
Krzyżówka:  1.  „Słowo stało się ciałem i … między nami.”.   2. „Ja Go przedtem nie 
znałem, ale … chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”.  3. „Ja Go przedtem 
nie …” 4. „Ujrzałem Ducha, który jak … zstępował z nieba i spoczął na Nim”.  5. Jan 

Chrzciciel, który … drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie 
z Nim 6. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie … 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.  7. Obyśmy umieli sercem … i rozpoznać                             

w Hostii Świętej naszego jedynego Pana i Zbawiciela 

PYTANIE: Skąd wiem,               
że Bóg mnie kocha? -  

ODPOWIEDŹ : Bóg przysłał 
Jezusa, by umarł za ciebie na 
krzyżu. –  Od samego początku 
Bóg zaplanował, że stworzeni 
przez Niego ludzie powinni Go 
znać i kochać. Gdy zgrzeszyli, 
Bóg postanowił ich zbawić, 

odkupić ich grzechy i wszystko naprawić... Bóg chętnie przebaczy każdemu z nas, 
żebyśmy mogli zacząć wszystko od nowa i stać się Jego przyjaciółmi. [G.Hollis 
i M.Piwowarski]       
PYTANIE: Co znaczy zostać ochrzczonym? -  ODPOWIEDŹ : Zostać ochrzczonym 
oznacza: należeć do Tego, nad Którym otworzyło się niebo i pozostaje otwarte. Zostać 
wraz z Nim zanurzonym w upodobanie, jakim Ojciec darzy swojego ukochanego Syna.  – 
Przyjęcie nas przez Boga w chrzcie to jedno; jest ono nieodwracalne i ważne przez cale 
życie. Odpowiedź na to przyjęcie – to drugie; jest ono życiowym zadaniem ochrzczonych. 
… Miłość jest jedyną odpowiedzią”. - [image, nr 1 - 01.2010]               
 
PYTANIE: Dlaczego dzieła zbawienia, którego dokonał Jezus, nie widać na ziemi? 
ODPOWIEDŹ: Dzieło to jest nam dane, ale jak mówi Ojciec święty Jan Paweł II – jest 
nam także zadane. Mamy je podjąć sami. Własnym wysiłkiem... My wszyscy jesteśmy 

przez sakrament chrztu świętego powołani do życia duchem Ewangelii. Trzeba wyzwolić 
się z niewoli grzechu, egoizmu...Trzeba przejrzeć, żeby widzieć sprawy Boże                            
–[x Jan Twardowski].    

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. 
[Ps 40].                         

Musimy zawsze mieć przed oczyma obydwa bieguny: kochać bliźniego i siebie 
samego, poświęcać się dla innych i jednocześnie być w harmonii z samym sobą 
... Właśnie tutaj potwierdzają się słowa Jezusa: Kto skupia się wyłącznie na 
dobrym samopoczuciu, kto zarazem pragnie zachować swoje życie, ten je straci 
(Mk 8,35). ... Kto pozostawi swój życiowy ślad na tym świecie oraz kto swoim 
życiem przyniesie owoc, ten będzie w harmonii z samym sobą i osiągnie 
szczęście. Szczęście Jezusa nie było jego ostatecznym celem, lecz Bóg 
i wykonanie powierzonego mu przez Niego zadania. [Anzelm Grun].   

 
MOJE  POSTANOWIENIE: Podziękuję Bogu za Eucharystię i Komunię świętą i wszystkie 

Sakramenty, za to, że Jezus jest moim jedynym Panem  i Zbawicielem i że mnie kocha …  
e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     
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Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. (J 1,14.12b)         
    J 1,29-34                                                 
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie 
Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 
objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica 
zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz 
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.          
Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać 
się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie 
Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my 
podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata”. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć                       
i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela. [H. Świrska, „Oremus” styczeń 2008, 
s. 79].

Papież Franciszek -… „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 
waszych" -  To „dziś” jest „naszym życiem”, „pełnym dni”, ale „po nim nie ma już 

powtórki, nie ma jutra”. To dar od Boga, w czasie którego otrzymujemy Jego miłość, 
możemy odnowić nasze przymierze z Jego wiernością. - W życiu mamy tylko jedno 
„dziś”, tymczasem grozi pokusa, by mówić „Tak, dobrze, zrobię to jutro”. To „pokusa 
jutra, którego nie będzie”, o czym mówi Jezus w przypowieści o nieroztropnych 
pannach. Zapomniały one oliwy do lamp i poszły ją kupić, ale jak wróciły, drzwi domu były 
już zamknięte. ... „Nie mówię tego po to, aby was przestraszyć, ale aby po prostu 
powiedzieć, że nasze życie jest jednym «dziś»: dziś albo nigdy. To mam na myśli. Jutro 
będzie wiecznym jutrem, bez zachodu, z Panem, na zawsze, o ile jestem wierny owemu 
«dziś». Pytanie, jakie chcę wam teraz zadać, jest tym samym, które zadaje Duch Święty: 
«Jak żyję, jak przeżywam moje dziś?»” … W nim spotykamy Jezusa, który wzywa nas, 
abyśmy nie zatwardzali naszych serc i pytali się, czy aby nie jest ono bez wiary, 
zwiedzione przez grzech… „W sercu rozgrywa się nasze «dziś». Czy nasze serca są 
otwarte na Pana? Zawsze mnie porusza, kiedy spotykam osobę starszą – nieraz 
kapłanów czy siostry – mówiącą: «Ojcze, pomódl się, abym wytrwał w wierze do końca». – 
«Ależ przeżyłeś dobrze całe życie, wszystkie dni swojego ‘dziś’ oddałeś na służbą Panu                    
i boisz się?...» – «Nie, nie, jeszcze moje życie się nie skończyło, pragnąłbym przeżyć je do 
końca, modlić się, aby ‘dziś’ wypełniło się, z sercem umocnionym wiarą, a nie pogrążonym 
w grzechu,  nałogach, zepsuciu...»” ... [12.01.2017-  z kaplicy Domu św. Marty].            
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 Św. Jan Paweł II  - … Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w głęboką komunię                   

z Jezusem. «Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was» (J 15, 4). Ta relacja 
wewnętrznego «trwania» w sobie nawzajem, pozwala nam antycypować w jakiś 
sposób niebo na ziemi. Czyż nie jest to największym pragnieniem człowieka? Czyż nie to 
było zamierzeniem Boga realizującego w dziejach swój plan zbawienia? Bóg sprawił,                         
że serce człowieka odczuwa «głód» Jego Słowa (por. Am 8, 11), głód, który zaspokoi 
tylko pełne zjednoczenie z Nim. … (List apostolski Mane nobiscum Domine 19, 2004). 

Stefan Kardynał Wyszyński – Najwięcej wolności mamy w kontakcie z Bogiem; 

jest ona tak wielka, że możemy się oprzeć lub poddać całej miłości Boga. (Kromka 
Chleba, styczeń 8).                                                                                  

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina; Przeczytaj w skupieniu, kilka razy 
święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch Święty.     
II -  Meditatio – Wielu współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że wiara to prywatna 
sprawa, to rzeczywistość, którą można zamknąć na dnie swego serca i nie należy jej na 
zewnątrz ujawniać. Twierdzą:… „Należę do ludzi wierzących, lecz nie praktykujących”. 
Zwolennicy tego sposobu myślenia nie zdają sobie sprawy z tego, że pośrednio przyznają 
się do braku chrześcijańskiej wiary.   Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt wiary w 
kontakt z Chrystusem, jego serce wypełnia nie tylko prawdziwe szczęście, lecz i wielkie 
pragnienie podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem autentycznej wiary jest pragnienie 
apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę do prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś 
twierdzi, że wiara to jego prywatna sprawa, dowodzi jednoznacznie, że jej nie posiada. 
Ona bowiem nigdy nie mieści się w sercu człowieka, lecz przelewa się na innych.                          
To należy do jej natury. Nadmiar szczęścia zawartego w akcie wiary zmusza człowieka 
wierzącego do dzielenia się nim z innymi. Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim 
nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością i pokojem z innymi. „O, gdyby oni 
dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco poznałem, dręczyło 
mnie, że nie miałem sposobu, aby je ukazać innym (...) Nie wiedziałem, w jaki sposób 
można wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam przedtem należałem” (Wyznania IX, 

4). Najprostszą formą publicznego wyznania wiary jest udział w niedzielnej Eucharystii. 
Już samo wędrowanie do kościoła jest wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc o obecności 
przy ołtarzu, wspólnej modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii świętej.                                  
Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z kolei wyznanie wiary w życiu codziennym. 
Tam, gdzie nie dociera religijna książka, kapłan, dociera wierzący chrześcijanin i rozlewa 
szczęście swego serca na otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan, drogowskazem 
ukazującym nie łatwą ale jedynie pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia. 
…Przemyśl Chrystusowe słowa: „Wy jesteście światłością świata”. ...                                                       
III - Actio/oratio:- Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów  o przeżyciach, które 

rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc modlitwa 
Psalmem: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał 
mego wołania. (Ps 40)   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: 
Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę (Ps 40)   [z: E. Staniek, Wyznać wiarę].                            
KALENDARIUM: -                                     
17. I. – wt.-  Wsp. św. Antoniego, opata - Żył w Egipcie na przełomie III i IV w. Porzucił 

posiadłości, pieniądze i podążył za swoim Mistrzem, aby mieć skarb w niebie… Surowe 
życie, praca, pobyt na pustyni szybko objawiły mu własną ułomność i kruchość, jednak 
Ten, za którym poszedł, pozwolił mu wytrwać. Jego przykład radykalnie ewangelicznego 
życia inspirował przez wieki i pociągał rzesze naśladowców takiej drogi: całkowitego 
zdania się na Jezusa na przekór własnej ułomności. [x  J. Januszewski, „Oremus”  2009]. 
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1. Dziś o godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci i ich rodziców 

przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
2. Dziś na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie grupy i wspólnoty parafialne.     

Po Mszy św. spotkanie opłatkowe w sali parafialnej. Liczymy na uczestnictwo! 
3. W środę, 18 stycznia, w Kościele Powszechnym rozpoczyna się już po raz 49 Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszej świątyni codziennie na Mszach Św. o godz. 

18.00 będziemy modlić się, „aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz”.                             
Plan  obchodów tegorocznego Tygodnia w Warszawie wywieszony jest w gablocie przed 
kościołem. 
4. Przypominamy, że w każdą środę, o godz. 18.00 odprawiana jest w naszym kościele 

nieustanna Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a po niej sprawowana Msza św.                         
w intencji zanoszonych próśb i podziękowań. Wielu z nas w każdą środę klęka z ufnością        
i woła: „Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami!...”. Mamy o co prosić,                                
za co dziękować. A od Kany Galilejskiej wiemy, że Syn Boży nie odmawia nigdy Swej 
Matce, jeśli Ta wstawia się do Niego! Kartki ze swoimi intencjami  można składać                            
do puszki przy ołtarzu MBN Pomocy.  
Natomiast w każdą sobotę o godz.7.30  jest sprawowana Msza św. przed obrazem naszej 
Matki Bożej Elekcyjnej, a po niej nowenna z odczytaniem naszych próśb i podziękowań, 
które można wpisywać do wyłożonej księgi. Pamiętajmy o tym, że od prawie 400 lat jest 
obecna w naszej parafii Ta, która w Swym świętym wizerunku towarzyszy nam, wspiera, 
doradza, króluje i pociesza! Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy                             
do wspólnej modlitwy! 
5. Kolęda w najbliższym tygodniu:  jutro, 16.I. – ul. Krzyżanowskiego 34, 36, 42, 44, 46, 

46a, 48, ul. Brylowska 35 i Kasprzaka 23a;                                                       
we wtorek, 17.I. – ul. Brylowska 2, 4, 8a oraz ul. Sławińska 2a i 4;                                
w środę, 18.I. – ul. Korczaka 3 oraz Laskowa 3 i 4;                                                                   
w czwartek, 19.I. – ul. Szarych Szeregów 4, 4a i 8 oraz ul. Szymańskiego 1 i 2;                                        
w piątek, 20.I. – ul. Zegadłowicza 1 i 4. Wyjątkowo w sobotę, 21.I. (w godz. 10.00 – 13.00) 
– ul. Ordona 7 i 9, Al. Pr. Tys. 34 i 73 oraz ul. Armatnia w całości.                                                     
W następny poniedziałek, 23.I. – ul. Kasprzaka 5, 7, 9 i 13/15. 
Tradycyjnie prosimy bardzo mieszkańców wymienionych bloków o pomoc w rozwieszeniu 
powiadomień o planowanej kolędzie. Powiadomienia są do odbioru po Mszy św.                              
w zakrystii. „Bóg zapłać” za pomoc.   KALENDARIUM cd.: -                                  
19. I. – czw.-  Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - (1842-1924). Profesor 

przemyskiego seminarium oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; - Tak pisał i według tego 
żył: „Jeśli chcesz poznać ogrom Bożej miłości, rozważaj dzieła Boże spełnione dla 
człowieka, a mianowicie trzy wieczne pomniki miłości: żłóbek, krzyż i ołtarz. Rozważ to 
niezmierne wyniszczenie Boga utajonego, tę ogromną ofiarę z siebie, to całkowite oddanie 
się człowiekowi z miłości bez granic”.                                                                
21. I. – sb.-  Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – pocz. IV w. „Dzisiaj 

obchodzimy urodziny dla nieba dziewicy – naśladujmy niewinność; urodziny męczennicy – 
złóżmy należne ofiary. W dwunastym roku życia miała złożyć świadectwo krwi. Czy może 
być bardziej odrażające okrucieństwo, które nawet tak młodego wieku nie oszczędziło? 
Ale jak wielka siła wiary, co nawet w takim wieku znalazła świadectwo!”... [św. Ambroży].  


