
Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. (Ps 147)                                  

Hasła:  1. Teściowa Szymona … w gorączce. 2. Jezus podniósł ją ująwszy za rękę, tak           

iż gorączka ją ... 3. Jezus po … z synagogi przyszedł do domu Szymona                          
4. Z nastaniem …, przynosili do Jezusa wszystkich chorych i opętanych;  5. Całe miasto 
było … u drzwi  6.  Jezus chciał pójść też do … miejscowości, aby i tam nauczać   
7.  Jezus … wiele złych duchów    8. Złe duchy … kim jest Jezus.  9. Stale towarzyszyła 
Jezusowi w Jego działaniach  10.  Jezus … złe duchy i nauczał w synagogach.              
11. Jezus wziął na siebie nasze …  12. Jezus nie … złym duchom mówić   13. Szukali 
Jezusa ci, którzy pragnęli uzdrowienia oraz Jego … 14.  Jezus powiedział: <<na to 
wyszedłem abym i tam (w sąsiednich miejscowościach) mógł nauczać>> 15.  Nad ranem 
Jezus udawał się na miejsce … na modlitwę   16.  Jezus chodził po całej … 17.  Jezus 
uzdrowił wielu dotkniętych … chorobami. 

Niektórzy uważają, że 
modlitwą może być wszystko 
to, co czynimy w zjednoczeniu 
z wola Bożą – nasza praca 
zawodowa, codzienna 
krzątanina, kontakty z ludźmi. 
– Wiemy, że Jezus, cokolwiek 
czynił, czynił w zjednoczeniu          
z Ojcem. A jednak to było dla 
Niego za mało. Nie 
wystarczyła Mu nawet 
modlitwa wspólna z innymi                
w synagodze. Czytamy, że 
nad ranem, kiedy było jeszcze 
ciemno, po apostolskich 
trudach szukał rozmowy sam 
na sam z Ojcem – 
potrzebował osobistej 
modlitwy.  [x Jan Twardowski].

                     
- Kto szukał Jezusa? – 

Szukali Go chorzy, proszący o uzdrowienie. Magdalena, prosząca                                
o rozgrzeszenie, opętani, by walczyć z Nim i krzyczeć: „Chcesz nas zgubić!”, 
glodni, by ich nakarmił, tłum, by Go ogłosić królem … Judasz, by Go zdradzić.  - 
W jaki sposób my szukamy Jezusa? – Szukamy Go, gdy nagle zachorujemy                 
i liczymy na Jego pomoc, gdy zgrzeszymy, by uspokoić sumienie … Szukamy        
Go jako króla … - W Jezusie trzeba szukać nie „czegoś”, ale „Kogoś”.                             
Nie uzdrowienia, rozgrzeszenia, dostatku, ale niewidzialnej obecności. Mamy 
wzbudzać w sobie świadomość, że Jezus jest przy nas, chociaż niewidzialny.   
        
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wiarę … Na modlitwę ‘przyniosę’ Jezusowi 

osoby mi bliskie, które źle się mają, które potrzebują Jego pomocy … 

  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] 

 
 
 
 

 

 
Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.. (Mt 8, 17) 

Mk 1,29-39 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się                       
do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem 
wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe 
miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele 
złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim        
On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne,  i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 
powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej,                
do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził                
po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.                       
Teściowa Piotra zostaje określona dosłownie jako (gr.) pyessousa, czyli płonąca.                        
W momencie jej uzdrawiania Jezus nie wypowiada żadnej modlitwy, co wskazuje na to,               
że cudu dokonuje On bezpośrednio swoją mocą. W tradycji Kościoła scena                                
ta interpretowana była na zasadzie pewnej dychotomii: tak jak woda gasi ogień, tak                             
i Jezus (woda żywa) uzdrawia człowieka przez obmywający z grzechu chrzest.                          
Uzdrowiona z gorączki teściowa Piotra natychmiast rozpoczyna posługiwać Jezusowi                   
i Jego uczniom, co stanowi znak wyniesienia jej do nowej godności, która podobna jest      
do godności anielskiej (istotą istnienia tych czystych duchów jest bowiem służba Bogu                        
i człowiekowi)... Z Komentarzy  Piotra Lipca kleryka IV roku WMSD]; 

 

 • Papież Franciszek:  …„Jezus Chrystus nie jest ideą czy uczuciem, ale żywą Osobą, 

a Jego Tajemnica - wydarzeniem historycznym. Modlitwa chrześcijan przechodzi 
poprzez konkretne pośrednictwa: Pismo Święte, sakramenty, obrzędy liturgiczne, 
wspólnota. W życiu chrześcijańskim nie pomijamy sfery cielesnej i materialnej, 
ponieważ w Jezusie Chrystusie stała się ona drogą zbawienia. Możemy powiedzieć,                     
że powinniśmy się modlić także ciałem: ciało ma swój udział w modlitwie. - Nie istnieje 
zatem duchowość chrześcijańska, która nie byłaby zakorzeniona w celebracji świętych 
misteriów. … Liturgia jest przeżyciem, wydarzeniem, obecnością, spotkaniem, 
spotkaniem z Chrystusem. Chrystus uobecnia się w Duchu Świętym poprzez znaki 
sakramentalne: stąd wynika dla nas, chrześcijan, potrzeba uczestnictwa w Bożych 

tajemnicach. 03. 02.  2021, Watykan];   • Sługa Boży Kard. Stefan 
Wyszyński -  Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek 

umie służyć.  (Kromka chleba, 46).  •  św. Jan Paweł II - …  „Kościół, dzieląc radości                 

i nadzieje, smutki i lęki ludzi każdej epoki, nieustannie towarzyszył ludzkości                            
i wspomagał ją w walce  z cierpieniem oraz w dążeniu do ochrony zdrowia. Starał się 
zarazem ukazywać ludziom sens cierpienia oraz bogactwo odkupienia dokonanego przez 
Chrystusa Zbawiciela.... [Orędzie na VIII Świat. Dzień Chorego].… 

  1 x x x x x L  Ż   A 
  2 O  U   I  A x x x 

  3 x W  J  C  U x x x 

  4 x W  E  Z   A x x 

  5 Z  B   N E x x x x 

  6 x S  S  E  N   H 
  7 x W  R  U   Ł x x 

  8  W  E  Z  A  Y x 

  9 x x x M  D  I   A 
10 x x x W  R  U   Ł 
11 x S  A  O   I x x 

12 x x P   W  L  Ł x 

13 x U  Z  I  W  E x 

14 x W  S  E  Ł  M x 

15 P  S   N  E x x x 

16 x x G   I   I x x 

17 x R  Z  A  T   I 
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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                                 
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ROZKŁAD DOROCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W ROKU 2021 

NIEDZIELA –  14 LUTEGO:.
 
14

00
 – ul. Armatnia, Ordona; 15

00
 – ul. Wolska 117, 115, 113 

oraz „A” i „B” oraz Stańczyka (koronka) ;16
00 

– ul. Wolska 111, 109 i 105/107  17
15

 – 

ogólna adoracja dla dorosłych;                                                         

PONIEDZIAŁEK – 15 LUTEGO: 8.30 - 10
00 

– Adoracja ogólna (różaniec  cz. Radosna);                      
10

00 
 – Al. Prymasa Tysiąclecia 93, 91, 89  - 11

00
 – Al. Prymasa Tysiąclecia 83A, 85,87 

(różaniec  cz. światła); 12
00

 – ul. Grabowska; 13
00

 – ul. Kasprzaka od nr 5 do nr 13/15 
(różaniec  cz. bolesna); 14

00
 – ul. Bema (po str. Kościoła) 65, 69 oraz ul. Prądzyńskiego                   

i Al. Pr. Tysiąclecia  34 i 73; 15
00

 – ul. Bema od 72 do 91  (od ul. Kasprzaka do ul. 
Wolskiej) (koronka do Mił. Boż.); 16

00
 – ul. Kasprzaka 90, 92 i 96  (różaniec                                   

cz. chwalebna);  17
15

 – dzieci oraz wszyscy chętni.                                                                    

WTOREK – 16 LUTEGO: 8
30

 - 10
00

   - Adoracja ogólna (różaniec  cz. radosna);                                   
10

00 
– ul. Szymczaka i ul. Klonowicza; 11

00
 – ul. Ludwiki (różaniec  cz. światła);                                 

12
00

 – ul. Szymańskiego, Korczaka i Laskowa; 13
00 

 - ul. Szarych Szeregów, Brylowska, 
Krzyżanowskiego -(różaniec  cz. bolesna); 14

00 
 - ul. Skierniewicka; 15

00
 – ul. Kasprzaka 

25 (gazownia) i ul. Zegadłowicza (koronka do Mił. Boż.); 16
00 

– ul. Płocka oraz Osiedle 
„Bliska Wola” (różaniec  cz. chwalebna); 17

15 
– młodzież i starsza (w tym kandydaci                               

do bierzmowania) oraz wszyscy chętni.                                      

18
00

 – MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE DOROCZNEJ ADORACJI EUCHARYSTYCZNEJ- 
 Każdy jest mile widziany niezależnie od wyznaczonego dyżuru ulicy! 

Codziennie (poniedziałek i wtorek) Msza św. o godz. 730,  po niej wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja. „Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”… Jezus do uczniów 
w Ogrójcu (Mt 26, 40) 

      Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                        
go dla ciebie Duch Święty.                                             
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - ... 
… Całe miasto było zebrane u drzwi domu, gdzie przebywał Jezus. A Pan ich uzdrowił, 
uwolnił od złych duchów. - Czy i ja przynoszę moich chorych bliskich, przyjaciół, 

znajomych Panu Jezusowi? Przynoszę ich w codziennej modlitwie, odwiedzinach, pomocy 
na miarę moich możliwości? - Czy ja sam codziennie pukam do „drzwi” Serca Pana 
Jezusa, przynosząc Mu moje dolegliwości duchowe i fizyczne, prosząc o pomoc, 
wsparcie, uzdrowienie?…- Pan Jezus po trudach dnia i wieczoru długo nie 
odpoczywał. Nad ranem… wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, aby się modlić, 

aby być z Ojcem, aby Ojcu zdać niejako relacje z tego, co wydarzyło się wczoraj i prosić                     
o Ojcowskie błogosławieństwo... W miejscu modlitwy Pan został odnaleziony przez 
Apostołów, którzy oznajmili Mu, że tłumy… są zaniepokojone Jego zniknięciem, że Go 
poszukują. Jezus nie wrócił jednak do domu Piotra i Andrzeja. Poszedł do innych 
miejscowości, aby i tam nieść pomoc i dobre słowo. - Czy ja po trudach dnia spotykam się 
z Panem, aby Jemu Je ofiarować, z Nim o nich porozmawiać, za dobro podziękować, za 
to co złe wyrazić skruchę, żal i chęć poprawy?-  Jak wygląda mój codzienny rachunek 
sumienia? - Czy jestem wśród tych, którzy szukają Pana Jezusa … i nie spoczną, dopóki 
nie znajdą?...  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce … Może ci 
w tym pomóc modlitwa psalmu: On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. 
On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię...  (Ps 147,3-4) IV–Contemplatio: Trwaj 

przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha…Powtarzaj w różnych porach 
dnia: Nasz Pan jest wielki i potężny    
[z x Ryszard Stankiewicz SDS (Centrum Formacji Duchowej) http://www.katolik.pl/]. 

           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                         
.                   V Niedziela zwykła                    
.                  .     07 lutego 2021r.   

1. Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy św. o 12.30 będzie wystawienie N. Sakramentu                     

do publicznej adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił. Bożego. 
Adorację zakończy wspólne nabożeństwo eucharystyczne o g. 17.15. 
2. W tym tygodniu nasz wikariusz Ks. Jacek świętuje swoje Imieniny. Msza św.  

w intencji Czcigodnego Solenizanta będzie sprawowana w najbliższą sobotę (13.02.)  
o godz. 18.00, na którą serdecznie zapraszamy. A już dziś życzymy Ks. Jackowi obfitości 
Bożych Łask i opieki Matki Najświętszej i Św. Patrona na każdy dzień! 
3. W czwartek, 11 lutego, wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia obchodzony jest  
Światowy Dzień Chorych. Zapraszamy na godz. 9.00 wszystkich starszych, samotnych, 

chorych na duszy i ciele na specjalną Mszę św. z możliwością przyjęcia Sakramentu 
Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem 
„lourdzkim”.  
4. W następną niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii Doroczną Adorację 

Eucharystyczną, która będzie trwała od niedzieli do wtorku. Dokładny plan adoracji                          
z podziałem na ulice będzie zamieszczony za tydzień  w gazetce parafialnej, w gablocie                      
i na stronie internetowej. 
5. Za tydzień przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszki na cele dobroczynności 

naszej parafii prowadzona przez Caritas.                                
6. W następną niedzielę o g. 16.00 Msza św. inicjacji Eucharystycznej dla dzieci przed                       

I Kom. Św. SP 387. 
7. Informujemy, że z ofiar składanych na Fundusz Liturgiczny zakupiliśmy fotel                               

dla głównego celebransa i siedziska do kaplicy MBożej Elekcyjnej. Dziękujemy serdecznie 
za składane ofiary na Fundusz Liturgiczny. „Bóg zapłać!” 
8. Rozkład Mszy św. „kolędowych” w najbliższym tygodniu: 

- we wtorek, 9.02. – ul. Grabowska i Wolska, 
- w środę, 10.02. – ul. Ordona Stańczyka i Al. Pr. Tysiąclecia 83A, 
- w czwartek, 11.02. – ul. Kasprzaka 29 i 31A. 
         Oprócz Mszy św. „kolędowych” istnieje możliwość indywidualnych odwiedzin 
duszpasterskich w reżimie sanitarnym, po umówieniu się z kapłanem w zakrystii po Mszy 
św. lub w tygodniu w kancelarii parafialnej..        KALENDARIUM                                   
08. 02  - czw.  – Wsp. św. Józefiny Bakhita, dziewicy  – (1868 -1947 r ) - Sudan –                          

W 1992 r. beatyfikowana, kanonizowana w 2000 – przez św. Jan Paweł II …,  powiedział: 
"Ciesz się, Afryko! Bakhita wróciła do ciebie: córka Sudanu, sprzedana w niewolę, cieszy 
się już wolnością - wolnością wiekuistą, wolnością świętych!" - Benedykt XVI w encyklice 
Spe salvi przytoczył  jej życiorys jako przykład nierozerwalnej i determinującej relacji wiary 
i nadziei w życiu chrześcijan. [z Internetowej Liturgii Godzin];                              

10. 02- sb. – Wsp. św. Scholastyki, dziewicy  –  (480-540),bliźniaczka   św. Benedykta, 

podobnie jak on wybrała życie dziewicze w odosobnieniu, cichości  i modlitwie.                                     
11. 02  - czw.  – Wsp. św. Grzegorza II, papieża -  (ok. 660 -731) ur.się w zamożnej rodzinie                           
w Rzymie. Papież Sergiusz I (687-701) udzielił mu święceń subdiakonatu i powierzył mu urząd 
papieskiego zakrystiana i bibliotekarza. Po święceniach diakonatu papież Konstantyn I (708-715) 
zabrał go na rozmowy z cesarzem Justynianem II, podczas których Grzegorz wykazał mądrość                           
i roztropność. Po śmierci Konstantyna został prawie jednogłośnie wybrany jego następcą. 19 V 715 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Zmarł 11 lutego w Rzymie…                                                          
[z komentarzy Piotra Lipca kleryka IV roku WMSD];  

http://www.katolik.pl/

