
Uzupełnij: 1. „Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich 
…”  2.  „Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego …”                  
3. „… będą padać z nieba”.  4. „Czuwajcie i módlcie się           
w każdym …”  5. „Nie przeminie to … aż się to wszystko 
stanie”. 6. Czuwajcie, abyście mogli stanąć przed Synem 
…   7. Wówczas … Syna Człowieczego, przychodzącego                 
w obłokach. 8. „Niebo i ziemia … ale słowa moje nie 
przeminą”. 9. „Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, 
wiedzcie, że … jest, we drzwiach” 10.  Tylko Jezus 

Chrystus ma moc uwolnić nas od lęku przed …                            
i osamotnieniem śmierci. 

Papież Franciszek -…– Bóg jest naszym Ojcem (por. 

Rz 8,16) - W każdym swoim czynie człowiek 
potwierdza lub zaprzecza tej prawdzie. Od małych 

sytuacji codziennych po decyzje bardziej wymagające. 
Ale jest to ta sama logika: logika, której uczą nas 

rodzice i dziadkowie, gdy nam mówią, byśmy nie kłamali. 
Postawmy sobie pytanie:  o jakich prawdach świadczą 
uczynki nas, chrześcijan, nasze słowa i nasze decyzje? 
Każdy może zadać sobie pytanie: czy jestem świadkiem 
prawdy czy też kłamcą przebranym za człowieka 
prawdomównego? Chrześcijanie nie są kobietami                   

i mężczyznami wyjątkowymi. Ale są jednak dziećmi Ojca 
Niebieskiego, który jest dobry i ich nie zawodzi, 
umieszczając w ich sercu miłość do braci. Tej prawdy nie 
głosi się zbytnio słowami. Jest to sposób życia, 

widoczny w każdym poszczególnym czynie (por. Jk 2,18). 
… Prawda to cudowne objawienie Boga, Jego 

ojcowskiego oblicza i Jego bezgranicznej miłości. …. - Nie 
mówić fałszywego świadectwa, to znaczy żyć jako dzieci 
Boga, który nigdy nie zarzecza samemu sobie, nigdy nie 
mówi kłamstw, żyć jako dzieci Boga pozwalając, aby              
w każdym czynie ukazywało się, że Bóg jest Ojcem            
i że można Jemu zaufać. Ufam Bogu, to jest wspaniała 

prawda, z tego rodzi się bycie prawdziwym a nie kłamcą... 
[14.11.2018 katechezie poświęconej ósmemu przykazaniu.];      

św. Jan Paweł II - «Panie, czy nadszedł czas?» 

Ileż razy człowiek zadaje sobie to pytanie, 
zwłaszcza w dramatycznych chwilach dziejów! - 

Chciałby wiedzieć «wcześniej» to, co nastąpi «później»… 
Także apostołowie żywili to pragnienie. Jednakże Jezus 
nigdy nie zaspokoił ich ciekawości. …Odpowiedział, że 
jedynie Ojciec niebieski zna oraz wyznacza czasy i chwile 
(por. Dz 1, 7). Ale dodał także: «gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami 
(...) aż po krańce ziemi» (Dz 1, 8). … Jezus napomina nas, 
byśmy wykorzystywali czas, jaki każdy z nas ma do 
dyspozycji - każdą jego chwilę — włączając się w dzieło 
szerzenia Ewangelii (Nieszpory na zakończenie 2001); 
Stefan Kardynał Wyszyński – Każdy z nas jest 

nieustannie wydawany na łup innych, na łup 
ludzkiej opinii, krytyki, sądu; jest nieustannie 
biczowany, oplwany, w jakiś sposób „wykańczany”.   
Pozostaje tylko nadzieja, że któregoś dnia 
zmartwychwstanie. … Gdy człowiek patrzy za bardzo na 
siebie – nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie – widzi 
Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego. 
[Kromka Chleba, s.82, 91.]. 

Dopiero na koniec świata Bóg odłożył sąd nad ludźmi,                    
a my sami już teraz urządzamy sądy, potępiamy                              
i oceniamy. Objadamy się nienawiścią, upijamy się złością 
i gniewem. Mamy pretensję do świata                                       
i wieszamy psy na tym, kto zadał nam ból.                                      
-  Jak  zachować się, kiedy spotka nas przykrość                    
i ktoś nam dokuczy i skrzywdzi? – Mamy przeżyć                 

to tak, jakby zabolała nas zraniona noga czy podrapana 
ręka, a nie wrzeszczeć od razu na tego, kto nas zranił –                 
i potępiać go. Spróbujmy przeżyć to, co nas boleśnie 
dotknęło tak, jakby nas coś rzeczywiście zraniło,                     
co musimy przecierpieć. Jezus w Ogrodzie Oliwnym 
smucił się, bo spotkał się z ludzka zdradą, 
niewdzięcznością, ale nie narzekał ani na cezara,                    
ani na Heroda, ani na Judasza. Jako ból i cierpienie 
przeżywał to, że ludzie od Niego odchodzą i nie 
rozumieją. – My natomiast wszystkie nasze bolesne 
dotknięcia zamieniamy w pretensje, złość, czasem 
nienawiść. Nie umiemy dostrzec Jezusa. –                                
[x J. Twardowski, W świetle Ewangelii].                          

MOJE POSTANOWIENIE: Podziękuję Jezusowi za to,     

że jest zawsze blisko mnie … 

Kapelan IMiDz- 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]        

INSTYTUT MATKI  I  DZIECKA                                            
.                    ul. Kasprzaka 17       

KAPLICA ŚW. RODZINY                                     
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 4                        

POKÓJ NR P47) 

 
        
 
 
                  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
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Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli stanąć przed Synem 

Człowieczym. (Łk 21,36)                                     

Mk 13,24-32  
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, 
po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da 
swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce 
na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą 
Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach                        
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów                       
i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, 
od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa 
figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już 
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, 
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy 
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we 
drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie 
to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo                             
i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 
 

Wstrząśnięte moce niebieskie, wielki ucisk, 
zmartwychwstanie umarłych, sąd Boży, nagroda                         
i kara wieczna, nie są to tematy, o których słucha 
się z przyjemnością. W Eucharystii staje pośród nas 
Jezus Chrystus, którego miłość, objawiona w ofierze 
krzyżowej, okazała się większa niż wszystkie nasze 
grzechy. Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd 
znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Jemu, gdyż 
tylko On ma moc nas uwolnić od największego lęku 
człowieka lęku przed wiecznym bezsensem, pustką 
i osamotnieniem śmierci. 
[Mira Majdan, "Oremus" listopad 2006, s. 88]; 
 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. (Ps 16)  

Pan Jezus powiedział: „Wiedzcie, że blisko jest”. – 
Blisko może znaczyć – niedługo, wkrótce, zaraz. 
Może też znaczyć – przy nas, przymnie, przy tobie – 
tuż, tuż. Ten, który przyjdzie z mocą i chwałą, jest 
już z nami, przy nas – tylko jeszcze Go nie widzimy. 
[Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelizacji, s. 163].   
 
 

MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, 

aby  wiernie służyli Słowu, które nie przemija- Ciebie …        
2. Módlmy się za kierujących narodami, aby w swoim 

działaniu mądrze łączyli sprawiedliwość i miłosierdzie …                                 
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich 

rodziny, lekarzy, pielęgniarki, o wzajemny szacunek                   
i otwarte serca – Ciebie Prosimy…  
4. Módlmy się za wszystkich ubogich oraz 

prześladowanych z powodu wiary, aby doznali 
pocieszenia i wytrwali w ucisku - Ciebie prosimy... 
5. Módlmy się za nas samych - abyśmy potrafili się 

przygotować na ponowne przyjście Chrystusa                   
- Ciebie Prosimy  - Wysłuchaj nas Panie.   
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. - Co będzie najważniejsze „w owe dni”, 
w związku z końcem świata?-Czy wielki ucisk?- czy 
księżyc pozbawiony blasku? - Najważniejszy będzie Syn 
Człowieczy przychodzący w obłokach z wielką mocą                          
i chwałą. Reszta to dodatki.- Czy o tym pamiętam? Czy 
pamiętam, że także w mojej codzienności najważniejszy 
jest Pan Jezus przychodzący z mocą w swoim Słowie,                                 
w sakramentach, w drugim człowieku? -Reszta to mniej 
lub bardziej ważne dodatki. Czy te dodatki nie 
przysłaniają mi Pana Jezusa? - Pan Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii odsyła nas do nietypowego autorytetu, 
autorytetu drzewa figowego. …. Panu Jezusowi chodzi                      
o to, aby … w przestrzeni naszego życia duchowego, 
wypatrywać powtórnego przyjścia Pana… Zbawiciel 
podpowiada, że pewne zjawiska zachodzące w przyrodzie 
mogą z dużym prawdopodobieństwem wskazywać, że 
Jego powrót jest już bliski, że za chwilę usłyszymy Go jak 
zapuka do naszych drzwi.- Czy doświadczenia                              
z obserwacji świata, który mnie otacza, pomagają mi                         
w życiu  duchowym? … Pan Jezus po raz kolejny 
przypomina …  że rok, dzień, miesiąc, godzina końca 
świata jest tajemnicą samego Boga. -… może                                   
w  kalendarzu na 2018 r. pod kolejnymi datami napiszę: 
„Koniec świata”. …  Może uświadomię sobie, że prędzej 
czy później trafię do nieba … (mam nadzieję)                             
– Czy każdego dnia jestem przygotowany(a), aby spotkać 
powracającego Pana?…  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: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej 

prawicy... (Ps 16, 11)  IV – Contemplatio: Trwaj 
przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach 
dnia: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem                    
[z: x  R.Stankiewicz SDS http://www.katolik.pl/modlitwa.html].

  KALENDARIUM                                                     
20 XI – wt. – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego, 
prezbitera - Na studiach przeżył kryzys wiary                       

i przestał przystępować do sakramentów. Po latach 
doświadczył nawrócenia pod wpływem lektury „Wyznań” 
św. Augustyna. Po Powstaniu Styczniowym został 
zesłany na 10 lat na Syberię. Dopiero w wieku 42 lat 
wstąpił do zakonu karmelitów bosych - okazywał wiele 
zrozumienia dla ludzi targanych wątpliwościami                               
i zbuntowanych przeciw  Bogu. Zm. w  Wadowicach w 1907;    
21 XI  – śr. – Wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny - Maryja złożyła Bogu z siebie ofiarę                      

„w zaraniu swego świadomego życia, pod natchnieniem 
Ducha Świętego”. Działanie Boga w naszych sercach 
przekracza to, co potrafimy zrozumieć i odczuć, a Jego 
łaska udziela się nam, zanim zaczniemy być tego 
świadomi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy czuwali … 
Zachowując serce w pokoju, rozpoznamy czas naszego 
nawiedzenia przez łaskę. [A. Zalesińska, „Oremus” XI.02];      

22. XI. – czw. – Wsp. św. Cecylii, dziewicy                                     
i męczennicy - żyła na początku III w. i była wyjątkowo 

piękną kobietą. Pragnąc poświęcić się Bogu, złożyła ślub 
czystości. Zginęła w obronie wiary podczas 
prześladowania chrześcijan.                              
23. XI. – pt. – Wsp. św. Klemensa I - papieża                                    
i męczennika - był trzecim następcą św. Piotra (po 

Linusie i Klecie), a więc czwartym papieżem. Kierował 
Kościołem w latach 88-97. Według Tertuliana otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk Piotra Apostoła - 
prawdopodobnie znał także św. Pawła. Prawdopodobnie 
został wygnany z Rzymu do Chersonezu Taurydzkiego 
(dzisiejszy Krym), gdzie w kopalniach wśród ok. 2000 
chrześcijan-skazańców głosił naukę Chrystusową, za co 
został skazany przez cesarza na śmierć i wrzucony do 
Morza Czarnego z kotwicą u szyi ok. 97 lub 101 r. 
: 24. XI. – sb. – Wsp. świętych męczenników Andrzeja 
Dung - Lac, prezbitera i Towarzyszy- - Chrześcijaństwo, 

w Wietnamie w XVI wieku, wzrastało na glebie użyźnionej 
krwią wielu męczenników. …Większość to Wietnamczycy, 
ale nie brak też Hiszpanów  i Francuzów. Obecnie 
chrześcijaństwo w Wietnamie nie jest już tak surowo 
zwalczane jak w minionych wiekach, lecz nadal nie cieszy 
się pełną swobodą...  [B. Paszkiewicz, „Oremus” XI. 2007,                     
s. 98-99, 105-106]. 
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