
- Zapraszamy na Roraty -                                        

Hasła:  1. Jan Chrzciciel głosił: Idzie za mną … ode mnie  2.  Jest to początek Ewangelii    

o Jezusie… 3. Jan … głosił chrzest nawrócenia  4. Wszyscy przyjmując  chrzest 
nawrócenia wyznawali swoje …  5. Wszyscy przyjmowali Chrzest Janowy w … Jordan            
6. … ścieżki  Panu  7. Paruzja to … przyjście Pana. 8. Przygotowany na przyjęcie                   
w swoim sercu Boga. 9. Wszyscy ludzie ujrzą … Boże.  10. Jan mówił, że nie jest godzien 
… rzemyka u sandałów Jezusa  11.  Jan żywił się … 12. Jan nosił  pas … około bioder              
13.  Przyjście Pana niesie … udręczonym  14. Przychodzili po chrzest wszyscy 
mieszkańcy … 15. Jan żywił się też miodem … 16. Ciągnęła do Jana cała Judzka …             
17. Jan Chrzciciel to „Głos … na pustyni”. 

Słowa: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie” 
można tak rozumieć: 
chociaż idę pierwszy – 
nie ja jestem ważny, 
tylko On.  – Kiedy 
myślimy tylko o sobie,              
o swoich ambicjach-
zmartwieniach  - 
zasłaniamy Jezusa. -   
Upaść do Jego stóp -  
tak się zaczyna historia 
nawrócenia.                   
*** - Można wzmacniać 
rozum, zdrowie i ducha: 
Kiedy uczymy się  - 
wzmacniamy rozum. 
Kiedy wchodzimy do 
ogrodu, oddychamy 
świeżym powietrzem - 
wzmacniamy zdrowie. - 
Kiedy modlimy się  - 

wzmacniamy ducha [x.Jan Twardowski]                                                                    
Kiedy się modlisz… - masz nad sobą twarz Boga – uważnie zasłuchaną w każdą twoją 
myśl, w każde słówko, a nawet tęsknotę;  - a Maryja siada obok … - z uchem przy twoim 
sercu i przy twoich ustach, by nawet usłyszeć łzę, której ty się wstydzisz … - lepiej niż 
mama słucha, lepiej niż mama widzi …  - Więc wyszepcz Jej to wszystko do serdecznego 
ucha …  [Brat T. Ruciński].  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie (Ps 85);  
Od wieków przekazywane są LEGENDY związane ze św. Mikołajem, który słynął                        
z wielkiej dobroci: Pewien mieszkaniec Patary stracił swój majątek i nie mógł zapewnić 
posagu swoim trzem córkom … - Gdy św. Mikołaj o tym usłyszał, nocą zakradł się do 
domu tego człowieka i zostawił trzy mieszki wypełnione złotem. Trzy dziewczęta dzięki 
temu mogły wyjść za mąż. - Św. Mikołaj pojawił się również przed marynarzami, którzy nie 
mogli dopłynąć do wybrzeży Lycji, ponieważ rozpętała się straszna nawałnica                               
i doprowadził ich bezpiecznie do brzegu.  MOJE POSTANOWIENIE: zrezygnuję (choć 

trochę) z oglądania telewizji i gier  i postaram się  potraktować poważnie nawoływanie            
św Jana już teraz…  

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] 

 
 
 
 
 
 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże. (Łk 3,4.6)  Mk 1,1-8                    

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane                   
u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje 
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu 
prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając 
/przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I 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.                                             

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud”. Współczujące spojrzenie nie pozwala nam dłużej 
milczeć. Nadzieja nie jest naszą własnością. Nikt, kto widzi i słyszy, nie może pozostać 
bezczynnym obserwatorem. Początkiem Ewangelii jest „głos wołającego na pustyni”. 
Trzeba wołać, bo znękany świat przestał czekać, bo już się niczego nie spodziewa.                
W środku bogatego świata człowiek doświadcza jałowej ziemi pustyni. Kto go pocieszy? 
[W.  Czwichocki OP, „Oremus” XII 2008, s. 36];  

 

Papież Franciszek:  …-   Rozpoczęty adwent wymaga postawy czujności i uwagi, 

bo w ten sposób można dostrzec cierpienie i potrzeby innych oraz sprzeciwić się 
„obojętności i okrucieństwu” świata. … - Osoba, która jest uważna, „we wrzawie 
świata” nie ulega powierzchowności i nie jest roztargniona, ale żyje troszcząc się o 
innych. Z taką postawą zdajemy sobie sprawę z łez i potrzeb bliźnich … – Uważna 
osoba zwraca się też do świata, starając się sprzeciwić obojętności i okrucieństwu, 
jakie są w nim obecne i raduje się skarbami piękna, które także istnieją i których 
trzeba strzec – To jest spojrzenie pełne zrozumienia, by dostrzec zarówno 
nieszczęścia i ubóstwo jednostek oraz społeczeństwa, jak i bogactwo ukryte w 
drobiazgach każdego dnia, tam, gdzie Pan wskazał nam miejsce …– Osoba czujna 
i uważna nie ulega zniechęceniu, brakowi nadziei, rozczarowaniu, a jednocześnie 
odrzuca „próżność, jaka rozlewa się na świecie”.  [Anioł Pański, 03grudnia 2017]     

Św. Jan Paweł II „Głosząc słowo Boże, Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej                

jej prawdziwą tożsamość, to, czym ona jest i czym powinna być wedle zamysłu Pana”. 
[Posyn. adhort. apost. Familiaris consortio].                                                                             

Stefan Kardynał Wyszyński     - Cały świat domaga się dziś coraz większej wrażliwości 

na człowieka, może dlatego, że ta wrażliwość zanika. [z: Kromka Chleba s.88].         

  1 x M  C  I  J   Y x 

  2 x x C H   S  U   E 
  3 x C  R  C  C   L x 

  4 x G  Z  C  Y x x x x 

  5 x R  E  E x x x x x x 

  6 P   S  U  C  E x x 

  7 P  W T  R  E x x x x 

  8 x x x N  W  Ó  O  Y 
  9 x Z  A   E   E x x 

10 R   W  Ą   Ć x x x 

11 S   R  Ń   Ą x x x 

12 x S  Ó  Z   Y x x x 

13 x P  C  E  Z  N  E 
14 x x J E  O  O  I  Y 
15 L   N  M x x x x x x 

16 K   I  A x x x x x x 

17 W   A  Ą  E  O x x 

Św. 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                                   

e-mail: swstanislaw_bm@o2.pl      http://www.stanislaw-bm.pl/       
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Kontempluj 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 - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  -
Słuchając wezwania Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego” – czy mam odwagę postawić pytanie o sens mojego życia? - Czy jest mi on 

znany? – Czy  wiem, w jaki sposób mogę wykorzystać w pełni dzień dzisiejszy? – Jeżeli 
tak, to czy  dziękuję Bogu za tak wielkie łaski? -  Bo to chyba znaczy, że już uczestniczę 
w „przygotowaniu drogi Panu i w prostowaniu ścieżek dla Niego”. - Czy obejmuję swoją 
modlitwą tych, którzy jeszcze nie dostrzegają sensu tej pracy, aby ich wiara wzrastała na 
tyle, by ten sens dostrzegli. Ale może ja też  nie dostrzegam sensu dzisiejszego dnia? -         
a może nawet sensu życia? – Czy mam świadomość, że to już najwyższa pora, aby 
zacząć wołać w stronę Boga, by wyzwolił mnie z tych ciemności i zesłał światło, choćby       
w nikłym płomyku roratniej świecy… Obym w jego blasku dostrzegł(a)  bezsens grzechu                    
i sens ewangelicznej drogi życia. -  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 Psalmem: Będę słuchał tego, co mówi Pan 
Bóg: oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. (Ps 85)                                                      

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan sam obdarzy szczęściem,                    

a nasza ziemia wyda swój owoc. (Ps 85)  [Ks. Edward Staniek]                      

Miłość do Matki Najświętszej w naszym życiu wyraża się w różnych formach, 

między innymi w Różańcu świętym. Poprzez wyrażenie każdej tajemnicy Matka 
Najświętsza uczy nas wnikać w życie swojego Syna. W ten sposób możemy 

przeżywać życie Jezusa, Maryi i Józefa.                                                                             
Mówimy adwent i myślimy – czas smutny - Tymczasem adwent jest czasem radości                        
i nadziei. To słowo oznacza „przyjście”, właśnie przyjście, a nie beznadziejne czekanie. 

- Początkowo słowem tym oznaczano samo święto Bożego Narodzenia. Dopiero od IV 

wieku nazwę tę nadano okresowi czterech tygodni przed Bożym Narodzeniem. Ma to być 
czas przygotowania na przyjście Chrystusa, Boga, który jako człowiek przed dwoma 
tysiącami lat wkroczył w czas i historię człowieka. Przyszedł nie dlatego, że nie bardzo 
miał co robić w niebie, nawet nie po to, by dać przykład ludzkiego i jednocześnie świętego 
życia. Przyszedł z potrzeby serca przepełnionego miłością do świata, nie aby ten świat 
sądzić, lecz żeby go zbawić. Okres adwentu jest początkiem roku kościelnego, który 

w dwunastomiesięcznym cyklu przedstawia dzieje zbawienia. Adwent jest symbolem całej 
epoki w dziejach ludzkości, kiedy oczekiwano Mesjasza - Odkupiciela. …[A. Orsini] 
KALENDARIUM:   - 13. XII. – śr. – Wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy – (III/IV w.), ur.                       

w szlacheckiej rodzinie na Sycylii, pragnęła radykalnego pójścia za Chrystusem drogą dziewictwa. 
Poniosła wysoką cenę tej decyzji – młodzieniec, któremu wcześniej była obiecana, wydał ją przez 
zemstę w ręce prześladowców chrześcijan. Łucja w prostocie przyjmowała wszystko, do czego 
przeznaczył ją Bóg. Mężnie stawiła czoło cierpieniu i śmierci, do końca wierna Jezusowi i łasce 
chrztu                            - 14. XII. – czw. – Wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 

– (1542-1591) nie tylko uwierzył i poszedł drogą wiary, ale też poznał tę drogę i opisał ją 
bardzo wnikliwie. Jego dzieła, stanowią wyjątkową syntezę wiedzy o rozwoju życia 
duchowego… - Reforma zakonu karmelitańskiego, podjęta wspólnie z Teresą z Avili, 
przysporzyła mu wielu wrogów i cierpień. Dało mu to niezwykłe poznanie spraw Bożych                              
i rozpaliło „żywym płomieniem miłości”. Taka decyzja czeka także nas, by ją podjąć 
odważnie i z miłością, mówiąc: „Idę, Panie”, powierzmy się dzisiejszemu patronow  
[x M. Jedliczka, „Oremus” XII  2004, s. 67 i 70];                      
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.                        II – a Niedziela Adwentu 

1. Dzisiejszego  dnia,  jak  w  każdą II Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce modli się                              

i pomaga Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. przed kościołem jest prowadzona 
zbiórka ofiar do puszki na ten cel.  „Bóg zapłać” za  wsparcie, solidarność i okazaną 
pomoc! Zbiórka na cele Caritas będzie w następną niedzielę. 
2. Już tydzień Adwentu za nami. Tym samym pierwszy tydzień „Rorat”. Roraty                              

są codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Przypominamy, że Msze roratnie                      
we wtorki i czwartki są z udziałem  naszych  parafialnych szkół  i  w  te  dni  po Mszy 
zapraszamy wszystkie na dzieci  na wspólną agapę (śniadanie) do Szkoły. 
3. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. rozpoczniemy   Rekolekcje Adwentowe, 

nasze bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Rekolekcje potrwają 
do środy włącznie. Każdego dnia będą nauki rekolekcyjne: o g. 9.00 ( dorośli ) i 18.00 dla 
dorosłych i młodzieży.  Spowiedź św. :  od poniedziałku do środy od godz. 8.30 i po 
południu od 17.30. Już dziś prosimy Was, Kochani, o modlitwę w intencji                                         
O. Rekolekcjonisty oraz o jak najlepsze owoce rekolekcji dla nas wszystkich. Rekolekcje 
będzie głosił O. Karol Lipiński, oblat – proboszcz parafii św. Stanisława BM w Wierszynie 
na Syberii. 
4. W grudniu nie będzie spotkania młodzieży przed bierzmowaniem. Kandydaci 

obowiązkowo biorą udział w rekolekcjach adwentowych. 
5. Pod chórem można nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w ramach Wigilijnego 

Dzieła Pomocy Dzieciom. Niech w naszej parafii na każdym wigilijnym stole zapłonie 
świeca – widoczny znak, że jesteśmy jedną Bożą rodziną, która troszczy się o biedne 
dzieci. Również pod chórem można zaopatrzyć się w opłatki. W tygodniu opłatki można 
nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
6. Przy bocznym ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary serca dla ubogich    

na świąteczne paczki. Bóg zapłać za wszelką pomoc! 
7. Czas Adwentu to okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale również okres 

wizyt duszpasterskich, tzw. „Kolędy”. Przypominamy,  że  głównym i  najważniejszym  
elementem wizyty duszpasterskiej jest wspólna modlitwa całej rodziny o błogosławieństwo 
dla domu pod przewodnictwem duszpasterza.  Przeżywajmy z radością ten święty czas 
wizyt kapłanów w naszych rodzinach! 
8. Kolęda w najbliższym tygodniu ;     jutro, 11.XII – ul. Zegadłowicza 1, Brylowska 2, 4, 

8A, Sławińska 2A,4 i 6; -  we wtorek, 12.XII. – ul. Brylowska 35, Kasprzaka 23A  
i Krzyżanowskiego 34, 36, 42, 44, 46, 46A i 48;                                                 
- w środę, 13.XII – ul. Kasprzaka 24A i Płocka 2B, 2C, 3, 5, 5B, 7, 7A i 11;                                        
- w czwartek, 14.XII – ul. Płocka 4;  - w piątek, 15.XII – ul. Płocka 8.                                                           
W następnym tygodniu  ze względu na rekolekcje kolędy nie będzie. Dalszy ciąg kolędy 
po Nowym Roku. 
Tradycyjnie prosimy uprzejmie naszych Parafian z wyżej wymienionych bloków,                                      
a obecnych na Mszy św., o zabranie do rozwieszenia zawiadomień o kolędzie na swoich 
blokach, bo później słuchamy pretensji o braku informacji  Zawiadomienia są do odbioru       
w zakrystii. 
       Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną pomoc! 
       Kolęda trwa od godz. 16.30 do 21.00 ! 
Bóg zna ludzkie serce. … Nie przestaje zatem pukać do naszych drzwi, by zostać 
przyjęty. Daje czas ludzkości, by wszyscy mogli Go poznać.   


