
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie  (Ps 98) 

Uzupełnij:  1.  Zdrowaś Maryjo, łaski …  2. „Błogosławionaś Ty między …”.  3. „Bóg 

posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret”. 4. „Oto poczniesz i … Syna, 
któremu nadasz imię Jezus 5. „Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź …  pełna łaski”.                   
6. „Będzie On … i będzie nazwany Synem Najwyższego”  7. „Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego … nie będzie końca”.  8. „Dla Boga bowiem nie ma nic …”               
9. „A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej …  syna i jest już w szóstym 
miesiącu ta, która uchodzi niepłodną” 10. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja …Pańska,                 
niech Mi się stanie według twego słowa”. 11. „Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica 

… świętością, jest wizerunkiem Kościoła, który kiedyś cały będzie „święty i nieskalany                     
przed Bożym obliczem”.  

Zbliżają się Święta – czas 
radości, spotkań i ... 

prezentów!                       
W kościołach,      w okresie 
Adwentu, rano odprawiana 
jest Msza św. roratnia, 
budowana jest szopka,              
a w niej małemu Jezusowi 
towarzyszy jak zawsze Jego 
Mama, św. Józef, pasterze, 
zwierzęta… Najważniejsze 
jednak jest to, żeby nie 
zabrakło ... nas. Popatrzmy 
na małego Pana Jezusa             

i zapamiętajmy, że to właśnie On jest najpiękniejszym prezentem Świąt Bożego 
Narodzenia                  
- Boże Narodzenie – cóż to za ogromny cud ! Bóg stał się człowiekiem! 
Słowo ciałem się stało. Tak jest to dziwne i tajemnicze, że z samego 
zdziwienia przyklękamy, kiedy czytamy te słowa... Odsłoniło się tutaj to,          
że u Boga nie ma nic niemożliwego  [x. Jan Twardowski]. 

Maryja rozważała wszystko to, czego nie mogła pojąć. My zaś to, czego nie 
rozumiemy, co nas nieraz denerwuje, chcemy często odrzucić, zapomnieć, albo 
też stale pytamy – i nieraz tracimy wiarę. Wszystko, czego nie rozumiemy, co nas 
nieraz tak drażni – jest mądrością Bożą, na razie niepojętą, bo układa się inaczej, 
niż chcielibyśmy. Dzieje się tak dlatego, że Bóg jest ponad naszą ludzką logiką. 
Abyśmy umieli pamiętać, nawet to, czego nie rozumiemy. To, czego nie 
rozumiemy, jest naprawdę zawsze Panem Bogiem, jest spoza naszego sposobu 

myślenia  [x. Jan Twardowski]                         - 
 MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o błogosławione owoce rekolekcji 
adwentowych. Uczynię wszystko, aby w nich jak najlepiej i owocnie uczestniczyć. 
Zastanowię się czym jest radość świąt Bożego Narodzenia ?  
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 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. 

(Łk 1,28)    Łk 1,26-38                           
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł             
do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć                         
to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę             
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki                
i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to 
Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej 
odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też 
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi             
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. 
Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica jaśniejąca świętością, jest wizerunkiem 
Kościoła, który kiedyś cały będzie święty i nieskalany przed Bożym obliczem. Oddając Jej 
cześć, wielbimy Boga, który mocą zasług przewidzianej śmierci Jezusa zachował Ją od 
grzechu, oraz wyznajemy wiarę w to, że także my, grzeszni, staniemy się czyści dzięki tej 
samej ofierze krzyża.   [http://mateusz.pl/czytania/2019/20191208.html]; 

 

 Papież Franciszek -  "Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni 

do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się 
człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak 
bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć. Tym listem 
chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym 
Boże Narodzenie przygotowują żłóbek, a także zwyczaj umieszczania go w miejscach 
pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, na placach… Uczymy się od dzieciństwa: kiedy 
tato i mama wraz z dziadkami przekazują ten radosny zwyczaj, który uosabia bogatą 
duchowość ludową. Chciałbym, aby ta praktyka nie ustała, a wręcz mam nadzieję, że tam, 
gdzie została zaniechana, zostanie odkryta na nowo i ożywiona. - Chciałbym teraz 
dokonać przeglądu różnych znaków żłóbka, aby pojąć znaczenie, jakie w sobie niosą.           
Po pierwsze, opisujemy kontekst gwiaździstego nieba w ciemności i w ciszy nocy. …. 
Pomyślmy, ile razy nasze życie otacza noc. Otóż, nawet w tych chwilach Bóg nie zostawia 
nas samymi, ale staje się obecny, aby odpowiedzieć na decydujące pytania dotyczące 
sensu naszego istnienia: kim jestem? Skąd pochodzę? … Dlaczego kocham? Dlaczego 
cierpię? Dlaczego umrę? Aby odpowiedzieć na te pytania, Bóg stał się człowiekiem. Jego 
bliskość niesie światło tam, gdzie jest mrok i oświeca tych, którzy przechodzą przez 
ciemności cierpienia (por. Łk 1, 79)… [List Apostolski Admirabile signum – 2019];             

  1 x x x P   N A x x x x x x x 

  2 x x N  E  I  S  A  I x x 

  3 x G  B   E  A x x x x x x 

  4 x x x x x x P  R  D  I  Z 

  5 x P  Z   O  I   A x x x 

  6 x x W  E  K I x x x x x x x 

  7      P A  O  A   U x 

  8 N  E  O  L   E  O x x x 

  9 x x x x S  A  O   I x x x 

10 S  U  E  N   A x x x x x 

11 x x x x x J A  N  E  Ą  A 

Św. 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                                   
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 Stefan Kardynał Wyszyński - Nawet Bóg zapragnął dziecięctwa, macierzyńskich 

ramion i czułych dłoni Niepokalanie Poczętej: miał że bym ja uważać to pragnienie                
za słabość i za przegraną. [z: Kromka Chleba , XII. – 9].                                       

Jan Paweł II „Maryja jest wzorem wszystkich tych, którzy zawierzyli Bogu, ufni,                   

że obietnice dane im przez Pana zostaną spełnione (por. Łk 1, 45). Przed śmiercią               
na krzyżu Chrystus powierzył swą Matkę uczniom, aby była również ich Matką [15.I.1995, 

Anioł Pański, Manila].   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?" - ... Dzisiaj Kościół 
wzywa swoich synów, aby wielbili Boga z powodu cudów, jakich dokonał                                
w pokornej Dziewicy: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo uczynił cuda”. Cud, bo 
Bóg zerwał więzy grzechu pierworodnego, które wiążą wszystkie dzieci Adama                           
i zastosował do Maryi dzieło zbawienia (zanim jeszcze dokonało się 
historycznie), jakiego Jezus, rodząc się z Niej, miał dokonać. - Dziewica                             
z Nazaretu otwiera w ten sposób zastęp odkupionych. Od Niej zaczyna się 
historia zbawienia i Ona sama współpracuje w niej dając światu Tego, który 
zbawi ludzi. Wszyscy wierzący w Zbawiciela winni iść za Nią. Po Maryi, dzięki Jej 
pośrednictwu, Bóg wybrał ich i pobłogosławił „w Chrystusie”, aby „byli święci                       
i nieskalani... w miłości”. Jeśli ten plan Boży dokonał się w Maryi z niezwykłą 
pełnią uprzywilejowania, winien spełniać się w każdym wierzącym …                                        
- Czy wzoruję swoje życie na życiu Niepokalanej - czy naśladuję Ją w wierności 
łasce, w nieustannym otwieraniu się na Boga i oddawaniu Mu.                                  
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: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. (Ps 98)                         

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                            
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. (Ps 98)    

 KALENDARIUM -                                              
13. XII. – pt. – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy – (III/IV w.) - ur. w szlacheckiej rodzinie 

na Sycylii, pragnęła radykalnego pójścia za Chrystusem drogą dziewictwa. Poniosła 
wysoką cenę tej decyzji – młodzieniec, któremu wcześniej była obiecana, wydał ją przez 
zemstę w ręce prześladowców chrześcijan. Łucja w prostocie przyjmowała wszystko,                       
do czego przeznaczył ją Bóg. Mężnie stawiła czoło cierpieniu i śmierci. Jej wierność 
Jezusowi i łasce chrztu była poruszającym świadectwem, któremu później dano wyraz                                
w wielu legendach opowiadających o jej męczeństwie.                                                                

14. XII. – sb. – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – (1542-1591) nie 

tylko uwierzył i poszedł drogą wiary, ale więcej – poznał tę drogę i opisał ją bardzo 
wnikliwie. Jego dzieła, stanowiące wyjątkową syntezę wiedzy o rozwoju życia duchowego, 
nie przestają być aktualne. Życie św. Jana było naznaczone krzyżem. Reforma zakonu 
karmelitańskiego, podjęta wspólnie z Teresą z Avili, przysporzyła mu wielu wrogów                             
i cierpień. Jednak właśnie to dało mu niezwykłe poznanie spraw Bożych i rozpaliło                           
go „żywym płomieniem miłości”... [Ks. Mariusz jedliczka, „Oremus” grudzień 2004, s. 67 i 70]           

     OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE                                                                          

.   Druga Niedziela Adwentu Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP -                               

.                                                    08 GRUDNIA 2019 

1. Dzisiejszego  dnia,  jak  w  każdą II Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce modli się i pomaga 
Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. przed kościołem jest prowadzona zbiórka ofiar do puszki 
na ten cel oraz na cele dobroczynności naszej parafii realizowane przez Caritas.  „Bóg zapłać”                         
za  wsparcie, solidarność i okazaną pomoc! Nie mijajmy puszki obojętnie! Mamy okazję do okazania 
serca zarówno potrzebującym na Wschodzie, jak i w naszej parafii!.         
2. Już tydzień Adwentu za nami. Tym samym pierwszy tydzień „Rorat”. Roraty są codziennie 
od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Przypominamy, że Msze roratnie we wtorki i piątki są         
z udziałem  naszych  parafialnych szkół  i  w  te  dni  po Mszy zapraszamy wszystkich                            
na wspólną agapę (śniadanie) do Szkoły.                                                                    
3. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. rozpoczniemy   Rekolekcje Adwentowe, nasze 
bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Rekolekcje potrwają do środy włącznie. 
Każdego dnia będą nauki rekolekcyjne: o g. 9.00     (dorośli) i 18.00 dla dorosłych i młodzieży.  
Spowiedź św. :  od poniedziałku do środy od godz. 8.30 i po południu od 17.30 . Już dziś prosimy 
Was, Kochani, o modlitwę w intencji O. Rekolekcjonisty oraz o jak najlepsze owoce rekolekcji dla nas 
wszystkich. Rekolekcje będzie głosił Ojciec Paweł Drobot – redemptorysta. Również w przyszłą 
niedzielę przed kościołem będzie prowadzona sprzedaż książek. Więcej informacji za tydzień.                                   
4. W związku ze zbliżającymi się rekolekcjami kierujemy kilka słów przypomnienia:                               
nie odkładajmy spowiedzi św. na ostatnią chwilę przed świętami - skorzystajmy ze spowiedzi 
rekolekcyjnej. Zwróćmy większą uwagę na okazywany przez nas szacunek dla Eucharystii – 
choć zapewne wszyscy to wiedzą, pamiętajmy o zachowaniu postu eucharystycznego                           
na 1 godz. przed Komunią św. Z głęboką wiarą przystępujmy do Stołu Pańskiego i posilajmy 
się Jego Ciałem bez względu na to czy podaje Go nam ręka kapłana, czy upoważnionego przez 
Biskupa szafarza. To jest Jeden i Ten sam Pan Jezus w każdej, choćby najmniejszej drobinie 
chleba eucharystycznego. Weźmy sobie do serca te przypomnienia.          
5. Kandydaci do bierzmowania obowiązkowo biorą udział w rekolekcjach adwentowych.                       
6. Pod chórem można nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w ramach Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom. Niech w naszej parafii na każdym wigilijnym stole zapłonie świeca – 
widoczny znak, że jesteśmy jedną Bożą rodziną, która troszczy się o biedne dzieci. Również 
pod chórem można zaopatrzyć się w opłatki. W tygodniu opłatki można nabywać w zakrystii 
lub kancelarii parafialnej.                                                                                       
7. Przy bocznym ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary serca dla ubogich          

na  świąteczne paczki. Bóg zapłać za wszelką pomoc!                                    
8. Czas Adwentu to okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale również okres wizyt 
duszpasterskich, tzw. „Kolędy”. Przypominamy,  że  głównym i  najważniejszym  elementem 
wizyty duszpasterskiej jest wspólna modlitwa całej rodziny o błogosławieństwo dla domu pod 
przewodnictwem duszpasterza.  Przeżywajmy z radością ten święty czas wizyt kapłanów                           
w naszych rodzinach!                                                                         
9. Kolęda w najbliższym tygodniu:   jutro, 9.XII – ul. Zegadłowicza 4 i Brylowska 2, 4 i 6;  
we wtorek, 10.XII. – ul. Zegadłowicza 1, Sławińska 2A, 4 i 6 oraz Krzyżanowskiego 34, 36 
i 42;  w środę, 11.XII – ul. Krzyżanowskiego 44, 46, 46A, 48, Brylowska 35 i Kasprzaka 
23A;  w czwartek, 12.XII – ul. Kasprzaka 24A, Płocka 2B, 2C, 3, 5, 5B, 7, 7A i 11;                                        
w piątek, 13.XII – ul. Płocka 4. W następnym tygodniu  ze względu na rekolekcje kolędy                      

nie będzie. Dalszy ciąg kolędy po uroczystości Trzech Króli.                                              
Tradycyjnie prosimy uprzejmie naszych Parafian z wyżej wymienionych bloków,                                 
a obecnych na Mszy św., o zabranie do rozwieszenia zawiadomień o kolędzie na swoich 
blokach, bo później słuchamy uwagi o braku informacji.  Zawiadomienia są do odbioru                       
w zakrystii. Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną pomoc! Kolęda trwa od godz. 16.30                       
do 21.00 ! 


