Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. (Ps 34)
Uzupełnij: 1. W … Bóg pojednał świat ze sobą. 2. Uniżenie, do którego wzywa
nas Jezus, ma swoje … w dziecięctwie Bożym 3. Jezus powiedział do tych,
co ufali że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę ... 4. „Kto się … będzie poniżony”.
5. „Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co ...”. 6. „Boże …litość dla mnie,
grzesznika”. 7. „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, … oszuści, albo
jak i ten celnik.” 8. To Celnik … do domu usprawiedliwiony.
9. Faryzeusz był
dumny, że zachowuje post dwa razy w … 10. „Kto się … będzie wywyższony.
11. … stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. 12. „Boże, miej …
dla mnie, grzesznika”. 13. Uniżenie i pokora to … stanięcia w prawdzie
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iść złą drogą, nadymając się pychą i bijąc się w cudze piersi.

Dwaj
pobożni
ludzie,
faryzeusz
i celnik,
modlili się do tego samego
Boga. W tym samym
kościele, dokładnie o tej
samej
porze,
pod
duchową opieką tego
samego mądrego króla
Salomona, budowniczego
świątyni. Modlili się niby
razem,
ale
całkiem
osobno.
–
Dobry
faryzeusz chciał złą drogą
iść do Pana Boga. Zły
celnik znał dobrą drogę
prowadzącą
do
Pana
Boga. Do Boga nie można
-

Faryzeusz nie był obłudnikiem. Mówił prawdę. Pościł dwa razy w tygodniu, dawał
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywał, nawet modlił się w przepisowej postawie
stojącej, bo taka postawa obowiązywała żydów w czasie modlitwy. Czynił
wszystko zgodnie z przepisami i nie został usprawiedliwiony. – Jakie to okropne
chwalić samego siebie przed Bogiem i uważać siebie za lepszego od innych. –
Celnik znalazł łaskę u Boga, chociaż nie pościł, nie płacił dziesięciny, stał z
daleka… Można być grzesznikiem, chociaż się wypełnia przepisy – i można być
świętym, chociaż się żyje na bakier z przepisami. [x Jan Twardowski, W świetle
Ewangelii, wyd:.W drodze 05, s. 269- 270].

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosiernym na dusze w czyśćcu cierpiące (…)
POLECAMY MODLITWOM DUSZE ZMARŁYCH: Słuszną i pobożną jest
rzeczą modlić się za umarłych, aby od grzechów byli uwolnieni (2 Mach 12,44-45)
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o pokorę, cierpliwość i wielkoduszność …
i pomoc dla wszystkich, którzy upadają na złych drogach swojego życia …
Kancelaria Parafialna

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

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

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.
Łk 18,9-14
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden
faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak
i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze
wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony. - „Kto się uniża, będzie wywyższony” – mówi Jezus. To trudne słowa,
(2 Kor 5,19)

bo niekiedy łatwo przychodzi nam się uniżyć, lecz owo uniżenie wcale nie prowadzi
do wywyższenia. Czasem można zakładać przed Bogiem maskę nędzarza, ale trudno
pokazać Mu swoją prawdziwą twarz i być pokornym. Uniżenie, do którego wzywa nas
Jezus, ma swoje źródło w dziecięctwie Bożym. To postawa stanięcia w prawdzie, która
przywraca nam ludzką godność i ostatecznie nas wywyższa. Najpierw trzeba zobaczyć
swoją wielkość daną przez Boga, a dopiero potem małość. Prawdy o nas uczy nas
Eucharystia. Ona nas przemienia i pokazuje, że bez niej jesteśmy bezradni. [M. Konarska,
„Oremus” X 2007, s. 115].

Papież Franciszek – „Pokój wam”. - Pozdrowienie to jednoczy chrześcijan,
aby tworzyli jedność duchową. … Jeśli nie ma pokoju, jeśli nie jesteśmy w stanie
pozdrowić się nawzajem w najszerszym znaczeniu tego słowa – posiadania
serca otwartego w duchu pokoju, to nigdy nie będzie jedności. Dotyczy to
jedności w świecie, mieście, dzielnicy czy w rodzinie. … Zły duch zawsze sieje wojny.
Zazdrość, zawiść, kłótnie, plotki ... niszczą pokój i dlatego nie może być jedności. A jak
powinien zachowywać się chrześcijan, by przyczynić się do jedności, do znalezienia owej
jedności? Paweł mówi wyraźnie: «abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim
zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem
w miłości» (Ef 4,1). Te trzy postawy. Pokora: nie można obdarować pokojem bez pokory.
… Zatraciliśmy obecnie zdolność łagodnego mówienia ze sobą, a wręcz przeciwnie
usiłujemy karcić się nawzajem, czy obmawiać innych. Istotą natomiast łagodności jest
znoszenie się nawzajem. Stąd potrzebna jest cierpliwość, znoszenie wad innych osób,
tego, co się nam w nich nie podoba. Trzeci punkt kluczowy dla budowania jedności
w Kościele to wielkoduszność, serce w którym jest miejsce dla każdego. … Twórcą
jedności jest Duch Święty, ale pokój sprzyja, przygotowuje tworzenie jedności. To jest
sposób godny tajemnicy, do której jesteśmy powołani, tajemnicy Kościoła”.
[Z Domu Św. Marty, 21.10.2016].

Jan Paweł II
- Nie ma sprzeczności między sprawiedliwością
i przebaczeniem, jest raczej wzajemne dopełnianie się, gdyż obie te
rzeczywistości są bardzo ważne przy budowaniu pokoju. Pokój bowiem
jest czymś więcej niż czasowym zaniechaniem wrogości, jest radykalnym
uzdrowieniem ran, które osłabiają ducha. Tylko przebaczenie może
zgasić pragnienie zemsty i otworzyć serca na prawdziwe i trwałe
pojednanie … [Homilia, 01 I 02 r.].
Stefan Kardynał Wyszyński
(...) szczęśliwy człowiek, który jest
z siebie niezadowolony, bo to jest punkt wyjścia. [Hom. Warszawa, 25.IX.53]
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go
dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio –Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" Jezus porównuje modlitwę pysznego z modlitwą
pokornego: … - dla pierwszego modlitwa jest zwykłym pozorem, by chwalić się własną
sprawiedliwością, kosztem bliźniego: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie”…
on czuje, że jest godny łaski Bożej, i domaga się jej jako nagrody … - drugi przeciwnie,
uznaje się za grzesznika, i słusznie… jednak żałuje, uznaje swoją nędzę moralną, zdaje
sobie sprawę, że nie zasługuje na łaskę Bożą: „nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu …:
<Boże, miej litość dla mnie>„ - A oto zaskakujący wniosek: „Powiadam wam: Ten
odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten”. Jezus chciał przez to powiedzieć, że Bóg
… woli pokorę grzesznika pokutującego niż pychę zarozumiałego sprawiedliwego...
Istotnie, wskutek swojej pychy i braku miłości faryzeusz miał nie mniej od celnika
powodów do ukorzenia się… - Przy kim Pan jest blisko? Przy skruszonych sercem. …
Niech nie sądzą pyszni, że mogą się ukryć przed Bożymi oczami. – Boże … z daleka
poznałeś faryzeusza, który się chełpił, z bliska wspomogłeś celnika, który uznał się
grzesznikiem. Tamten chełpił się ze swych zasług i ukrywał swoje rany, ten zaś nie chwalił
się zasługami, a odsłaniał rany. Przyszedł do lekarza, bo wiedział, że jest chory, wiedział,
że musi wyzdrowieć. Nie śmiał podnieść oczu ku niebu, lecz bił się w piersi,
nie przebaczał sobie samemu, abyś mu Ty przebaczył; uznawał swoje winy, abyś
mu je odpuścił; karcił się, abyś go Ty oswobodził ... O Panie, daleko jestem od tego,
by się uważać za sprawiedliwego... Mam prosić, płakać, spowiadać się, a nie wynosić się,
a nie chełpić się i chlubić się swoimi zasługami, bo chociaż coś posiadam, czym mógłbym
się radować, co mam, czego bym nie otrzymał? Naucz mnie otwierać Ci drogę przez
wyznanie grzechów, abyś mógł przyjść do mnie... Wtedy przyjdziesz do mnie i nawiedzisz
mnie. Będziesz wiedział istotnie, gdzie postawić stopy, aby przyjść do mnie. Przedtem
zaś, dopóki nie wyznałem mojego grzechu, zagradzałem Ci drogę, a Ty, Boże mój,
nie miałeś którędy przyjść do mnie. Ja więc będę wyznawał grzechy mojego życia
i otwierał Ci drogę, a Ty, o Chryste, przyjdziesz do mnie i na drodze stawiając swe kroki,
będziesz mnie kształtował według Twoich śladów (św. Augustyn).
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 odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka. (Ps 34)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. (Ps 34)
[z: O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. III, str. 270].

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela zwykła
23 X 2016r.

1). Dzisiejszą
niedzielą
rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny
pod hasłem:
„Ochrzczony to znaczy posłany”. Z racji Tygodnia Misyjnego dzisiejszy różaniec
ofiarujemy w intencji Misji świętych i wszystkich misjonarzy, a każdego dnia
podczas Mszy św. wieczornej będziemy modlić się w intencjach misyjnych,
rozważając kolejne tematy. Zachęcamy do uczestnictwa!
2). Jeszcze pozostał tylko ostatni tydzień października, kiedy to odprawiane
są nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do udziału zwłaszcza tych, którzy
jeszcze nie mieli okazji. Nabożeństwa odbywają się codziennie o godz.17.15 .
3). We wtorek, 25 października, po Mszy św. wieczornej, odbędzie się ostatnia
próba przed Bierzmowaniem. Obecność kandydatów ze świadkami
obowiązkowa!
4). Zarówno w zakrystii jak też w kancelarii parafialnej przyjmowane
są wypominki roczne i jednorazowe. Na jednorazowych podajemy dzień
odczytania Imion Zmarłych. Będą one czytane:
1.XI w czasie procesji
po Nieszporach Żałobnych o g. 17.00 , 2.XI podczas procesji po Mszy św.
o g. 9.00 .
5). Od 1 do 8 listopada, w dniach szczególnej modlitwy Kościoła
za Zmarłych, będzie możliwość, jak w ubiegłych latach, dołączyć swoich
zmarłych do Mszy św. zbiorowej za zmarłych każdego z tych dni o g. 18.00.
Przy zamawianiu należy podać dzień, w którym chcemy, aby była ona
odprawiona.
6). W najbliższą sobotę, podczas Mszy św. o g. 18.00, młodzież naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania, którego udzieli J. Eksc. Ks. Bp Michał
Janocha. W związku z przygotowaniami do bierzmowania, w sobotę
29 października, nabożeństwo różańcowe będzie wyjątkowo o g. 16.30!
KALENDARIUM:

28 X – pt. – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Dziękujemy Bogu za świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Jezus
wybrał ich po długiej modlitwie na górze. Potem posłał ich, by głosili Dobrą
Nowinę, uzdrawiali, uwalniali od złych duchów. Także każdy z nas jest powołany
do jakiegoś rodzaju apostolstwa w swoim zwykłym, codziennym życiu. Jeśli
chcemy dobrze spełniać swoje powołanie, powinniśmy zaczynać od modlitwy.
Ci, którzy trwają z Jezusem na modlitwie, mogą bardzo wiele pomóc ludziom –
nawet w sprawach trudnych i beznadziejnych – jak św. Juda Tadeusz. …
[z: M. Durnowska, „Oremus” X 2002, s. 123].

