
Hasła: 1. „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie … Panu”.  2.   Symeon, był             
to człowiek ...  3.  Duch Święty objawił Symeonowi, że nie ujrzy …  aż zobaczy Mesjasza                
4.  Rodzice mieli  złożyć w ofierze  dwa młode …  5. Symeon, za natchnieniem Ducha 
Świętego przyszedł tego dnia do ...  6. „Moje oczy ujrzały Twoje … któreś przygotował 

wobec wszystkich narodów” 7. Była tam również … Anna, córka Fanuela z pokolenia 
Asera  8.Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, Symeon wziął Je w objęcia i … Boga               
9. Symeon mówił: „Teraz, o … pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa”.  10. Symeon mówił: „Oto Ten … jest na upadek i na powstanie wielu 11. „Światło 
na …pogan  i chwałę ludu Twego, Izraela”  12. A gdy wypełnili wszystko według Prawa 
Pańskiego, wrócili  do … 13. Słowo Chrystusa niech przebywa w nas z całym … 

Najświętsza Rodzina – 
rodzina najbliższa Bogu. 
Chyba tak ją można 
najprościej nazwać… 
Czy jednak  nie wzrusza 
nas, że do tej niezwykłej 
tajemnicy – tajemnicy 
rodziny zjednoczonej             
z Bogiem – przybliża            
to, co zwykłe… Kiedy 
Najświętsza Rodzina żyła 
na ziemi … była jedną            
z wielu. Tyle zwykłych 
rzeczy łączy nas                       
z  Najświętszą Rodziną. 
Dom, stół, chleb, mleko 
… wszelkie troski dnia 

powszedniego. To co  najbardziej zwykłe, przyjęte z myślą o Bogu – zbliża nas                        
do tajemnicy rodziny zjednoczonej z Bogiem. [J.Twardowski, W świetle Ewangelii].        

  Żyjmy na wzór Rodziny z Nazaretu, pokornie 

     wsłuchując się w Głos Boga i pełniąc Jego wolę. 
KALENDARIUM:                                                      
01.  01. – pn.  – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi 
02. 01.– wt. – Wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu                                         
03. 01.  –  śr.  - Wsp. Najświętszego imienia Jezus                                                               
06. 01.  –  sb.  -  Uroczystość Objawienia Pańskiego - Bóg nam się objawił. Próbujemy 

siebie odnaleźć w postaciach tych, którzy zostali przywołani z daleka. Możemy czuć się 
wybrańcami: przyciągnął nas do siebie Bóg, który pragnie dzielić z nami nasz los. 
…Trzeba się tym ucieszyć i na nowo przeżyć zachwyt nad dobrocią Boga. Autentyczne 
przeżycie spotkania z Jezusem sprawia, że nic nie pozostaje takie samo: inną drogą, pełni 
Ducha, wracamy do swoich spraw. [x J. Januszewski, „Oremus” 06.01.2009];                  
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o aby nie zabrakło nam wiary w Chrystusa 

Zbawiciela …- Panie, pomóż mi być takim jak Ty, obdarz mnie łaską czułości                           
w najtrudniejszych okolicznościach życia, daj mi łaskę łagodności  w każdym konflikcie”…  
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 Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech w was 

przebywa z całym swym bogactwem. (Kol 3,15-16)                              

Łk 2,22-40 - Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 

Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć            
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, 
że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha 
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan           
i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją 
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini 
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok 
życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 
oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 
wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. To niby takie oczywiste: 
pobraliśmy się i teraz jesteśmy rodziną. Niekiedy dość szybko okazuje się, że to,                     
co wydawało się tak proste, nie przychodzi z łatwością. Kiedy zrezygnować ze swojego 
zdania, a kiedy przy nim trwać? Co robić, kiedy zupełnie nie wiemy, co będzie dobre? 
Pewnie potrzeba czasu i umiejętności pokornego słuchania, żeby jak św. Józef mieć                 
w sobie odwagę i gotowość do nieprzewidzianych zmian. On po prostu „wstał, wziął 
Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu”. [W. Czwichocki OP, „Oremus” XII 2008, s. 127].

 Franciszek :  W Dzieciątku z Betlejem Bóg wychodzi nam na spotkanie, aby nas uczynić 
czynnymi twórcami otaczającego nas życia. Daje nam siebie, abyśmy Go wzięli w 
ramiona, abyśmy Go unieśli w górę i uściskali. W Nim bowiem nie obawiamy się brać 
w ramiona, podnosić i uściskać spragnionego, obcego, nagiego, chorego, więźnia 
(por. Mt 25, 35-36). „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.               
W tym Dziecięciu Bóg zaprasza nas do wzięcia odpowiedzialności za nadzieję. Zaprasza 
nas, abyśmy stali się strażnikami dla wielu, którzy legli pod ciężarem przygnębienia, 
rodzącego się w wyniku znalezienia tylu zamkniętych drzwi. W tym Dziecięciu Bóg czyni 
nas czynnymi uczestnikami swojej gościnności … [24 XII 2017, Watykan];   

 

1 x x P  Ś  I  C   E 
2 S  R  W  E  L   Y 
3 x x Ś  I  R  I x x x 

4 x G   Ę   E x x x x 

5 Ś  I  T   I x x x x 

6 x x Z  A  I  N  E x 

7 x x x P R  R  K   I 
8 B  O  O  Ł  W  Ł x 

9 x W   D  O x x x x x 

10 P  Z  Z  A  Z   Y 
11 x O   I  C  N  E x 

12 x x x x N  Z    T U 
13 x B   A  T   M x x 
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Św. Jan Paweł II -  Ludzkość…przynaglana przez łaskę, wciąż się dźwiga,                   

a prowadzona mocą odkupienia, idzie ku dobru. Idzie ku Chrystusowi zgodnie              
z zamysłem Boga Ojca…. 
W Jego Imię rozpoczynamy ten nowy rok. Niech Maryja wyjedna nam, byśmy byli Jego 
wiernymi uczniami, byśmy słowami i czynami oddawali Mu chwałę i cześć przez wszystkie 
wieki wieków. [Msza św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 1 I 1999.]             

Stefan Kardynał Wyszyński – Bóg w pieluszkach – to pełne przyznanie się do 

człowieczeństwa i do wszystkich wiążących się z nim losów. [Kromka chleba, s. 94]. 
Niezwykły Pan Bóg, czasem tak mały, że można Go zawinąć w chustę i uciec razem 
przez granicę do Egiptu. Można się dziwić Panem Bogiem, bo od zadziwienia Nim, 
światem, naszym życiem, zaczyna się wiara każdego z nas.  [x. Jan Twardowski]         
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;  I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu,  
kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch Święty. 16) 
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  -    
Szczęśliwa Rodzina: młoda Matka, jej mąż i maleńkie Dziecię w ich kochających rękach. 
To nic, że … ubogo … są szczęśliwi, bo tworzą kochającą się Rodzinę. Nikt z nich nie jest 
samotny. Każdy jest potrzebny; Maryja Dziecku i mężowi; Józef żonie i Jezusowi,                               
a Niemowlę Matce i Józefowi. Oto sekret rodzinnego szczęścia. Każdy jest autentycznie 
potrzebny pozostałym członkom wspólnoty rodzinnej. … Tajemnica ich szczęścia ukryta 
jest we wnętrzu serc, w ich wzajemnej miłości …. Dziecko otwiera rodzinę ku przyszłości. 
Jest żywą nadzieją całej rodziny. Rodzice wychowujący dziecko mają zawsze na uwadze 
lepszy świat aniżeli ten, w którym sami żyją...  – Czy można znaleźć coś równie ważnego 
jak rodzina? - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce … Może ci 

w tym pomóc modlitwa psalmu: Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność 
Jeruzalem przez całe swe życie. (Ps 128)  IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                        

To czas bezsłownego westchnienia Ducha … Powtarzaj w różnych porach dnia 
Błogosławiony, kto się boi Pana (Ps 128)  [z: Jan Twardowski, W świetle Ewangelii].       

  ŻYCZENIA NOWOROCZNE DUSZPASTERZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM     .     

.            UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - 1 stycznia 2018r. – NOWY ROK 

Nowy rok każdorazowo wzbudza w nas uczucie niepewności, ale również nadzieję, że będzie                       
on lepszy od poprzedniego. Nadzieję tę często wyrażamy w życzeniach noworocznych. Pozwólcie, 
Najmilsi, że na progu Nowego Roku Pańskiego 2018 w imieniu własnym i wszystkich kapłanów 
pracujących w tutejszej Parafii, od ołtarza Chrystusowego złożę Wam życzenia:  
  

- Niech Chrystus Pan, Wczoraj i Dziś, Początek i Koniec, do którego należy czas i wieczność, 
błogosławi każdej i każdemu z Was i waszym Rodzinom,  

szczególnie dzieciom, młodzieży i wszystkim chorym;  
niech niesie umocnienie nadziei i wiary wszystkim strapionym i zalęknionym o swoje jutro; niech 

umacnia nas we wzajemnej miłości, abyśmy promieniowali nią na co dzień; niech obdarza nas 
swoimi łaskami z nieba, a wśród nich tak potrzebnym zdrowiem duszy i ciała oraz pokojem, 
byśmy żyli we wzajemnej zgodzie, szacunku, ciesząc się jednością naszych rodzin; niech Boża 

Rodzicielka wyprasza nam obfite Boże błogosławieństwo, a przemożne orędownictwo  
i wstawiennictwo naszych Świętych Patronów towarzyszy nam każdego dnia. Święta Boża 

Rodzicielka – nasza Elekcyjna Królowa – niech wyprasza u Syna Swego wszelkie łaski! Niech Pan 

umacnia nas, abyśmy szli i głosili Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie On nas pośle! 
Niech Pan nas błogosławi i strzeże przez wszystkie dni Nowego Roku! . 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
        NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY  -  31 grudnia 2017  
 
 

1. Kościół w dniu dzisiejszym kieruje nasze myśli do zacisza  
Nazaretańskiego Domu, gdzie wśród innych rodzin żyła Święta Rodzina – Jezus, Maryja                    
i Józef. Szczególnie dziś, kiedy to rodzina i jej główne cele są zagrożone, kiedy próbuje 

się inaczej definiować pojęcie rodziny i małżeństwa, zechciejmy pamiętać o wszystkich 
rodzinach, zwłaszcza naszej parafii, aby były azylem pokoju i wzajemnej miłości.  
 
2.   31 grudnia, to również ostatni dzień roku kalendarzowego. Zgromadzimy się dziś                        

na wieczornej Eucharystii, aby dziękować Dobremu Bogu za cały miniony rok, a także 
przeprosić za wszelkie nasze niedociągnięcia. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza św. ,                      
a po niej nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne przed wystawionym Najśw. 
Sakramentem zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. Tego dnia za publiczne 
odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy…” możemy zyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. Mimo naszego zabiegania znajdźmy czas, aby Bogu podziękować. 
 
3.  Jutro rozpoczniemy Nowy 2018 Rok. Msze święte według porządku niedzielnego.     
Jest to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju. 

Przypominamy, że 1 stycznia mamy obowiązek uczestniczenia w Mszy św. 
 
4.    Od wtorku wznawiamy wizytację duszpasterską rodzin parafii, zwaną „kolędą”                  

02.01.-  ul. Płocka 10, 12 i 14; w środę, 03.01.- ul. Skierniewicka 15, 17 i 19; w czwartek, 
04.01.- ul. Skierniewicka 1/7, 9, 11 i 13; w piątek – z racji I piątku – kolędy nie będzie.              
W następny poniedziałek, 08.01.- ul. Ludwiki 4 i ul. Szymczaka 1 i 2. 
 
5.   W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek m-ca. W czwartek o g. 15.00 

wystawieniem  N. Sakr. i Koronką do Mił. Bożego rozpocznie się adoracja w int. kapłanów, 
która potrwa do Mszy św. wieczornej.  - W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 
17.00 (dla dzieci) i 18.00. Spowiedź św. od 6.30 rano i popołudniu od 16.30. 
 
6. W najbliższą sobotę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli 
Trzech Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy św. obrzęd 

poświęcenia kredy i kadzidła, w które będzie można zaopatrzyć się przed Mszą św. Już po 
raz dziesiąty odbędzie się Orszak Trzech Króli w Warszawie.   Jego Eminencja Kardynał 

Kazimierz Nycz, Metropolita  Warszawski  zaprasza wszystkich wiernych z całymi 
rodzinami. Rozpoczęcie  o  godz. 12.00  na  Pl.  Zamkowym  (po Mszy św.                                      
w Archikatedrze o g.11.00) i przejście orszaku ulicami miasta do żłóbka                                           
na Pl. Piłsudskiego.   
Z racji uroczystości nie będzie tego dnia Mszy św. o Niep. Sercu Maryi,                                       
będzie tylko Różaniec Fatimski o g. 17.15. Zachęcamy jednak do Komunii Św. 
wynagradzającej. Kapłani odwiedzą swoich chorych z comiesięczną posługą w następną 
sobotę 13 stycznia. 
7. W następną niedzielę, 7 stycznia, o godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza św. 

dziękczynna od Zespołu „Caritas” w intencji wszystkich Ofiarodawców darów serca                                  
na paczki świąteczne dla ubogich rodzin naszej parafii. Zapraszamy na nią zarówno 
Darczyńców, jak i wszystkich Obdarowanych. 
 


