
Uzupełnij hasła: 1. „Pasterze … udali się do Betlejem”. 2.   „Gdy Je ujrzeli, 
… o tym, co im zostało objawione”.  3.  Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i … 

leżące w żłobie.   4.  … Synowi Maryi, nasza wina mogła zostać odkupiona.  5. Wszyscy 
dziwili się temu, co im … opowiadali. 6. W tych … dniach Bóg przemówił do nas przez 

Syna.   7. Bóg przemawiał niegdyś do naszych ojców przez …  8.  Maryja wszystkie te 
sprawy … w swoim sercu.  9. Pasterze wysławiali Boga za to co … i słyszeli.                          

10. Pasterze wysławiali Boga za … 11. „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 
obrzezać … nadano Mu imię Jezus”  12. Imieniem Tym nazwał Je …, zanim 
Dziecię poczęło się w łonie [Matki]. 13. „Gdy … pełnia czasu, Bóg zesłał swojego 

Syna, zrodzonego z niewiasty”                                               

Czytałem, że Trzej 
Królowie po latach 
przyjęli chrzest, zostali 
świętymi, po śmierci ciała 
ich pochowano                
w kolońskiej katedrze.  
Czy modlimy się do 
nich? Przecież mają 

pełne ręce darów i sami z 
nimi przybywają. Teraz 
podam trzy wiersze.

                                  
Dla każdego z Trzech 
Królów po jednym:                       
1. Królu, coś przywiózł 
złoto dla Jezusa 
i Najświętszej Matki, - 

gdy mojej mamusi zabraknie na wydatki,  o , betlejemski królu mój, z pieniądzem 
zawsze przy nas stój.  -    O co mamy się  do niego modlić ?          -  O pieniądze.    
2. Królu, żywicą pachnący,  przed Bogiem leżący plackiem – niech płonę jak lipiec 
gorący. -    O co mamy się  do niego modlić ? -  O to, żeby nasze serce płonęło jak 

kadzidło  z  miłości do Pana Jezusa.                              
3.  Królu, który przywiozłeś mirrę, lecznicze, drogie zioła, spraw, żeby nie było 
anginy, grypy, kaszlu, chrypki. Żeby tatuś był mocny jak wieloryb, my z mamusią jak 
zdrowe rybki.  -  Módlmy się do niego o zdrowie.                          

- Mądrzy królowie. Słusznie nazywają ich mędrcami.  Wiedzieli gdzie dać.                         
Nie w hałaśliwym mieście, ale w cichym Betlejem.  Wiedzieli w jaki sposób dać. 
Nie oddawać na bagaż, ale przynieść osobiście. Wiedzieli, kiedy dać.  W kilka 
godzin po ich przyjeździe pojawił się anioł świętemu Józefowi i powiedział : 
Uciekaj z Matką Najświętszą i Jezusem do Egiptu. Wiedzieli, że dary trzeba 
przynieść, aby się przydały na długi pobyt w obcym kraju. Dary Opatrzności 
Bożej czasem przychodzą punktualnie na pięć minut przed dwunastą. -                        
x. Jan Twardowski                                                         
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Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. (Hbr 1,1-2)                               
Łk 2,16-21  
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 
leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym 
Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 
opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała                           
je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko,     
co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy                  
i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, 
zanim się poczęło w łonie [Matki].                                                    
„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” 
– słyszymy dziś w drugim czytaniu. Te proste słowa opisują niepojętą tajemnicę 
Wcielenia, a Niewiastą, przez którą staliśmy się uczestnikami tej tajemnicy, jest 
Maryja. To Ona użyczyła swego ciała Bogu, aby stał się człowiekiem. Dzięki Jej 
Synowi nasza wina mogła zostać odkupiona, tak że otrzymaliśmy „przybrane 
synostwo”. Pamiętając o tym, powierzajmy się u progu nowego roku 
wstawiennictwu świętej Bożej Rodzicielki. [Halina Świrska, „Oremus” styczeń 2008, s. 4].

Papież Franciszek -  Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia 

pokoju mieszkańcom i narodom świata, szefom państw i rządów, a także 
przywódcom wspólnot religijnych oraz różnych instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i 
dziewczynce, i modlę się, aby obraz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły 
nam uznawać się nawzajem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Zwłaszcza w 
sytuacjach konfliktowych szanujmy tę «najgłębszą godność»  i sprawmy, aby wyrzeczenie 
się przemocy stało się naszym stylem życia…. Zgodnie z tradycją podpisuję to orędzie                 
8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja jest 
Królową Pokoju. Kiedy narodził się Jej Syn, aniołowie wielbili Boga i życzyli pokoju 
ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 14). Prośmy Maryję Pannę, by była naszą przewodniczką. 

… W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali 
przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które 
troszczą się o wspólny dom. «Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga                         
w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami pokoju» (25).  [Watykan, 8 grudnia 2016 r.] 

 

 

1 x P  Ś  I   Z   E 
2 O   W  E  Z  E  I 
3 x x N I  M  W  Ę x x 

4 D   Ę  I x x x x x x 

5 P  S T    E x x x x 

6 O  T A  E  Z  Y  H 
7 P   R  K  W x x x x 

8 x x R O  W  Ż   A x 

9 x W  D  I   I x x x 

10 x W  Z  S   O x x x 

11 x D  I  C  Ę x x x x 

12 x x A N   Ł x x x x x 

13 x x N A  E    A x x 
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Św. Jan Paweł II  - "Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi 
kierować losami narodów i całej ludzkości”.. [1989].                    

Stefan Kard. Wyszyński - O wartości życia rozstrzygają nie czyny, choćby wielkie,                               

ale miłość, choćby mała. [Druga Kromka Chleba, styczeń 5]. 

 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?": ?": - 
Pierwszym znakiem wygasającej miłości jest brak czasu dla tych, których kochamy. Miłość 
nigdy nie pozwoli zasypać się tysiącami doczesnych trosk, ona zawsze w pokoju i radości 
umie zachować właściwą hierarchię wartości. - Dlaczego tylko miłość potrafi właściwie 
wykorzystać czas? Bo tylko ona jest w stanie przekroczyć granicę czasu i zamienić go 
w wieczność. Ten, kto nie kocha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla bliźniego, ani wbrew 
pozorom dla siebie. Jeżeli zaś kocha, to czas rozmnaża się w jego rękach jak chleb 
w rękach Jezusa, gdy karmił tysiące ludzi. Ten chleb był łamany i rozdawany ręką 
Wiecznej Miłości. Ludzie, którzy prawdziwie kochają, potrafią jedną godziną swego życia 
nakarmić wielu.- Ta refleksja nad wykorzystaniem czasu jest szczególnie potrzebna na 
progu Nowego Roku. Jego godziny szybko będą przepływać przez nasze ręce i serca. 
Jakże wiele mamy do zrobienia. …                                        
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce: Bóg miłosierny niech 
nam błogosławi         IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas bezsłownego 

westchnienia Ducha: Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie 
(Ps 67). [z: Edward Staniek,  Oremus].     Kalendarium:           

2 STYCZNIA 2017 – Pn. – Wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 
biskupów i doktorów Kościoła  - (IV w.) Należą do grona najwybitniejszych biskupów 
Wschodu. Doskonale wykształceni, walczący w obronie prawdziwej wiary przeciwko 
arianom nie uznającym Chrystusa za Boga. Duszpasterze wrażliwi na problemy 
społeczne. Obaj zafascynowani życiem pustelniczym … Pokazują nam, jak żyć wiarą 

na co dzień i jak piękna może być przyjaźń…                                                                                          
3 STYCZNIA 2017 – Wt. – Wsp. Najświętszego imienia Jezus –  Staliśmy się 
uczestnikami nowego stworzenia i zostaliśmy nazwani dziećmi Boga. To jest podstawowa 
prawda, która mówi o nas więcej niż cudze opinie, własna samoocena, nasze dokonania, 
a także nasz grzech. Patrząc na Jezusa, tęsknimy za bliskością Ojca i odwracamy się od 
wszystkiego, co się sprzeciwia naszej synowskiej godności …. [x J. Januszewski].                      

6 STYCZNIA 2016 – Pt. – Uroczystość Objawienia Pańskiego –  Świętujemy teofanię, 
objawienie się Boga. Jawne staje się to, co wcześniej było ukryte. Mędrcy ze Wschodu 

dostrzegli gwiazdę. Nie należeli do narodu wybranego, nie znali jedynego Boga,                     
a jednak rozpoznali dzięki ludzkiej wiedzy światło prawdy, poszli za nim i odnaleźli 
Zbawiciela. … I my bądźmy uważni, by nie przeoczyć wśród mnóstwa codziennych 
spraw tego, co najważniejsze – światła Bożej łaski, która wiedzie nas ku coraz 
bliższej więzi z Panem. [H. Świrska, „Oremus”  01.2008, s. 27]. 06 stycznia  - obchodzony 

jest od wielu lat jako dzień misyjny.       

 c.d. OGŁOSZEN:   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!  
Kolęda trwa od poniedziałku do piątku w godz. od 16.30 do 21.00. Cały plan 
kolędy do końca wywieszony jest w gablocie przed kościołem                                       

oraz zamieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.  

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
1 stycznia 2017r. – NOWY ROK                                                                          
ŻYCZENIA NOWOROCZNE DUSZPASTERZY PARAFII  ŚW. STANISŁAWA BM 

Nowy rok każdorazowo wzbudza w nas uczucie niepewności, ale również nadzieję,                        
że będzie on lepszy od poprzedniego. Nadzieję tę często wyrażamy w życzeniach 

noworocznych.-  Pozwólcie, Najmilsi, że na progu Nowego Roku Pańskiego 

2017 w imieniu własnym i wszystkich kapłanów pracujących w tutejszej 
Parafii, od ołtarza Chrystusowego złożę Wam życzenia: 

Niech Chrystus Pan, Wczoraj i Dziś, Początek i Koniec, do którego 
należy czas i wieczność, błogosławi każdej i każdemu z Was i waszym 
Rodzinom, szczególnie dzieciom, młodzieży i wszystkim chorym; niech 

niesie umocnienie nadziei i wiary wszystkim strapionym i zalęknionym o swoje jutro; 
niech umacnia nas we wzajemnej miłości, abyśmy promieniowali nią na co dzień; 

niech obdarza nas swoimi łaskami z nieba, a wśród nich tak potrzebnym zdrowiem 
duszy i ciała; niech Boża Rodzicielka wyprasza nam obfite Boże błogosławieństwo, 

a przemożne orędownictwo i wstawiennictwo naszych Świętych Patronów 
towarzyszy nam każdego dnia. Święta Boża Rodzicielka – nasza Elekcyjna 

Królowa – niech wyprasza u Syna Swego wszelkie łaski! Niech Pan umacnia nas, 
abyśmy szli i głosili Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie On nas pośle! 

Niech Pan nas błogosławi i strzeże przez wszystkie dni Nowego Roku! 

  

1.  Dziś   I niedziela  m-ca – niedziela adoracyjna.  Po  Sumie  będzie  wystawiony  Pan 

Jezus Eucharystyczny do publicznej adoracji. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia                                
z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adorację zakończymy wspólnym nabożeństwem 
eucharystycznym o godz. 1715 . 
2.   Jutro I poniedziałek m-ca. Msza św. zbiorowa za zmarłych o g. 7.30.  
3.    W piątek  przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwane świętem Trzech 
Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy św. obrzęd 

poświęcenia kadzidła i kredy.  Poświęconą  kredą  naznaczymy  swoje  mieszkania  
świętymi  znakami,  by w ten widoczny sposób  dać  świadectwo  swojej  przynależności  
do wspólnoty Świętego Kościoła. Kreda do nabycia przed każdą Mszą św. Z racji 
uroczystości można spożywać potrawy mięsne. 
Już po raz dziewiąty odbędzie się Orszak Trzech Króli w Warszawie.   Jego Eminencja 

Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita  Warszawski  zaprasza wszystkich wiernych                            
z całymi rodzinami. Rozp. o  godz. 12.00  na  Pl.Zamkowym  (po Mszy św.                                     
w  Archikatedrze  o  g. 11.00) i przejście orszaku ulicami miasta do żłóbka                                       
na Pl. Piłsudskiego.   
5. W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem na rzecz „Caritas” i dzieł miłosierdzia 

naszej parafii.  
6. Po świątecznej przerwie wznawiamy wizytę duszpasterską w naszej parafii.                       
Kolęda w najbliższym tygodniu: w poniedziałek, 2.I. – ul. Szymczaka 1, 2, 4 i 6;                       
we wtorek 3.I. – ul. Szymczaka 3, 5 i 8; w środę  4.I. – ul. Płocka 4;   w czwartek, 5 .I. - 
ul. Płocka 8;   w piątek, 6.I. – uroczystość Trzech Króli – kolędy nie będzie.   
W przyszły poniedziałek, 9.I.- ul. Płocka 10, 12 i 14; 

 


