Uzupełnij: 1. „Będą znaki na … księżycu i gwiazdach” 2. „Ludzie mdleć będą

ze strachu, w … wydarzeń zagrażających ziemi” 3. „Okaż nam, Panie, łaskę
swoją, i daj nam swoje …” 4. „… na siebie, żeby ten dzień nie przypadł na was
znienacka, jak potrzask” 5. „Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i …
głowy” 6. … więc w każdym czasie 7. … się też w każdym czasie 8. „Wtedy
(ludzie) ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w …”. 9. Oczekujmy na
spotkanie z Jezusem z … 10. Ten dzień przyjdzie na … którzy mieszkają na
całej ziemi. 11.
Obyście mogli … tego wszystkiego, co ma nastąpić.
12. „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były … wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych”.
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i cała stawała się modlitwą, usłyszała każde słowo Anioła, którego nie usłyszał
nikt inny, choć nie grała tam żadna wieża stereo i nikt nie zatykał sobie uszu
słuchawkami od walkmana. - … Od Anioła usłyszała wiadomość piękniejszą od
bajki, ale jeszcze trudniejszą, by w nią uwierzyć: „Będziesz mamą Jezusa”. –
Ale jakoś tak jest, że kto umie sercem słuchać, to potrafi też wierzyć, no i BYĆ
POSŁUSZNYM (co jest najtrudniejsze) – jak Maryja. I dzieje się wtedy coś tak
dobrego i pięknego jak Boże Narodzenie …
[br. T. Ruciński, Śladami
Jezusa, s.4

Co to znaczy nawrócić się? – to znaczy nie tylko odwrócić się od złego, świata,
by schować się przy Panu Bogu. Nawrócić się to zwrócić się do Boga po to, aby
z Nim i poprzez Niego odnaleźć cały świat... Nawrócić się to spojrzeć poprzez
Chrystusa na własne przyjaźnie i ziemskie miłości ... [ks. J.T.]
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie Adwentu i za wszystkich,
którzy za przykładem św. Mikołaja pomagają innym. …
Kancelaria Parafialna

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

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie! (Ps 85,8)
Łk 21,25-28.34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza
i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą
i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie
były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień
nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich,
którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym.
Rozpoczynamy dziś Adwent – okres liturgiczny, w którym przypominamy sobie,
że Pan Jezus przyjdzie do nas. Przyjdzie w dniu Bożego Narodzenia, ale przede
wszystkim przyjdzie w dniu ostatnim. Czy zastanie nas przygotowanych?
To w dużej mierze zależy od nas. Aby to przyszłe spotkanie nie napawało nas
lękiem, lecz było oczekiwane z radością, trzeba już dzisiaj rozpoznać Pana
i przyjąć Go, gdy przychodzi w modlitwie, w Eucharystii, w sakramencie pokuty,
w drugim człowieku. [O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” grudzień 2003, s. 4].
Ojciec Franciszek: Do Bożego Narodzenia trzeba przygotować się przez
modlitwę, dzieła miłosierdzia, chwaląc Boga sercem otwartym na spotkanie
z Panem, który wszystko odnawia… – Jeśli to tylko my spotykamy Pana,
wtedy stajemy się w cudzysłowie „panami” tego spotkania. (...) Ale jeśli
pozwalamy Jemu, by się spotkał z nami, to wówczas On wchodzi do nas,
czyni wszystko na nowo. Bo właśnie takie jest to przyjście, takie jest znaczenie
nadejścia Chrystusa: uczynić wszystko na nowo, odtworzyć serce, duszę, życie,
nadzieję, drogę. Jesteśmy w drodze z wiarą, z wiarą owego setnika, by spotkać
Pana, a przede wszystkim pozwolić, by On nas spotkał … – Trzeba mieć ..
otwarte serce, aby On mnie spotkał. (...) I aby mi powiedział to, co pragnie,
a czego nie zawsze chciałbym usłyszeć! … On patrzy każdemu
w twarz,
w oczy, bo miłość nie jest czymś abstrakcyjnym –To miłość konkretna osoby do
osoby. – Pan jako osoba patrzy na mnie jako na osobę. Pozwolić się spotkać
przez Pana to właśnie to: pozwolić się przez Pana miłować! [Źródło: Homila, 2 XII
2013, (http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/61330.html)].

Jan Paweł II - Od chwili, kiedy Bóg spojrzał na Nią z miłością, Maryja jest
znakiem nadziei dla rzeszy ubogich, najmniejszych na tej ziemi.. [z Audiencji gen.
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Kardynał Stefan Wyszyński – Naród polski przyzwyczaił się oglądać swoich
Królów na kolanach przed Królem królów, umacniając w ten sposób
w poszanowaniu władzy tych, którzy sami umieli oddawać , co jest Bożego Bogu.
… [Kromka Chleba, s.86]. …
. 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?" – Człowiek został „zaprogramowany” przez Boga do bardzo wysokich lotów,
do wolności. Może jednak tak obciążyć swe serce, że nigdy nie oderwie się od ziemi i nie
zazna szczęścia prawdziwej wolności. - Chrystus mając na uwadze przemijalność świata
doczesnego, wzywa do pozbycia się obciążającego balastu i wzbicia się w górę. Ziemia
bowiem ulegnie zniszczeniu, a jej los podzieli to wszystko, co jest z nią związane. Jedynie
ten, kto potrafi nabrać dystansu do doczesności, zostanie ocalony. – Czy jestem gotowy
(-a) żyć do startu, a obciążony(-a) jedynie o tyle, by nie utracić kontaktu z ziemią. Chodzi
o to, by dobrze spełniając obowiązki doczesne, zachować wobec nich dystans i wolność.
Jezus nazywa doczesność potrzaskiem, a więc pułapką, która każdego nieostrożnego
i ociężałego chwyta w swoje sidła. Mówi o konkretnych obciążeniach. Pierwszym z nich
jest obżarstwo. Drugi rodzaj obciążenia serca - to pijaństwo. … dalej troski doczesne - czy
im ulegam? – Czy pozwalam, aby odbierały mi wolność? - Serce obciążone troskami
doczesnymi nie wzbije się w stronę Boga. Nie zazna też szczęścia…. Początek Adwentu
to wezwanie Jezusa do refleksji nad tajemnicą wolności i wspaniałą perspektywą
wzbijania się ku górze.
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: Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących
Jego praw i przymierza. (z Ps 25) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach
dnia: Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie (z Ps 25) [wg ks. E. Staniek http://www.katolik.pl
KALENDARIUM:
30 XI – pn. - Święto św. Andrzeja Apostoła - Święto to jest okazją do odnowienia
świadomości naszej przynależności do Kościoła, którego zaczątkiem była wspólnota
dwunastu Apostołów. Św. Andrzej po raz pierwszy zetknął się z Jezusem dzięki
świadectwu św. Jana Chrzciciela i natychmiast przyprowadził do Niego swojego brata,
Szymona Piotra (zob. J 1,35-42). Podobnie i my należymy do Jezusa dlatego, że ktoś nam
przekazał wiarę. Z drugiej strony od naszej wiary i świadectwa zależy również czyjeś
poznanie Jezusa i nawrócenie – jest to bardzo konkretny udział w apostolskiej misji
Kościoła. [Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” grudzień 2005, s. 16].
3 XII – czw. - Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera - (1506-1552). Pochodził
z kraju Basków kapłan i misjonarz, kierował się w swojej posłudze przeświadczeniem, że
wielu ludzi na świecie potrzebuje otwarcia oczu na światło Boże. Wrażliwy wewnętrznie na
pragnienia Chrystusa, rozpalił się gorliwością szerzenia wiary. Apostołował w Indiach,
Japonii oraz Chinach, przyciągając do „światła Ewangelii liczne narody”. To Eucharystia
zapaliła w nim ogień tej szalonej miłości, który pragnie trawić również nasze serca.
[Ks. Mariusz Jedliczka, „Oremus” grudzień 2004, s. 26].

1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok liturgiczny – następny rok pracy
duszpasterskiej, który będzie przebiegał pod hasłem : „Nowe życie w Chrystusie”.
2. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, po każdej Mszy św. przed kościołem zbierane są ofiary na
nasze Seminarium duchowne. „Bóg zapłać” za wsparcie!
3. Rozpoczynamy okres Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do Świąt
Narodzenia Pańskiego. Pomogą nam w tym sprawowane w dni powszednie Adwentu
Msze święte ku czci NMP – zwane „Roratami”. Roraty będą o g. 6.30 od poniedziałku do
soboty. We wtorki i piątki młodzież z naszych Szkół Katolickich będzie również
uczestniczyć w roratach i po Mszy roratniej zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na
wspólną agapę w naszej szkole.
4. Od jutra rozpoczynamy doroczną wizytację duszpasterską, tzw. „kolędę”. Udamy
się z wizytą od poniedziałku do piątku od 16.30 do 21.00 .
Kolęda w tym tygodniu:
- poniedziałek 30.11. – ul. Laskowa 3 i 4, Korczaka 3 i Szarych Szeregów 4;
- wtorek 1.12 – ul. Kasprzaka 5 i 9 oraz Szymańskiego 2;
- środa 2.12 – ul. Szymańskiego 1, Kasprzaka 13/15 oraz Szarych Szeregów 8;
- czwartek 3.12. – ul. Zegadłowicza 1 i 4;
- piątek 4.12. – ul. Brylowska 4, 6, 8, Sławińska 4, Kasprzaka 24a i Płocka 11.
Natomiast w następnym tygodniu kolęda będzie w poniedziałek, 7.12
– ul. Płocka 2B, 2c, 3, 5, 5B, 7, 7a, Kasprzaka 23a, Krzyżanowskiego 48 i Brylowska 35.
Przypominamy o przygotowaniu krzyża, wody święconej, Pisma św., a dzieci
i młodzież niech wyłożą swoje zeszyty od religii. Cały plan „kolędy” jest wywieszony
w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej parafii. Tradycyjnie prosimy
uprzejmie naszych Parafian z wyżej wymienionych bloków, a obecnych na Mszy św.
, o pomoc przy rozwieszeniu zawiadomień o kolędzie na swoich blokach. Zawiadomienia
są do odbioru w zakrystii. Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną pomoc!
5. W tym tygodniu I czwartek i I piątek i I sobota m-ca. W I czwartek tradycyjnie o g.
15.00 rozpoczęcie adoracji Najśw. Sakramentu Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adoracja
w intencji kapłanów i Kościoła Św. potrwa do Mszy św. wieczornej. W I piątek Msze św.
o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00 , dla dzieci o 17.00 . Spowiedź św. tego dnia rano od
6.30 i popołudniu od 16.30 . W sobotę o godz. 17.15 Różaniec Fatimski.
6. Od jutra, aż do zakończenia kolędy, za wyjątkiem I piątków m-ca, spowiedź św.
wieczorem będzie możliwa jedynie 15 minut przed Mszą św.
7. Od dziś można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki można nabywać
po każdej Mszy św. u naszej Siostry pod chórem, a w tygodniu w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej. Ofiary składane przy nabywaniu opłatków przeznaczone są na bieżące
potrzeby kościoła i Parafii.
8. Od dziś pod chórem można również nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w
ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece są w cenie 6 i 12 zł. Mamy
nadzieję, że świec wystarczy na każdy wigilijny stół naszej parafii i zabłysną one na
każdym stole. - Od jutra przy ołtarzu św. Antoniego będzie wystawiony kosz na dary serca
dla ubogich i potrzebujących na paczki świąteczne. Podzielmy się z uboższymi od nas!
9. Od następnej niedzieli będzie można u naszych ministrantów nabyć sianko na stół
wigilijny oraz karty świąteczne.
10. W następną niedzielę przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszki na Pomoc
Kościołowi na Wschodzie, jak w każdą II niedzielę Adwentu .

