
Uzupełnij:  1. „Prawo zostało nadane przez …” 2. „Łaska 
i prawda przyszły przez … Chrystusa 3. „Boga nikt nigdy 
nie …” 4.   „Jednorodzony Bóg, który jest w … Ojca,            
/o Nim/ pouczył”. 5. Przeznaczeniem każdego z nas jest 
…  6. „Chrystus znalazł … w świecie”  7. Miłość … 
każdego człowieka na świat przychodzącego. 8. Jan 
„przyszedł na … aby zaświadczyć o światłości” 9. „Na 

świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie …” 10. „Chrystus został … narodom”.  11. /Słowo/ 
przyszło do swojej …  12. Jan „przyszedł, aby … 
uwierzyli przez niego”  13.  „Na początku było Słowo,             
a Słowo było u Boga, i … było Słowo”. 14. Słowo stało 

się ciałem i jest źródłem naszego życia i otwarcia się na 
drugiego człowieka i uwielbienia dla …   15. „Światłość     

w ciemności świeci i ciemność jej nie …” 
  

Papież Franciszek  -  Drodzy bracia i siostry! Dzień dobry 
i dobrego Nowego Roku! - … Orędzie na rok 2020 jest 
następujące: pokój jest drogą nadziei, drogą, którą podążamy 
poprzez dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne. 
Wpatrujmy się zatem w Matkę i Syna, którego nam Ona 
ukazuje. Na początku roku pozwólmy się pobłogosławić! 
Pozwólmy się Matce Bożej pobłogosławić swoim Synem. 
Jezus jest błogosławieństwem dla tych, którzy są uciskani przez 
jarzmo zniewolenia moralnego i zniewolenia materialnego. 
Wyzwala On miłością. Tym, którzy utracili poczucie własnej 
wartości, pozostając więźniami błędnego koła, Jezus mówi: 
Ojciec cię kocha, nie opuszcza ciebie, z niewzruszoną 
cierpliwością czeka na twój powrót (por. Łk 15,20). Tym, którzy 
są ofiarami niesprawiedliwości i wyzysku i nie widzą wyjścia, 
Jezus otwiera bramę braterstwa, gdzie można znaleźć 
przyjazne twarze, serca i dłonie, gdzie można dzielić się goryczą 

i rozpaczą z innymi oraz odzyskać odrobinę godności. Dla tych, 
którzy są poważnie chorzy i czują się opuszczeni i przygnębieni, 
Jezus staje się bliskim, z czułością dotyka ran, wylewa olej 
pocieszenia i przekształca słabość w siłę dobra, aby rozwiązać 
najbardziej poplątane węzły. Tym, którzy próbowali i byli 
kuszeni, by zamknąć się w sobie, Jezus ponownie otwiera 
perspektywę nadziei, poczynając od małego przebłysku światła. 

[01.01.2020];  Jan Paweł II - „Niech Ten, który                   

z ucisku i konfliktu powołuje nas do wolności i do 
współpracy dla dobra wszystkich, pomoże ludziom                   
w każdym zakątku ziemi budować świat, w którym 
zapanuje pokój, coraz mocniej wsparty na czterech 
filarach, które błogosławiony Jan XXIII wskazał 
wszystkim w swej historycznej Encyklice Pacem in terris: 
prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. … 
[Watykan, 8 grudnia 2002 roku.]   

 Stefan Kardynał Wyszyński – Ze wszystkich tytułów, 

jakie nadajemy Matce Najświętszej, ten jest 
najwspanialszy: Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona 
Maryja, Matka Niemowlęcia i Matka wielkiego, 
mistycznego Chrystusa. [Kromka chleba, s. 5].   
Astrologowie, którzy wpatrzeni w gwiazdę przyszli, by 
oddać cześć Bogu, byli poganami, ludźmi niewierzącymi. 
Nie znali przecież ani Pisma Świętego, ani żydowskich 
proroków, ani jerozolimskiej świątyni. …Trzej królowie 
uczą nas pokory i spokoju. Pokory, bo może jestem 
gorszy od tego, który inaczej wierzy , - może on kiedyś 
mocniej uwierzy niż ja. Spokoju – bo Bóg prowadzi Bożą 
sprawę. Objawia  się i w potędze –  i w słabości. Byle Mu 
zaufać. - *Jak długo nieraz rozum musi podróżować, ile 
musi tłuc się na wielbłądach, ile udźwignąć pakunków, 
żeby wreszcie pokłonić się Panu Bogu.   Pokłon rozumu 
jest niezwykły i wzruszający. Pasterze może uklękli,                
a może stali tylko w stajni z sercem wyrywającym się do 
nieba, a rozum dumny, szukający prawdy, wszystko 
sprawdzający, położył się na ziemi jak cichutka myszka. 
Pokłon rozumu jest ważniejszy, bo głębszy od pokłonu 
serca. [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 12-13].                

Niech Pan nas błogosławi i strzeże przez 
wszystkie dni Nowego Roku! 
MOJE POSTANOWIENIE: : Pomodlę się o miłosierdzie           

i o wiarę - aby … nie zabrakło mi ufności w Miłość, Pokój 
i Dobro …powierzę też Bogu wszystkich moich bliskich. 

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 
nr naszego konta bank.: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922   

[gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu]        

INSTYTUT MATKI  I  DZIECKA                                            
.                    ul. Kasprzaka 17       

KAPLICA ŚW. RODZINY                             
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE  NR 3                      

POZIOM -1, S. 47) 

 
        
 
 
                  

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

1 x x M  J  E   A x 

2 x x x J E    A x x 

3 x x W  D    Ł x x 

4 x x Ł  N  E x x x x 

5 x M   O  Ć x x x x 

6 x W   R Ę x x x x x 

7 x x x x O  W  E  A 
8 Ś  I  D  C   O x 

9 x x P  Z   Ł x x x 

10 x O   O  Z   Y x 

11 W  A  N  Ś  I x x 

12 x W   Y   Y x x x 

13 x x x x B  G   M x 

14 x S   Ó   Y x x x 

15 x x x O G  R  Ę  A 
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Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł 
wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki               

(1 Tm 3,16)   J1,1-18                             
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,                        
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku                                  
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie,                         
a życie było światłością ludzi,a światłość                                
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz 
/posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie 
było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności,                         
a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani 
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża,                             
ale z Boga się narodzili . A Słowo stało się ciałem                                   
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był,                       
o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - 
łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane 
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ 
pouczył.- Bóg widzi w nas piękno… na które my 
często pozostajemy ślepi. On ogarnia nas blaskiem 
swojej prawdy ...  Wszyscy jesteśmy wezwani do 
bycia nieskalanymi przed obliczem Boga.                                    
W odpowiedzi na nasz lęk przed własną 
ciemnością -Jezus Słowo Ojca przypomina, że …                       
z Jego pełni otrzymujemy łaskę, po łasce, moc 
dziecięctwa Bożego. [O. W. Jędrzejewski OP, Oremus 

styczeń 2005, s. 9]  

MODLITWA WIERNYCH -                     
1. Módlmy się za Kościół święty, by   światłość  
Chrystusa  jaśniała w  życiu  wszystkich ochrzczonych …                        
2. Módlmy się za wszystkich misjonarzy, którzy swoim 

życiem świadczą o Bożej światłości o potrzebne łaski  …   

3. Módlmy się  za rządzących państwami, aby zrozumieli 
wymowę ubogich narodzin Przedwiecznej Mądrości …                            
4. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 
ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, by Chrystus, który 
przychodzi do swojej własności, został przyjęty                           
w naszych domach i naszych sercach …                      
5. Módlmy się o światłe oczy serca dla nas i dla tych 
wszystkich, których kochamy, byśmy poznali czym jest 
nadzieja naszego chrześcijańskiego powołania…. – 
Ciebie prosimy … - Wysłuchaj nas Panie …  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                    
I – Lectio - Czytaj z wiarą 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?" - …                                       

Słowa prologu św. Jana można odczytać i tak:                         
„Na początku była Mądrość, a Mądrość była                         
u Boga  i Bogiem była Mądrość. Wszystko przez 
nią się stało, bez niej nic się nie stało /.../. Mądrość 
zamieszkała wśród ludzi, do swoich przyszła,                                         
a swoi jej nie przyjęli”.  Myślę, że nikogo nie 
obrażę, gdy posłużę się porównaniem. Pustą, 
zarozumiałą kobietę pokochał bardzo mądry, 
taktowny mężczyzna. Zawarli ślub. Mąż zamieszkał                       
z żoną przekonany, że potrafi kierować ich 
wspólnym życiem, aż do pełnego szczęścia. Był 
pewny, że żona go zrozumie, że uzna jego racje... 
Kobieta chciała jednak rządzić sama. Mąż musiał 
siedzieć cicho. Ustępował przez długi czas sądząc, 
że się opamięta, że dostrzeże pomyłkę. Upominał, 
zwracał uwagę na bezsensowność takiego 
postępowania, aż w końcu usłyszał: „Jak ci się nie 
podoba, to sobie idź!” I poszedł. Żona go                           
nie zrozumiała. Ciasna głowa odrzuciła mądrość. 
Podobnie było z nami. Bóg zamieszkał w nas, ale 
powiedzmy sobie szczerze, czy chcieliśmy, by On 
był z nami? Czy chcieliśmy otworzyć się na Jego 
mądrość? Jak często liczyliśmy się z Jego wolą? 
Ileż to razy stawialiśmy na swoim?                       
Dlaczego dziś, w dwudziestym wieku, odważam się 
mówić do was o Ewangelii? Dlatego, bo ufam,                       

że każdy chce być mądry, że każdy jest 
gotów przyjąć do domu mądrego 
Przyjaciela. Jak planując małżeństwo 
czekaliście na zamieszkanie razem                                        
ze współmałżonkiem wiedząc, że ubogaci was 
swoją miłością, tak trzeba, byście przyjęli                               
na mieszkanie Bożą Mądrość.…                    
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: Chwal, Jerozolimo, Pana, 

wysławiaj twego Boga, Syjonie. Umacnia bowiem 
zawory bram twoichi błogosławi synom twoim                            
w tobie. Zapewnia pokój twoim granicom i wyborną 
pszenicą hojnie ciebie darzy. (Ps 147)                                   
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Słowo Wcielone 
wśród nas zamieszkało (Ps 147)   [z „Chrześcijanin — 

człowiek mądry” ks. Edward Staniek].  
 

 KALENDARIUM:  - 06 stycznia – pn.  -
Uroczystość Objawienia Pańskiego – (Iz 60,1) - 
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło                       
i chwała Pana rozbłyska nad tobą. - Mędrcy? 

Magowie? Królowie? Spór o ich istnienie to detale. Istotą 
jest pytanie o odwagę: Czy stać, by tak jak oni pragnąć 
widzieć szerzej i wyruszyć w drogę?                                                          
A może jesteśmy jak Herod skoncentrowani na sobie ? ... 
Bóg objawia się tym, którzy mają w sobie pasję 
poszukiwania Go, którzy potrafią zostawić siebie i być 
darem dla innych. [O. C. Binkiewicz OP, "Oremus" 01. 2004, 
s. 24-25]. 
Matka Boża tyle wiedziała  o Mesjaszu od wielkich 
proroków Starego Testamentu - od Izajasza, wprost                       
z psalmów mesjańskich …   a jednak wsłuchiwała się                     
w to, co opowiadali o Mesjaszu prości pasterze …– 
Opowiadali o widzeniu anioła, a każdy zobaczył go 
inaczej, chociaż to był wciąż ten sam anioł. Dla jednych 
miał oczy zamknięte, dla innych otwarte, dla jednych był 
żywy jak srebro, dla drugich był powolny, bo miał za duże 
skrzydła. – Opowiadali jak ważne było to, że przebudzili 
się w nocy. Wierzyli bowiem, że gdy Bóg przerwie sen,                                                        
to ma coś ważnego do powiedzenia. – Opowiadali 
językiem tak prostym, jak język kolęd … - [Ks. Jan 

Twardowski]. - Niech Pan nas błogosławi i strzeże                              

przez wszystkie dni Nowego Roku! 


