Uzupełnij: 1. „Ja … przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” 2. „Jeśli
będziecie zachowywać moje …, będziecie trwać w miłości mojej” 3. „Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją …” 4. „…w miłości mojej” 5. „Wy … przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję” 6. „To jest moje przykazanie, abyście się… miłowali”
7. „Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc …” 8. „Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za … swoich” 9. „Już was nie … sługami, bo sługa nie
wie, co czyni pan jego” 10. „… wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” 11. „Jak Mnie
… Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” 12. „aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go …
w imię moje” 13. „Nie … Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” 14. „To wam powiedziałem,
aby … moja w was była i aby radość wasza była pełna”.
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Odpowiem
przykładami z Ewangelii: – Przychodzi poranek: Budzimy się. Miejmy świadomość, że to
Bóg nas budzi, otwiera nam oczy i wydaje polecenie, jak Jezus paralitykowi: „Wstań
i chodź”. Nie możemy ociągać się, usprawiedliwiać, choćby była okropna pogoda, chlapał
deszcz i pies wył za oknem… Jeśli tak przyjmujemy od Boga poranek, wtedy na dzień
dobry mówimy Mu, że Go kochamy. Przychodzi południe: … polecenie, jakie Jezus dał
sługom w Kanie: „Napełnijcie stągwie wodą”. Napełnianie stągwi wodą jest obrazem
nieznośnego trudu, jak trud ciągłego sprzątania,… gotowania, uczenia…, wszystkiego, co
wydaje się trudne … Jeżeli przyjmujemy wszystko ze świadomością, że Bóg tego od nas
oczekuje, wtedy mówimy Mu, że Go kochamy. A Bóg, który zmienił wodę w wino,
naszemu trudowi, pozornie bezsensownemu, nada sens. Przychodzi wieczór:
w poleceniu Jezusa: „Czuwajcie i módlcie się”, kryje się ostrożność (żebym nie
przegapił czegoś ważnego) i nadzieja – Bóg nawet o zmierzchu mojego życia może się
mną posłużyć … Przychodzi noc: nie można bać się dnia następnego. Pan Jezus
powiedział: „Nie bój się o jutro, bo każdy dzień sam się o siebie troszczy. Nie bój się,
ale wierz”. Jeżeli z wiarą przyjmujemy te słowa, to kochamy Boga nawet przez sen. [x Jan
Twardowski]; MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o umocnienie daru przyjaźni w moim
sercu, do której zaprasza mnie Pan… i wezmę udział w nabożeństwach majowych.
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[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

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje
go i przyjdziemy do niego (J 14, 23);
J 15, 9-17
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie
wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek
Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". - Po raz
kolejny słyszymy dziś najważniejsze wezwanie Ewangelii, abyśmy się wzajemnie miłowali.
To po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa. W tym świetle staje się
zrozumiałe, dlaczego Chrystus nigdy nie posyłał uczniów pojedynczo, dlaczego tak ważna
w głoszeniu słowa Bożego jest wspólnota. Nie możemy również oczekiwać owoców
głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. Bóg jest
miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.
[O. M. Rojszyk OP, "Oremus" V 2006, s. 143];
Papież Franciszek – … Bliskość, zaangażowanie w życie swojej owczarni, ochrona,
aby bronić przed wilkami – to zadania biskupów, odpowiedzialnych za strzeżenie
i umacnianie w wierze. „Dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia
wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach” (Dz 15,22-31)
- Piotr i apostołowie postanowili w związku z tym posłać do Antiochii Barnabę i Pawła
wraz z innymi zaufanymi osobami, aby przywrócili pokój w tamtejszej wspólnocie. …
Widać tu, że powodem zamętu byli ci, którzy uważali siebie za obrońców prawdziwej
nauki. Zadaniem apostołów – a dzisiaj biskupów – jest zatem umocnienie ludu w wierze;
… Biskup to ten, który czuwa, aby bronić owczarnię przed wilkami. Oznacza to
zaangażowanie w życie owczarni. … Pan Jezus wyraźnie odróżniał prawdziwego pasterza
od najemnika, który nie dba o to, czy przyjdzie wilk i nie pożre którejś z owiec. Natomiast
prawdziwy pasterz czuwa, broniąc nie tylko wszystkie owce, ale każdą z osobna, każdą
umacnia, a jeśli jedna sobie pójdzie albo zagubi się idzie, by jej szukać i sprowadza ją
z powrotem do stada. Jest tak zaangażowany, że nie pozwala, aby choć jedna się
zatraciła… Prawdziwy biskup zna imię każdej owcy, jest blisko swej owczarni, a Duch
Święty dał chrześcijanom wyczucie, zdolność zrozumienia, gdzie jest prawdziwy biskup,
czuwający, bliski swemu ludowi… - Módlmy się do Pana, aby zawsze dawał nam dobrych
pasterzy, aby nie zabrakło Kościołowi opieki pasterzy: bez niej nie możemy iść naprzód.
Oby byli takimi ludźmi, robotnikami, ludźmi modlitwy, bardzo bliscy ludowi Bożemu ...
powiedzmy to jednym słowem: ludźmi potrafiącymi strzec”. - [z Domu Św. Marty 04.05.2018];

św. Jan Paweł II - … Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę! Niech
wszelki lęk znajdzie ukojenie u Tego, do którego wołamy „Abba Ojcze !”.
(z: Apel III Tysiąclecia na Polach Lednickich, 4.06.1999).

Stefan Kardynał Wyszyński – „"Wszystko postawiłem na Maryję"

- „Bóg czasem
wymaga od nas bardzo wiele, ale ma do tego pełne prawo. Od kogóż bowiem miałby
wymagać, jeśli nie od wybranych sług swoich! Przecież tak twarde wymagania postawił
Synowi Swemu Jednorodzonemu! Czyżby nie mógł oczekiwać uległości od swych
synów przybranych? [Druga kromka chleba, Poznań - Warszawa 1977].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;

I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy 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?" - Jezus przypomina uczniom, że dzieli się z nimi miłością, którą obdarza
Go Ojciec. Gorąco zachęca, aby trwać w tej miłości, a trwać w niej, to zachowywać Jego
przykazania, to żyć Jego Ewangelią, to wypełniać Jego wolę, tak jak On wypełnia wolę
Ojca i zachowuje Ojcowskie przykazania. Świadomość tego, że Jezus ich kocha, powinna
napełniać ich ogromną radością, taką, która wypełnia serce Jezusa, którego kocha Ojciec.
Jezus ofiarowuje też uczniom dar swojej przyjaźni, podnosząc ją z poziomu Pan sługa,
na poziom: Przyjaciel. - Czy ja codziennie otwieram swoje serce i życie na miłość Pana
Jezusa? Czy zdaję sobie sprawę, że bez tej miłości niewiele w życiu osiągnę?
Czy kocham Pana Jezusa nie tylko w teorii, ale i w praktyce? Czy mam świadomość,
że kochać Jezusa w praktyce, to zachowywać Jego przykazania, to być w przyjaźni
z Nim? Czy cenię sobie przyjaźń Pana Jezusa, o nią zabiegam i się troszczę? - Czy
uświadamiam sobie, że być w przyjaźni z Jezusem, nie znaczy przestać być Jego sługą?
A może często jestem w stanie nieprzyjaźni z Jezusem, zamiast służyć, walczę z Nim,
zamiast być z Nim, jestem przeciw Niemu? - Pan Jezus uświadamia swoim uczniom, że to
On ich wybrał. Wybrał ich nie po to, aby stanowili grupę wzajemnej adoracji, aby im było
miło i przyjemnie. On ich wybrał i przeznaczył, aby szli i przynosili owoc, aby szli z Dobrą
Nowiną, budząc w sercach słuchaczy owoc wiary, trwały i stabilny. - Czy zdaję sobie
sprawę, że od chwili chrztu i mnie wybrał Pan? Czy jestem wdzięczny za ten Boży wybór,
czy może ciągle nań narzekam, z tym wyborem się nie zgadzam? Czy zdaję sobie
sprawę, że Pan mnie wybrał, abym był nie tylko Jego uczniem, chrześcijaninem, ale abym
był aktywnym uczniem i chrześcijaninem, abym idąc przez życie głosił Ewangelię, żył
Ewangelią, innych do niej przekonywał? Czy moje życie rodzi ewangeliczne owoce,
„smaczne”, piękne i trwałe? Czy to owocowanie dokonuje się w atmosferze i przestrzeni
wzajemnej miłości?
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie. (Ps 98)
IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem - To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan Bóg okazał ludom
swe zbawienie (Ps 98) [z LD.: Ks. R. Stankiewicz SDS, www.Katolik];
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają (J 10, 14)
1 J 4, 7-10 - Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy,
kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest
miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego
na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę
przebłagalną za nasze grzechy (1 J 4, 7-10)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Szósta Niedziela Wielkanocna
06 MAJA 2018 r.
1. Dziś I niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Sumie wystawienie
Najświętszego Sakramentu do adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Adorację
zakończy wspólne nabożeństwo majowe, które jest codziennie o 17.15.
2. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. Zbiorowa za Zmarłych.
3. Trwa Nowenna do Św. Stanisława BM przed uroczystością 8 maja. Nowenna
połączona jest z nabożeństwami majowymi.
4. We wtorek 8 maja uroczystości odpustowe w naszej parafii. Msze św. o g. 6.30,
7.30, 9.00 i Suma odpustowa o g. 18.00, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi
ks. prał. Zdzisław Rogoziński – wicedziekan naszego dekanatu.
Z tej okazji: -

Życzymy wszystkim naszym Parafianom i drogim Gościom,
aby nasz Patron Św. Stanisław Biskup ze Szczepanowa,
wypraszał obfitość Bożych Łask dla każdej i każdego z Was.
Obyście za przykładem naszego Patrona mężnie wyznawali naszą wiarę
i zawsze nieugięcie stawali w jej obronie.
Niech Jego przemożne wstawiennictwo i orędownictwo
towarzyszy nam wszystkim nie tylko dziś, ale każdego dnia.
Od Ołtarza Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
przesyłamy Wam - Kochani
nasze pasterskie błogosławieństwo!
5. W najbliższą sobotę dzieci z naszego KZE przystąpią do swojej I komunii Świętej.
Polecamy wszystkie dzieci I komunijne serdecznej modlitewnej pamięci.
KALENDARIUM:
08 V – wt. - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona
Polski- (1035-1079) - Święty to znak dla Kościoła im wyraźniejszy, tym bardziej płodny,
a więc rodzący wiarę. Znak św. Stanisława, dla którego ważne było nazywanie rzeczy
po imieniu, odwaga sprzeciwu, w końcu męczeństwo jako cena za bronioną prawdę,
prowadzi nas do widzenia życia w perspektywie nieba. Wyzwala nas z pokusy urządzenia
się po swojemu tu i teraz. [Tomasz Zamorski OP, "Oremus" Okres Wielkanocny 2009, s. 107];
12 V - sb. - Wsp. świętych męczenników Nereusza i Achillesa – Pierwsi chrześcijanie
nazywali wiarę "drogą". Przemierzanie życia przeciwstawia się staniu w miejscu. Wiara
w Chrystusa otwiera przed nami drogę Pańską, która pozwala nam posuwać się naprzód,
i to w dobrym kierunku. Zamiast błąkać się po manowcach, dążymy do tego,
co doskonałe. Czynimy to wspólnie z całym pielgrzymującym Ludem Bożym. Na tej
drodze spotykamy także tych, którzy są daleko od Boga i od nas. Wychodzimy im
naprzeciw, zamiast biernie na nich czekać. Niech na naszej drodze wieje wiatr Ducha.
[O. Błażej Matusiak OP, "Oremus" maj 2005, s. 29.];

