Pośród narodów głoście chwałę Pana (Ps 96)
Uzupełnij:
1. „Abyśmy … chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa”. 2. … na to wesele także Jezusa
i Jego uczniów 3. Słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli skąd … wino w stągwiach
4. Bóg … nas przez Ewangelię 5. Stało tam sześć … kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń
6. „Zróbcie … cokolwiek wam powie” 7. Kana, w której
odbywało się wesele 8. Na weselu w Kanie była też … Jezusa 9. Starosta weselny …
wody, która stała się winem 10. Jezus rzekł do sług: „… stągwie wodą” 11. Po weselu
Jezus, Matka
i uczniowie udali się do … 12. Taki to początek … uczynił Jezus
w Kanie Galilejskiej. 13. „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją …
gorsze”. 14. Jezus … swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie
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Cud na wesoło. Zapamiętali wielkie słowa Jezusa: „Pójdź za Mną”, uleczenia,
wskrzeszenia, ale cud w czasie wesela? – Tymczasem św. Jan pisał Ewangelię pod
koniec życia, kiedy był już starym człowiekiem i patrzył na wszystko z perspektywy wielu
lat, poprzez pryzmat swoich przemyśleń. Zrozumiał, że to, co było pozornie małym
wydarzeniem, było zapowiedzią najważniejszej sprawy. Za przyczyną Jezusa człowiek
ma zmienić się od wewnątrz. Każdy z nas jest czasem taką mętną wodą, ale trzeba się
przemienić w wino, które rodzi się i dojrzewa w pełni słońca ze szlachetnego owocu. –
W czasie zabawy w podskokach zdarzyło się coś bardzo mądrego, czego sens św. Jan
zrozumiał dopiero na starość.
[x Jan Twardowski].

Droga najlepsza dla wszystkich to: oddać się Chrystusowi przez ręce
Maryi. - Tak nauczał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
MOJE POSTANOWIENIE: zaufam dziś i na wieki Matce Bożej …
i pomodlę się o umocnienie wiary ... oraz pomodlę się za moje
Babcie i moich Dziadków i przedstawię Panu Bogu wszystkie moje
sprawy ufając Jego decyzjom …
Kancelaria Parafialna

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
[gazetka do użytku wewnętrznego Parafii]
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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

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. (2 Tes 2, 14)
J 2, 1-11
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do
Niego: "Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do
sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub
trzy miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc
zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana
młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się
napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie. –
Tylko narodzeni z Ducha i prowadzeni Duchem są dziećmi Bożymi. Jako dzieci Boże są
świątynią Ducha, który przejawia się w każdym dla wspólnego dobra. Całe bogactwo
darów Ducha jest dane ciału Chrystusa, którym jest Kościół Boży. Duch Święty rozdziela
swoje dary według swego uznania i zgodnie z swoją wolą. Jako wierzący w Chrystusa,
otrzymaliśmy nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas
Bóg łaskawie obdarzył... [Marek Ristau].

Ojciec Franciszek: -„ Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest par excellence imieniem
Boga, które wyraża Jego naturę nie na sposób okazjonalnego uczucia, ale jako siłę
obecną we wszystkim, co On czyni. Jest to siła i czułość razem. Dlatego możemy
powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma w sobie
zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15), ponieważ On
troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie
w Duchu Świętym.” (z Papieskiego orędzia na dzień chorego – dodane 4.01.2022];
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Jasna Góra była dla Prymasa Tysiąclecia:
"Sanktuarium zawierzenia i wielkiej nadziei" oraz: "Polską Kaną Przemiany" "Tutaj - rozstrzygały się trudności, tutaj przychodziły światła, tutaj rodziły się
zwycięstwa". [Ksiądz Prymas 5 VIII1974] ;
Św. Jan Paweł II - Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed
nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi
od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. "Wolność
nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" ... Do budowania, a nie do niszczenia.
[Z homilii w 600-lecie Sanktuarium na Jasnej Górze].

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie
Duch Święty: „Lekturę tej Ewangelii warto rozpocząć od końca: „Taki to początek znaków
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.” … - Cud w Kanie Galilejskiej był znakiem dla uczniów, a potem także dla
całego Kościoła. Znakiem, czyli czymś, co ma jakieś znaczenie i o czymś nas poucza.
Właśnie ta „dydaktyczna” zawartość jest najważniejsza. Jezus w dyskretny sposób,
pokazał swoim uczniom, że ma nadludzką moc i panowanie nad siłami natury. Dotąd znali
Go jako Nauczyciela o porywającym sposobie mówienia, jako rozmodlonego
i wrażliwego na potrzeby ludzkie Przyjaciela; teraz odkrywają, że Jezus może więcej.
Może, bo sam jest Kimś więcej. - To odkrycie było zarazem narodzeniem się ich wiary. Od
tej chwili wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, że ma powierzoną przez Boga misję
zbawienia, że to właśnie na Niego od wieków czekał lud Izraela. I oto ten Mesjasz jest tu,
na wyciągnięcie ręki, przy tym samym stole pije to samo wino, które osobiście swoim
wszechmocnym słowem stworzył z wody. Nie uczynił tego, aby się popisywać i robić
sensację, ani też nawet tylko po to, aby pomóc człowiekowi w potrzebie i uratować
nowożeńców przed wstydem. Uczynił to po to, aby obudzić w swoich uczniach wiarę.
- I ten sam zamiar towarzyszy Jezusowi do dziś. Najpierw jest wiara, a dopiero potem
różne ludzkie potrzeby i troski. Czy pamiętam o tym w moich modlitwach?
- Czy pamiętam, że najważniejsza jest wiara i moje bezwarunkowe zaufanie do Jezusa,
bez względu na to, czy nasza woda stanie się winem, czy też nadal pozostanie tylko
wodą… - Czy rozumiem, że to dzięki zaufaniu i posłuszeństwu sług, Chrystus mógł
zadziałać swoją mocą. Gdyby nie było wody, nie byłoby też wina… - Czy wzorem mojego
zaufania jest Maryja, Matka Jezusa i owi bezimienni słudzy?
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:
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród
wszystkich ludów (Ps 96)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała. (Ps 96)
[z: x M.Pohl, http://www.katolik.pl].
KALENDARIUM:
17. 01. – pn. - Wspomnienie Św. Antoniego, opata - (335 – 395) - ur. się w Egipcie
Po śmierci rodziców, kierując się wskazaniem Ewangelii, sprzedał ojcowiznę,
a pieniądze rozdał ubogim. Udał się na pustynię i tam oddał się pracy fizycznej, modlitwie
i uczynkom pokutnym. Jego żywot, spisany przez św. Atanazego, głosi, że Antoni musiał
znosić wiele jawnych ataków ze strony szatana, który go nękał, jawiąc mu się w różnych
postaciach…
21. 01. – pt. – wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy - (293 – ok.305)
W starożytności była jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży,
św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Poniosła
męczeńską śmierć na stadionie Domicjana. Na miejscu "świadectwa krwi" dzisiaj jest
Piazza Navona – jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu.
22. 01. – sb. - wsp. św. Wincentego Pallottiego, prezbitera – (1795 – 1850) - pracował
przez całe życie w Rzymie. Ukończył studia z podwójnym doktoratem. W latach 18191829 wykładał na uniwersytecie. W latach 1827-1840 był ojcem duchownym w wyższym
seminarium rzymskim. W 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela zwykła16 stycznia 2022r.
1. We wtorek rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Tegoroczny tydzień będzie przebiegał pod hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na
Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). Codziennie podczas Mszy św. wieczornych
będziemy się modlić i rozważać kolejne tematy. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Plan centralnych
nabożeństw w gablocie.

2. W piątek, 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka.
Już dziś wszystkim naszym Babciom i Dziadkom składamy serdeczne wyrazy
naszej wdzięczności i życzymy obfitości Bożych Łask, a nade wszystko wiele
zdrowia i miłości najbliższych.
3. W tym roku „wizyta duszpasterska”
przebiega inaczej niż w latach ubiegłych.
Jest możliwość zgłoszenia indywidualnej wizyty w pełnym reżimie sanitarnym. W tym celu należy
zgłosić się albo osobiście do któregoś z kapłanów po Mszy św. w zakrystii albo telefonicznie do
kancelarii parafialnej w celu uzgodnienia terminu.
Zapraszamy również na Msze św. tzw. „kolędowe” do kościoła dla mieszkańców wyznaczonych
ulic. Msze św. będą sprawowane od poniedziałku do środy o godz. 18.30 w intencjach
mieszkańców. Po Mszy św. dla chętnych
- możliwość spotkania z duszpasterzem
i indywidualnej rozmowy.

Rozkład ulic na specjalne Msze św. „kolędowe” w najbliższym tygodniu:
w poniedziałek – 17. 01. – ul. Ordona, Stańczyka i Al. Pr. Tysiąclecia 83A;
we wtorek
– 18.01 - ul. Kasprzaka 29 i 31A;
w środę
– 19.01 – ul. Kasprzaka 31B;
4. 22 stycznia 2022r. W sobotę w godz. od 10:00 do 12:00 lub od 12:00 do 14:00
zapraszamy wszystkich zainteresowanych szczególnie rodziców z dziećmi na DZIEŃ
OTWARTY w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.
W programie między innymi spotkanie z dyrekcja i nauczycielami, ekscytująca
podróż przez nasza szkołę, ciekawe zadania do wykonania na każdej ze stacji, występ
zespołu muzycznego i pokaz doświadczeń, darmowe warsztaty z robotyki o 12:00
i o 14:00. Obowiązują zapisy przez wiadomość na Facebooku lub pod numerem
telefonu 22-631-90-20. Zapraszamy serdecznie!
5. Pod chórem możemy zaopatrzyć się jeszcze w nasze kalendarze parafialne na ten rok. Znajdziemy
w nim wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia naszej wspólnoty m.in. terminy rekolekcji i wszystkich
świąt. Zachęcamy do nabycia.
6. Na stoliku pod chórem jest wyłożona parafialna ankieta synodalna. Zachęcamy wszystkich
Parafian o jej wypełnienie. Jest to nasza odpowiedź na zaproszenie Ojca Św. Franciszka. Mamy
szansę być bardziej odpowiedzialni za Kościół, którym wszyscy jesteśmy i wspólnie podążamy drogą
zbawienia. Można ją zabrać do domu, wypełnić i przynieść do kościoła w następną niedzielę.
Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do specjalnej skrzynki lub oddać w zakrystii albo
kancelarii.

Matka Boża jest pokorna i tryumfalna, i milcząca, i wspaniała… Maryja uprosiła pierwszy
cud w Kanie, mówią, że uprosi cud zjednoczenia chrześcijan i usunie dawne zadrażnienia.
– Zapytano małą dziewczynkę : - Jakie podobają ci się obrazy Matki Bożej? Odpowiedziała : Wszystkie ! – A jakie wezwania w litanii ?- Pytano dalej. – Wszystkie ! – A co jest dla ciebie
najbardziej wzruszającego w Matce Bożej ? – To, że trzyma na rękach Pana Jezusa. - Jezus,
którego podaje Matka Boża, jest Tym, który jednoczy chrześcijan.
Na weselu w Kanie spotykamy
się z Matką Bożą – nauczycielką modlitwy wstawienniczej. Nie prosi, nie dziękuje. Przedstawia
Jezusowi to, czego zabrakło. – Żebyśmy nie tylko prosili i dziękowali, ale przedstawiali Bogu to, co
nas boli, niepokoi, to z czym nie możemy sobie dać rady. On to wszystko przemieni.
[x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze 2005, s 301

