
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę (z Ps 25) 

Uzupełnij:  1. Będą … na słońcu  2. Będzie trwoga narodów … wobec szumu 
morza i jego nawałnicy 3. Będą znaki na … i gwiazdach  4. Uważajcie na 

siebie, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak … 5. Moce … 
zostaną wstrząśnięte 6. Uważajcie aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

…  doczesnych 7. Jezus Chrystus … w obłoku z wielką mocą i chwałą 8. Ludzie mdleć 
będą ze strachu, w … wydarzeń zagrażających ziemi  9. Aby wasze serca nie były 
ociężałe … obżarstwa czy pijaństwa 10.  Zbliża się nasze …  11.  Nabierzcie ducha i … 
głowy 12.Ten dzień przyjdzie na wszystkich, którzy… na całej ziemi. 13. Czuwajcie więc                  
i módlcie się abyście mogli … tego wszystkiego. 14.  Uważajcie na siebie, aby wasze 
serca nie były …   15.  Módlcie się abyście mogli stanąć przed … Człowieczym.  
 

 * Pierwsi  
chrześcijanie czekali po 
zmartwychwstaniu Jezusa 
na Jego powtórne przyjście. 
Żyli na co dzień tą nadzieją. 
Mamy przygotować się na 
spotkanie Jezusa. Torujmy 
w swoim życiu drogi, 
którymi mógłby do nas 
przyjść. - Programujemy 
sobie życie, studia, karierę, 
wyjazd za granicę. Bądźmy 
przygotowani na to, że Bóg 
może zmienić wszystko 
nieoczekiwanie. Bądźmy 
gotowi nie tylko na śmierć,  
koniec świata, ale jeszcze 
na inne niespodzianki                  
w życiu…   [x. Jan Twardowski].             

* Co to znaczy nawrócić się? – to znaczy nie tylko odwrócić się od złego, 
świata, by schować się przy Panu Bogu. Nawrócić się  to zwrócić się do Boga po 
to, aby z Nim i poprzez Niego odnaleźć cały świat... Nawrócić się   to spojrzeć 
poprzez Chrystusa na własne przyjaźnie i ziemskie miłości ... [ks. J.T.]   

 Zapraszamy na Roraty                                                           

Od XII wieku znana jest w Polsce adwentowa Msza św. ku czci Matki 
Bożej, zwana roratami. Podczas tej Mszy zapala się dodatkową świecę, 
przybraną w białą wstążkę, symbolizującą Matkę Bożą, która jako gwiazda 
zaranna i jutrzenka poprzedziła przyjście na świat prawdziwej Światłości - 

Chrystusa.  

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie czasu adwentu. 
Uczynię sobie adwentowe postanowienie… a Jezusowi, Który do nas przychodzi, 
ofiaruję  dobre uczynki , cierpienia  … i całe moje życie …    
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[Nr konta bankowego: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922][gazetka do użytku wewnętrznegoParafii] 

                                    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 

 Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie!  (Ps 85,8)  
   Łk 21,25-28.34-36                  

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką 
mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej 
ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.                      
W kontekście napawających trwogą zapowiedzi końca świata pojawia się wezwanie, by 
„nabrać ducha i podnieść głowę”. Nie ma w tym cienia żartu czy ironii. Wezwanie to 
wpisuje się w przesłanie Dobrej Nowiny, która w słabości odnajduje moc, w ciemności 
światło, a w śmierci życie. Zawsze będzie nas dziwić, że właśnie w najtrudniejszych 
chwilach życia Bóg najpełniej objawia swą tajemnicę. Ale też to przedziwne działanie 
Boga pozwala nam spojrzeć z odwagą na wszelkie doświadczenia życiowe. Zawsze 
możemy zachować nadzieję, że to, co trudne, kryje w sobie obietnicę Bożego miłosierdzia. 
[x Jan Konarski, „Oremus” XII.06, 

Ojciec Franciszek  –  „Dekalog dla nas chrześcijan jest kontemplowaniem Chrystusa, aby 

nas otworzył na przyjęcie Jego serca, Jego pragnień, Jego Ducha Świętego”; …  
Widzieliśmy, że Bóg niczego nie żąda, nie dawszy nam wcześniej znacznie więcej. 

Zachęca nas do posłuszeństwa, aby wyrwać nas z iluzji bałwochwalstwa, które 
mają nad nami wielką władzę. Istotnie poszukiwanie swej samorealizacji                           
w bożkach tego świata ogałaca nas i zniewala, natomiast tym co daje nam 
szlachetność i wartość, to relacja z Nim, który w Chrystusie czyni nas swymi 

dziećmi ze względu na swe ojcostwo (por. Ef 3,14- 16). Pociąga to za sobą proces 
błogosławienia i wyzwolenia, będący prawdziwym, autentycznym odpoczynkiem. Jak 
mówi Psalm: „Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie” 
(Ps 62, 2).                    Jednak, aby tak żyć, to znaczy w pięknie wierności, 
wielkoduszności i autentyczności w potrzebujemy nowego serca, w którym zamieszkałby 

Duch Święty  (por. Ez 11, 19; 36, 26)... Patrząc na Chrystusa widzimy piękno, dobro 
i prawdę. A Duch Święty rodzi takie życie, które podążając za tymi Jego dążeniami 

wyzwala w nas nadzieję, wiarę i miłość. [28.11.2018];                                              
św. Jan Paweł II  Od chwili, kiedy Bóg spojrzał na Nią z miłością, Maryja jest 

znakiem nadziei dla rzeszy ubogich, najmniejszych na tej ziemi...                            
[z Audiencji gen. Watykan 21.03.2001]                                                             

Stefan Kardynał Wyszyński – Człowiek jest powołany nie tylko do podziwiania 

Boga, ale i do współdziałania z Nim. [z: Kromka Chleba s.88].   

   

1  x  x  x  Z  N    I  x  x  x  

2  B   Z   A   N    H  x  

3  x  x  x  K  S    Ż    U  
4  P   T   Z    K  x  x  x  

5  x  x  N   E   I   S  x  x  

6  x  x  T   O   K  x  x  x  x  

7  x  x  N   D   J   Z   E  
8  O   Z   K   W   N   U  
9  x  W    U    K  x  x  x  

1 0  O   K   P   E    E  x  
1 1  P   D   I   Ś    E  x  

1 2  x  x  M   E   Z   A   Ą  
1 3  x  x  x  U  N    N   Ć  x  

1 4  x  x  O   I   Ż    E  x  

1 5  x  S    E  M  x  x  x  x  x  
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Kontempluj 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 został „zaprogramowany” przez Boga do bardzo wysokich lotów,                  

do wolności. Może jednak tak obciążyć swe serce, że nigdy nie oderwie się od ziemi i nie 
zazna szczęścia prawdziwej wolności. - Chrystus mając na uwadze przemijalność świata 
doczesnego, wzywa do pozbycia się obciążającego balastu i wzbicia się w górę. Ziemia 
bowiem ulegnie zniszczeniu, a jej los podzieli to wszystko, co jest z nią związane. Jedynie 
ten, kto potrafi nabrać dystansu do doczesności, zostanie ocalony. – Czy jestem gotowy 
żyć do startu, a obciążony, jedynie o tyle, by nie utracić kontaktu z ziemią. Chodzi o to, by 
dobrze spełniając obowiązki doczesne, zachować wobec nich dystans i wolność. Jezus 
nazywa doczesność potrzaskiem — a więc pułapką, która każdego nieostrożnego                             
i ociężałego chwyta w swoje sidła. Mówi  o konkretnych obciążeniach. Pierwszym z nich 
jest obżarstwo. Drugi rodzaj obciążenia serca - to pijaństwo. … dalej troski doczesne - czy  
im ulegam? – Czy pozwalam, aby odbierały mi wolność? - Serce obciążone troskami 
doczesnymi nie wzbije się w stronę Boga. Nie zazna też szczęścia…. Początek Adwentu 
to wezwanie Jezusa do refleksji nad tajemnicą wolności i wspaniałą perspektywą 
wzbijania się ku górze.  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: Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących 
Jego praw i przymierza. (z Ps 25) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach 
dnia: Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie (z Ps 25)  [wg ks. E. Staniek http://www.katolik.pl  

KALENDARIUM:                                                            
03 XII – pn. – Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera – (1506-1552), hiszpański jezuita                        
i pionier misji katolickich na Dalekim Wschodzie. Ewangelizował w Indiach, jako pierwszy dotarł                       
z Dobrą Nowiną do Japonii, podjął próbę dostania się do Chin.  (15 VIII 1534 roku na Montmartre                             
w kaplicy Męczenników razem ze św. Piotrem Faberem oraz św. Ignacym Loyolą i czterema innymi 
towarzyszami złożyli śluby zakonne, poprzedzone ćwiczeniami duchowymi pod kierunkiem św. 
Ignacego);                                                                                                      
04 XII – wt. – Wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy – (druga poł. II-go wieku - ok. 305)  - Była 
córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii. W Nikomedii zetknęła się                                            
z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem 
przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec pragnąc złamać jej opór uwięził ją w wieży. Barbara  
nie wyrzekła się wiary.                                                                                                                          
06 XII – czw. – Wsp. św. Mikołaja, biskupa– (ok. 270 – zm. między 345 a 352r.)  - ur. się w Grecji. 
Wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na niedolę bliźnich. Swoim znacznym majątkiem chętnie 
dzielił się z potrzebującymi. Ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając 
im skrycie pieniądze. Swoją modlitwą uratował rybaków od niechybnego utonięcia podczas burzy.                   
07 XII – pt. – Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora kościoła – (ok. 340 – zm. 4 IV 397)  -                      
Po ukończeniu nauki założył własną szkołę. Został mianowany namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii                     
a następnie  wybrany biskupem Mediolanu. Pozostawił liczne pisma moralno-ascetyczne                                       
i dogmatyczne oraz hymny - które weszły na stałe do liturgii.                                                                               
08 XII – sb. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Archanioł Gabriel nazywa Maryję 
pełną łaski i zapowiada, że osłoni ją Duch Święty. Kościół rozumie te słowa jako objawienie tajemnicy 
dotyczącej całego życia Maryi od samego początku, czyli od poczęcia. Wielbiąc Boga za wielkie 
rzeczy, które uczynił Maryi, żyjemy nadzieją, że spełniając nasze powołanie do świętości,                            
my również zostaniemy napełnieni Bożą łaską i miłosierdziem.   

 Cd. Ogłoszeń Duszpasterskich:   11. W następną niedzielę przed 

kościołem będzie zbiórka ofiar do puszki na Pomoc Kościołowi na Wschodzie, jak w każdą II niedzielę 
Adwentu, połączona ze zbiórką na cele Caritas naszej parafii.     
                                                      

                              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                 

.                                    I Niedziela adwentu    

                          02 GRUDNIA 2018 

1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Programowi duszpasterskiemu 
Kościoła w Polsce na lata 2017-19 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość:. Pierwszy 
rok przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Św.” Najbliższy, który dziś 
rozpoczynamy jest zatytułowany: „W mocy Bożego Ducha”. Pamiętajmy, że Apostołowie, kiedy 
wyszli z Wieczernika, po otrzymaniu Ducha Świętego poszli pełnić misję. Każdy katolik, każdy 
chrześcijanin ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Św. i w tej mocy Bożego 
Ducha powinien działać.                                                                          
2. Dziś, jak w każdą i niedzielę m-ca, po sumie wystawienie N. Sakr. do publicznej adoracji.                              
O g. 15.00 Koronka do Mił. Bożego. Adorację zakończy wspólne nabożeństwo adoracyjne o g. 17.15. 
Zachęcamy do chwili osobistej adoracji.                                                                      
3. Rozpoczynamy okres Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do Świąt Narodzenia Pańskiego. 
Pomogą nam w tym sprawowane w dni powszednie Adwentu Msze święte ku czci NMP – zwane 
„Roratami”. Roraty będą o g. 630 od poniedziałku do soboty. We wtorki i czwartki  młodzież z naszych 
Szkół Katolickich będzie również uczestniczyć w roratach i po Mszy roratniej zapraszamy wszystkie 
dzieci i młodzież na wspólne śniadanie w naszej szkole. W tym roku podczas mszy św. „roratnich” 
będziemy przybliżać sobie postać Ducha Świętego. Przez przykład postaci biblijnych dzieci poznają 
dary Ducha Św., a przez historie ludzi współczesnych - Jego owoce. Z całego serca zachęcamy do 
uczestnictwa!                                          
4. Jutro I poniedziałek m-ca. O g. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych.                              
5. Od  jutra  rozpoczynamy  doroczną  wizytację  duszpasterską, tzw. „kolędę”.  Udamy  się                      
z wizytą od poniedziałku do piątku  od  16.30 do 21.00 Kolęda w tym tygodniu:                                           
w poniedziałek 3.12– ul. Ludwiki 4; we wtorek 4.12 – ul. Ludwiki 1, 1A  i 1B; w środę 5.12. – ul. 
Szafarczyka 1 i 2; w czwartek 6.12. – ul. Szafarczyka 3 i 4;  w piątek 7.12. – z racji I piątku – kolędy 
nie będzie. Natomiast w następnym tygodniu  w poniedziałek, 10.12 –  ul.  Klonowicza 2, Szafarczyka 
6 i 8 oraz ul. Ludwiki 5A. Przypominamy o przygotowaniu krzyża, wody święconej, Pisma św.,                    
a dzieci i młodzież niech wyłożą swoje zeszyty od religii. Tradycyjnie prosimy uprzejmie naszych 
Parafian  z wyżej wym. bloków, a obecnych na Mszy św., o pomoc przy rozwieszeniu zawiadomień                     
o kolędzie na swoich blokach. Zaw. są do odbioru w zakrystii. Serdeczne „Bóg zapłać” za pomoc!               
6. W tym tygodniu I czwartek i I piątek m-ca. W czwartek tradycyjnie o g. 15.00 rozp. adoracji Najśw. 
Sakramentu Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adoracja w intencji kapłanów i Kościoła Św. potrwa do 
Mszy św. wieczornej. W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 dla dzieci i 18.00. 
Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 16.30.                                                                                             
7. Od jutra, aż do zakończenia kolędy, za wyjątkiem I piątków m-ca i uroczystości,  spowiedź  
wieczorem będzie możliwa jedynie 15 minut przed  Mszą św.                                          
8. W sobotę, 8 XII przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Patronalne święto 
żeńskiej młodzieży. Msze św. jak w dzień powszedni. Jest to szczególny dzień, w którym zgodnie                            
z obietnicą samej Matki Bożej, od 12.00 do 13.00 jest tzw. „Godzina Łaski” – kiedy to niebo jest 
otwarte w szczeg. sposób na nasze prośby. W naszym kościele będzie możliwość 
skorzystania w tej godzinie ze wspólnej modlitwy. Serdecznie zapraszamy!      
9. Można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki są do nabycia po każdej Mszy św.                       
u naszej Siostry- pod chórem, a w tygodniu  w zakrystii lub w kancelarii paraf. Ofiary składane przy 
nabywaniu opłatków przezn. są na bieżące potrzeby kościoła i Parafii.                                                   
10. Także pod chórem można nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w ramach  Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom. Świece są w cenie 6 i 12 zł. Mamy nadzieję, że świec wystarczy, aby zapłonęły 
one  na każdym wigilijnym stole naszej parafii. Od jutra przy ołtarzu św. Antoniego będzie wystawiony 
kosz na dary serca dla ubogich i potrzebujących na paczki świąteczne. Podzielmy się z uboższymi od 
nas! Bardzo prosimy tylko o produkty żywnościowe, natomiast jeśli ktoś ma jakieś ubrania, nie 
możemy ich przyjmować ze względu na przepisy sanitarne – odzież wszelkiego typu przyjmuje 
schronisko dla mężczyzn „Przystań” przy ul. Wolskiej (koło Cm. Wolskiego) lub na ul. Żytniej 1A.      
„Bóg zapłać” za wszelkie odruchy serca!                                
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