Hasła: 1. Nie ma nic … o czym by się nie miano
dowiedzieć. 2. Nie ma nic zakrytego, co by nie miało
być… 3. „… o mnie da Duch Prawdy”. 4. „Czyż nie
sprzedają dwóch … za asa”?
5. „Co … wam
w ciemności, powtarzajcie na świetle”. 6. „Nie bójcie się
tych, którzy … ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. 7. „Co
… na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” 8. „Bójcie się
raczej Tego, który duszę i ciało może … w piekle”.
9. „I wy także świadczyć …”. 10. „U was zaś nawet
włosy na głowie … są policzone”. 11. „Jesteście … niż
wiele wróbli”. 12. „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego … się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
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Postawa wstawiennictwa jest
właściwością świętych, którzy naśladując Jezusa, są
„mostami” między Bogiem a Jego ludem. Mojżesz w
tym sensie był największym prorokiem Jezusa,
naszym obrońcą i orędownikiem …Także i dzisiaj
Jezus jest mostem, pontifex, pomostem między nami a
Ojcem i Jezus wstawia się za nami –ukazuje Ojcu swe
rany, które są ceną naszego zbawienia i wstawia się za
nami. Mojżesz jest obrazem Jezusa – orędownika, który
modli się za nas, wstawia się za nami. Mojżesz pobudza
nas, byśmy modlili się z takim samym zapałem, jak
Jezus, wstawiali się za światem, pamiętali, że pomimo
wszystkich jego słabości, zawsze należy on do Boga.
Wszyscy należą do Boga, zatwardziali grzesznicy, ludzie
najgorsi,
najbardziej
skorumpowani
przywódcy
są dziećmi Bożymi i Jezus czuje to i wstawia się
za wszystkimi. … Pomyślimy o Mojżeszu orędowniku,
a kiedy nachodzi nas chęć, aby kogoś potępić i złościmy
się wewnętrznie – zezłoszczenie się czyni nam dobrze,
jest w tym coś zbawiennego, ale potępianie nie czyni
dobra... Kiedy się zezłościsz, co powinieneś czynić? –

Idź, oręduj za tą osobą. To nam bardzo pomoże... [tłum.
o. Stanisław Tasiemski OP (KAI) / Watykan, 17.06.2020];

św. Jan Paweł II - Syn daje najszczególniejsze
świadectwo tajemnicy swojego Ojca: tajemnicy
Opatrzności i troski ojcowskiej, która ogarnia każde
stworzenie, choćby najmniej znaczące, jak trawa polna
czy wróble. O ileż bardziej człowieka! Chrystus to nade
wszystko pragnie uwydatnić: jeśli Opatrzność Boża
okazuje się tak szczodra wobec stworzeń nieporównanie
niższych od człowieka, o ileż bardziej odnosi się ona do
niego. … Człowiek posiada prymat nad rzeczami. Prymat
swej natury i swojego ducha, prymat w trosce i opiece
Opatrzności, i w sercu Boga. - Równocześnie z całym
naciskiem Jezus głosi: człowiek, tak uprzywilejowany
przez Stwórcę, ma obowiązek współdziałać
z Opatrznością na miarę Bożego obdarowania …
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KAPLICA ŚW. RODZINY
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 3
POZIOM -1, S. 47)

[http://www.apostol.pl/janpawelii/]

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński - Bóg jest
Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi
to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary,
że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem
i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić
sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą.
[orędzie na Boże Narodzenie 1980 roku].

Co to znaczy, że będzie odkryte to, co jest zasłonięte?
Ukazane będzie dobro. Zło pokazuje się samo, choćby
przez krzykliwą trąbę telewizora, która grzmi
o zbrodniach, wojnach, aferach, zdradach. Dobra trzeba
szukać. – Dlaczego Ojciec Święty jeździ po świecie,
beatyfikuje i kanonizuje ludzi? Objawia dobro – tak,
jakby wchodził na dach i głosił dobro. Głosi, że byli i są
tacy, którzy żyją Ewangelią, wiarą, nadzieją i miłością,
nawet w najgorszych czasach; wierzą, choć trudno im
wierzyć, cierpią, choć trudno im cierpieć w poddaniu się
woli Bożej. – Ile jest dobra na świecie! Może nawet dobra
jest więcej niż zła. W roku są przynajmniej dwa dni, które
odsłaniają dobro ukryte: 1 listopada, kiedy mówimy
o świętych, którzy nie pamiętali o sobie, i 2 listopada,
kiedy mówimy o zmarłych. Czasami trzeba śmierci, żeby
mówić dobrze o kimś, na kim do tej pory wieszaliśmy
psy.(…)
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o odwagę, abym
umiał (ła) się przyznać do Chrystusa przed ludźmi i abym
umiał(a) wyznać, że jest On Panem mojego życia
bo przecież "policzył nawet włosy na mojej głowie".
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]
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Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.

Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także
świadczyć będziecie (J 15,26b.27a)

Mt 10,26-33
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie
się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie
miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by
się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam
w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy
zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę
i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają
dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez
woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was
zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie.
Wiara wyzwala z lęku. Prorok Jeremiasz przypomina
nam dzisiaj: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz”, a
Pan Jezus wzywa: „Nie bójcie się ludzi”. Jesteśmy
prowadzeni przez Ducha Świętego i umacniani Jego
łaską, dlatego możemy dawać świadectwo o Bogu nawet
w niesprzyjających okolicznościach życia. „Do każdego
więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”
[Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 89];

Wysławiam Cię, Panie, ponieważ Ty ratujesz dusze
ubogiego z rąk złych ludzi (Jr 20, 13);
Jezus pragnąc, aby Jego uczniowie nie czuli się
opuszczeni w czasie walk i prześladowań, dodaje im
odwagi przypominając opatrzność Ojca niebieskiego,
obecnego w najmniej nawet ważnych okolicznościach
życia. Jeśli On nie zapomina nawet o wróblu, czy mógłby
zapomnieć
o swoich
dzieciach
wystawionych
na niebezpieczeństwo z miłości ku Niemu? „Nie bójcie
się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. …
W piątek, 26.VI. zakończy się rok szkolny…
Będziemy mogli nareszcie wypoczywać … Dbajmy
o swoje zdrowie, nie ryzykujmy naszego życia …
Pomyślmy o tym, aby to co robimy podobało się Bogu.
Życzymy szczęśliwych wakacji.
Niech nas wszystkich Pan błogosławi i strzeże

MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się o potrzebne łaski dla Ojca Świętego
Franciszka i Biskupów aby dawali świadectwo miłości
Bożej – CIEBIE PROSIMY...
2. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny,
lekarzy i wszystkich pracowników, aby ufali Jezusowi we
wszystkich sytuacjach - CIEBIE …
3. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla rodzin, aby
napełnione miłością Boga radośnie pełniły Jego wolę –
4. Módlmy się za nas samych - abyśmy zawsze
przyznawali się do Jezusa - CIEBIE PROSIMY WYSŁUCHAJ NAS PANIE
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Św.
II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – "Co Bóg
mówi do mnie?": - Gdy Jezus rozsyłał Apostołów, aby
głosili Dobrą Nowinę, dał im nie tylko praktyczne rady,
jak mają to robić, ale także lojalnie ich uprzedził o
trudnościach, które ich czekają. Taki jest właśnie koszt
ewangelizacji i wiary – prześladowanie ze strony świata.
- Czy zdobyłeś się kiedyś na odwagę przyznania się do
Chrystusa? – Jeśli tak, doświadczyłeś zapewne na
własnej skórze drwiących uśmieszków czy jawnej
wrogości… Ale nie dajmy się zwieść tym negatywnym
pozorom: często jest to tylko zakamuflowany objaw
szukania Boga, ze strony tych, co nas prześladują … Taka próba ze strony świata - Jezus wtedy każe nam
zachować spokój i cierpliwość. I przede wszystkim
wierność prawdzie. Albowiem prawda zawsze – prędzej
czy później, zwycięży i wyjdzie na jaw.
- Czy nie wstydzę się prawdy? – czy się jej nie boję? Czy szukam sposobów, aby ją głosić.- Czy odważnie
przyznaję się do tej prawdy – słowem i życiem –
w osobistym kontakcie z drugim człowiekiem? …
– Czy mam taką odwagę? – i czy się o nią modlę?
- Czy wiem i rozumiem to, że wiara nie jest tylko moją
prywatną sprawą? - jak to próbowano wmawiać przez
kilkadziesiąt lat. … - Czy zaufałem Chrystusowi na tyle,
by mieć odwagę przyznać się do Niego w każdej
sytuacji?
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:
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce
szukających Boga. (Ps 69)
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu.

Powtarzaj w różnych porach dnia:
W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie (Ps 69).
[z: ks. M. Pohl]
Kalendarium:
24 VI 2020 – śr. – Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela - Każda rodzina cieszy się
z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców
i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany
i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka
i będzie dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi na
świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi,
aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza
i zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem
świata. [Jakub Kruczek OP, „Oremus” VI 2008, s. 100-101];
Św. Jana Chrzciciela nazywają rozmaicie: heroldem,
ascetą, głosem wołającego na puszczy, poprzednikiem
Mesjasza. Można nazwać go jeszcze inaczej: patronem
dobrych wychowawców, profesorów, którzy wiedzą kiedy
odejść – i cieszą się, że młodzi będą od nich lepsi. …
Święty Jan Chrzciciel odszedł z radością w cień.
Widząc Jezusa nie bał się o siebie … Nie rozpaczał,
że chociaż wskazał Jezusa, nie przekonał wszystkich
w tłumie. Wiedział, że służy Bożej sprawie, którą
prowadzą Boże ręce, nie ludzkie. – Każdy wychowawca
powinien mieć obrazek Św. Jana Chrzciciela. Ci, którzy
wybierają się na emeryturę, także. - [x Jan Twardowski, W
świetle Ewangelii];

Przezroczystość
Modlę się Panie żebym nie zasłaniał
był byle jaki ale przezroczysty
żebyś widział przeze mnie kaczkę z płaskim nosem
żółtego wiesiołka co kwitnie wieczorem
wciąż od początku świata cztery płatki maku
serce co w liście wzruszenie rysuje
(chociaż serce chuligan bo bije po ciemku)
pióro co pisze krzywo kiedy ręka płacze
psa co rozpoczął już wyć do sputnika
mrówkę która widzi rzeczy tylko wielkie
więc nawet jej przyjemnie ze jest taka mała
miłość jak odległość trudną do przebycia
zło z którym biegnie cierpienie niewinne
bliskich umarłych i nagle dalekich
jakby jechali bryczką w siwe konie
babcię co mówi do dziewczynki w parku
kiedy będziesz dorosła jeszcze mnie zrozumiesz
najkrótszą drogę co zawsze przy końcu
aby już Ciebie tylko było widać [ks. J. Twardowski] ;

