy włącznie,
kancelaria czynna będzie tylko w godzinach popołudniowych od 16.00 do
17.30.
7. W najbliższą sobotę, 19 grudnia, kapłani odwiedzą chorych ze świąteczną
posługą sakramentalną. Tych chorych, których nie odwiedzają co miesiąc
w I-sze piątki i I soboty. Zgłoszenia przyjmujemy dziś w zakrystii, a najpóźniej
do środy w kancelarii parafialnej. Odwiedziny u chorych będą od g. 9.00.

