
Uzupełnij:  1. „Światło na … pogan i chwała ludu Twego, Izraela”. 2. Prorokini Anna była 
córką … z pokolenia Asera. 3. Symeon wyczekiwał … Izraela, a Duch Święty spoczywał 
na nim  4.  Symeon - to człowiek … i pobożny. 5. „Każde … dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu”.  6. „Mieli również złożyć w ofierze parę … albo dwa młode gołębie, 
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego”.  7. Światło zapalone w ciemności świeci dla … 8. 
Symeon na widok Jezusa mówił do Boga: „moje oczy ujrzały Twoje … któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów” 9. Józef z Maryja i Jezusem, gdy wypełnili wszystko wg 
Prawa Pańskiego, wrócili do … 10. Józef i Maryja dziwili się temu, co o  Jezusie …              
11. Anna sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia … 

Ewangelia pełna  światła                    
i miłości, bo są w niej: Jezus – 
światło na oświecenie pogan, 
Matka Boża – patronka miłości, 
która jest ofiarą, miecz Symeona, 
który przeszywa i nasze serca, aby 
pozostały sercami nawet                     
w chwilach prób, doświadczeń                  
i cierpień. Symeon i Anna, 
emeryci, a tacy szczęśliwi, bo 
oczekujący pociechy Izraela (może 
bardziej pogodni od dzisiejszych 
nastolatków), gołębie, pogodne 
uśmiechy, które mówią, że nawet 

ofiara, złożona z miłości, może być wdziękiem dla świata.   [Jan Twardowski, W świetle 

Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.193].   Pan moim światłem i zbawieniem moim (Ps 27) 

 Wg proroctwa Malachiasza, Pan przychodzi do swojej świątyni aby oczyścić lud       
z grzechu, by mógł składać Bogu, „ofiary sprawiedliwe” i miłe Panu (Ml 3, 3-4). Pierwsza            
z nich, która wznosi doskonały kult i skuteczną uczyni każdą inną ofiarę, to właśnie ofiara, 
jaką Chrystus składa Ojcu z siebie. … On jest dobrowolną żertwą, która zostanie 
ofiarowana za zbawienie świata. Lecz Jezus, … chce być ofiarowany przez ręce swojej 
Matki, stającej tutaj jako współodkupicielka. Maryja wie dobrze, że Jezus jest Zbawicielem 
świata, i poprzez zasłonę proroctw poznaje, że On wypełni swoją misję w tajemnicy 
cierpienia, w którym Ona jako matka będzie musiała uczestniczyć. Słowa Symeona 
potwierdzają to jasno: „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 55). Maryja rozumie                     
i w głębi serca powtarza swoje fiat. Ofiarując Syna ofiaruje siebie samą, rozpoczynając              
w ten sposób swoje cierpienie jako matka i łącząc je każdego dnia coraz ściślej z męką 
Syna.Innym rysem podobieństwa Matki do Syna jest głęboka pokora, dzięki której Maryja, 
chociaż świadoma swojego dziewictwa, staje na równi z innymi niewiastami i wraz z nimi 
poddaje się obrzędowi oczyszczenia. Jezus nie musiał być wykupiony, Maryja nie musiała 
poddać się oczyszczeniu, a jednak są posłuszni tym przepisom, by nauczyć ludzi 
poszanowania i wierności nakazom Pana, wartości pokory i posłuszeństwa ... [O. Gabriel od 
św. Marii Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. II, str. 508].                                    
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wiarę … i za wszystkie osoby konsekrowane. 

Na modlitwę ‘przyniosę’ Jezusowi osoby mi bliskie, które źle się mają, które potrzebują 
Jego pomocy … 
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Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela. (Łk 2, 32)                                   
Łk 2, 22-40 -  Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice 

przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane              
w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". 
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie                         
z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał 
na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza 
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, 
błogosławił Boga i mówił: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa 
Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś 
przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu 
Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 
błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Była tam również prorokini Anna, córka 
Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat 
żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie 
rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 
oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 
wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. -  Najstarsza nazwa 
dzisiejszego święta to Spotkanie. W świątyni było obecnych bardzo wielu ludzi, ale tylko 
niektórym dane było rozpoznać Chrystusa w czterdziestodniowym Dziecku. Wydarzenie to 
jest znakiem, że Bóg nie zawodzi pragnienia tych, którzy Go oczekują. Niech dzisiejsze 
święto ożywi w nas pragnienie Boga żywego…. [x M. Zachara MIC, "Oremus" luty 2007, s. 9]; 

Papież Franciszek  -  … „Pragnę powiedzieć, że osoby starsze stanowią «dziś» i «jutro» 

Kościoła. Tak, one są także przyszłością Kościoła. Razem z młodymi mają wizję jego 
przyszłości i marzenia. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, aby młodzi i starzy 
rozmawiali ze sobą”. … - Powierzając nam starość, Bóg daje czas, aby pogłębić 
znajomość i bliskość z Nim, aby wejść jeszcze głębiej w Jego serce i powierzyć się Mu – 
powiedział Papież. To czas, aby przygotować się na ostateczne oddanie Bogu naszego 
ducha, z dziecięcym zaufaniem. Ale to także czas odnowionej płodności. «W swej starości 
wydadzą jeszcze owoce» – mówi psalmista (Ps 91, 15). Boży plan zbawienia realizuje się 
także w biedzie naszych ułomnych, bezpłodnych i bezsilnych ciał"… (2020-01-31, „Bogactwo 
wielu lat” – I Międzynarodowy Kongres poświęcony duszpasterstwu seniorów.);   
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 Św. Jan Paweł II   - Chrześcijańskie Objawienie to prawdziwy drogowskaz 

dla człowieka … Prawda, którą pozwala nam poznać Objawienie, nie jest 
dojrzałym owocem ani najwyższym do myślenia i domaga się, by przyjąć ją jako wyraz 
miłości. [Encyklika FIDES ET RATIO, ogł.14 IX1998].     Stefan Kardynał Wyszyński – 

Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie 
służyć. (Kromka chleba,s.46). 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 - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do 
mnie?" – Symeon nosił w sercu tajemnicę objawioną mu przez Ducha Świętego. Wg niej 
jego oczekiwanie na pociechę Izraela miało się spełnić. Symeon nim odda ostatnie 
tchnienie i zamknie oczy, ujrzy Mesjasza. Rodziców Jezusa do świątyni przyprowadziły 
niejako przepisy Prawa, Symeona natchnienie Ducha Świętego. - …Także i moje serce 
kryje tajemnicę mojej relacji z Panem Bogiem. Nim odejdę z tego świata, nim zamknę swe 
oczy … trzeba mi o tę tajemnicę dbać … trzeba mi tę relację rozwijać  i umacniać. 
Symeon otrzymał przywilej nie tylko zobaczenia Mesjasza, ale wzięcia Go w objęcia.                                          
Ja mogę przyjąć Go do serca, rozpoznawać Jego obecność oczyma wiary. … - Z punktu 
widzenia świata, w którym żyję, życie Anny prorokini wydaje się być monotonne i nudne. 
Codziennie świątynia, posty i modlitwy … Z Bożego punktu widzenia, widzenia wiary,                          
jej rozmodlone życie, wypełnione ascetycznym wysiłkiem było życiem dla innych, życiem 
dla Bożej chwały, było służbą. Dlatego to jej dana jest łaska … rozpoznania Mesjasza,                                 
i mówienia o Nim, czyli dawania świadectwa. – Czy w swoim życiu, także religijnym, 
stawiam na atrakcyjność czy normalność? W świątyni, w kościele jestem raz w tygodniu, 
czyli w niedzielę? Czy mój wysiłek ascetyczny, postny nie ogranicza się                                              
do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w każdy piątek …? Czy nie nadszedł czas                       
w moim życiu na coś więcej wobec Boga i bliźnich? Czy nie myślałem, aby na Mszę 
świętą pójść także w dzień powszedni? Czy nie warto, abym od czasu do czasu, 
uwzględniając stan zdrowia, pościł o chlebie i wodzie? Czy nie czas także, aby wzbogacić 
mój modlitewny „repertuar” dodając do rannego i wieczornego pacierza, co jakiś czas 
kilkuminutową adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Bożego słowa, dziesiątkę 
różańca czy inne? A to wszystko po to, aby inni mogli z większą łatwością rozpoznać                        
we mnie żywego, działającego Pana Boga, aby moje życie wyraźnie mówiło im o Nim, aby 
moje życie nie było tylko religijną „konsumpcją”, ale miało smak służby Bogu i ludziom                          
- III - Actio/oratio - Teraz  ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca                            

i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: 
uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Pan Bóg Zastępów,                     
On jest Królem chwały...(Ps 24);  IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  
Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. (Ps 27). [z: x R. Stankiewicz 

SDS http://www.katolik KALENDARIUM cd.:                                                                             
06. I. – czw.- Wsp. św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszów – (1565 – 1597). Miał 

zaledwie 5 lat, kiedy otrzymał chrzest. Kształcił się u jezuitów, do których w wieku 22 lat 
wstąpił. Będąc klerykiem, pomagał misjonarzom jako katechista… w 1597 r. wybuchło 
prześladowanie. Aresztowano go i poddano torturom, aby wyrzekł się wiary. W więzieniu 
spotkał się z 23 Towarzyszami. Po torturach obwożono ich po mieście z wypisanym 
wyrokiem śmierci... Paweł Miki jeszcze z krzyża głosił zebranym poganom Chrystusa, 
dając wyraz swojej radości z tego, że ginie tak zaszczytną dla siebie śmiercią... Są to 
pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. [Konrad Jędrzycki, "Oremus" styczeń 2010, s. 158-
159];   
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.                                         ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

1.  Dziś I niedziela m-ca. Po Mszy św. o 12.30 wystawienie Najśw. Sakramentu do 

publicznej adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił. Bożego. Adorację 
zakończy wspólne nabożeństwo eucharystyczne o 17.15. Zachęcamy do adoracji                             
i wspólnej modlitwy. 
2. Jutro o g. 7.30 Msza św. zbiorowa za Zmarłych. Kartki z imionami naszych Zmarłych 

można wrzucać do puszki pod ekranem rzutnika. 
3. "W poniedziałek i wtorek będzie kolejne spotkanie dla przygotowujących się                                   
do Bierzmowania. Rozpoczęcie Mszą św.  o g. 18oo i kontynuacja w sali parafialnej." 
4. W środę o g. 19.00 w kancelarii parafialnej odbędzie się przygotowanie dla rodziców  

i chrzestnych przed chrztem św. dzieci. 
5. W czwartek, 6 lutego, przypada I czwartek m-ca. O godz. 15.00 Koronką                                   

do Miłosierdzia Bożego rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 
kapłanów i Kościoła Św. Adoracja potrwa do Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do udziału         
i modlitwy. 
6. W piątek, I piątek m-ca. Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00, a dla dzieci                            

o 17.00. Spowiedź św. tego dnia rano od 6.30 i popołudniu od 16.30. 
7. Zapraszamy wszystkich do polubienia naszej strony na Facebooku: „Parafia św. 
Stanisława Biskupa w Warszawie”. Znajdziemy tam bieżące informacje oraz najnowsze 

relacje z życia Parafii. 
8. Przypominamy, że w każdą środę,  o godz. 17.50 (przed Mszą św. wieczorną)  
odprawiana jest w naszym kościele nieustanna Nowenna do MB Nieustającej Pomocy,                         

a po niej sprawowana Msza św. w intencji zanoszonych próśb i podziękowań. Kartki                       
ze swoimi intencjami modlitewnymi można składać do puszki przy ołtarzu MBN Pomocy. 
Natomiast  w każdą sobotę o godz.7.30  jest sprawowana Msza św. przed obrazem naszej 
Matki Bożej Elekcyjnej, a po niej nowenna z odczytaniem naszych próśb i podziękowań, 
które można wpisywać do wyłożonej księgi. Pamiętajmy o tym, że od prawie 400 lat jest 
obecna w naszej parafii Ta, która w Swym świętym wizerunku towarzyszy nam, wspiera, 
doradza, króluje i pociesza! Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy                                        
do wspólnej modlitwy! 
9. Jest możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce do sanktuarium MB. z Guadalupe                         

w Meksyku w dniach 12 – 24.10. 2020r. Bliższe informacje u Ks. Proboszcza w zakrystii 
lub kancelarii. 
10. W przyszłą niedzielę, 9 lutego, zapraszamy na g. 12.30 na Mszę św. w intencji 
Czcigodnego Solenizanta, naszego wikariusza Ks. Jacka, który obchodzi swoje 
imieniny 10 lutego. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! 
KALENDARIUM: -                                                                                                      
05. II. – śr.-  Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy- (235-251). urodziła się w 

Katanii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie.                        
Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował                             
jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść                               
i pragnienie zemsty. Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez 
pozbawienie jej dziewiczej niewinności … Kiedy te zabiegi spełzły na niczym skazał Agatę 
na tortury. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego                      
[H.  Świrska, „Oremus” styczeń 2008, s. 113 i 126].   
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