Hasła: 1. Mojżesz wywyższył węża na … ”. 2. „Tak bowiem Bóg … świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał”. 3. „Potrzeba, by wywyższono Syna … aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne”. 4. „Bóg nie … swego Syna na świat po to, aby świat potępił”
5. Złe były … ludzi. 6. Przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki
do Ziemi Obiecanej, święty prorok i prawodawca. 7. „Sąd polega na tym, że … przyszło
na świat”. 8. Bóg posłał swego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego …
9. „Kto wierzy w Niego, nie podlega …”. 10. „Kto spełnia … prawdy, zbliża się
do światła”. 11. Kto się dopuszcza nieprawości nie zbliża się do światła, aby nie … jego
uczynków. 12. „Kto nie wierzy, już … potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego
Syna Bożego”. 13. W świetle widać czy nasze uczynki są … w prawdzie i w Bogu.
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i powiedział: „Mam kilku niewierzących kolegów, niewierzącego lekarza. Czy oni wszyscy
będą potępieni? – Wiemy, że z czasem przychodzi łaska nawrócenia, ale nie zawsze
śmierć przychodzi przed nawróceniem. Niepokój, jaki te słowa rodzą, pochodzi stąd, że po
swojemu dzielimy ludzi na wierzących i niewierzących. – Tymczasem w trzecim kanonie
mszy świętej w modlitwie za zmarłych modlimy się: „Panie, pamiętaj o tych, których wiarę
jedynie Ty znałeś”. To znaczy, że jest wiara ludzi, których my uznajemy za niewierzących,
a która widoczna jest tylko dla Boga. Kościół nie wymienia po imieniu żadnego
potępieńca. Mamy tylu świętych w litaniach, a o żadnym potępionym Kościół nie waży się
powiedzieć, dlatego jeden Bóg tylko zna wiarę ludzi. Święty Franciszek z Asyżu mówił,
że Judasz będzie zbawiony, bo słowa „lepiej by się człowiek nie narodził” świadczą o tym,
ile wycierpiał po zdradzie Jezusa i już na ziemi przeżył straszne piekło – i to nie oznacza,
że był potępiony. - Nie przesądzajmy, nie mówmy, że ktoś jest poza Bogiem. Bóg
x

x

pamięta o tych, których wiarę tylko On sam jeden zna. [J. Twardowski, W świetle
Ewangelii, 2005. s.308-310].

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za rekolekcjonistów, spowiedników, penitentów,
za wielkopostne dzieło nawrócenia i przemiany … Przyjrzę się mojemu wielkopostnemu
zaangażowaniu …
Kancelaria Parafialna

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

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

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego
wierzy, ma życie wieczne (J 3, 16) ;
J 3,14-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy,
miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega
potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na
świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie
zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane
w Bogu”.
Chrystus rzekł: Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy,
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A zatem, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne
i nie podlega potępieniu, nie ma już dla niego żadnego potępienia: jest tylko wielkie
zbawienie, darmo, z łaski Jego, nie z uczynków - aby wielka miłość Ojca, jaką nas
umiłował w Chrystusie, była naszą jedyną chlubą na wieki. Nie radujemy się z darów,
mocy i władzy, czegokolwiek, ale wyłącznie z tego, że imiona nasze zapisane są w niebie.
[Marek Ristau];

Papież Franciszek: Naród irakijski ma prawo, aby żyć w pokoju, ma prawo do
odzyskania należnej mu godności. Jego korzenie religijne i kulturowe liczą tysiące lat:
Mezopotamia jest kolebką cywilizacji; Bagdad był w historii miastem o pierwszorzędnym
znaczeniu, przez długi czas mieściła się w nim najbogatsza biblioteka świata… I co go
zniszczyło? Wojna. Wojna jest zawsze potworem, który na przestrzeni wieków
przekształca się i nadal pożera ludzkość. …. Reakcją na wojnę nie jest jednak kolejna
wojna. … lecz braterstwo. Jest to wyzwanie dla wielu regionów objętych konfliktem,
a w ostatecznym rachunku dla całego świata: braterstwo. Czy będziemy w stanie stworzyć
między sobą braterstwo, stworzyć między nami kulturę braci, czy też będziemy
kontynuowali logikę zapoczątkowaną przez Kaina, wojnę? Braterstwo. Przyjaźń. Dlatego
spotkaliśmy się i modliliśmy się razem, muzułmanie, i chrześcijanie, wraz
z przedstawicielami innych religii, w Ur, gdzie Abraham, około czterech tysięcy lat temu,
otrzymał Boże powołanie…. Nadzieja Abrahama i jego potomstwa wypełniła się
w tajemnicy, którą sprawowaliśmy, w Jezusie, Synu, którego Bóg Ojciec nie oszczędził,
ale dał Go dla zbawienia wszystkich; On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył
nam drogę do ziemi obiecanej, do nowego życia, gdzie ocierane są łzy, leczone rany
a bracia pojednani z sobą….Niech Bóg, który jest pokojem, obdarzy Irak, Bliski
Wschód i cały świat przyszłością braterstwa!
[z katechezy na podsumowanie wizyty w Iraku 11.03.2021];

• św. Jan Paweł II: - Syn Boży pierwszy
grzesznikami" (Rz 5, 8), nie żądając niczego
warunków a priori. W tym kontekście jakże nie
sprzyjającej odważnym, altruistycznym wyborom

nas umiłował "gdyśmy byli jeszcze
w zamian, nie narzucając żadnych
uznać Wielkiego Postu jako okazji
i praktykowaniu wielkoduszności?

[Orędzie na Wielki Post 2003].

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński - Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich

dzieci, nawet takich, które stoją plecami do Niego. (Kromka chleba, 2 marzec).
Adoracja Krzyża – przeżywamy Krzyż w naszym życiu wtedy, kiedy potrafimy
zjednoczyć się z Jezusem w czystości serca i świętości duszy, kiedy w cierpieniu nie
myślimy o sobie, ale o innych. - Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się
nad nami …
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go
dla ciebie Duch Święty; II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć tekst. Pytaj siebie:
"Co Bóg mówi do mnie?" – *IV Niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Radości –
Laetare, jest półmetkiem naszych przygotowań do Świąt Paschalnych. Dziś możemy
zreflektować nasze dotychczasowe wyrzeczenia wielkopostne, a także z radością spojrzeć
w niedaleką przyszłość, kiedy spotkamy się ze Zmartwychwstałym Panem. Chwilowa
„przerwa” od postu wyraża się w różowym kolorze szat liturgicznych, a także w tekstach
mszalnych, które zapraszają nas do głębokiej radości. Na czym jednak ma polegać
ta radość? Odpowiedzią może być perykopa Ewangelii według św. Jana. Nikodem, który
był bogatym i wykształconym dostojnikiem żydowskim, przychodzi do Jezusa
z najważniejszymi pytaniami o wiarę. We wcześniejszych wersetach nawiązuje się między
nimi dialog, który kończy się wprowadzaniem Nikodema w logikę Bożej miłości. Jezus
mówi o największej tajemnicy Bożego umiłowania człowieka. Liturgia Słowa, która
pokazuje nam Bożą troskę o człowieka, prowadzi nas do Krzyża, który jest uwieńczeniem
Bożej miłości. Słowa Jezusa do Nikodema objawiają zamysł Boga wobec człowieka. Krzyż
nie jest jedynie miejscem cierpienia, ale również zapowiedzią przyszłej chwały, w której
możemy już uczestniczyć przez wiarę, wyrażającą się w „uczynkach dokonanych
w światłości” (por. J 3,21). Niestety, nieraz wybieramy inaczej, trwając w ciemności. Jezus
zaprasza nas dziś do wejścia w Jego światło, które oświetla nasze błędy i grzechy.
Cieszmy się z tego, że ta światłość nie ma na celu osądzenia nas, ale nasze zbawienie.
Czy radujemy się z tak wielkiej miłości, jaką przez Jezusa Chrystusa dał nam Bóg?
- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce … Może ci w tym
pomóc modlitwa psalmu: Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali wspominając
Syjon ... (Ps 137,81-2). IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego
westchnienia Ducha … Powtarzaj w różnych porach dnia Chwała Tobie, Królu wieków
[z: Komentarza przygotowanego przez Jakuba Zinkowa kleryka IV roku WMSD w Warszawie].

Kalendarium: 19 marca - pt – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny - Ojcostwo św. Józefa jest zupełnie niecodzienne i niezwykłe. Narodzeniu
Jezusa i okresowi Jego dzieciństwa towarzyszyło wiele trudnych i niezrozumiałych
wydarzeń. … „W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać
wolę Ojca. Wola ta stała się Jego codziennym pokarmem ” [Ojciec Św. Franciszek]. W czasach, gdy ojcostwo jest coraz mniej dostrzegalne, św. Józef w cichości swojego
serca pokazuje, że nadal warto być ojcem. Możemy w jego sercu widzieć potrzebne
wskazówki i motywacje do walki o bycie prawdziwie ojcem, którego dzieci tak bardzo
potrzebują. [z: komentarzy Jakuba Zinkowa kleryka IV roku WMSD w Warszawie];
OGŁOSZENIA cd.: 10. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w parafii siostry felicjanki,
które podzielą się swoim zaangażowaniem w opiekę hospicyjną dla dzieci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14 marca 2021
1. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w związku z panującą epidemią:
ograniczona liczba uczestników nabożeństw w naszym kościele to 34 osoby. Przy wejściu
do świątyni jest płyn dezynfekcyjny, którym dezynfekujemy dłonie po wejściu kościoła.
W procesjach do Komunii św. bezwzględnie przestrzegamy zachowania odstępu jedni od
drugich co najmniej 1,5 m. Komunia św. rozdzielana jest „na rękę” pod ekranem rzutnika,
a do ust na środku przed ołtarzem. W sytuacji, kiedy jest tylko jedna osoba udzielająca
Komunii św. w pierwszej kolejności podchodzą osoby pragnące przyjąć Komunię św. na
rękę. Przestrzeganie tych zasad jest wyrazem miłości bliźniego: chronimy siebie i innych!
2. Naukami na dzisiejszych Mszach Św. rozpoczęliśmy nasze parafialne Rekolekcje
Wielkopostne. Przez poniedziałek, wtorek i środę nauki będą głoszone na Mszach św.
o g. 9.00, 18.00 i 19.30. Pół godziny przed każdą z tych Mszy św. będzie spowiedź św.
rekolekcyjna. Zakończenie Rekolekcji w środę. Nauki rekolekcyjne będą dostępne także
na naszej stronie internetowej. Dziś o g. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną naszego
O. Rekolekcjonisty. Zachęcamy do udziału.
3. W poniedziałek, wtorek i środę, w związku z rekolekcjami, kancelaria parafialna czynna
będzie tylko popołudniu w godz. 16.00 – 17.30.
4. Po każdej Mszy św. przed kościołem zbierane są ofiary do puszki przez Zespół Caritas
naszej parafii. Jest to zbiórka na paczki świąteczne dla biedniejszych od nas. Wesprzyjmy
potrzebujących swoim groszem, choćby najmniejszym. W tym roku nie zbieramy ze
względów sanitarnych produktów żywnościowych do kosza, więc te ofiary są jedynym
źródłem pomocy. Serdeczne „Bóg zapłać” za wsparcie!
5. Nabożeństwa Drogi Krzyż. w piątki-g.17.30 dla dzieci, a ogólna - po Mszy św. wieczorn.
6. W piątek Kościół przeżywa uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. W tym roku
jest to szczególny obchód, ponieważ w związku z trwającym Rokiem Św. Józefa, tego
dnia można uzyskać odpust zupełny za udział we Mszy św. ku czci św. Józefa.
Z racji przypad. Urocz. można spożywać pokarmy mięsne. W naszym dekanacie zostanie
uroczyście ogłoszone Archidiecezjalne Sanktuarium Św. Józefa przy parafii na Kole.
7. Przy filarze po prawej stronie kościoła jest wyłożony krzyż do adoracji na okres
Wielkiego Postu. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych
i adorować krzyż bez dotykania i całowania! Jedyna dopuszczalna forma oddania czci
krzyżowi to ukłon lub modlitwa przy ustawionym klęczniku. Tradycyjnie obok krzyża na
ścianie jest puszka na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. W intencji wszystkich
ofiarodawców na kwiaty sprawowana jest , jak co roku, Msza św. rezurekcyjna.
8. Pod chórem można nabyć świece - paschałki na stół wielkanocny. Świece są w cenie
12,-. Ofiary przeznaczone są na Fundusz Liturgiczny naszej parafii.
9. Przypominamy że trwa nabór do naszej Podstawowej Szkoły Katolickiej imienia ks.
Piotra Skargi, szkoła troszczy się nie tylko o rozwój intelektualny swoich uczniów poprzez
rozszerzony program nauczania przedmiotów podstawowych, a także języków obcych,
ale również dba o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, tak bardzo potrzebne
w dzisiejszych czasach. W dniu 20 marca szkoła organizuje dzień otwarty On-line,
a następnie od 13-ej do 17-ej można będzie obejrzeć szkołę i porozmawiać z Dyrekcją.
Poza szkołą Podstawową Katolicki Zespół Edukacyjny prowadzi dwa Publiczne
Przedszkola na Woli: jedno przy ulicy Rabsztyńskiej, drugie znajduje się przy ulicy
Dzielnej. - Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej wyżej
wymienionych placówek, odnośniki do stron internetowych znajdziemy także na stronie
naszej parafii.

