Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie [Ps 72]
Uzupełnij: 1. Jan mówił, że nie jest godzien nosić Jezusowi ... 2. Do Jana Chrzciciela
odnosi się słowo proroka ... 3. Do faryzeuszów mówił: Plemię żmijowe, kto wam
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym ...? 4. Jan nosił odzienie z ... wielbłądziej
5. Pokarmem Jana była ...i miód leśny 6. W owym czasie wystąpił Jan ... 7. Do Jana
ciągnęły cała Judea, Jerozolima i cała okolica nad .... 8. Jan Chrzciciel to „Głos ... na
pustyni” 9. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień ...
10. Bliskie jest królestwo ... 11. Przyjmowano od Jana ... w rzece Jordan 12. Jan
Chrzciciel głosił na ... Judzkiej te słowa; 13. Już ... do korzenia drzew jest przyłożona.
14. Jan mówił: Ten, który idzie za mną, chrzcić was będzie Duchem .... i ogniem.
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święta
są
radością dzieci. Dla nich
radością są choinka, Święty
Mikołaj, podarunki. Święta są
także radością dla starszych,
bo jakie to szczęście widzieć
dziecko z uśmiechem od ucha
do ucha przy ozdobionej
choince; jakie to szczęście
przekazywać...
swoje
wzruszenia wigilijne... bez
których dzieciństwo byłoby
bardzo ubogie ... -

Czym jest obraz Bożego
Narodzenia ? –
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Chrystus, Bóg i Człowiek
bez grzechu, w doskonałej
przyjaźni z Bogiem. Pojawia się ... Matka Boska, niepokalanie poczęta, z rajskim
rodowodem
w metryce osobistej – bez grzechu. Wół przy żłobie
nie
patrzy z góry na osła. Osioł nie ma kompleksu niższości, że jest osłem.
Aniołowie, ludzie i zwierzęta są ze sobą w doskonałej zgodzie. Obraz raju. - ...
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[x. Jan Twardowski].

Dlaczego dzieci kochają św. Mikołaja? – bo rozdaje prezenty; bo o nikim nie zapomina;bo przyjemnie jest na niego czekać; -... - bo Mikołaj nie krzyczy, nie złości się, nie bije; bo na pewno jest bardzo bogaty. - Tak uważają przedszkolaki z Kielc - [www.niedziela.pl/]
Tradycja obchodów dnia św. Mikołaja znana była w już pod koniec XIII w. Zwykle prezenty
były bardzo skromne: jabłka, pierniki, drewniane zabawki, krzyżyki, obrazki święte a także
brzozowe rózgi. Pojawianie się na ulicach miast przebranego św. Mikołaja razem
z orszakiem jest zwyczajem, który wraz z choinką przywędrował do Polski z Alzacji
na początku XIX wieku.
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie Adwentu i za wszystkich,
którzy za przykładem św. Mikołaja pomagają innym. …
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

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże. (Łk 3,4.6)
Mt 3,1-12
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie
się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza,
gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie
ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder,
a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima
oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece
Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu
spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak
uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie
myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych
kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte
i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną,
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Oto Jan Chrzciciel zwraca się do nas „Nawróćcie się... Przygotujcie
drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego”. Właśnie dla Niego. Nie dla siebie, ale dla
Niego. Innymi słowy Jan pragnie, byśmy odkryli, że Bóg nas kocha, że przychodzi do nas,
by nadać naszemu życiu pełny sens. On każdego z nas potrzebuje. I tego twórczego,
podziwianego przez otoczenie i tego cierpiącego, zapomnianego, czasem odrzuconego
nawet przez najbliższych. Jesteśmy Bogu potrzebni. Trzeba Mu pomóc w zbawianiu
świata. „Nawróćcie się” to tyle samo, co zakochajcie się w Bogu. Gdy serce wypełni
miłość, życie stanie się piękne i niezwykle wartościowe. [Ks. Edward Staniek, „Oremus”]
Papież Franciszek - Spotkać Jezusa to „łaska, której mamy pragnąć w czasie
Adwentu”..- . „Jaką mam mieć postawę, żeby spotkać Pana? Jak mam przygotować
serce, aby Go spotkać? … - W modlitwie na rozpoczęcie Mszy liturgia ukazuje nam
trzy postawy: … muszę się modlić, czuwając; muszę być czynny w miłości
braterskiej, a to nie tylko dawać jałmużnę, ale też tolerować tych, którzy są uciążliwi
… i wreszcie radość w wielbieniu Pana: «Z radością głoszący chwałę». Tak
powinniśmy przeżywać naszą drogę, pragnienie spotkania Pana. Aby dobrze Go
spotkać. Nie stać w miejscu. I wtedy Go spotkamy … [W drogę by spotkać Jezusa,28 XI
2016, w Domu Świętej Marty]. Św. Jan Paweł II - „…W szopce postać Maryi przyciąga
naszą szczególną uwagę. Widzimy w Niej obraz matek, które przygotowują się do
wydania na świat dziecka. Rozpoznajemy w Niej wszystkie kobiety, które z miłością
przyjmują wielką tajemnicę życia. Niech Matka Pana pomoże nam przygotować
się na Boże Narodzenie i otworzyć serca na przyjęcie Jezusa [12 XII 1999]
Stefan Kardynał Wyszyński - Cała prostota codzienności staje się udziałem Boga,
podobnie jak każdego człowieka. Prawdziwy Pośrednik między Ojcem a Jego dziećmi
ukazuje się w ukryciu... pieluszek. [Miłość na co dzień, Ząbki 01, s. 70].

Ewangelię według Lectio Divina:
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty
tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty; – II - Meditatio –
.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - ...
Człowiek stał się wrogiem nie tylko słoni, ale fok, wielorybów i tysięcy innych
współlokatorów naszego wspólnego domu - Ziemi. Często również zwierzęta
przeznaczone przez Boga dla nas jako pomoc – konie, owce, krowy, psy, koty – zamiast
należnej zapłaty, doświadczają z naszych rąk bólu. ... Człowiek nie jest ich przyjacielem.
- Bóg powiedział ludziom: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Ale wspaniałe wezwania
Boga Stwórcy zostały zlekceważone i wypaczone… - W duchu hitlerowsko –
stalinowskim. „panować - to znaczy niszczyć”… Dziś Ziemia, a na niej prawie każde
stworzenie cierpi z winy człowieka… począwszy od pszczoły, a skończywszy na
szybujących w obłokach orłach. Trzeba to dostrzec … ludzkość musi się uderzyć w piersi
i powiedzieć - to nasza wina. … Bo czyż panowanie nie jest sztuką twórczego
współżycia? Czy nie jest to umiejętność takiego organizowania życia, by ono
uszczęśliwiało innych? … Z prawdziwym panowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy
podwładni przychodzą do władzy z zaufaniem… Św. Franciszek i wielu świętych ukazali
właściwe rozumienie słów Boga...- do nich zwierzęta, ptaki, gady, owady przybywały, jak
do przyjaciół wiedząc, że i one są traktowane jak przyjaciele. - Trzeba pojednać się
z Bogiem i trzeba pojednać się ze światem… po przyjacielsku uścisnąć dłoń Ojca i po
przyjacielsku pochylić się nad stworzeniem … - Czy wzbudzam w sobie akt żalu i czy
uznaję swoje niewłaściwe postępowanie, - czy przyznaję się do głupoty i przepraszam
tych, którzy zostali skrzywdzeni?… III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed
Bogiem serce: Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią (Ps 72)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pokój zakwitnie, kiedy Pan
przybędzie (Ps 72)
KALENDARIUM:
06. XII. – wt. – Św. Mikołaja, biskupa – ur. się w Patara (Azja Mniejsza) ok. 270r. Kiedy
dorósł został biskupem Miry … Bardzo pomagał biednym i nieszczęśliwym. Jest
patronem dzieci, panien, więźniów, żeglarzy, literatów, piekarzy, pasterzy, kupców …
07. XII. – śr. – Św. Ambrożego Kościoła, biskupa i doktora – nazywany „perłą, która
błyszczy na palcu Boga”. Ur. się w Trewirze około 340 roku jako syn rzymskiego
arystokraty... Był przyjacielem i doradcą cesarzy, a zarazem obrońcą i opiekunem ludu...
08. XII. – czw. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Maryja, zachowana od skażenia grzechem dzięki uprzedzającej łasce Bożej, najlepiej
spośród wszystkich stworzeń współpracowała z Bogiem, kochając czystą miłością.
Wrażliwa na natchnienia Boga, w sposób doskonały wypełniała Jego wolę. Powierzając
się Jej wstawiennictwu także my możemy przezwyciężyć moc grzechu w naszym życiu
i podążyć za pragnieniami Chrystusa. A wtedy wszystkie nasze modlitwy i prace
przyniosą Bogu chwałę, a nam duchową korzyść. [x M. Jedliczka, „Oremus” 2004, s. 47]
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE cd.:
11. Kolęda w najbliższym tygodniu:
- jutro, 5.XII – ul. Grabowska 4 i 6, Al. Pr. Tys. 89 i 91; - we wtorek, 6.XII. – Al. Pr. Tys.
85 i 87 oraz ul. Kasprzaka 90;
- w środę, 7.XII – ul. Kasprzaka 92 i ul. Bema 81;
- w czwartek, 8.XII – ul. Bema 83, 87 i 91; - w piątek, 9.XII – ul. Bema 72, 74, 76
i ul. Ludwiki 6 i 8. W następnym tygodniu kolęda ze względu na rekolekcje będzie tylko
w czwartek i piątek. - Tradycyjnie prosimy uprzejmie naszych Parafian z wyżej
wymienionych bloków, a obecnych na Mszy św., o zabranie do rozwieszenia
zawiadomień o kolędzie na swoich blokach, bo później słuchamy pretensje o braku
informacji Zawiadomienia są do odbioru w zakrystii. Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną
pomoc! Kolęda trwa od godz. 16.30 do 21.00 !

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Adwentu
04 XII 2016

1. Dziś I niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Sumie wystawienie
N. Sakr. do adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Adorację zakończy
wspólne nabożeństwo o g. 1715.
2. Dzisiejszego dnia, jak w każdą II Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce modli się
i pomaga Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. przed kościołem jest prowadzona
zbiórka ofiar do puszki na ten cel. Jednocześnie dziękujemy za pomoc pogorzelcom „Bóg zapłać” za wsparcie, solidarność i okazaną pomoc!
3. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. Zbiorowa za Zmarłych.
4. W środę, 7 XII, o godz. 17.30 odbędzie się w kościele modlitewne spotkanie członków
Rycerstwa Niepokalanej.
5. W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św.
jak w dzień powszedni. Jest to święto patronalne polskich dziewcząt. Zachęcamy tego
dnia do indywidualnej modlitwy w godz. od 12.00 do 13.00. Jest to tzw. „Godzina Łaski”,
w której niebo otwiera się na nasze wołania!
6. Już tydzień Adwentu za nami. Tym samym pierwszy tydzień „Rorat”. Roraty są
codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Przypominamy, że Msze roratnie we
wtorki i czwartki są z udziałem naszych parafialnych szkół i w te dni po Mszy
zapraszamy wszystkie na dzieci na wspólną agapę (śniadanie) do Szkoły.
7. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. rozpoczniemy Rekolekcje Adwentowe,
nasze bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Rekolekcje potrwają
do środy włącznie. Każdego dnia będą nauki rekolekcyjne: o g. 9.00 (dorośli) i 18.00 dla
dorosłych i młodzieży. Spowiedź św.: od poniedziałku do środy od godz. 8.30
i po południu od 17.30 . Już dziś prosimy Was, Kochani, o modlitwę w intencji
Rekolekcjonisty oraz o jak najlepsze owoce rekolekcji dla nas wszystkich. Rekolekcje
będzie głosił Ks. Stanisław Zarosa, pallotyn – kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Ożarowie Mazowieckim.
W grudniu nie będzie spotkania młodzieży przed bierzmowaniem. Kandydaci
obowiązkowo biorą udział w rekolekcjach adwentowych.
8. Pod chórem można nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w ramach Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom. Niech w naszej parafii na każdym wigilijnym stole zapłonie
świeca – widoczny znak, że jesteśmy jedną Bożą rodziną, która troszczy się o biedne
dzieci. Również pod chórem można zaopatrzyć się w opłatki. W tygodniu opłatki można
nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
9. Przy bocznym ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary serca dla ubogich
na świąteczne paczki. Bóg zapłać za wszelką pomoc!
10. Czas Adwentu to okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale również
okres wizyt duszpasterskich, tzw. „Kolędy”. Wizyta duszpasterska w naszej parafii,
ze względu na rozległość terytorialną, podzielona jest już od wielu lat na dwa etapy: przed
i po świętach.
Przypominamy, że głównym i najważniejszym elementem wizyty
duszpasterskiej jest wspólna modlitwa całej rodziny o błogosławieństwo dla domu pod
przewodnictwem duszpasterza. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, krzyż,
świece, wodę święconą, Pismo św. Dzieci i młodzież (zwłaszcza gimnazjalna) niech
wyłożą swoje zeszyty od religii. Przeżywajmy z radością ten święty czas wizyt kapłanów
w naszych rodzinach!

