Hasła: 1. „Idzie za mną … ode mnie”. 2. „To jest mój Syn
umiłowany, Jego …”. 3. Udzielił chrztu Jezusowi – Jan ….
4. „Otwarło się niebo i … głos Ojca”. 5. „Z nieba … się głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
6. „Ja nie jestem godzien, aby rozwiązać rzemyk u Jego …”.
7. „Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie
Duchem …”. 8. Jezus przyjął od Jana chrzest w …
9. Jezus, w chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające
się …” 10. „W owym czasie przyszedł Jezus z … w Galilei”.
11. Jezus, w chwili gdy wychodził z wody … Ducha jak
gołębicę zstępującego na siebie. 12. Chrzest Jezusa jest
znakiem … Duchem Świętym. 13. Chrzest Jezusa oznacza
Jego … się przed światem
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Słuchanie
w milczeniu głosu
sumienia pozwala nam rozpoznać, że nasze myśli
są dalekie od Bożych myśli... Dlatego na początku
Mszy św. wspólnie dokonujemy aktu pokutnego …
Każdy wyznaje Bogu
i braciom „że bardzo
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem”. …
To pomaga nam zrozumieć wymiar grzechu … Grzech
zawsze oddziela, zrywa więź z Bogiem i zrywa więź
z braćmi. … Po wyznaniu grzechu błagamy Najświętszą
Maryję Pannę, Aniołów i Świętych, aby modlili się za nas do
Pana. Także w tej dziedzinie cenna jest wspólnota świętych,
wstawiennictwo tych przyjaciół i wzorców życia podtrzymuje
nas w drodze ku pełnej komunii z Bogiem, gdy grzech
zostanie unicestwiony na zawsze … Pismo Święte daje nam
jaśniejące wzory postaci „pokutujących”, które … znajdują
odwagę, by zdjąć maskę i otworzyć się na łaskę
odnawiającą serce. Pomyślmy o królu Dawidzie i słowach
przypisywanych mu w Psalmie:

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości…!”
(51,3). Pomyślmy o synu marnotrawnym, który powrócił do
ojca; lub wołaniu celnika: „Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika!” (Łk 18, 13). Pomyślmy także o św. Piotrze,
o Zacheuszu i o Samarytance. Zmierzenie się z kruchością
gliny, z której jesteśmy utworzeni: … otwiera nam serce na
błaganie o Boże miłosierdzie, które przemienia i nawraca…
[03. 01. 2018, Watykan];
„Jesteśmy wezwani, by zawsze
dać się zafascynować, pociągać, prowadzić, oświecać
i nawracać przez Chrystusa”
[06. 01. 2021, Watykan];
św. Jan Paweł II - … Mur, który wznosi się dzisiaj
w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu
do Ewangelii. Bez Chrystusa nie można budować trwałej
jedności. Nie można tego robić odcinając się od tych
korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy, i od
wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć
na zbudowanie „wspólnego domu” dla całej Europy,
jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w
ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej
miłości społecznej będącej owocem miłości Boga? …

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
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KAPLICA ŚW. RODZINY
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 4
POKÓJ NR P47)

[Homilia z ok. 1000-lecia śmierci św. Wojciecha – Gniezno,
3.VI.1997]. • Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

W latach 1957–1966 przeprowadził obchody
Tysiąclecia Chrztu Polski. ... Zmarł sześć dni później, w
czwartek 28 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. … "Przykazanie miłości bliźniego musimy
odnieść do wszystkich. Mniejsza z tym, czy wierzą czy nie
wierzą, czy nas kochają czy nie. Wszyscy mają prawo do
naszej miłości"[ http://stefwysz.blogspot.com/2010/09/nowenna…]
Ile ludzi przybiegło do rzeki, ilu się razem kąpało ! …
Czy tylko chcieli umyć plecy, włosy, szyję i zęby ? Czy tylko
wszyscy wołali : - Święty Janie, umyj nam gęby, podbródki,
chudszym wystające żebra, wodą błyszczącą w słońcu,
jakby była ze srebra ! ? Tylu ludzi zbiegło się do rzeki …
Tym, co teraz powiem, wszystkich wzruszę : chcieli umyć
nie tylko ciało, ale także zaniedbane dusze. – Nagle Jezus
w rzece przystanął wśród brudasów jasny jak anioł. Kiedy
przyjdzie kąpać się w rzece, miednicy, łazience, jeziorze, Ty, Który mówisz wprost z Nieba, obmyj nam serca, Boże…
A serce pamiętać każde musi, by nie dokuczać mamusi.
[x. Jan Twardowski]
MOJE POSTANOWIENIE:
Pomodlę się do Ojca Niebieskiego, aby uczynił nasze serca
na podobieństwo Serca Maryi …
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]

Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie (Mk 9,7)
Mk 1,6b-11
Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie.
Chrzest Jezusa oznacza Jego ujawnienie się przed
światem, początek publicznej misji. Jest to też znak
namaszczenia Duchem Świętym, które miało się stać
udziałem wszystkich ochrzczonych w Jego imię. Syn Boży
staje w tłumie grzeszników, solidarny z nimi, gotowy dzielić
ich los. Dzięki Niemu ci sami grzesznicy mocą Ducha stają
się synami i córkami Boga, podobnymi do Niego,
wyzwolonymi od zła. [x J. Januszewski, „Oremus” 01. 2009,
s. 45]

Kiedy czytamy o chrzcie Pana Jezusa, jest już po Bożym
Narodzeniu, ale Ewangelia ta jest w dalszym ciągu
świąteczna i szczęśliwa, jak śpiewana jeszcze kolęda.
Woda, w której się kąpiemy, obmywa nie tylko nasze ciało,
ale może obmywać i duszę. Pewien chłopiec, który dziś jest
znanym lekarzem, powiedział przed laty:
„
Kiedy się kąpię, to rodzę się, bo uważam, że myję nie tylko
ciało, ale i duszę”. … Stary Testament mówi, że po śmierci
ostatniego proroka niebo się zamknęło. Tymczasem Jezus
pokazuje, że nieba nie można zamknąć i łaska Boga jest
ciągłym otwieraniem się nieba dla nas. „A z nieba odezwał
się głos”…- Nie widzimy Boga, ale wciąż Go słyszymy,
kiedy czytamy Ewangelię, kiedy wsłuchujemy się w glos
swojego sumienia. Ewangelia zawsze jest radosną nowiną.
Sam Ojciec Niebieski powiedział : Oto kocham Jezusa.
– A my ? – Czy naprawdę Go kochamy?…Czy możemy
powiedzieć, że w Jezusie mamy swoje upodobanie, że jest
nam najbliższy, że widzimy Go w sprawach naszego całego
życia ? - Jeśli ktoś może powiedzieć, że Jezus jest jego
umiłowaniem, niech sprawdzi siebie i swoje sumienie wobec
tekstów Ewangelii świętej [x. Jan Twardowski]
Pan ześle pokój swojemu ludowi (Ps 29)

MODLITWA WIERNYCH 1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich
Biskupów i Księży aby z wiarą prowadzili dzieło
ewangelizacji - …
2. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby poznawszy
Chrystusa oddali hołd Nieskończonej Świętości – ...
3. Módlmy się za
dzieci,
rodziców, lekarzy
i pracowników
naszego Instytutu aby pamiętali, że są
umiłowanymi dziećmi Boga-Ojca - ...
4. Módlmy się aby Maryja orędowała za nami, byśmy
uznając się za grzeszników
ponawiali wyrzeczenie
się grzechu, uczynione już na chrzcie - ...
5. Módlmy się aby Bóg pociągnął również nas do wód
Jordanu abyśmy wyznali nasze grzechy i oczyścił nasze
dusze - … CIEBIE PROSIMY …
- Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas Panie
Ewangelię według Lectio Divina:
I - Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty
tekst Ewangelii jak gdyby dyktował Go dla ciebie Duch
Święty. - II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć tekst.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"
– ... Bardzo prosty obrzęd polania czy zanurzenia

człowieka w wodzie z wymówieniem słów: „Ja ciebie
chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
zawiera bogatą treść i jest najdonioślejszym
wydarzeniem w naszym życiu. Był to moment,
w którym Bóg oczyścił nas z grzechu pierworodnego,
a równocześnie wyznał swoją miłość w odniesieniu
do każdego z nas. Bóg wtedy powiedział te same
słowa, które słyszymy nad brzegiem Jordanu:
„Tyś jest mój Syn, w Tobie mam upodobanie” ….
- W momencie chrztu św. rozpoczyna się, w miarę jak
człowiek dorasta, wielka przygoda świadomego
spotkania z Bogiem na płaszczyźnie miłości.
Cała nasza wartość jest właśnie w tym, że Bóg nas
kocha. … Bóg wyznaje swoją miłość … i to miłość
wieczną. - To jest prawda, którą gdybyśmy potrafili
przeżyć tak, by ona wstrząsnęła nami do głębi, to
życie nasze uległoby całkowitej przemianie.
- … Czy ja już wiem, że nie jestem sam, że jestem
otoczony wieczną miłością Boga, że Bóg nigdy nie
będzie się mnie wstydził i że Bóg nigdy we mnie nie
zwątpi.
Prawdziwa
miłość
nie
wątpi.
Bóg ze swą miłością się nade mną pochyla,
tą miłością otacza mnie od rana do wieczora
i od wieczora do rana, tą miłością mnie prowadzi. -

Jest to tajemnicza miłość, … niezrozumiała
...
Jest to twórcza miłość Boga,
która
prowadziła
Chrystusa,
Syna
Jednorodzonego aż na Golgotę, nie po to,
aby Go tam zostawić zmiażdżonego,
ale po to, aby Go doprowadzić do chwały. Często
i nas miłość Boga prowadzi przez trudne odcinki
drogi, przez cierpienie, ale zawsze prowadzi
do chwały. To jest chrześcijaństwo, Bóg mnie kocha,
Bóg jest moim Ojcem.
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem
serce … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem
(Ps 29)

IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego
westchnienia
Ducha
…
Powtarzaj
w różnych porach dnia:

Pan jako Król zasiada na wieki. (Ps 29).
[z: x E.Staniek, Bóg mnie kocha, Oremus].

Co nam daje modlitwa ? Jeśli ktoś kogoś kocha – nie
pyta, co miłość mu daje. W takim pytaniu jest coś
niewłaściwego. Kocham go, wiec mu daje siebie. Miłość
zawsze daje to, co najlepsze. Nie powinniśmy wnikać
w to, co z tego mamy.
Modlę się, bo kocham Boga.
Modlę się, bo wiem, że On na mnie czeka. Daję Mu
swoja miłość, daje Mu swoje zmęczenie i zawstydzenie
swoja słabością. On już wie, co z tym zrobić, wie,
jak to wszystko przetworzyć w wielkie światło dla całego
świata.
[x. Jan Twardowski]
Chrzest w Jordanie kończy ukryte życie Pana Jezusa.
Rozpoczyna się czas Jego publicznej działalności.
Po latach przygotowań Jezus przystępuje do ziemskiej
misji zbawienia, którą powierzył Mu Bóg Ojciec.
Od tej pory Jezus będzie czynnie wypełniał Swoje
posłannictwo.
Sakrament Chrztu wg
Katechizmu Kościoła
Katolickiego: „(...)udziela nam łaski nowego narodzenia
w Bogu Ojcu, za pośrednictwem Jego Syna w Duchu
Świętym”.
Św. Grzegorz z Nazjanzu pisze w Orationes,
że "Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym
darem
Boga...
Nazywamy
go
darem,
łaską,
namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności,
obmyciem odradzającym, pieczęciom i wszystkim,
co może być najcenniejsze”…

