Hasła: 1. „Mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło
…”. 2. „Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez
ducha …” 3. „Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas,
Jezusie …” 4. „I wnet … się wieść o Nim wszędzie”
5. „Jezus … mu surowo: Milcz i wyjdź z niego” 6. Jezus
„nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu ...”.
7. „Lud, który siedział w … ujrzał światło wielkie”.
8. „Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z …
krzykiem wyszedł z niego”. 9. „A wszyscy się …”
10. „Jeden … pytał: Co to jest? 11. Miasto, w którym
Jezus, w szabat nauczał w synagodze. 12. „Jezus w …
wszedł do synagogi i nauczał 13. W NT Bóg przemawia
przez swego Syna – wcielone ….”. 14. Jest to „nowa
nauka z mocą”, … przez Tego, „który ma władzę”;
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… Oto stwierdzenie Jezusa:
„Ja jestem prawdą” (J 14, 6) … Tylko to wyzwala
człowieka: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32) Wyzwolenie z fałszu i poszukiwanie relacji: oto dwa
składniki, których nie może zabraknąć, aby nasze
słowa i nasze gesty były prawdziwe, autentyczne i
wiarygodne. Aby rozpoznać prawdę należy przemyśleć
to, co wspiera jedność i promuje dobro a także to co,
przeciwnie,
zmierza
do
izolowania,
dzielenia
i przeciwstawiania jednych drugim. Nie zyskuje się zatem
rzeczywiście prawdy, gdy jest narzucona jako coś
zewnętrznego i bezosobowego; wypływa ona natomiast
ze swobodnych relacji między ludźmi, we wzajemnym
wysłuchaniu siebie … Prawdę sformułowań możemy
rozpoznać po owocach: jeśli budzą polemikę, podżegają
do podziałów, tchną rezygnację lub jeśli przeciwnie
prowadzą
do
świadomej
i
dojrzałej
refleksji,

konstruktywnego dialogu, do pożytecznej działalności…
Pokój jest wiadomością prawdziwą - Najlepszym
antidotum na fałsz nie są strategie, ale ludzie: osoby
będące wolnymi od chciwości, które są gotowe do
wysłuchania i poprzez trud szczerego dialogu pozwalają
wyłonić się prawdzie; osoby pociągnięte dobrem, biorące
na siebie odpowiedzialność za używanie języka. …
Informowanie to formowanie … Z tego powodu
poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji są
prawdziwymi procesami rozwoju dobra, które
rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju
... [z Orędzia na Dzień Środków Społ. Przekazu, 24. 01.
2018];
św. Jan Paweł II: „… Życie
konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako
element
o decydującym znaczeniu dla jego misji,
ponieważ «wyraża najgłębszą istotę powołania
chrześcijańskiego» oraz dążenie całego KościołaOblubienicy do zjednoczenia z jedynym
Oblubieńcem” (n. 3). [z Posynod. Adhrt. Apost.
Vita
Consecrata].
Stefan Kardynał Wyszyński Wielkie ideały są błogosławieństwem dla świata, bo ideał
nawet trudny do osiągnięcia ciągle nęci, ciągle pobudza
do nowych prób. (Kromka chleba, II - 20).
* Czytamy o tym, jak Jezus w Kafarnaum wyzwolił
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opętanego od złego ducha. – Pan Jezus przyszedł
na świat, aby zwyciężyć zło. Od walki z szatanem na
pustyni rozpoczął swoją działalność publiczną. –
Wyrzuca szatana, ale człowieka ratuje. – Święty Jan
Vianney powiedział kiedyś, że szatan może zawładnąć
człowiekiem nawet nie grzesznym, tylko słabym. –
Trzeba z pomocą Boga walczyć ze złem, ale nie
z człowiekiem opętanym – najbardziej nieszczęśliwym
i potrzebującym ratunku.
*- Coraz lepiej rozumiemy, że Jezus jest Bogiem,
chociaż nigdy tego o sobie nie mówi. Kiedy szatan
spotyka Jezusa, najwyraźniej boi się samego siebie.
Widzi swoją klęskę. Jezus przemawia całkiem inaczej …
Jak zdumiewają się ci, którzy słuchają Jezusa. Odnajdują
w Nim moc Bożą.- Jeżeli nieustannie czerpiemy Jego
naukę ze słów Ewangelii, dostrzegamy niezwykłość
Jezusa [x J.Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze
2005. s.120].

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o otwarcie
serca na naukę Jezusa zawartą w Ewangelii …
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]

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

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej
krainy śmierci wzeszło światło (Mt 4, 16);
Mk 1, 21-28
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką:
uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie
jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich
synagodze człowiek opętany przez ducha
nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu
surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty
zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co
to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła
się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie
galilejskiej.
W Starym Testamencie lud Izraela lękał się słuchać
Boga na Horebie, dlatego Bóg powołał proroków,
aby głosili Jego słowo. W Nowym zaś On sam
przemawia do ludzkich serc przez swego Syna; wcielone
Słowo. Jest to nowa nauka z mocą, głoszona przez
Tego, który ma władzę, niosąca światło wolność
uwięzionym w niewoli grzechu. Otwórzmy dziś na nią
nasze serca, abyśmy mogli doświadczyć zbawienia od
zła oraz nowego życia w wolności dzieci Bożych. [x J.
Augustynowicz, „Oremus” 01. 2006, s. 118];
2009, s. 95];

Maryjo weź mnie za rękę
Istnieje legenda o Matce Bożej Gromnicznej i wilku.
W zimną, lutową noc szedł wilk za Matką Boską. Wilka
tego szukali chłopi, chcąc go zabić. Spotkali na swojej
drodze Pannę Świętą i spytali ją czy nie widziała wilka.
Ona zaś odpowiedziała, że ani go nie widziała, ani nie
zamierza go wydać. Kazała im poszukać wilka w swoich
sercach i odesłała do domów. Gdy chłopi odeszli ważąc
słowa Matki, spod jej płaszcza wychylił się wilczy łeb.
Matka Boska złajała wilka, ale nie była w stanie go wydać,
gdyż również jego niedola wzruszyła jej serce.

- Wydaje się, że tak jak człowiek miotany złym
duchem, tak dzisiaj cały świat jest przez niego
dręczony. Zły duch krzyczy o bombach, atomach,
nocy nuklearnej, terrorystach, wojnach gwiezdnych.
Zgroza! Pozostaje tylko jedno: modlitwa i pociecha –
prędzej czy później diabła wezmą diabli! [Jan
Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.120].

MODLITWA WIERNYCH - Módlmy się 1. - za Ojca świętego Franciszka, biskupów
i kapłanów, o potrzebne łaski do głoszenia Ewangelii …
2. - za rządzących, aby otworzyli się na prawdę i miłość
3. - za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, lekarzy,
pielęgniarki, aby słowa Jezusa dodawały im sił i nadziei
4. - za nas, abyśmy oświeceni światłem Jezusa Chrystusa,
żyli w wolności dzieci Bożych -

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 tekst.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – ... Jezus sam
stanowi prawdę, prawa, fakty. Jego Słowo ma moc
stwórczą: co powiedział, to się stawało mocą Jego Słowa.
To nie były jakieś sztuczki czy przypadkowe zbiegi
okoliczności. Jezus miał władzę – i to władzę
autonomiczną, samą przez się, a nie z czyjegoś nadania
czy woli ogółu. Jego władza wypływała z prawdy. Na
pewno znamy, przynajmniej z filmów, ludzi obdarzonych
siłą woli i charakteru. Człowiek jakoś im ulega, dobrowolnie
uznaje ich autorytet i poddaje się w dobrowolne
posłuszeństwo. Tacy urodzeni przywódcy łatwo wspinają
się po szczeblach władzy, ale ostatecznie ktoś wcześniej
te szczeble ustanawiał i zatwierdzał. Władza Jezusa była
absolutna: nikt nie musiał jej nadawać, zatwierdzać ani
uznawać. I dlatego Jezus budził takie zdumienie wśród
ludzi i przestrach w świecie złych duchów. Samo Jego
Słowo wystarczyło, by Mu się podporządkować. Słowo ma
moc: może niszczyć, ranić, wprowadzać w błąd, zagarniać
w niewolę złudzeń, może zarażać nienawiścią,
wprowadzać nieufność. Może też dodawać sił i nadziei,
budować człowieka, umacniać, oświecać, prowadzić ku
prawdzie. … Słowo Jezusa było zrodzone z samej prawdy,
ono wręcz tę prawdę ustanawiało. Każdy, kto tylko te
słowa chciał przyjąć, otwierał się na prawdę i na jej moc.
Prawda czyni człowieka wolnym, wyzwala od złudzeń,
pozwala dokonywać prawdziwych wyborów, podejmować
słuszne decyzje. … Ten, kto jest wierny prawdzie nigdy nie
poniesie klęski, nawet, jeśli ulegnie przemocy. - Tylko
że za prawdę trzeba płacić: cenę wierności, świadectwa,
odwagi, rezygnacji z drobnych machlojek, życiowych
ułatwień i taniej wygody, nieraz cenę prześladowań. Jeśli
zabraknie nam odwagi, aby samemu przyjąć prawdę,
nigdy nie będziemy w pełni wolni, a nasze słowa będą
pozbawione mocy. .

III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz
przed Bogiem serce … Może ci w tym pomóc
modlitwa psalmu: Stańmy przed obliczem
Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
(Ps 95) IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego westchnienia Ducha…Powtarzaj w różnych
porach dnia: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.
(Ps 95)

[z: Ks. Mariusz Pohl, „„Nowa nauka z mocą”].

KALENDARIUM:
31. 0I - śr. – Wsp. św. Jana Bosko, prezbitera –
(1815-1888) „Zawsze postępowałem z miłości” … Założyciel zgromadzeń salezjańskich, zajmujących się
wychowaniem młodzieży, dbał, by serce jego
podopiecznych pozostawało czyste. Uczył ich kroczenia
drogami Boga i zaufania Mu nawet w czasie
największych życiowych burz. Przez wstawiennictwo św.
Jana Bosko prośmy Boga, aby pobudził nas do troski
o zbawienie własne i naszych bliźnich.
[Paweł Bieliński, „Oremus” styczeń 1998, s. 128];

02. 02 - pt. – Święto Ofiarowania Pańskiego –
Człowieczeństwo każdego z nas może zostać
przeobrażone za sprawą Tego, który stał się
uczestnikiem ludzkiego ciała i krwi. Jezus może wypalać
swoim ogniem to, co w naszych sercach jest niegodne
człowieka... Może On wnosić swoje światło w naszą
religijność i relacje z ludźmi. Może zamieszkać
w naszych domach, w naszej codzienności. Jest to
wielka nadzieja, która pobudza nas do otwarcia bram
swego życia dla Króla chwały... [o. Wojciech Jędrzejewski
OP, „Oremus” luty 2006, s. 8];

03. 02
- sb.
– Wsp. św. Błażeja, biskupa
i męczennika – ( …+ 316 r ) – studiował filozofię,
medycynę. Po pewnym czasie porzucił zawód lekarza
i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę
biskupią w Armenii (dziś Sivas w Turcji). Podczas
prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej
z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją.
Zdradzony, został aresztowany i torturowany. W lochu
więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi.
Tam cudownie uleczył syna pewnej kobiety, któremu
gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie... Dla
upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu
św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach
Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane
"błażejkami", które niesiono do poświęcenia i dotykano
nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka
i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.
[z Internetowej Liturgii Godzin];

