
Zapraszamy na Roraty -                                        

Hasła:  1. Jan Chrzciciel głosił: Idzie za mną … ode mnie  2.  Jest to początek Ewangelii    

o Jezusie… 3. Jan … głosił chrzest nawrócenia  4. Wszyscy przyjmując  chrzest 
nawrócenia wyznawali swoje …  5. Wszyscy przyjmowali Chrzest Janowy w … Jordan   6. 
… ścieżki  Panu  7. Paruzja to … przyjście Pana. 8. Przygotowany na przyjęcie  w swoim 
sercu Boga. 9. Wszyscy ludzie ujrzą … Boże.  10. Jan mówił, że nie jest godzien … 
rzemyka u sandałów Jezusa  11.  Jan żywił się … 12. Jan nosił  pas … około bioder              
13.  Przyjście Pana niesie … udręczonym  14. Przychodzili po chrzest wszyscy 
mieszkańcy … 15. Jan żywił się też miodem … 16. Ciągnęła do Jana cała Judzka …             
17. Jan Chrzciciel to „Głos … na pustyni”. 

Słowa: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie” 
można tak rozumieć: 
chociaż idę pierwszy – 
nie ja jestem ważny, 
tylko On.  – Kiedy 
myślimy tylko o sobie,              
o swoich ambicjach-
zmartwieniach  - 
zasłaniamy Jezusa. -   
Upaść do Jego stóp -  
tak się zaczyna historia 

nawrócenia.                   
*** - Można wzmacniać 
rozum, zdrowie i ducha: 
Kiedy uczymy się  - 
wzmacniamy rozum. 
Kiedy wchodzimy do 
ogrodu, oddychamy 
świeżym powietrzem - 
wzmacniamy zdrowie. - 
Kiedy modlimy się  - 

wzmacniamy ducha [x.Jan Twardowski]   - Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie (Ps 85);  
 Miłość do Matki Najświętszej w naszym życiu wyraża się w różnych 
formach, między innymi w Różańcu świętym. Poprzez wyrażenie każdej tajemnicy 
Matka Najświętsza uczy nas wnikać w życie swojego Syna. W ten sposób możemy 

przeżywać życie Jezusa, Maryi i Józefa.                                                                             
Mówimy adwent i myślimy – czas smutny - Tymczasem adwent jest czasem radości                        

i nadziei. To słowo oznacza „przyjście”, właśnie przyjście, a nie beznadziejne czekanie. - 
Początkowo słowem tym oznaczano samo święto Bożego Narodzenia. Dopiero od IV 
wieku nazwę tę nadano okresowi czterech tygodni przed Bożym Narodzeniem. Ma to być 
czas przygotowania na przyjście Chrystusa, Boga, który jako człowiek przed dwoma 
tysiącami lat wkroczył w czas i historię człowieka aby nas zbawić.  
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się za wszystkich, którzy za przykładem św. Mikołaja 

pomagają innym. … i postaram się  potraktować poważnie nawoływanie Jana już teraz …  
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Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże. (Łk 3, 4c. 6);        Mk 1, 1-8                      

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka 
Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił 
Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła 
do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej       
i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie za 
mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".
 Jest nam dana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym - Ewangelia łaski             
i zbawienia. Ojciec dał Syna, abyśmy nawrócili się i wierzyli w Ewangelię, bez której nie 
ma ocalenia. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Pana. Każdy, kto 
wierzy w Chrystusa, będzie zbawiony i usprawiedliwiony, będzie ochrzczony Duchem 
Świętym i ogniem.   [Marek  Ristau, /mateusz.pl/czytania/]

 

• Papież Franciszek: … Bóg jest Bogiem, który przychodzi, nieustannie 

przychodzi – On nie zawodzi naszego oczekiwania! Pan nigdy nie zawodzi. 

Każe nam być może zaczekać, sprawi, że będziemy musieli zaczekać jakiś czas            
w ciemnościach, żeby dojrzała nasza nadzieja, ale nigdy nie zawodzi. …  

Przyszedł w konkretnej chwili historycznej i stał się człowiekiem, żeby wziąć na siebie 
nasze grzechy - uroczystość Narodzenia Pańskiego upamiętnia to pierwsze przyjście 
Jezusa w momencie historii; przyjdzie na końcu czasów jako sędzia ostateczny;                
a przychodzi także trzeci raz, w trzeci sposób - przychodzi każdego dnia nawiedzić 
swój lud, nawiedzić każdego mężczyznę i każdą kobietę, którzy Go przyjmują                    
w Słowie, w sakramentach, w braciach i siostrach. Jezus, mówi nam Biblia, stoi                  
u drzwi i puka. Każdego dnia. Jest u drzwi naszego serca. Puka. Czy umiesz 
słuchać Pana, który puka, który przyszedł dziś, żeby cię nawiedzić, który puka do 
twojego serca z jakimś niepokojem, z jakąś ideą, z jakimś natchnieniem? Przyszedł 
do Betlejem, przyjdzie na końcu świata, ale przychodzi do nas każdego dnia. Bądźcie 

czujni,. [Anioł Pański, 29 listopada 2020];                                                             

Bóg nieustannie, zawsze błogosławi życie. Błogosławi zwierzęta (1,22), błogosławi 
mężczyznę i kobietę, i wreszcie błogosławi szabat, dzień odpoczynku i radości całego 
stworzenia (2, 3). Jest Bogiem błogosławiącym…  Wielkim błogosławieństwem Boga jest 
Jezus Chrystus, wielkim darem jest Jezus Chrystus, to jego Syn. Jest                                       
to błogosławieństwo dla całego rodzaju ludzkiego, błogosławieństwo, które nas 
wszystkich zbawiło. On jest odwiecznym Słowem, którym Ojciec nas pobłogosławił 
„gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5, 8):        [z Katechezy 02 XII 2020]. 

  1 x M  C  I  J   Y x 

  2 x x C H   S  U   E 
  3 x C  R  C  C   L x 

  4 x G  Z  C  Y x x x x 

  5 x R  E  E x x x x x x 

  6 P   S  U  C  E x x 

  7 P  W T  R  E x x x x 

  8 x x x N  W  Ó  O  Y 
  9 x Z  A   E   E x x 

10 R   W  Ą   Ć x x x 

11 S   R  Ń   Ą x x x 

12 x S  Ó  Z   Y x x x 

13 x P  C  E  Z  N  E 
14 x x J E  O  O  I  Y 
15 L   N  M x x x x x x 

16 K   I  A x x x x x x 

17 W   A  Ą  E  O x x 

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                                 

e-mail: swstanislaw_bm@o2.pl      http://www.stanislaw-bm.pl/       

mailto:swstanislaw_bm@o2.pl
http://www.stanislaw-bm.pl/


• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński -  Cały świat domaga się dziś coraz większej 

wrażliwości na człowieka, może dlatego, że ta wrażliwość zanika. [z: Kromka Chleba s.88].                  

• św. Jan Paweł II   - „Jesteśmy wezwani, jak nigdy aby być „ludem życia”                                   

(Enc. Evengelium vitae, 79);   Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                      
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święte teksty Ewangelii, jak gdyby dyktował                     
je dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.   
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Słuchając wezwania Jana Chrzciciela: 
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” – czy mam odwagę postawić 

pytanie o sens mojego życia? - Czy jest mi on znany? – Czy  wiem, w jaki sposób mogę 
wykorzystać w pełni dzień dzisiejszy? – Jeżeli tak, to czy  dziękuję Bogu za tak wielkie 
łaski? -  Bo to chyba znaczy, że już uczestniczę w „przygotowaniu drogi Panu                                         
i w prostowaniu ścieżek dla Niego”. - Czy obejmuję swoją modlitwą tych, którzy jeszcze 
nie dostrzegają sensu tej pracy, aby ich wiara wzrastała na tyle, by ten sens dostrzegli. 
Ale może ja też  nie dostrzegam sensu dzisiejszego dnia? -         a może nawet sensu 
życia? – Czy mam świadomość, że to już najwyższa pora, aby zacząć wołać w stronę 
Boga, by wyzwolił mnie z tych ciemności i zesłał światło, choćby  w nikłym płomyku 
roratniej świecy… Obym w jego blasku dostrzegł(a)  bezsens grzechu  i sens 
ewangelicznej drogi życia. -  III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do swojego 

serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. 
Może ci w tym pomóc modlitwa Psalmem: Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: oto 
ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. (Ps 85)    IV – Contemplatio: Trwaj przed 
Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w 

różnych porach dnia: Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda 
swój owoc. (Ps 85)  [Ks. Edward Staniek]  

 KALENDARIUM  –    06. XII. – ndz. – Wsp. św. Mikołaja, biskupa – 
zasłynął z wielkiej dobroci. Od wieków trwa tradycja obdarowania innych 
prezentami - ur. się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem 

zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie 
tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim 
znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem 
córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Kiedy indziej miał 
swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. 
Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, 
że nie mogli mu zapłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że 
w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. 
wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. 
Zmarł między rokiem 345 a 352 .- Jednak … prawdziwą karierę zrobił dopiero po śmierci. 
Stał się patronem dzieci i panien na wydaniu, więźniów, żeglarzy, literatów, piekarzy, 
pasterzy, kupców oraz patronem Grecji i carskiej Rosji. … Tradycja obchodów dnia 
św. Mikołaja znana była w już pod koniec XIII w. Zwykle prezenty były bardzo skromne: 
jabłka, pierniki, drewniane zabawki, krzyżyki, obrazki święte a także brzozowe rózgi. 
Pojawianie się na ulicach miast przebranego św. Mikołaja jest zwyczajem, który wraz                        
z choinką przywędrował do Polski z Alzacji dopiero na początku XIX wieku.                                  
07. XII. – pn. – Wsp. Św. Ambrożego Kościoła, biskupa i doktora – Ur. się ok. 340 r.                         

w Trewirze, jako syn rzymskiego arystokraty. Nazywany był „perłą, która błyszczy na 
palcu Boga”. … do dzisiaj pozostaje jednym z najjaśniejszych wzorów dla tych, którym 
Bóg zlecił posługę pasterską w swoim Kościele.                                                 
12. XII. – sb. – Wsp. NMP z Guadalupe – w 1531 r Matka Boża ukazała się Indianinowi 

św. Juanowi Diego. Jest to najstarsze objawienie maryjne; … 

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                  
.                   II Niedziela Adwentu    

  06 grudnia  2020r. 

                .        .                              
1. Ks. Proboszcz serdecznie dziękuje za modlitwę  za Jego zmarłą Mamę oraz                                 

za wszelkie wyrazy współczucia i wsparcia. „Bóg zapłać” wszystkim z całego serca! 
 
2. 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. „Bóg zapłać” za  wsparcie, solidarność i okazaną 
pomoc! Nie mijajmy puszki obojętnie! Mamy możliwość  okazania serca potrzebującym na 
Wschodzie. 
3. Dziś niedziela adoracyjna. O g. 15.oo Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił Bożego. 

Adorację zakończy wspólne nabożeństwo o g. 17.15 
4. Już tydzień Adwentu za nami. Tym samym pierwszy tydzień „Rorat”. Roraty                                 

są codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.  
5. Jutro o godz. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
6. We wtorek, 8 grudnia, Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Jest to święto patronalne żeńskiej młodzieży. Odpust zupełny mogą zyskać członkowie 
Rycerstwa Niepokalanej. O godz. 12oo zapraszamy na „Godzinę Łaski”, w ramach której 
będzie Różaniec Św. przed wystawionym N. Sakramentem, Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy! 
7. W sobotę, 12 grudnia, Kościół oddaje cześć NMP z Guadalupe, która jest m.in. 

Patronką i Obrończynią dzieci nienarodzonych.  O godz. 17.15 odbędzie się specjalne 
nabożeństwo przebłagalne za grzechy aborcji i modlitwy wstawiennicze. Po nabożeństwie 
o g. 18.00 Msza św. ku czci MB z Guadalupe. Zachęcamy do uczestnictwa. 
8. 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 1730 . Już dziś prosimy Was, Kochani, o modlitwę w intencji 
O. Rekolekcjonisty oraz o jak najlepsze owoce rekolekcji dla nas wszystkich. Rekolekcje 
będzie głosił O. Damian  – redemptorysta.  
9. Pod chórem można nabywać świece i kolorowe ozdoby świąteczne. Niech w naszej 

parafii na każdym wigilijnym stole zapłonie świeca – widoczny znak, że jesteśmy jedną 
Bożą rodziną. Ofiary składane przy okazji zakupu są przeznaczone na tzw. Fundusz 
liturgiczny z którego kupujemy ornaty, komże, alby i inne rzeczy niezbędne do 
prawidłowego i pięknego sprawowania liturgii. Dziękujemy za wszelkie ofiary i wsparcie.  
Również pod chórem można zaopatrzyć się w opłatki.  
10. W tym roku ze względów epidemicznych nie będziemy zbierać darów żywnościowych 

na świąteczne paczki dla potrzebujących. Za tydzień przed kościołem będzie zbiórka ofiar 
na cele „Caritas” naszej parafii i będziemy mieli możliwość wsparcia biedniejszych od 
siebie.    KALENDARIUM:                                           

08. XII. – wt. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny – Archanioł Gabriel nazywa Maryję „pełną łaski” i zapowiada, że osłoni        
ją Duch Święty… Wielbimy Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi. 
 


