Uzupełnij: 1. „Pan posłał Mnie, abym … niósł dobrą nowinę” 2. „Pan … Mnie,
abym więźniom głosił wolność” 3. Łukasz napisał list do Teofila, aby „się mógł
przekonać o … pewności nauk, których ci udzielono” 4. Jezus „nauczał w ich
synagogach, wysławiany przez …”. 5. „Podano Mu … proroka Izajasza”
6. „Wielu już … się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród
nas” 7. „W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i …, aby czytać.”
8. „Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się …” 9. „Pan posłał Mnie, abym uciśnionych
odsyłał …i, abym obwoływał rok łaski od Pana” 10. Zdarzenia te przekazali Ci, którzy
„od początku byli … świadkami i sługami słowa”. 11. „Duch Pański … na Mnie, ponieważ
Mnie namaścił i posłał Mnie” 12. „Dziś spełniły się te słowa Pisma, … słyszeli”.
13. „Nie każda … pochodzi od Boga, ale Bóg jest prawdziwą miłością”.
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Trudno być ubogim. Ktoś
powiedział, że ubogi to ten,
który wkłada puste ręce
w ręce Pana Boga. Jest
świadomy, że to, co posiada –
ma od Boga, by mógł
pomagać innym. – Co to
znaczy być czystym? –
Kochać, ale tak, by zawsze
w tej miłości był Bóg. - Co to
znaczy być posłusznym? –
Pokochać wolę Bożą. – Pójść
za Jezusem to walczyć ze
swoim
wygodnictwem,
widowiskami,
urządzanymi
na swoją cześć. [z „Kalendarza
z księdzem Twardowskim 2014”].

Każdego z nas Bóg powołał przede wszystkim do chrześcijaństwa. Jezus
powołał na apostołów nie najgodniejszych, najmądrzejszych i najsilniejszych.
Powołał … Szymona, który zaparł się Go paskudnie …, Tomasza niedowiarka
…, Jana i Jakuba, popędliwych synów gromu, Mateusza, który gorszył Panu
Bogu, że się omylił i nie nadajemy się na chrześcijan. Mamy po prostu iść
tą drogą, którą wyznaczył nam sam Jezus. [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.
W drodze 2005. s.21].

. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy prawdziwe, a wszystkie razem
słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.. (Ps 19)

MOJE POSTANOWIENIE: pomodlę się za naszych biskupów i o dar jedności
dla wszystkich uczniów Chrystusa, o przezwyciężenie wszelkich podziałów …
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

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. (Łk
4,18)
Łk 1,1-4.4,14-21
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać
ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których
ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się
po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy
wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły
się te słowa Pisma, któreście słyszeli. - W świecie rozwiniętej techniki i komputerów
nierzadko patrzymy na innych jak na trybiki skomplikowanego mechanizmu i sami
też jesteśmy tak postrzegani. Trybiki potrzebne, ale możliwe do zastąpienia. Inne
spojrzenie proponuje św. Paweł, który mówi o Kościele jako o żywym organizmie.
W Kościele – Mistycznym Ciele Chrystusa – żaden członek nie może zostać zastąpiony
przez inny. Jeśli któryś z członków niedomaga, w jakiś sposób cierpią wszystkie,
a gdy któregoś zabraknie, to każdy traci coś niepowtarzalnie ważnego. Jest to dla nas
wyzwanie, abyśmy nikogo nie lekceważąc, pomagali innym i sobie samym odnaleźć się
w Chrystusie. [o. C. Binkiewicz OP, „Oremus” 01. 2004, s. 99].

Ojciec Franciszek: «… Modlić się, to jest pierwsze zadanie. Drugim
zadaniem jest być świadkiem, to znaczy głosić. Głosić zbawienie, które
przyniósł nam Pan Jezus. Te dwa zadania nie są łatwe, ale to one właśnie
umacniają filary Kościoła. Jeśli te filary słabną, ponieważ biskup nie modli się czy
modli się mało, zapomina się modlić, albo dlatego, że biskup nie głosi Ewangelii,
a zajmuje się innymi rzeczami, to także Kościół jest wtedy osłabiony, cierpiący.
Lud Boży cierpi, ponieważ filary są słabe” – Kościół bez biskupa nie może iść
naprzód – modlitwa wszystkich za biskupów jest obowiązkiem. Jest to jednak taki
obowiązek, jak miłość dziecka do ojca czy jak zobowiązanie braci do troski o to,
by cała rodzina pozostawała zjednoczona w wyznawaniu Jezusa Chrystusa,
który żyje, który zmartwychwstał. - Dlatego chciałbym was dziś zachęcić
do modlitwy za nas biskupów. … Módlcie się, by biskupi byli tacy, jakimi chciał
ich Jezus, byśmy wszyscy dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. …
Módlcie się za biskupa z całego serca. Proście Pana: Panie, troszcz się
o mojego biskupa, dbaj o wszystkich biskupów. I poślij nam biskupów, którzy będą
prawdziwymi świadkami; biskupów, którzy się modlą, biskupów, którzy pomagają nam
przez swoje przepowiadanie, byśmy rozumieli Ewangelię i byli pewni, że Ty, Panie, żyjesz
i jesteś z nami” [Źródło: Homilia, 22.01.2016, (http://pl.radiovaticana.va].

Jan Paweł II - " … Prawda, którą pozwala nam poznać Objawienie … jawi się jako
bezinteresowny dar, pobudza do myślenia i domaga się, by przyjąć ją jako wyraz
miłości. Ta objawiona prawda jest wpisaną w i teologii. …— wprowadza na ową
«ścieżkę życia, której kresem — jak poucza nas wiara — jest pełna
i nieprzemijająca radość kontemplacji Boga … [Encyklika FIDES ET RATIO,
ogloszona14 września 1998].
Stefan Kardynał Wyszyński - Odnowa świata, o której tak
dużo dzisiaj się mówi i pisze, polega na tym, abyśmy uwierzyli, że Bóg jest Miłością
i abyśmy z tej miłości, którą Bóg włożył w nasze istnienie i życie, czerpali dla braci.
[Druga Kromka Chleba, Styczeń, 31.].

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?" - Cenimy sobie dobre, pomyślne wieści, które podnoszą na
duchu, krzepią serce, dają nadzieję na lepszą przyszłość … Zapewne do takiej
kategorii wieści, tzw. pomyślnych, należała ta, która mówiła o Panu Jezusie
i rozeszła się po całej okolicy w krainie Galilejskiej. - Jaką wieścią dla innych jest
moje życie, pomyślną czy niepomyślną? Czy ludzie na mój widok się cieszą, bo
przynoszę im dobre wieści, czy się smucą, bo zwykle jestem zwiastunem tego,
co niedobre? Czy Pan Jezus i Jego Ewangelia to wieść, która rozeszła się po
całym moim życiu? - Co czynię, aby także dotarła ona do innych, aby i oni mogli
się nią cieszyć? - Zdarza się, że w jakiejś okolicy (może mojej) pojawia się
kolejny osiłek, mięśniak, rzekomy kolega supermana, który lubuje się
w prezentowaniu swej fizycznej siły, szczególnie wobec słabszych. Wielu na jego
widok schodzi mu z drogi, aby uniknąć nieprzyjemnej konfrontacji. To zupełnie,
co innego, kiedy w naszym otoczeniu pojawia się ktoś, pełen mocy Ducha
Świętego, tak jak pojawił się Jezus w Galilei. … - Czy pamiętam, że do dobrego,
owocnego, mądrego życia nie wystarcza siła fizyczna, ale niezbędna jest moc
Ducha Świętego?... - Czy i moje oczy, i to codziennie są utkwione w Panu?
Czy nie tracę Jezusa ze swoich oczu a w dalszej kolejności ze swego serca?
Czy patrzę na Jezusa - czy się tylko na Niego gapię…? Czy także moje uszy są
zasłuchane w Panu a serce w Nim zakochane? …- Czy czasami za bardzo moje
oczy nie są utkwione w ekran telewizora, komórki czy komputera…?
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: Prawo
Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana niezawodne ... (Ps 19)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Słowa Twe, Panie, są duchem
i życiem (Ps 19) [z „Medytacji tygodnia, ks. Ryszard Stankiewicz SDS,].
KALENDARIUM cd.: 28. 01. 2016 – czw. – Wsp. św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła - (ok. 1225-1274) - (ok. 1225-1274) - filozof i teolog,
doktor Kościoła. Swoje wielkie możliwości intelektualne i niespotykaną pracowitość oddał
do dyspozycji Boga. Przekonywał, że rozum nie kłóci się z wiarą, lecz do niej prowadzi i ją
wyjaśnia. Zbudował system teologii, od jego imienia nazywany tomizmem, na którym
oparła się nauka Kościoła. Był przy tym bardzo pokorny. Swe przemyślenia przedstawiał
nieustannie Bogu na modlitwie...
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela zwykła –
24 Stycznia 2016r.

1. Za tydzień, w przyszłą niedzielę, 31 stycznia po Mszach św. będzie można
u naszych ministrantów zaopatrzyć się w gromnice przed przypadającym
w następny wtorek świętem Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej
Gromnicznej. Jeśli ktoś chce zakupić gromnicę, prosimy o zrobienie tego
właśnie w przyszłą niedzielę, bo 2 lutego może ich zbraknąć.
2. Jutro, świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła, kończy się Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale nie kończy się nasze zadanie,
aby nieustannie modlić się w tej intencji.
3. W najbliższym tygodniu Kościół w liturgii wspomina:
- w środę Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa,
- w czwartek Św. Tomasza z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła,
4. Zachęcamy do lektury i nabywania prasy katolickiej, która ma w naszym
kościele swoje stałe miejsce na specjalnym regale. Dziękujemy tym wszystkim,
którzy uczciwie i sumiennie regulują za nią opłaty. Jeśli kogoś stać prosimy
o wrzucenie większej ofiary, a tym samym pokryć opłaty za tych, których na to
nie stać. Ufamy, że cotygodniowe niedobory wynikają tylko z tego faktu.
„Bóg zapłać” za wszelkie ofiary!
5. Kolęda w najbliższym tygodniu:
jutro, 25.I.- ul. Ordona 7B, Al. Pr. Tys. 34 i 73 oraz ul. Armatnia.
- we wtorek, 26.I. – ul. Sławińska 2A.
Na tym kończy się planowa kolęda w tym sezonie. Do końca tygodnia Książa
będą jeszcze realizować
odwiedziny na indywidualne zaproszenia.
Kolęda planowa i dodatkowa odbywa się w godzinach od 16.30 do 21.00.
KALENDARIUM:
25. 01. 2016 – pn. – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła - Nie ma takiego grzechu,
którego by przed nami jakiś święty nie popełnił. Ilustracją tego stwierdzenia może być
życie św. Pawła. Niestrudzony Apostoł, nauczyciel, męczennik miał przecież na sumieniu
krzywdę i krew wielu chrześcijan. Historia jego nawrócenia pomaga nam uwierzyć, że
miłosierdzie Boże jest naprawdę dla wszystkich … niezależnie od naszej przeszłości, Bóg
może przemienić nasze życie tak, by stało się głoszeniem Jego chwały.
[M. Majdan & A. Wędrychowska, „Oremus” 01. 2000, s. 102].

26. 01. 2016 – wt. – Wsp. świętych biskupów Tymoteusza
i Tytusa - Dobra Nowina
potrzebuje tych, którzy w maksymalny sposób będą przeźroczystymi naczyniami łaski,
czytelnymi świadkami Bożego Słowa. … Kościół miał takich świadków w osobach
dzisiejszych patronów Tymoteusza i Tytusa, współpracowników św. Pawła Apostoła. …
[o. C. Binkiewicz OP, „Oremus” 01. 2004, s. 104].

27. 01. 2016 – śr. – Wsp. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa - (1871-1927) - biskup
wileński, odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów, zabiegał ze wszystkich sił o wzrost
powierzonego sobie Kościoła. … Jego życie uczy, że jeśli naprawdę zdecydujemy się iść
za Bogiem, zabiegać o dobro tych, których On nam daje, nie ominie nas Jego
błogosławieństwo … [M. Majdan & A. Wędrychowska, „Oremus” 01. 2000, s. 111].

