Uzupełnij: 1. „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na …” 2. „Pójdźcie za Mną, a uczynię was
… ludzi” 3. Jezus … Szymona, żeby nieco odbił od brzegu. 4. Rybacy zaś wyszli z łodzi
i … sieci. 5. „…odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili - lecz na
Twoje słowo zarzucę sieci” 6. „O Panie, … z nas narzędzia Twojego pokoju abyśmy
siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda” 7. Jezus
„stał nad jeziorem …” 8. „Jezus usiadł i z łodzi … tłumy” 9. „Skoro to uczynili … tak
wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.” 10. „Odejdź ode mnie, Panie,
bo jestem … grzeszny” 11. „… więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli
z pomocą.” 12. Wszystkich towarzyszy, również … i Jana, w zdumienie wprawił
połów ryb, jakiego dokonali; 13. … „zostawili wszystko i poszli za Nim.” 14. „Nie bój się,
odtąd ludzi … łowił .”
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MODLITWA FRANCISZKAŃSKA
O POKÓJ: - O Panie, uczyń z nas
narzędzia
Twojego
pokoju
abyśmy siali miłość tam, gdzie
panuje nienawiść, wybaczenie,
tam, gdzie panuje krzywda,
jedność, tam, gdzie panuje
zwątpienie, nadzieję, tam, gdzie
panuje rozpacz, światło, tam,
gdzie panuje zmrok, radość, tam,
gdzie panuje smutek Spraw,
abyśmy mogli nie tyle szukać
pociechy, co pociechę dawać, nie
tyle szukać zrozumienia, co
rozumieć, nie tyle szukać miłości,
co kochać. Albowiem dając –
otrzymujemy,
wybaczając
–
zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się
do wiecznego życia. Amen.

Święty Piotr, zdumiony cudownym połowem ryb, powiedział: „Wyjdź z łodzi,
bo nie jestem godzien być z Tobą”. Powinniśmy powtarzać te słowa w czasie adoracji. –
Adoracja jest uwielbieniem Boga i uświadomieniem sobie naszej nędzy. Postawą adoracji
była postawa trzech mędrców, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem ze skarbami i –
w geście najniższego uniżenia – padli na twarz przed Jezusem. – Skrupulat (grzesznik
o niezdrowym sumieniu) stale myśli o swoich grzechach, martwi się nimi i je analizuje.
Nawet na adoracji nie myśli o Bogu, tylko o własnych grzechach. Czytałem o człowieku,
który nigdy nie umiał zachwycić się śpiewem słowika, bo powątpiewał, czy to śpiewa słowik,
czy też nie? – Są ludzie, którzy uważają, że grzech jest większy od Bożego miłosierdzia …
– Jeżeli ciągłe męczenie się grzechem przeszkadza nam w pracy dla Pana Boga, to znaczy,
że mamy niezdrowe sumienie. – Wyznanie Piotra nie wyrażało trwogi grzechu,
ale niepokój miłości: - Czy naprawdę kocham Jezusa? – Czy jestem Mu wierny? –
Czy Go nie zdradzam? – Czy Go nie opuszczam? [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii,
wyd. W drodze 2005. S. 209].

MOJE POSTANOWIENIE: pomodlę się o łaskę wiary, nadziei i 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

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4,19)
Łk 5,1-11
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On
stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy
zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do
Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał
tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci
na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie
ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy
w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak
że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan
i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem,
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak
również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Słynne wezwanie: „Wypłyń na głębię!”, Jezus kieruje do Piotra po nieudanym nocnym
połowie ryb, gdy mogło się zdawać, że cały wysiłek rybaków poszedł na marne. Tymczasem
połów okazuje się znacznie obfitszy, niż mogli się spodziewali. Po zmartwychwstaniu to
właśnie Piotrowi ukaże Jezus potęgę Bożej chwały i ponownie wezwie go do obfitego
połowu. A Piotr, który rozpozna ogrom własnego grzechu, będzie gotowy, by wypłynąć na
głębię przebaczenia i miłości. [ks. Jan Konarski, „Oremus” luty 2004, s. 38].
Ojciec Franciszek Najpiękniejszym dziedzictwem, jakie możemy zostawić innym,
jest wiara. I nie powinniśmy bać się śmierci, ponieważ – nasze życie trwa dalej, a Bóg
nigdy nas nie zawodzi. … I chociaż mówienie o końcu życia nie bardzo nam się
podoba i choć jest naszą codziennością, prawdę tę próbuje się ukryć. - Myślenie
o ostatnim kroku jest światłem oświetlającym życie, rzeczywistością, o której musimy
nieustannie pamiętać. … Najpiękniejszym dziedzictwem, największym spadkiem, jaki
rodzice mogą zostawić dzieciom, jest wiara. … Kiedy podczas ceremonii chrztu dajemy
rodzicom zapaloną świecę, światło wiary, mówimy im: «Zachowaj ją, pomóż jej wzrastać
w twym synu czy córce i zostaw ją jako dziedzictwo». … Warto, byśmy zostawiali w
spadku wiarę w Boga, który jest Bogiem wiernym, zawsze przy nas trwa i nigdy nas nie
zawodzi. [Homilia, 4 II 2016 w Domu św. Marty].
Jan Paweł II - Wydaje mi się, że w Lourdes jest obecna szczególna łaska. Posłanie jej
proste i jasne, ale podstawowe. Zostało przekazane w sposób szczególnie silny, czysty
i przejrzysty przez kilkunastoletnią dziewczynkę o duszy jasnej i odważnej … - Znaki są
proste: wiatr, który przywodzi na myśl Ducha Świętego w dniu Zesłania, woda
oczyszczająca i dająca życie, światło, znak krzyża, modlitwa różańcowa. Od początku
chrześcijanie wezwani są, by przybywali tu tłumnie, całym Kościołem. [Lourdes 1983].

Stefan Kardynał Wyszyński - Myślenie o innych wyprowadza nas
z naszego wnętrza na wolność. Jesteśmy wtedy w przestrzeni, jesteśmy
wśród mnóstwa ludzi. Są ich miliony… [Druga Kromka Chleba, luty, 4.].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina: I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty
tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio –Pytaj siebie:
"Co Bóg mówi do mnie?" - Dopiero gdy człowiek ma za sobą 2 etapy: - pierwszy — wiary
w siebie i - drugi — zwątpienie w siebie, może wejść w etap trzeci — świadomego
zawierzenia Bogu. Piotr na słowo Mistrza zarzuca sieci, lecz wie, że tym razem nie o ryby
chodzi, lecz o jego wiarę. Stanął na drodze zawierzenia Bogu i odtąd uczyni wszystko,
by z tej drogi nie zejść. Przeżyje momenty potknięć, ale z drogi zawierzenia nie zejdzie... Czy ja też, jak prawdziwie człowiek wierzący wiem, na co mnie stać i znam granice swoich
możliwości, ale równocześnie znam potęgę wszechmocy Boga, dla którego nie ma rzeczy
niemożliwych. - Piotr dobrze wiedział, że to nie on zagarnął mnóstwo ryb, mimo że we
własnych rękach trzymał sieci. On wiedział, że jest to dzieło Jezusa ... Wiara umożliwia
człowiekowi uczestniczenie w dziełach Boga...
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: „Zaprawdę,
chwała Pana jest wielka”. (Ps 138) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu (Ps 138) [z „Na Twoje slowo”, Ks. E. Staniek].
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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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela zwykła
07 lutego 2016r.

.

1. Dziś po Sumie wystawieniem Najśw. Sakramentu rozpoczynamy Doroczną
Adorację Eucharystyczną. Adoracja będzie dziś, jutro i pojutrze. W poniedziałek
i wtorek rano Msza św. o godz.7.30, po niej wystawienie N. Sakramentu i ciąg
dalszy adoracji. Codziennie o g. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zakończenie adoracji
we wtorek ogólnym nabożeństwem o 17.00 i Mszą św. o godz. 18.00.
Szczegółowy plan Adoracji zamieszczony jest w dzisiejszej gazetce i w gablocie
przed kościołem oraz na drzwiach wyjściowych z kościoła. Przyjdźmy przynajmniej raz
w roku na adorację, aby podziękować Chrystusowi za Jego nieustanną obecność wśród
nas! Postarajmy się uczynić wszystko, aby Pan Jezus nie był w tych dniach osamotniony.

2. W tym tygodniu, Środą Popielcową, rozpoczynamy Wielki Post. W Środę
Msze św. o g. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00 i o 18.00. W czasie każdej Mszy św. obrzęd
posypania głów popiołem . Przypominamy, że w Środę Popielcową, tak jak w Wielki
Piątek, obowiązuje nas post ścisły. Dotyczy on wszystkich wiernych między 18, a 60 rokiem
życia.

3. Nabożeństwa pasyjne w okresie Wielkiego Postu: w piątki – Droga Krzyżowa
dla dzieci o 17.30, a po Mszy św. wieczornej dla dorosłych i młodzieży;
w niedziele – Gorzkie Żale o g. 17.00.
4. Od dzisiejszej niedzieli do soboty włącznie będzie trwał 49 Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Młodzi nie dajcie się zniewolić”. Jest
to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar
w intencji nawrócenia grzeszników. Zachęcamy do podejmowania dobrowolnych
przyrzeczeń abstynencji. Można je wpisywać do wyłożonej przy ołtarzu Serca P. Jezusa
Księgi Trzeźwości.

5. W czwartek, 11 lutego, Kościół oddaje cześć NMP z Lourdes. Tego dnia
obchodzony jest XXIV Światowy Dzień Chorego pod hasłem: Zawierzmy się
Jezusowi Miłosiernemu, jak Maryja: „Zróbcie wszystko cokolwiek Wam
powie”. (J 2,5). Również w naszej parafii pragniemy spotkać się z chorymi na Mszy
św. sprawowanej specjalnie w intencji wszystkich chorych, cierpiących i będących
w podeszłym wieku. Na godz. 9.00 zapraszamy na Mszę św. i specjalne modlitwy
za chorych. Starsi i chorzy będą mogli przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych.
Nabożeństwo zakończy indywidualne błog. Najśw. Sakramentem. Serdecznie
apelujemy o pomoc w dotarciu do świątyni naszym chorym i niepełnosprawnym.
Zainteresujmy się, czy możemy komuś pomóc!
KALENDARIUM :
10. 02. 2016 – śr. – Popielec - Stawać się wolnym od więzów egoizmu. Stawać się

wolnym do miłości. To duchowy wymiar postu. A materialny? Odmawiam sobie
czegoś, by wspomóc ubogiego. Bo prawdziwy post jest powiązany z jałmużną.
[O. P. Ciesielski OP & Ł. Kubiak OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 4].

11. 02. 2016 – śr. – Światowy Dzień Chorego - … ustanowiony przez papieża Jana

Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem
obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo,
jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

