Uzupełnij: 1. „Pan posłał Mnie, abym … niósł dobrą nowinę” 2. „Dziś spełniły się te słowa
Pisma, któreście …” 3. „Wiele wdów było w Izraelu, kiedy niebo pozostawało zamknięte
przez trzy lata i … miesięcy” 4. Właśnie prawdziwa miłość … często nierozpoznana
i odrzucana. 5. Jezus wspominał proroka … 6. „Zaprawdę, … wam: żaden prorok nie jest
mile widziany w swojej ojczyźnie” 7. „Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to …”
8. „… ulecz samego siebie” 9. „… i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum.” 10. Można być tak … Boga, słyszeć Jego słowo, a jednak nie
wierzyć.”. 11. „Wielu … było w Izraelu za proroka Elizeusza” 12. „Na te słowa wszyscy w …
unieśli się gniewem”. 13. „został oczyszczony, tylko Syryjczyk …”
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rozwścieczeni tym,
że Mesjasz przychodzi do
pogan, a nie do nich, chwycili Jezusa, wywlekli na górę, aby Go strącić. I nagle
Jezus „przeszedłszy pośród nich, oddalił się”. – Mówimy o cudzie przemienienia
Pańskiego, kiedy Jezus ukazał się w aureoli swojej wielkości, tu chyba stał się
jeszcze większy cud. Również na górze, nieprzemieniony Jezus w szarym
płaszczu, szarych sandałach, zakurzony przechodzi nagle poprzez nienawiść
ludzką. Cóż to za cud przejść przez gniew bez zmrużenia oka!
… Jezus oddalił się, ale nie porzucił. – Powracał wiele razy. – Często postępujemy
tak, jakbyśmy chcieli pozbyć się Pana Jezusa. – Ile razy do nas powraca z łaską
spowiedzi, żalu, komunii.
Sakrament spowiedzi świętej jest tajemnicą wciąż powracającego Jezusa, który
nie zraża się i wraca do nas, kiedy żałujemy. – Jezus umarł z miłości do ludzi –
tak to często powtarzamy, ale czy rozumiemy do końca, co to znaczy? – Jezus
jako człowiek modlił się do Ojca, by spojrzał miłosiernym okiem na grzeszników. –
Jezus Człowiek stanął po stronie ludzi odrzuconych. [Jan Twardowski, W świetle
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Ewangelii, wyd.W drodze 2005. s.207 - 208].

MOJE POSTANOWIENIE: pomodlę się o łaskę spowiedzi świętej i rozpoznawanie
prawdziwej miłości …
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 4,21-30
Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili:
Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy
w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On
jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. - W dzisiejszej liturgii słowa, chwilę po
Pawłowym Hymnie o miłości, usłyszymy Jezusa przemawiającego do mieszkańców
Nazaretu. Początkowo „dziwili się [oni] pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”,
lecz później zaczęli o Nim powątpiewać, a nawet unieśli się gniewem i chcieli Go strącić ze
skały... Można być tak blisko Boga, słyszeć Jego słowo, a jednak nie wierzyć. Wierzyć
w Jezusa to rozpoznać w Nim Syna Bożego, wcielenie Bożej miłości. Niestety, właśnie
prawdziwa miłość bywa często nierozpoznana, pogardzana i odrzucana... [ks. Jan Konarski,
„Oremus” luty 2004, s. 4].

Ojciec Franciszek:
Na miłosierdziu wspiera się życie Kościoła, gdyż pierwszą
jego prawdą jest miłość Chrystusa – A zatem trzeba postawić w centrum, w czasie
tego Jubileuszu, dzieła miłosierdzia fizycznego i duchowego, które nie jest tylko
„pobożnością”, ale „ukonkretnieniem tego, jak chrześcijanie winni nieść naprzód
ducha miłosierdzia” … „Tak jak u schyłku życia zostaniemy zapytani, czy daliśmy jeść
głodnemu i pić spragnionemu, podobnie zapytają nas, czy pomogliśmy ludziom pozbyć się
wątpliwości, czy zaangażowaliśmy się w przyjmowanie grzeszników, upominając lub
poprawiając ich, czy byliśmy zdolni walczyć z niewiedzą, zwłaszcza tą w sprawach wiary
chrześcijańskiej i dobrego życia… [Źródło: z przemówienia do członków Kongregacji Nauki Wiary,
29. 01.2016 - na zakończenie sesji plenarnej].
Jan Paweł II - "Pragnę za nim
podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało
mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę
chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: totus Tuus. W tych samych rękach matczynych
zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W
tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość.
Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby
Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.…
[z Testamentu z dnia 6 III 1979].
Stefan Kardynał Wyszyński - Najdoskonalsze
posłuszeństwo wobec Boga jest nie przez przykazanie, tylko przez miłość, nie przez
prawa i rozkazy, tylko przez serce.. [Druga Kromka Chleba, luty, 6.].

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?" - Jest to jedna z najbardziej dramatycznych scen Ewangelii
i tragicznych momentów w życiu Jezusa: został On odrzucony przez swoich najbliższych:
rówieśników i ziomków. Po nieprzychylnym Betlejem i rzezi Niewiniątek, stanowiło to kolejną
zapowiedź tego, co później dopełni się pod pałacem Piłata i na Kalwarii, i w tylu jeszcze
miejscach i momentach ludzkich dziejów. Człowiek nie chce Boga! Bóg umiłował człowieka i
oddał swego Syna z miłości, a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości, nie chce
Boga! Czy to możliwe? - Ano możliwe i chyba sami niejednokrotnie byliśmy świadkami czy
wręcz uczestnikami takiego buntu przeciw Bogu. Z czego to wynika? … Grzech raz posiany,
rozkrzewił się wszędzie … Grzech pierworodny: nie potrzebuję Ciebie, nie chcę! Sam będę
o sobie decydował! Czyż i dziś nie rozpoznajemy wokół siebie i w sobie takiej postawy? …
A Bóg pomimo to nie traci cierpliwości. Czeka na każdego z nas, aż zrozumiemy
i zechcemy Go z zaufaniem przyjąć. Czy przyjmiemy?
- 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: W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie
zaznam na wieki ... (Ps 71)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie (Ps 71) [z „Wyrzucili Go”, Ks. Mariusz Pohl].
ROZKŁAD DOROCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W 2016 R.
NIEDZIELA – 7 LUTEGO:
1400 – ul. Armatnia, Ordona
1500 – ul. Wolska 117, 115, 113 oraz „A” i „B”
1600 – ul. Wolska 111, 109 i 105/107
1700 – ogólna adoracja dla dorosłych
PONIEDZIAŁEK – 8 LUTEGO:
800 – 1000 – ogólna adoracja dla wszystkich.
1000 – Al. Prymasa Tysiąclecia 93, 91, 89
1100 – Al. Prymasa Tysiąclecia 87, 85
1200 – ul. Grabowska
1300 – ul. Kasprzaka od nr 5 do nr 13/15
1400 – ul. Bema (po str. Kościoła) 65, 69 oraz ul. Prądzyńskiego i Al. Pr. Tysiąclecia 34 i 73/75
1500 – ul. Bema od 72 do 91 ( od ul. Kasprzaka do ul. Wolskiej)
1600 – ul. Kasprzaka 90, 92 i 96
1700 – wszyscy chętni – ogólna adoracja.
WTOREK – 9 LUTEGO:
800 – 1000 – ogólna adoracja dla wszystkich.
1000 – ul. Szymczaka i ul. Klonowicza
1100 – ul. Ludwiki
1200 – ul. Szymańskiego, Korczaka i Laskowa
1300 - ul. Szarych Szeregów, Brylowska, Krzyżanowskiego
1400 - ul. Skierniewicka
1500 – ul. Kasprzaka 25 (gazownia) i ul. Zegadłowicza
1600 – ul. Płocka
1700 –wszyscy chętni – ogólna adoracja zakończona błogosławieństwem eucharystycznym.
1800 MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE DOROCZNEJ ADORACJI EUCHARYSTYCZNEJ.
Codziennie (poniedziałek i wtorek) Msza św. o godz. 730 - po niej wystawienie Najświętszego
Sakramentu. W godz. 800 – 1700 możliwość Spowiedzi Św. – dyżur kapłana w konfesjonale.
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1. Dziś, jak to ogłaszaliśmy, po każdej Mszy św. można nabyć gromnice u naszych
ministrantów. Jeśli ktoś chce zakupić gromnicę, niech to uczyni dziś, bo 2 lutego
może już ich nie być.
2. Jutro o godz. 7.30 Msza św. zbiorowa za Zmarłych.
3. We wtorek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 9.00 i o 18.00.
Na początku każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa gromnic.
4. W czwartek przypada I czwartek m-ca. O godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia
Bożego rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów
i Kościoła Św. Adoracja potrwa do Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do udziału
i modlitwy.
5. W piątek I piątek m-ca. Msze św. o Sercu Pana Jezusa dla dorosłych o godz.
7.30 i 18.00. Spowiedź św. tego dnia rano od 6.30 i po południu od 17.30. Z racji
trwających ferii zimowych nie ma Mszy św. dodatkowo dla dzieci. W sobotę Msza
św. o Niepok. Sercu Maryi o g. 7.30, a różaniec fatimski w tym miesiącu
odmawiamy indywidualnie.
6. Za tydzień rozpoczniemy przeżywanie w naszej parafii dorocznej adoracji
eucharystycznej. W gazetce znajduje się plan adoracji z podziałem na ulice.
Zachęcamy do adorowania Pana Jezusa również niezależnie od dyżurów
poszczególnych ulic. Więcej informacji za tydzień.
7. W najbliższym tygodniu możemy przyjąć jeszcze 9 intencji mszalnych na
godziny poranne, a w całym miesiącu lutym jeszcze 31 też w godzinach
porannych. Intencje Mszy św. można zamówić po Mszy św. w zakrystii bądź
w tygodniu w kancelarii.
KALENDARIUM:
02. 02. 2016 – wt. – Święto Ofiarowania Pańskiego - Ludzie w podeszłym wieku, Symeon
i Anna, umieli rozpoznać tajemnicę, która dla wielu miała pozostać niedostrzegalna jeszcze
przez długi czas... Zanurzenie w modlitwie i kontemplacji otworzyło ich oczy na niepojęty dar
Boga, wcielonego w życie Dziecka, które rodzice wnosili do świątyni. Te dwa wymiary
radosnego daru i kontemplacji wyznaczają sens życia zakonnego, któremu Kościół
poświęca serdeczną modlitwę dzisiejszego dnia. [ks. Jan Konarski, „Oremus” luty 2004, s. 9].
05. 02. 2016 – pt. – Wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy - …Wspominana dziś w
całym Kościele św. Agata – dziewica i męczennica z III wieku – w czasie prześladowań
zachowała w sercu, pomimo cierpień, pamięć ojcowskiej twarzy dobrego Boga. W czystości
i wierze zaślubiła przez śmierć swego Pana i Oblubieńca, z ufnością powierzając Mu całą
siebie. [M. Konarska, „Oremus” luty 2003, s. 26].
06. 02. 2016 – sb. – Wsp. świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy - głoszący
Dobrą Nowinę w Japonii. Zostali oni ukrzyżowani podczas prześladowań katolików, jakie
miały miejsce w 1597 roku. Oddając swe życie, przystąpili do niebieskiego Jeruzalem, do
miasta Boga żyjącego. Stali się świadkami tego, że Jezus jest Prawdą, która domaga się
głoszenia i wyznawania nawet za cenę ofiary z życia. [M. Konarska, „Oremus” luty 2003, s. 29].

