
Uzupełnij hasła: 1. „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus …”.                  
2.   „W owym czasie wyszło rozporządzenie … Augusta”.  3.  Józef wyruszył z Galilei, 
z miasta Nazaret, do Judei, do miasta … zwanego Betlejem.   4.  „Nie było dla nich 

miejsca w …”.  5. Józef wyruszył, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z … sobie Maryją, która była brzemienna.  6. Józef musiał się … 
zapisać ponieważ to był obowiązkowy spis powszechny.   7. „Kiedy tam przebywali, 

nadszedł dla Maryi czas …”.  8.  „Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był ….”.   9. „Stanął przy nich (pasterzach) anioł Pański                           
i chwała Pańska zewsząd ich …”. 10. „Znajdziecie Niemowlę, owinięte w … i leżące                         

w żłobie.”  11. „Chwała Bogu na …”  12. „Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto …  wam 

radość wielką, która będzie udziałem całego narodu”. 

Na zdrowy rozum nikt nie 
śmiałby sobie sam 
wymyślić, że Bóg stał się 
człowiekiem, bo bałby się 
bluźnierstwa. Na taki 
pomysł mógł wpaść tylko 
Bóg. Prawda przyszła                   

z Objawienia,  
tajemniczej mądrości 
Bożej. Święta po 
najdłuższej nocy nie 
przygnębiają. Zabierają 
lęk, że będzie jeszcze 
ciemniej.-  
Ze Świąt Bożego 
Narodzenia często 

robimy dni wzruszających, tkliwych wspomnień z dzieciństwa, czasem patrzymy na nie 
albo przez różowe okulary świętego Mikołaja, albo oczyma zasobnego dziecka, któremu 
do wielu zabawek dokupiono jeszcze stajenkę betlejemską. – Święta Bożego Myślenia są 
po to,  by życzyć sobie nie tylko podwyżki, ładnego mieszkania, przystojnego męża, 

bogatej żony, ale myślenia o Bogu.  [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.  2005. s.188].  
Kalendarium:                                                                                                                                                           

30 GRUDNIA 2016 – Pt. – 6. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego –                      
Najpierw były kolorowe klocki, zabawki, potem dziewczyna …, studia …, wakacje w … . 
Naprawdę myśleliśmy, że umrzemy, kiedy to wszystko omijało nas z zadziwiającą 
lekkością. Bo nic z tego nie zostało… a my żyliśmy dalej. I wciąż żyjemy i wciąż niepewni 
naszej umiejętności odróżniania tego, co przemija, od tego, co trwa na wieki                               

31 GRUDNIA 2016 – Sb. – 7. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego.                                            
Wsp. św. Sylwestra I, papieża –  „Jest już ostatnia godzina”. Rok przeminął i odchodzi do 
świata wspomnień. Pora na nowy kalendarz ...  Warto pomyśleć, że „na początku było 
Słowo”, i uwierzyć, że „bez Niego nic się nie stało” i nic bez Niego się nie stanie.                                
[W. Czwichocki OP, „Oremus” XII  2008, s. 123,131, 136, 139].                           

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o otwarcie na Ducha Świętego, aby przyjąć 

„czynienie wszystkich rzeczy nowymi” przez Boga … 

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 

Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus 
(Łk2,11)           Łk 2,1-14                                    
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z 
domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 
żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy 
przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: 
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło 
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. 
 Noc Bożego Narodzenia łączy w sobie to, co duchowe, z tym, co cielesne. Z 
przyjścia Jezusa cieszą się mieszkańcy nieba i ziemi. Z jednej strony słyszymy o 
wiecznym panowaniu i pokoju bez granic, z drugiej o konkretnych faktach związanych z 
narodzinami Dzieciątka – braku miejsca w gospodzie, żłóbku, odwiedzinach pasterzy. 
Składając Bogu dar Eucharystii, Kościół prosi o łaskę uczestnictwa w bóstwie Jego Syna. 
Obyśmy poznając dziś wielkość naszego powołania, nabrali zapału do wypełniania go w 
zwykłych konkretach naszego życia. [M. Majdan, „Oremus” XII 2007, s. 98].

Papież Franciszek -  Bóg wypełnia obietnicę stając się człowiekiem; nie 
porzuca swego ludu, zbliża się do niego, aż po ogołocenie się ze swej 
boskości. W ten sposób Bóg ukazuje swoją wierność i zapoczątkowuje nowe 
królestwo, dające ludzkości nową nadzieję: życie wieczne. Kiedy mówimy o 
nadziei, często odwołujemy się do tego, co nie jest w mocy człowieka, i co nie 
jest widzialne. Rzeczywiście: to, na co mamy nadzieję wykracza poza nasze siły i 
nasze spojrzenie. Ale Narodziny Chrystusa, zapoczątkowując odkupienie, mówią 
nam o innej nadziei, nadziei niezawodnej, widzialnej i zrozumiałej, bo opierającej 
się na Bogu. Przychodzi On na świat i daje nam siłę, by podążać wraz z Nim do 
pełni życia. Ta nadzieja, jaką nam daje Dzieciątko z Betlejem proponuje pewien cel, 

dobre przeznaczenie dla teraźniejszości, ludzkości - zbawienie, szczęście dla tych, którzy 
powierzają się miłosiernemu Bogu. Święty Paweł podsumowuje to wszystko wyrażeniem: 
„W nadziei już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24). [papieska katecheza 21 XII 2016]. 

1 x x C  R  S   S x x 

2 x C   A  A x x x x x 

3 D  W  D  W   O x x 

4 G  S  O  Z  E x x x 

5 x x P  Ś  U  I   Ą 
6 x x   Ć x x x x x x x 

7 x R   W  Ą  A   A 
8 x x K  I  Y  I   Z 
9 O  W  E  I  A x x x 

10 x P   L  S   I x x 

11 W  S  K  Ś  I   H 
12 x Z   A  T   Ę x x 
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Św. Jan Paweł II  - Musimy być ludźmi pokoju; musimy nawrócić się do 

Chrystusa, naszego pokoju, i być pewni, że Jego rozbrajająca miłość, którą 
promieniuje szopka, pokonuje wszelkie zagrożenia i przemoc. … Musimy prosić Boga,                      
by dobro i miłość zwyciężyły zło. [19 XII 2001-Aud. gen. i opłatek z Polakami].                           

Stefan Kard. Wyszyński - Zdaje się, że ludzkość przeoczyła największe zdarzenie                           

w swych dziejach, że Ten, do którego tęskni i woła, już przyszedł, jest. … otworzył 
więzienia umysłów i serc, stał się Prawodawcą miłości. [Kromka chleba2, XII,  25].  

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                            
I – Lectio - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 

Święty; II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?": 
Święta noc Bożego Narodzenia  to noc najradośniejszego orędzia, jakie kiedykolwiek 
usłyszała ludzkość. Posłaniec z nieba ogłosił: „Zwiastuję wam radość wielką: (...) narodził 
się wam Zbawiciel”… - Niech ta wiadomość dotrze dziś do każdego chorego człowieka,     
do ludzi zmęczonych cierpieniem … On jest jedyny, który potrafi nadać sens cierpieniu. 
On jeden potrafi przeprowadzić człowieka przez mękę … - Niech słuchają tych słów 
sieroty. Niech otrą gorzką łzę spływającą po smutnym obliczu. „Narodził się wam 
Zbawiciel”- Ojciec miłości. - Sam ubogi  i zziębnięty. Sam bezdomny, w cudzej stajni, 
przybył, aby przeprowadzić biednych przez pustynię ubóstwa… Słuchajcie uważnie 
wszyscy samotni, w których drzwi już od miesięcy, a może i od lat, nikt nie zapukał. Oto 
puka On. … Stoi, puka i prosi o przyjęcie. Uleczy samotność. Otwórzcie, porządek 
zrobicie już razem. On nie przerazi się pustką samotności. … - Niech ta wiadomość dotrze 
do więziennych cel. Do ludzi zniewolonych przez nałogi, do przygniecionych wyrzutami 
sumienia. … Nie ma takiego grzechu, by nie przebaczył, nie ma takiej winy, by nie 
ułaskawił, nie ma takiej pomyłki, aby jak ojciec nie przygarnął marnotrawnego syna. 
Wystarczy zawierzyć, wyciągnąć  do Niego rękę ... Wesprzeć się na Jego wszechmocy. 
Niech ta wiadomość dotrze do walczących narodów, państw, ludów, sąsiadów, małżonków 
i rodzin. Oto Książe Pokoju, wystarczy odłożyć broń, rozluźnić zaciśniętą pięść, uścisnąć 
Jego dłoń. Przynosi pokój i pojednanie. … On wyprowadzi  z krainy śmierci.  … Próba 
budowy życia bez Niego się nie udaje.  - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz 
przed Bogiem serce: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel (Ps 96)   IV–Contemplatio: 

Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha …: Głoście Jego 
chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. (Ps 96). 

[z: Edward Staniek,  Oremus].       Kalendarium:                                   

26 GRUDNIA 2016 – Pn. – 2. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. 
Szczepana, pierwszego męczennika - modlił się przed śmiercią za swoich prześladowców. 
Na taką postawę potrafi się zdobyć tylko ten… kto szczerze otwiera swoje serce dla 
Jezusa i jest gotów dać Mu się przemienić.  [M. Majdan, „Oremus” XII  2007, s.111].                                      

27 GRUDNIA 2016 – Wt. – 3. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty –  Kiedy św. Jan Apostoł wszedł do grobu, zobaczył tylko „leżące 
płótna oraz chustę” i pustkę, która mówiła więcej niż najbardziej mistyczne wizje. Pustka, 
która przeraża, niepokoi, być może niesie w sobie więcej, niż się spodziewamy…                       

28 GRUDNIA 2016 – Śr. – 4.dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto Świętych 
Młodzianków, męczenników –  Wieść o narodzinach Króla żydowskiego wzbudziła w 
Herodzie gniew i paniczny lęk. Herod bowiem uważał, że o utrzymanie władzy trzeba 
walczyć wszelkimi metodami, nie wykluczając przemocy i rozlewu krwi – i tak samo 
pojmował królestwo nowo narodzonego Mesjasza. … [x Jan Konarski, „Oremus”].                                

29 GRUDNIA 2016 – Czw. – 5. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego –  … Najbardziej 
potrzebujemy do życia wewnętrznego światła, żeby nie umarła w nas nadzieja. A przecież 
„ciemności ustępują i świeci już prawdziwa światłość”.    

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25 XII 2016                      
W  (tę piękną, świąteczną i cichą noc Narodzenia Pańskiego)                          
ten piękny, świąteczny dzień Narodzenia Pańskiego                                        

- w imieniu wszystkich kapłanów – duszpasterzy naszej parafii, 
przyjmijcie Umiłowani Siostry i Bracia nasze serdeczne życzenia:  

Z okazji Dnia Urodzin Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy, 
życzymy:   Niech wiara płynąca z Narodzin Pana z Dziewiczej Matki,  da nam moc, 
abyśmy umocnieni w wierze łaską Chrztu Świętego mieli odwagę pójść  w otaczającą 

nas rzeczywistość i głosić, że to narodzone Dziecię jest naszym Panem i Królem!                           
-  Niech Królowanie i Jego Królestwo rozszerza się w naszych sercach,                              

naszych rodzinach, naszej Ojczyźnie – dziś, jutro i każdego dnia                             
nadchodzącego Roku!                                                                                               

-  Pan panów i Król królujących niech przemienia serca nasze i  naszych  bliskich,                                 
a  tak  zmienione,  niech  staną  się  Bożym zaczynem zmieniającym świat!                                          

„A sercami naszymi niech rządzi Chrystusowy pokój i miłość Chrystusa                                           
niech w nas  przebywa z całym swym bogactwem!”                                                   

Niech w nadchodzącym Nowym 2017 Roku towarzyszy nam  opieka                                  
i Boże   błogosławieństwo,  a  Maryja,  Święta  Boża  Rodzicielka,                                         

niech  wyprasza nam obfitość Jego Łask  na  każdy  dzień i dopomaga nam!                                                                                                 

- Wam wszystkim życzymy radosnych i błogosławionych  
Świąt Narodzenia Pańskiego! 

2. Jutro, 26 grudnia – Kościół przeżywa święto Świętego Szczepana, Pierwszego 

Męczennika. Msze św. w drugi dzień Świąt, jak w każdą niedzielę. Taca zbierana jutro 
podczas Mszy świętych, przeznaczona jest w całej Polsce na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego  im. św. Jana Pawła Wielkiego. 
 
3. W środę, 28 grudnia, o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. imieninowa                               

w intencji naszego Solenizanta Ks. Sylwestra. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
4. W tym roku święto Świętej Rodziny przypada w najbliższy piątek, w czasie oktawy świąt 

Bożego Narodzenia. Msze św., jak każdego powszedniego dnia. 
5. W sobotę, 31 grudnia, w ostatni dzień roku kalendarzowego zgromadzimy się na 

wieczornej Eucharystii, aby dziękować Dobremu Bogu za cały miniony rok, a także 
przeprosić za wszelkie nasze niedociągnięcia. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza św. ,                    
a po niej nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne przed wystawionym Najświętszym  
Sakramentem zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. Tego dnia za publiczne 
odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy…” możemy zyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. Mimo naszego zabiegania znajdźmy czas, aby Bogu podziękować. 
6. Przypominamy, że za tydzień 1 stycznia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. 
7. W związku z licznymi pytaniami, informujemy mieszkańców nowego osiedla „Bliska 

Wola” (ul. Kasprzaka 29/31), że po Nowym Roku otrzymacie Państwo indywidualne 
zaproszenia na spotkanie integracyjno-organizacyjne, podczas którego omówiona będzie 
organizacja i termin wizyt duszpasterskich w Waszych domach.  


