Uzupełnij: 1. Jezus rzekł: Słuchajcie Mnie …
i zrozumiejcie 2. Niektórzy z uczniów Jezusa
brali … nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami 3. Jezus
cytował słowa … Izajasza 4. „Zrodził nas przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby … Jego stworzeń”. 5. Nie wolno uchylać
Przykazań … 6. To zło, które z wnętrza … - czyni człowieka
nieczystym. 7. „Ten lud czci Mnie …, lecz sercem swym daleko
jest ode Mnie”. 8. Nie wystarczy trzymać się (przestrzegać)
tylko ludzkiej …9. Nic nie wchodzi z zewnątrz w …, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z niego, to czyni go
nieczystym. 10. Z serca … pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
11. Nakazy tradycji wynosili ponad Boże przykazania, prawo
ponad miłość.
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Franciszek - Wypraszajcie pokój dla waszych rodzin,
Ojczyzny, Europy i całego świata.– … [powiedział

Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas
audiencji ogólnej 29 08.2018.]. - Ktoś może zapytać: czy

można wziąć na siebie imię Boga w sposób obłudny,
jako formalność, nadaremno? Odpowiedź jest niestety
pozytywna: tak, jest to możliwe. Można przeżywać
fałszywą relację z Bogiem. Jezus mówią to o uczonych w
Prawie, którzy czynili różne rzeczy, ale nie to, czego
chciał Bóg. Mówili o Bogu, ale nie wypełniali woli Bożej.
Rada jaką daje Jezus jest następująca: „Czyńcie
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków
ich nie naśladujcie” (Mt 23,3). Można zatem przeżywać
fałszywą relację z Bogiem, tak jak ci ludzie… Wszakże
do dnia, kiedy nie zaryzykujemy naszego życia z Panem,
dotykając namacalnie, że w Nim znajduje się życie,
czynimy jedynie teorie….To jest chrześcijaństwo, które
dotyka serc – spotkanie z Bogiem w prawdzie. … Jeśli
nasze konkretne życie ukazuje imię Boga, to widzimy, jak
piękny jest chrzest i jak wielkim darem jest Eucharystia!
Jak wspaniała jest jedność między naszym ciałem,
a Ciałem Chrystusa, Chrystus w nas a my w Nim! To nie

jest obłuda, to prawda. To nie jest mówienie czy
modlitwa jak papuga. To jest modlitwa sercem,
miłowanie Pana… Każdy może przyzywać świętego
imienia Pana, który jest miłością wierną i miłosierną,
w każdej sytuacji, w jakiej się znajduje. Bóg nigdy nie
powie „nie” sercu, które szczerze Go przyzywa… –
[Audiencja ogólna w auli Pawła VI - 22. 08 2018]
Św. Jan
Paweł II - Zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które
w danym bycie powinno się znajdować, jest
niedostatkiem. Nigdy nie jest jednak całkowitą
nieobecnością dobra. Dzieje ludzkości są widownią
koegzystencji dobra i zła. [Pamięć i Tożsamość]
Stefan Kardynał Wyszyński – … Trzeba,
by naród polski nie wargami, lecz sercem wgryzał
się w bochen chleba Kościoła Bożego, leżący
na polskiej ziemi. (Kromka Chleba, s.63).
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KAPLICA ŚW. RODZINY
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 4
POKÓJ NR P47)

WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI - Na początku nowego roku
szkolnego, w dniach od 9 do 15 września, będziemy przeżywać
VIII Tydzień Wychowania. Niech to będzie czas naszej wspólnej
refleksji…Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła,
mającego się rozpocząć już za miesiąc
w Rzymie, 15.
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara
i rozeznanie powołania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje
naszą uwagę ku ludzkiemu wnętrzu. Przytacza skargę Boga
zawartą w Księdze Proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie
wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mk 7, 6).
Przypomina też, że dla naszego zbawienia decydujące są nie
zewnętrzne okoliczności, ale to, co pochodzi z ludzkiego
wnętrza. Życiowe decyzje … - Często w naszym życiu stajemy
na rozstaju dróg. Jest jasne, że nie da się iść kilkoma naraz…
Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło:
Wybór drogi. … W najnowszej adhortacji o powołaniu do
świętości papież Franciszek pyta: „Jak rozpoznać, czy coś
pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata
lub z ducha diabła?”. Ojciec Święty udziela następującej
odpowiedzi: „Jedynym jest rozeznanie, które wymaga nie tylko
dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest
także darem, o który należy prosić” (Franciszek,Adhortacja
apostolska Gaudete et exsultate 166). …- Tym, kto ma plan na
nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest Bóg. Ten,
który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc
najwłaściwszym Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać
w konkretnej sytuacji. …tylko Bóg potrafi dać prawdziwą
odpowiedź. (…) Powinniśmy pomóc młodym ludziom
w poznawaniu Pisma Świętego … [z Listu Pasterskiego
Episkopatu Polski – VIII Tydz. Wych. 2018];
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się
o łaskę,

aby słuchać Słowa Bożego z miłością i pragnieniem,
aby trafiało także do innych …
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.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo
prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego
stworzeń Jk 1, 18
Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych
w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli,
że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi,
to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem,
i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych,
nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.
I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją.
Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli
i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,
dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc
faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie
nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą
nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok
Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko
jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad
podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże,
a trzymacie się ludzkiej tradycji". Potem przywołał znowu
tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie,
wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to,
co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi,
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni
człowieka nieczystym".
Na czym polega prawdziwa religijność? Czy wystarczy
przychodzić do kościoła, przyjmować sakramenty, znać
podstawowe prawdy wiary? … Widząc swoją ludzką
słabość, szczerze módlmy się do Boga, aby On sam
umacniał w nas to, co dobre i troskliwie strzegł tego,
co umocnił. [Mira Majdan, "Oremus" wrzesień 2003, s. 136];
Ludziom pobożnym ciało tak często przeszkadza
w szczęściu … a jednak jakie zasługi ma to ludzkie ciało!
– Tyle razy budzi się wcześnie, żebyśmy zdążyli do
kościoła! – Tyle razy wyrzeka się snu i spoczynku,
żebyśmy wykończyli jakąś pracę! – Tyle razy klęczy,
żebyśmy mogli modlić się! - … Jest takie wrażliwe
i delikatne! Dźwiga ciężary, paczki, walizki, żeby cały
dom utrzymać! - Jest takie pokorne jak wół roboczy.
Właściwie to dusza jest brudna … Przecież Pan Jezus
powiedział, ze brudne są w nas myśli i pragnienia
…Ciało jest naszym człowieczeństwem i nie wpuszczą
nas do nieba na stałe bez naszego ciała…
przemienionego przez cud zmartwychwstania… [x J. T.].

MODLITWA WIERNYCH Módlmy się:1. za Kościół Święty, aby wzrastał w miłości i prawdzie. –
2. Módlmy się za nauczycieli i uczniów, którzy jutro
rozpoczynają rok szkolny …
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich
rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby ufali nieustającej miłości Bożej
4. Módlmy się za rodziny, aby wszyscy mogli wzrastać w niej
w atmosferze miłości, przyjaźni i pokoju.
5. Módlmy się za nas o wiarę i potrzebne laski – abyśmy
z ufnością poddawali się woli Bożej.
Ciebie prosimy … - Wysłuchaj nas Panie …
Skończyły się wakacje. Polecamy Waszym modlitwom
wszystkich, którzy wracają z letniego wypoczynku
i błogosławimy Wam na nowy rok szkolny

3 IX - pn. • rozpoczyna się rok szk. 2018/2019•
• o godz. 09.00 swoją Mszę św. ma młodzież z LO im.
„Mikołaja Kopernika” oraz z Gimnazjum Nr.50
• o godz. 10.00 Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi (KZE)
• o godz. 11.00 młodz. z Zesp. Szkół Nr 36 im. „Marcina
Kasprzaka” i Gimnazjum nr 46

• o godz. 12.00 dzieci i młodzież z IMiDz - w Kaplicy
• o godz. 16.00 dzieci ze Szkoły Podst. K ZE
---------7 IX – pt - o g. 10.00 i 12.00 Mszą św. rozpoczną rok
szkolny dzieci z naszych Szkół Podst. 132 i 387
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?" – To miał być świąteczny,
szabatowy posiłek. Wiemy, że dobra atmosfera przy stole jest
tak samo ważna jak jakość podawanych potraw a może nawet
ważniejsza. W „domu pewnego przywódcy faryzeuszy” …–
cieniem na atmosferę przy stole kładła się postawa
współbiesiadników. Ewangelista zapisał, że „oni Go śledzili”.
Pan Jezus jednak się nie wycofał, nie odszedł od stołu. Sam też
poczynił obserwacje, które sprowokowały Go, do opowiedzenia
przypowieści. - Czy ja dbam o atmosferę przy stole na co dzień
i od święta? Czy przy stole nie zachowuję się jak szpieg czy też
agent obcego wywiadu? Czy ludzie, którzy w mojej obecności
spożywają posiłek, mogą to uczynić w spokoju a do tego mają
szanse nawiązania relacji, interesującej, towarzyskiej rozmowy,
także ze mną? Czy dbam o dobrą atmosferę wszędzie tam,
gdzie spotykam się, pracuję, odpoczywam, jestem z moimi
bliźnimi? - Opowiedziana przez Pana przypowieść dotyczy
ważnych w życiu postaw, cnót: skromności i pokory. … - Czy
w moich życiu nie są obce mi postawy skromności i pokory, i to
nie tylko przy stole? - 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: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie (Ps 15)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...
To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj
w różnych porach dnia: Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej
dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da

się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy
się nie zachwieje. (Ps 15) [wg opr. ks. R. Stankiewicz SDS]
KALENDARIUM 01 IX – 79 rocznica napaści Niemiec na naszą
Ojczyznę i wybuchu II wojny światowej
- Cześć Pamięci Obrońcom Naszej Ojczyzny
03 IX – pn. – I-y Dzień szkoły
03 IX – pn. – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła - (540-604) porzucił zaszczyty i podjął życie
mnisze. Swoje posiadłości zamienił na klasztory. Surowe życie
i medytacja nad słowem Bożym stały się przygotowaniem do
wielkiej misji odpowiedzialności za cały Kościół. Niósł w świat
nadzieję płynącą z Ewangelii. Reformował struktury Kościoła,
napisał księgę „Reguły pasterskiej” …
04 IX – wt. – Wsp. św. Rozalii, dziewicy [ok. 1130 – ok..
1170] – córka księcia Sinibalda. Kiedy rodzice przynaglali ją do
małżeństwa, uciekła do groty i tam zamieszkała jako pustelnica,
prowadząc życie pełne pokuty i wyrzeczeń. Wzywana jest jako
patronka chroniąca od zarazy.
05 IX – śr. – Wsp.bł. Matki Teresy z Kalkuty [26 VII. 1910 –
5 .IX. 1997] – założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości,
laureatki Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla.
06 IX – czw. – Wsp. Bł. Michała Czartoryskiego, prezbitera
i męczennika - [19 II. 1897 – 5 .IX. 1997] – Był szóstym
z jedenaściorga dzieci Witolda i Jadwigi z domu Dzieduszyckiej.
W 1926 r. wstąpił do seminarium…Rok później, przyjął habit
dominikański. Wiosną 1944 został skierowany do klasztoru na
Służewie w Warszawie. Wybuch Powstania Warszawskiego
zaskoczył o. Michała na Powiślu. W nocy z 5 na 6 września
1944 r. odziały III Zgrupowania AK "Konrad" wycofały się
z Powiśla do Śródmieścia. W szpitalu pozostali ciężko ranni
i o. Michał. Około godziny 14 w szpitalnym pomieszczeniu został
rozstrzelany wraz z ciężko rannymi powstańcami
07 IX – pt. – Wsp. Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera
i męczennika -- [ok. 1584 – 7 .IX. 1648] – Studiował
w wiedeńskim kolegium jezuitów... W 1614 otrzymał święcenia
kapłańskie …Kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia (16181648), Melchior udał się na Węgry i pozostał tam w kolegium
jezuickim w Homonnie. Kiedy wojska Rakoczego zajęły
Koszyce, aresztowano także kapłanów… Św. Melchior zginął
śmiercią męczeńską wraz z towarzyszami;
08 IX – sb. – Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny -Z radością obchodzimy dzień narodzin Matki Bożej. Jej przyjście
na świat było pierwszym przebłyskiem światła, które
przyniósł Chrystus Słońce wschodzące z wysoka.
Ten dzień w naszej tradycji obchodzono jako święto
Matki Bożej Siewnej, upraszając błogosławieństwa
dla obsiewanych pól, powierzając Jej opiece wzrost
zbóż i modląc się o obfitość plonów. Na początku nowego roku
nauki oddajmy w ręce Najświętszej Matki wszystkie nasze
zamierzenia i plany, błagając, aby wszystko prowadziła zgodnie
z wolą swego Boskiego Syna.
[x. J. Januszewski, "Oremus" 08. 2007, s. 35];

