
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,             
jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, 
choć widzieli moje dzieła” (Ps 95)                                    

Hasła: 1.  „Mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło …”.  2. „Był właśnie                             

w synagodze człowiek opętany przez ducha …”.  3.  „Zaczął on wołać: Czego chcesz                    
od nas, Jezusie …”   4.  „I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie”  5.  „Jezus …  mu 
surowo: Milcz i wyjdź z niego”  6.  Jezus „nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu ...”.                      
7. „Lud, który siedział w … ujrzał światło wielkie”.  8.  „Wtedy duch nieczysty zaczął                
go targać i z … krzykiem wyszedł z niego”.  9.  „A wszyscy się …” 10. „Jeden … pytał:            
Co to jest?  11.  Miasto, w którym Jezus, w szabat nauczał w synagodze.  12.  „Jezus w …  
wszedł do synagogi i nauczał  13.  W Nowym Testamencie Bóg przemawia przez swego 
Syna – wcielone ….”. 14. Jest to „nowa nauka z mocą”, … przez Tego, „który ma władzę”, 

niosąca światło i wolność. 

Czytamy o tym, jak 
Jezus w Kafarnaum 
wyzwolił opętanego od 
złego ducha. – Pan 
Jezus przyszedł na 
świat, aby zwyciężyć 
zło. Od walki z szatanem 
na pustyni rozpoczął 
swoją działalność 
publiczną. – Wyrzuca 
szatana, ale człowieka 
ratuje. – Święty Jan 
Vianney powiedział 
kiedyś, że szatan może 
zawładnąć człowiekiem 
nawet nie grzesznym, 
tylko słabym. – Trzeba                

z pomocą Boga walczyć ze złem, ale nie z człowiekiem opętanym – najbardziej 
nieszczęśliwym i potrzebującym ratunku.    

* -  Coraz lepiej rozumiemy, że Jezus jest Bogiem, chociaż nigdy tego                   
o sobie nie mówi. Kiedy szatan spotyka Jezusa, najwyraźniej boi  się samego 
siebie. Widzi swoją klęskę. Jezus przemawia całkiem inaczej … Jak zdumiewają 
się ci, którzy słuchają Jezusa. Odnajdują w Nim moc Bożą.- Jeżeli nieustannie 
czerpiemy Jego naukę ze słów Ewangelii, dostrzegamy niezwykłość Jezusa.                 
*  -  Wydaje się, że tak jak człowiek miotany złym duchem, tak dzisiaj cały świat 
jest przez niego dręczony. Zły duch krzyczy o bombach, atomach, nocy 
nuklearnej, terrorystach, wojnach gwiezdnych. Zgroza! Pozostaje tylko jedno: 
modlitwa i pociecha – prędzej czy później diabła wezmą diabli! 
[Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.120].   
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o otwarcie serca na naukę Jezusa zawartą                       

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

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 
 

 

 
 
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci wzeszło światło. (Mt 4, 16) 

Mk 1,21-28 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 
nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie 
w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz 
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. 
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go 
targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 
rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 
okolicznej krainie galilejskiej. 
Jezus nauczał zawsze jak ten, który ma władzę i moc. Jego nauczanie było powiązane             
z wypędzaniem demonów i uzdrawianiem chorych. W Jego słowach była moc z wysoka, 
ponieważ Królestwo Boże nie polega na słowie, ale na mocy. On otrzymał wszelką władzę 
i moc w niebie i na ziemi. Chcemy znać tylko takiego Chrystusa. [Marek Ristau]; 

 

 • Papież Franciszek:  …„Pismo święte jest niewyczerpalnym skarbem. 
Niech Pan sprawi, abyśmy coraz więcej z niego czerpali poprzez 
modlitwę”                             [27. 01.  2021, Watykan];         

…Poprzez ten obrzęd (czterdzieści dni po narodzeniu), „Jezus nie tylko wypełnił przepis 
prawa Starego Testamentu, ale spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał” 
(Mszał Rzymski, 2 lutego, wstępna zachęta Mszy św.). Spotkanie Boga z Jego ludem 
budzi radość i odnawia nadzieję. … -  Wraz z Jezusem stanąć pośród swego ludu! Nie 
jako aktywiści wiary, ale jako mężczyźni i kobiety, którzy nieustannie otrzymują 
przebaczenie, mężczyźni i kobiety namaszczeni w chrzcie, aby dzielić się tym 
namaszczeniem i pocieszeniem Boga z innymi …                                                             
- Stanąć wraz z Jezusem pośród swego ludu, bo „stajemy przed wyzwaniem, by odkryć             
i przekazać «mistykę» życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, 
uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która [z Bogiem] może zamienić się                     
w prawdziwe doświadczenie braterstwa, w solidarną karawanę, w święte 
pielgrzymowanie. […] Gdybyśmy mogli iść tą drogą, byłoby to rzeczą tak dobrą,                    
tak uzdrawiającą, tak wyzwalającą, tak bardzo rodzącą nadzieję! Dobrze wyjść poza 
siebie, by przyłączyć się do innych” (adhort. ap. „Evangelii gaudium”, 87). Nie tylko 
dobrze, ale przemienia to nasze życie i naszą nadzieję w pieśń uwielbienia.   [2. 02.  

2017, Watykan];             • Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński -  Wielkie ideały są 

błogosławieństwem dla świata, bo ideał nawet trudny do osiągnięcia ciągle nęci, 
ciągle pobudza do nowych prób. (Kromka chleba,      II - 20).    
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•  św. Jan Paweł II - … Misja życia konsekrowanego w Kościele, zarówno obecnie, jak                  

w przyszłości, u progu trzeciego tysiąclecia, obejmuje nie tylko tych którzy otrzymali ten 
szczególny charyzmat, ale całą wspólnotę chrześcijańską. W posynodalnej adhortacji 
apostolskiej Vita consecrata, opublikowanej w ubiegłym roku, napisałem: „Istotnie, życie 
konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym 
znaczeniu dla jego misji, ponieważ «wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego» 
oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem” (n. 3). 
[Orędzie na I Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 1997].  …                                                                                                                

      Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"– Jezus sam stanowi prawdę, prawa, fakty. Jego Słowo 

ma moc stwórczą: co powiedział, to się stawało mocą Jego Słowa. To nie były jakieś 
sztuczki czy przypadkowe zbiegi okoliczności. Jezus miał władzę – i to władzę 
autonomiczną, samą przez się, a nie z czyjegoś nadania czy woli ogółu. Jego władza 
wypływała z prawdy. Na pewno znamy, przynajmniej z filmów, ludzi obdarzonych siłą woli                     
i charakteru. Człowiek jakoś im ulega, dobrowolnie uznaje ich autorytet i poddaje się                               
w dobrowolne posłuszeństwo. Tacy urodzeni przywódcy łatwo wspinają się po szczeblach 
władzy, ale ostatecznie ktoś wcześniej te szczeble ustanawiał i zatwierdzał. Władza Jezusa 
była absolutna: nikt nie musiał jej nadawać, zatwierdzać ani uznawać. I dlatego Jezus budził 
takie zdumienie wśród ludzi i przestrach w świecie złych duchów. Samo Jego Słowo 
wystarczyło, by Mu się podporządkować. Słowo ma moc: może niszczyć, ranić, wprowadzać 
w błąd, zagarniać w niewolę złudzeń, może zarażać nienawiścią, wprowadzać nieufność. 
Może też dodawać sił i nadziei, budować człowieka, umacniać, oświecać, prowadzić                            
ku prawdzie. … Słowo Jezusa było zrodzone z samej prawdy, ono wręcz tę prawdę 
ustanawiało. Każdy, kto tylko te słowa chciał przyjąć, otwierał się na prawdę i na jej moc. 
Prawda czyni człowieka wolnym, wyzwala od złudzeń, pozwala dokonywać prawdziwych 
wyborów, podejmować słuszne decyzje. … Ten, kto jest wierny prawdzie nigdy nie poniesie 
klęski, nawet, jeśli ulegnie przemocy. - Tylko że za prawdę trzeba płacić: cenę wierności, 
świadectwa, odwagi, rezygnacji z drobnych machlojek, życiowych ułatwień i taniej wygody, 
nieraz cenę prześladowań. Jeśli zabraknie nam odwagi, aby samemu przyjąć prawdę,                                               
nigdy nie będziemy w pełni wolni, a nasze słowa będą pozbawione mocy.                                                   
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce … Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy 
Mu pieśni. (Ps 95)   IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha…Powtarzaj w różnych porach dnia: Słysząc głos Pana serc                           
nie zatwardzajcie. (Ps 95)  [z: Ks. Mariusz Pohl, „„Nowa nauka z mocą”].                        

 Maryjo weź mnie za rękę  - Istnieje legenda o Matce Bożej Gromnicznej i wilku.                           

W zimną, lutową noc szedł wilk za Matką Boską. Wilka tego szukali chłopi, chcąc go zabić. 
Spotkali na swojej drodze Pannę Świętą i spytali ją czy nie widziała wilka. Ona zaś 
odpowiedziała, że ani go nie widziała, ani nie zamierza go wydać. Kazała im poszukać wilka 
w swoich sercach i odesłała do domów. Gdy chłopi odeszli ważąc słowa Matki, spod jej 
płaszcza wychylił się wilczy łeb. Matka Boska złajała wilka, ale nie była w stanie go wydać, 

gdyż również jego niedola wzruszyła jej serce. -  Wydaje się, że tak jak człowiek 
miotany złym duchem, tak dzisiaj cały świat jest przez niego dręczony. Zły duch krzyczy                     

o bombach, atomach, nocy nuklearnej, terrorystach, wojnach gwiezdnych. Zgroza! 
Pozostaje tylko jedno: modlitwa i pociecha – prędzej czy później diabła wezmą diabli! 
 [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.120]  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                         
.       IV Niedziela zwykła                    
.          31 stycznia  2021r.   

1. We 1. Jutro o g. 7.30 Msza św. zbiorowa za Zmarłych. Kartki z imionami naszych 

Zmarłych można wrzucać do puszki pod ekranem rzutnika. 
2.  We wtorek, 2 lutego, Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie 
zwane świętem Matki Bożej Gromniczej. Msze św. tego dnia będą sprawowane                              

o g. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00 i 18.00. Na początku każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia 
gromnic.  
3. W czwartek, 4 lutego, przypada I czwartek m-ca. O godz.15.00 Koronką do Miłosierdzia 

Bożego rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i Kościoła 
Świętego.  Adoracja potrwa do Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do udziału i modlitwy. 
4. 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. W sobotę z racji                        
I soboty m-ca Msza św. o Niep. Sercu Maryi o 7.30, a różaniec fatimski o 17.15. 
5. Zapraszamy wszystkich do polubienia naszej strony na Facebooku: „Parafia św. 

Stanisława Biskupa w Warszawie”. Znajdziemy tam bieżące informacje oraz najnowsze 
relacje z życia Parafii oraz dość pokaźną galerię zdjęć. Zapraszamy. 
6. Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego: o możliwości uczestnictwa 34 

osób, o bezwzględnym i prawidłowym zasłanianiu nosa i ust, o dezynfekcji rąk płynem 
dezynfekcyjnym przy wejściu do kościoła oraz o tym, że Komunia Św. „na rękę”                                    
w niedzielę i przy dwóch szafarzach udzielana jest pod ekranem rzutnika, a w dni 
powszednie i kiedy rozdziela Komunię Św. jeden kapłan, osoby pragnące przyjąć 
Komunię na rękę, proszone są o bezwzględne podchodzenie w pierwszej kolejności.                         
Dla naszego wspólnego dobra prosimy o przestrzeganie tych podstawowych zasad. 
7. Pod chórem możemy zaopatrzyć się w świece gromnice. Ofiary składane przy nabyciu 

świec są przeznaczone na Fundusz Liturgiczny. 
8. Msze św. „kolędowe” w najbliższym tygodniu:  

- w poniedziałek, 1.02 – ul. Bema i Klonowicza. 
- we wtorek MB. „Gromnicznej” – nie ma Mszy św. kolędowej. 
- w środę ,   3. 02 – Al. Prymasa Tysiąclecia 34, 72 i od 85 do 93. 
- w czwartek,  4.02 – ul. Kasprzaka 90, 92, 96 i Armatnia.        
KALENDARIUM                                                                                                                   
01. 02 -  pn.  – Wsp. Św. Brygidy z Kildare, dziewicy -  (ok.452 – 524) - ur. w Irlandii. Od dziecka 
tęskniła za życiem poświęconym Bogu. Od biskupa otrzymała welon, symbol dziewictwa. Gromadziła 
przy sobie dziewice o podobnych ideałach. Założyła dla nich w Kildare, pierwszy klasztor w Irlandii. 
Klasztor ten dał początek wielu innym. Brygida niosła pomoc cierpiącym i ubogim. 
02. 02 - wt. – Święto ofiarowania Pańskiego – Maryja i Józef, posłuszni Prawu, przynoszą swojego 
Pierworodnego Syna do świątyni… Chrystus, ofiarowany w świątyni, wypełnia Prawo, zapowiada 
swoją ofiarę, którą złoży za nas na krzyżu, ale zaprasza także nas do tego, aby nasze życie stało się 
miłą Bogu ofiarą …  
06. 0I  - sb.  – Wsp. św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy -  Paweł Mika (1565  -1597 ) ur. się 
koło Kioto w zamożnej rodzinie.  Kształcił się u jezuitów, do których w wieku 22 lat wstąpił. Pomagał 
misjonarzom jako katechista. Kiedy miał otrzymać święcenia kapłańskie, w 1597 r. wybuchło 
prześladowanie. Aresztowano go i poddano  torturom. W więzieniu spotkał się z 23 Towarzyszami. 
Po torturach obwożono ich po mieście z wypisanym wyrokiem śmierci. Poza miastem ustawiono 26 
krzyży, na których zawieszono  chrześcijan. 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. [z komentarzy M. Mickiewicza diakona VI roku WMSD]; 


