Uzupełnij: 1. „Ktokolwiek … się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”

2. Gdy
dopełnił się Jego czas wysłał przed sobą … 3. Jakub to jeden z … Chrystusa. 4. „Lisy
mają nory i ptaki powietrzne - …” 5. „Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata],
… udać się do Jerozolimy”. 6. Jezus z uczniami udali się do innego … 7. „Syn … nie ma
miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”. 8. Ty idź i głoś … Boże! 9. „Panie, chcę pójść
za Tobą, ale pozwól mi … pożegnać się z moimi w domu”! 10. Nie przyjęto Go w …
11. „Zostaw umarłym grzebanie ich …” 12. Bóg … do nas zaproszenie i cierpliwie czeka
na naszą odpowiedź 13. Ty masz słowa życia … 14. „Mów Panie, bo sługa Twój …”.
15. Bóg Ojciec, powołując nas do życia,… nas w przeróżne talenty.
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Bezdomny Nauczyciel zaprasza

bezdomnych uczniów, aby szli
za Nim. I wielu gorliwców idzie
za Nim. Porzucają wszystko,
ale po jakimś czasie nie myślą
już o norach, a o pięknych
mieszkaniach, nie
o gniazdach, a o wieżowcach,
by mieć piękniejszy widok na
świat. – Jak trudno nam jest
nie zagnieździć się w jednym
miejscu i odchodzić od
wartości doczesnych! Jak
trudno jest iść za bezdomnym
Nauczycielem,
będąc
samemu
bezdomnym.
–

Zauważamy,
że
wszyscy
pragniemy wartości
materialnych, ale –
O
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kiedy je posiądziemy – nudzą
nas, męczą, dławimy się nimi. Boimy się wartości duchowych, ale kiedy ich skosztujemy,
zasmakujemy w nich, coraz trudniej nam od nich odchodzić. – Pan Jezus nie powiedział, że
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mamy wyrzekać się mieszkań, wyrzekać się pamiątek rodzinnych. Uczył jeszcze
boleśniejszych rozstań, powiedział, że kto chce Go naśladować, ma wziąć krzyż na swoje
ramiona. Tym krzyżem są wciąż coraz boleśniejsze rozstania, które mają być w naszym
życiu. Już nie tylko mamy odchodzić od wartości doczesnych, od rozmaitych luksusów,
ale żegnać się ze swoimi siłami, młodością, nawet z życiem. Czeka nas tyle bolesnych
rozstań. – Boimy się bezdomności, tego, że nagle zostaniemy zupełnie sami, a właśnie
wtedy idziemy na spotkanie z samym Panem Jezusem. – Uciekamy przed bezdomnością,
a jednak Jezus wzywa nas i uczy ogołocenia się, aby być tylko razem z Nim. Twarda
mowa, a jednak tak dla nas istotna. Ewangelia święta nie obiecuje nam żadnych szczęść
na ziemi, przeciwnie – obiecuje życie nieraz ciężkie, trudne, ale w łączności z Jezusem
szczęśliwe, radosne, piękne. [x J. Twardowski, W świetle Ewang., s. 229].

… Ten kto idzie za Bogiem, nie powinien obciążać się balastem swojej przeszłości, dlatego,
że każda spowiedź święta zupełnie go oczyszcza – jest cudem odrodzenia… To, co było … jest
już objęte Skoro żyjemy, Bóg nam przebaczył. …
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę wyrzeczenia i wytrwałości, i za wszystkich,

których Pan Bóg stawia na mojej drodze …
Kancelaria Parafialna e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
[gazetka do użytku wewnętrznego Parafii]

Stanisława Biskupa Męczennika 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

Mów Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego (1Sm 3,9; J 6,68b)
Łk 9,51-62
Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy
i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał
do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy,
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się
do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą,
dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego
rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać
mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo
Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się
z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz
się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
…Widzimy tu, jaki był stosunek Pana Jezusa do ludzi traktujących Go jak wroga, a jaki
w odniesieniu do tych, którzy deklarowali swoją chęć pójścia za Nim. Gdy uczniowie
chcieli surowo potraktować mieszkańców samarytańskiej wioski, którzy odmówili przyjęcia
Jezusa … zostali surowo skarceni przez Pana Jezusa. Nie pozwolił ich ukarać …
a ludziom, którzy chcieli pójść za Nim, stawiał wymagania… - bo pójście za Jezusem
oznaczało zgodę na ciągłe bycie w drodze. … Konsekwencją decyzji zostania uczniem
Jezusa jest to, że odtąd już nic nie będzie takie samo. To, co było, minęło. Teraz ważne
jest tylko to, aby odkrywać, do czego Bóg nas w tej konkretnej sytuacji życiowej zaprasza
i konsekwentnie za tym, z Jego łaską, podążać. … Nagrodą za to jest On sam... [Teresa
Kołodziej, http://mateusz.pl/czytania/2022/20220626.html].

Ojciec św. Franciszek -

„Chrześcijanin, który osądza innych, jest obłudnikiem. Kiedy
widzimy, że ktoś dopuszcza się zła, powinniśmy mu okazać miłość, wyrozumiałość, modlić się
za niego, rozmawiać z nim, ale … Sąd należy do Boga, tylko do Niego! … Tym, co
uniemożliwia nam, w odróżnieniu od Boga, osądzanie bliźnich, jest brak miłosierdzia – … na
sądzie ostatecznym wszyscy będziemy chcieli, aby Pan Bóg potraktował nas życzliwie i zapomniał
nam wszystkie złe czyny. Jednakże, jeśli ty bez przerwy osądzasz innych, to i Pan Bóg potraktuje cię
[z Domu Św. Marty, 20 VI 2016].
w ten sam sposób –
- Teraz na umiłowanej i udręczonej Ukrainie
powrócono do dramatu Kaina i Abla; rozpętała się przemoc, która niszczy życie, przemoc
demoniczna, diabelska"… Chcemy, aby szybko spełniło się pokojowe proroctwo Izajasza:
„naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, a swe miecze przekują na lemiesze"…
Wszystko jednak wydaje się iść w przeciwnym kierunku: jedzenia jest mniej, a szczęk oręża
rośnie. "Historią rządzi model Kaina". Nie przestawajmy jednak modlić się, pościć, pomagać,
pracować po to, aby ścieżki pokoju znalazły miejsce w dżungli konfliktów… w jej obliczu
wierzący "są wezwani, by odpowiedzieć siłą modlitwy, konkretnymi aktami miłości, każdym
z audiencji dla katolickiej instytucji
chrześcijańskim środkiem, aby broń ustąpiła miejsca negocjacjom".[
Dzieła Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO),23.VI.2022];

Św. Jan Paweł II - Uroczyste wspomnienie apostołów Piotra i Pawła zachęca nas,
byśmy raz jeszcze udali się z duchową pielgrzymką do jerozolimskiego wieczernika
w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Drzwi były wówczas «zamknięte z obawy
przed Żydami» (J 20, 19). Zgromadzeni w nim apostołowie, już wcześniej głęboko
wstrząśnięci męką i śmiercią Mistrza, niepokoili się teraz napływającymi przez cały dzień
wiadomościami o pustym grobie. I nagle przez drzwi zamknięte wchodzi Jezus: «Pokój
wam! - mówi. - Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (...) Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane» (J 20, 21-23). [Msza św. w urocz. Św. Apostołów Piotra i Pawła. 29 VI 1998]
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński - Potęga Boga jest tak wielka, że potrafi On
obdzielić pełną miłością każdego człowieka.… (W: Kard. Stefan Wyszyński, Kromka chleba
– lipiec 31, Warszawa 2005.).

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I - Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla
ciebie Duch Święty. II - Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: Co Bóg mówi
do mnie ? I - Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby
dyktował Ją dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:
Co Bóg mówi do mnie ? – … - Kto przykłada rękę do pługa? - … Pługów wiele, ale życie
krótkie, trzeba więc wybrać tylko jeden. Po wyborze należy przyłożyć rękę i serce do
wybranego pługa i nie wolno oglądać się wstecz. Przychodzi wielka pokusa. Wydaje się
nam, że przy innym pługu jest łatwiej, piękniej, że tam więcej można zrobić. A tu
przestroga Chrystusa: Człowiek, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, „nie
nadaje się do królestwa Bożego”. Zapomniało o tym nasze pokolenia. Zawarli małżeństwo,
wybrali pług, a po trzech latach myślą o tym, czy nie należy go zmienić... Spotykamy
kapłanów, którzy rzucają pług kapłaństwa i zawierają małżeństwo... Spotykamy takich
zakonników, siostry zakonne... Ojciec, matka poczęli dziecko i nie chcąc podejmować
trudu wychowania porzucają je albo w gabinecie ginekologa, albo w domach dziecka...
To do nich odnoszą się słowa Jezusa o pługu. Każda ucieczka od odpowiedzialności jest
znakiem niedojrzałości człowieka. Sąd ostateczny będzie czasem objawienia porzuconych
pługów. Przy nich staną ci, którzy się oglądali wstecz. - Odkąd wybraliśmy pług
i zdecydowaliśmy o swym życiu, prośmy o łaskę wytrwania. Jest to jedna z największych
łask, jakie możemy otrzymać od Pana Boga. A dziś proszę was: „nie oglądajcie się
wstecz”. Zostańcie przy tym pługu, przy którym stoicie.
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach,
które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc
modlitwa: … Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza
(Ps 16) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia
Ducha, ukojenia w Bogu: Ty ścieżkę życia mi ukażesz (Ps 16) z: x E. Staniek, Kto przykłada
rękę do pługa?].
KALENDARIUM:
29 VI - śr. – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła –
Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest
„Opoką” i pierwszym wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu,
to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom. Piotr – mimo
ludzkiej słabości – przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał wyznanie
złożone pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, świadom
łaski, jakiej doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby przez niego „dopełniło
się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały”. Dziękujemy dzisiaj Bogu
za tych Bożych „szaleńców”, którzy bez wahania oddali życie za Chrystusa i dzięki którym
także my w Niego wierzymy. [J. Kruczek OP, „Oremus” VI 2008, s. 124].
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XIII Niedziela zwykła
26 CZERWCA 2022 r.

1. Jeszcze do czwartku zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
czerwcowych, które są o g. 17.30.
2. We wtorek, po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rycerzy Kolumba.
3. W środę Kościół obchodzi uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Wszyscy
wierni posługujący się dewocjonaliami poświęconymi przez Ojca Św. lub Biskupa
mogą w tym dniu zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dodatkowo
należy odmówić „Wierzę w Boga…”. O g. 18.00 będzie sprawowana Msza św.
w int. Ks. Pawła z okazji imienin.
4. Informujemy, że są już do nabycia nowe miesięczniki na miesiąc lipiec
i sierpień. Są wyłożone na regale z prasą katolicką przy ołtarzu św. Teresy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne ceny, gdyż niektóre wydania
są podwójne. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy. Od następnej niedzieli
nie będzie drukowana nasza gazetka parafialna. Zostanie wznowiona
po wakacjach.
5. W kruchcie kościoła, w ścianie, funkcjonuje puszka na ofiary na kwiaty do
ołtarza. Wdzięczni jesteśmy za składane tam wszelkie ofiary. „Bóg zapłać!”
6. Informujemy, że od jutra przez całe wakacje (do końca sierpnia) kancelaria
parafialna w poniedziałki będzie nieczynna. Interesantów zapraszamy od wtorku
do piątku, ale tylko w godzinach popołudniowych od 16.00 do 17.00.
Jednocześnie informujemy, że z sakramentu pokuty i pojednania w dni
powszednie będzie można korzystać 15 min. przed każdą Mszą św.
7. W najbliższym tygodniu przypada I piątek i I sobota m-ca. W piątek spowiedź
rano od 6.30 i popołudniu od 17.30. Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00.
W sobotę Msza św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30. Przypominamy, że w I soboty
wakacyjnych miesięcy nie ma różańca fatimskiego. Również w wakacje nie ma
adoracji w I czwartki m-ca. Zachęcamy do indywidualnej i częstej modlitwy
za Kościół św. i wszystkich kapłanów.
8.
Dzisiejsza
niedziela
jest
pierwszą
niedzielą
wakacyjną
naszych najmłodszych parafian. Apelujemy zatem do nich, a nade wszystko
do Rodziców: zadbajcie, Kochani, aby dać dobry przykład dzieciom.
Podczas wspólnych wakacji, czy wyjazdów, nie zaniedbujcie obowiązku
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Nawiedzajcie świątynie napotykane na
wypoczynkowych szlakach, pamiętając o odpowiednich strojach. Niech nie
będzie wakacji od Pana Boga!
9. Od następnej niedzieli nie ma Mszy św. o g. 12.30. Pozostałe Msze św. bez
zmian. Chrzty św. będą w II i IV niedziele m-ca na Mszy św. o g. 11oo.
10. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia, wiele radości i obfitości Bożych Łask.
Niech w nadchodzącym tygodniu i w całym naszym życiu, towarzyszy nam Boże
błogosławieństwo.
Niech nas wszystkich Pan błogosławi i strzeże!

