: 1. „Idźcie i … wszystkie narody” 2. „Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do … świata ”
3. Uczniowie Jezusa wszędzie … Ewangelię 4. „Kto
uwierzy i przyjmie … będzie zbawiony” 5. „Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu …” 6. „Tym zaś,
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: nowymi …
mówić będą” 7. „jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
…” 8. „Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają … ”
9. „w imię moje złe duchy będą …” 10. Pan współdziałał
z nimi i potwierdził naukę ….11. „Po … z uczniami Pan
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”
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Papież Franciszek: – … W debacie publicznej na temat
religii żaden inny temat nie jest tak ważny jak problem
fanatyzmu i skłonności do przemocy … Tam gdzie
człowiek nie jest postrzegany jako dar, tam
panuje niezgoda, resentyment i nienawiść; …
Jestem głęboko zaniepokojony losem osób,
zwłaszcza dzieci i młodzieży, którzy musieli
uciekać ze swych krajów z powodu wojny i
przemocy, by ratować swe życie. „Pukają do naszych
drzwi, proszą o pomoc i gościnę. W ich oczach widzimy
tęsknotę za pokojem” – … w każdym dziecku, bez
względu na to, gdzie się narodziło, patrzy na nas
Chrystus. … „Szukaj pokoju” … wszyscy musimy się
uczyć drogi pokoju. Kluczowe znaczenie ma tu nasze
chrześcijańskie zaangażowanie w rodzinie, szkołach,
a przede wszystkim w polityce…potrzeba wspólnego
świadectwa chrześcijan różnych wyznań, a także pełne
szacunku współistnienie wyznawców różnych religii.
Fundamentem trwałego pokoju jest sprawiedliwy udział
wszystkich ludzi w dobrobycie społeczeństwa. ...
Budowanie pokoju rozpoczyna się również w doborze
słownictwa, którym posługujemy się na co dzień. Nasze
słowa mają być jak chleb - [10 V18, - na zjazd niem. Kat.];

św. Jan Paweł II - Istotą wszelkiej działalności

apostolskiej jest modlitwa. To właśnie na gorliwej
modlitwie trwali uczniowie w wieczerniku po
Wniebowstąpieniu, oczekując na Ducha Świętego…
Prośmy wraz z Maryją Ducha Świętego, aby wlał
w chrześcijan nowy zapał misyjny i prowadził
ludzkość po drodze solidarności i pokoju.

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
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KAPLICA ŚW. RODZINY
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 4
POKÓJ NR P47)

(z rozw. -"Anioł Pański", 12 maja 2002).
Stefan Kardynał Wyszyński – Składamy u

Twoich stóp, Służebnico Pańska, nasze życie, serca,
umysły i wole, wszystko co mamy i co kochamy, prosząc:
naucz nas służyć w miłości i pokorze jedni drugim.
To będzie nasze największe zwycięstwo, dar
i wyposażenie na nowe dni i nowe czasy
[Wołanie o nowych ludzi, 1996, s.41] ;

„…w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą”-Wprawdzie słowa te wypowiedział
Jezus tylko do jedenastu, ale dotyczą one każdego
z nas. - Można by pomyśleć, że słowa te nie sprawdzają
się, ... chodzę do kościoła, spowiadam się, przyjmuję
komunię świętą, ale nie potrafię wypędzić diabła, gdy
drepce mi po piętach. Nie potrafię nikogo uleczyć,
czasami nawet drażnię chorego swoją obecnością.
Nie mówię nagle obcymi językami – ani po szwedzku, ani
po węgiersku – chociaż czasami bardzo by mi się to
przydało. Mogę zatruć się owocem, którego nie umyję. Zdanie to można zrozumieć poprzez słowa świętego
Pawła: „<Bóg> z tymi, którzy Go miłują, współdziała
we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28). Może nas diabeł bić
po twarzy, tak jak bił świętego Pawła. Może nas tłuc nasz
własny charakter, słabości, popędliwości, gniew. Może
nas kąsać zły człowiek, ale jeżeli wierzymy Bogu,
wierzymy ponad wszystko, to we wszystkich utrapieniach
stajemy się bardziej pokorni, dojrzali, bliżsi Pana Boga. –
Żeby spełniać swoje powołanie do końca, trzeba nieraz
być drapanym przez diabła, trutym przez niepokoje
i życiowe trudności, pogryzionym przez życie. Wszystko
to jest nieważne, bo i węże i trucizny są materialnymi
sprawami tego świata. Człowiek, który wierzy, będzie po
śmierci przy Panu Bogu i wąż wyda mu się wówczas
śmieszny, a trucizna nietrująca. Wierzącemu Bogu
i miłującemu Go wszystko obróci się ku dobremu. [x Jan
Twardowski];
MOJE POSTANOWIENIE:
Pomodlę
się
o
dobre
przygotowanie
serca
na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …
Kapelan IMi Dz- x. Proboszcz A. Wójtowicz - 22 632 38 00
e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
Parafia Św. Stanisława BM-01-244 Warszawa; ul.Bema73/75
[gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu]

Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata (Mt 28, 19a. 20b);
Mk 16, 15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do
nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym,
którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże
brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą,
a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
znakami, które jej towarzyszyły.
Po raz Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie
w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam
z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność,
a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad
światem. Potrzebujemy owych światłych oczu serca
byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy
odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali
się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego
pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem
do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może
przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.
[Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 22];

13 maja 1917 roku Maryja (Panna Fatimska) - prosiła
o nawrócenie i przestrzegała przed złem, które miało
dotknąć świat. - Nie da się do Chrystusa i Jego Kościoła
przynależeć bez zobowiązań, tak na niby, bez kosztów...

Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś
Pana Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś na
jego
służbę,
wieńcząc
apostolskie
życie
męczeńską śmiercią! Prosimy Cię wspieraj nas
swoim wstawiennictwem przez całe życie, byśmy
jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie w zjednoczeniu
z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki
Niepokalanej. Amen

MODLITWA WIERNYCH 1. Módlmy się za Ojca Św. Franciszka i pasterzy
Kościoła, aby z wiarą głosili światu Twoją naukę-Ciebie..
2. Módlmy się za chrześcijan, o dar dobrego świadectwa
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Jej prawa
umacniały jedność, równość i sprawiedliwość – Ciebie…
4. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu i dzieci
przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej i ich
rodziny o opiekę Matki Bożej - Ciebie …
5. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i pracowników
Służby Zdrowia, o potrzebne łaski dla nich – Ciebie …
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z modlitwą
oczekiwali na Zesłanie Duch Świętego - CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst
Ewangelii, jak gdyby dyktował Go dla ciebie Duch Św
II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Jezus Jezus
ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni po swoim
zmartwychwstaniu … aby umocnić ich wiarę, że życie
okazało się silniejsze od śmierci, miłość od nienawiści,
łaska od grzechu. Po to też, aby umocnić w ich sercach
naukę o Bożym królestwie. Oni mieli te prawdy jako
świadkowie w swych sercach ponieść dalej poza granice
Jerozolimy … Pan jednak prosił ich, że nim wyruszą
z misją, trzeba im oczekiwać w Jerozolimie umocnienia
w Duchu Świętym. Moc Ducha Świętego będzie dla nich
gwarancją, że ich misja będzie kontynuacją Jego misji …
Wstępującego do nieba Pana obłok zabrał sprzed oczu
uczniów ale nie zabrał Go z ich serc … - Jak ja realizuję
misję zleconą przez Jezusa? - Czy jestem prawdziwym
świadkiem? – Jakie swoim życiem daję świadectwa ? Czy świadcząc o Panu Jezusie, czynię to w ścisłej
współpracy i posłuszeństwie serca Duchowi Świętemu? Czy swoją modlitwą i ofiarą wspieram dzieło misyjne
Kościoła? - Czy pamiętam, że Jezus pozostaje ze mną w
tajemnicy wiary, sakramentów, Bożego Słowa. - Czy
patrząc w niebo zdaję sobie sprawę, że Pan powróci
i dlatego czas, który otrzymałem w darze, staram się jak
najlepiej wykorzystać …
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: Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie (Ps 47)
IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem - To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu:

Pan wśród radości wstępuje do nieba (Ps 47)
[z LD.: Ks. R. Stankiewicz SDS, www.Katolik];

KALENDARIUM:
14 V – pn. - Święto św. Macieja, apostoła - jeden
z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez
Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego
zdradzie. Maciejowi udzielono święceń biskupich
i władzy apostolskiej.
15 V - wt. - Wsp. św. Zofii, wdowy i męczennicy - II w.
Zofia stanowczo odmówiła złożenia ofiary kadzidła na
ołtarzu bogini Diany. Trzy jej nieletnie córki (Pistis, Elpis
i Agape - 12, 10 i 9 lat) poddano wyszukanym torturom.
Nie załamało to naszej świętej …
zmarła jednak
z boleści za córkami… - Jest patronką matek, wdów,
wzywana w niedoli i w razie szkód przez przymrozki.
16 V – śr.– Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera
i męczennika - SJ herbu Leliwa (XI1591-16 V1657)
wędrowny misjonarz …
Autor tekstu ślubów
lwowskich króla Jana Kazimierza. Duszochwat tak go
nazywano;
wielu
doprowadził
do
pojednania
z Kościołem. Jeden z patronów Polski.
17 V – czw. – Wsp. św. Paschalisa, zakonnika - (15401592) w wieku 24 l. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych
w pobliżu Walencji… Czcił Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie. Po śmierci 17 maja 1592 roku działy się
liczne cuda za Jego wstawiennictwem. Jest patronem
kucharzy, pasterzy i kobiet, które szukają męża.
18 V – pt. – Wsp. św. Jana I, papieża i męczennika Ur. w Toskanii. Został papieżem 13.08.523 r. Wprowadził
do kalendarza sposób liczenia czasu od narodzin Pana
Jezusa, według obliczeń Dionizego Małego. Podjął się
rozmów, aby zakończyć prześladowanie arian …
w wyniku czego Cesarz Justynian I zgodził się na zwrot
kościołów arianom.... Papież po przyjeździe do Rawenny
został uwięziony przez króla Teodoryka, który był
przekonany, że porozumienie z cesarzem zawarł
przeciwko niemu.– Zm. 18 maja 526 r. w więzieniu.
W 530 r., ciało Jana I przeniesiono do Rzymu
i pochowano w przedsionku bazyliki św. Piotra.
19 V – sb. – Wsp. św. Urbana I, papieża - był 17.
papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222-230.
Jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów
rzymskich. Hagiografowie przypisują mu tez udział
w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św.
Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. 23 maja 230
zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie. Pochowany
w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia.
Jest patronem ogrodników, rolników i dobrych urodzajów.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. (Ps 47)

