
    Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu  
w stajni,      ubóstwie  i chłodzie.                                           

Uzupełnij:  1. „Oto Ja  … Pańska” 2. Maryja, aby pomagać Elżbiecie „wybrała się      
i …                z pośpiechem”  3. Weszła do domu Zachariasza i … Elżbietę  4.   Na 
dźwięk … Maryi  Elżbieta poczuła poruszenie swego dzieciątka 5. Elżbieta 
wiedziała, że poruszyło się ono  z …  6. „Niech Mi się stanie według twego …”.                 
7. Elżbieta powiedziała do Maryi: „Błogosławiony jest owoc Twojego …”                           

8. Elżbieta powiedziała do Maryi: „Błogosławiona jesteś między …”  9. Duch … napełnił 
Elżbietę  10.  Wszyscy wkrótce zasiądziemy przy … stole  11. Elżbieta zapytała „skądże 
mi to, że Matka … Pana przychodzi do mnie”  12. Dzieciątko Elżbiety  to przyszły  … 
Chrzciciel 13. Mężem Elżbiety był .... 
 

Dlaczego jest  Święto 
Bożego  Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się                  
w gwiazdę na niebie?       

Dlaczego śpiewamy kolędy?   
- Dlatego, żeby się uczyć  

miłości od Pana Jezusa.  
- Dlatego, żeby podawać 
sobie ręce. 

- Dlatego, żeby się  
uśmiechać do siebie.  

- Dlatego, żeby sobie  
przebaczać                 

- Żeby każda czarodziejka 
po trzydziestu latach nie 
stawała się czarownicą   

 

Ogromnie dużo uśmiechania i Świątecznego Darowania                               

- Bo Boży Czas Narodzin Pana  serca ku sobie ludzi skłania.                                     
- Więc … uśmiechamy się, Witamy…  i wszystkich Szczerze 
Pozdrawiamy . Dzielimy się też Opłatkami  by Bóg mógł Kochać w nas                                   

świat cały. 
Święty Józef był wychowywany jeszcze w duchu Starego Testamentu, czuł lęk przed 
Bogiem. Kiedy dowiedział się, że Bóg zawładnął Maryją, czuł się niegodny, by być z Nią 
razem. - Przypomina się święty Piotr, który po połowie ryb powiedział do Jezusa, że nie 

jest godny, by być z Nim razem. - Nieraz czujemy się niegodni, by przyjąć Komunie 
świętą, a przecież nikt z nas nie jest godzien, bo Komunia święta nie jest nagrodą za 
święte życie, tylko jest miłosierdziem, którego nie jesteśmy godni.  [x. Jan Twardowski

 MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie Świąt Bożego 

Narodzenia … i  aby nie zabrakło nam wiary w Chrystusa Zbawiciela … oraz o wolność 
wewnętrzną, Tę, która od Boga pochodzi i której nie potrafi odebrać żadna siła 
doczesna…  

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

 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. (Łk 1,38) 

   Łk 1,39-45                          

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 
miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,      
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro 
głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Ci od Pana”.                                            

Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby spełnić wolę Ojca. Wola Ojca była Jego 
pokarmem i tej woli był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Chrystus przez 
ofiarowanie ciała swego, uświęcił nas raz na zawsze, pojednał z Bogiem raz na zawsze. 
Usprawiedliwieni krwią Jezusa, mamy pokój z Bogiem raz na zawsze.. [Marek Ristau]. 

 Obfitości darów Bożej Dzieciny –  Słowa Wcielonego  na czas Świąt Bożego 
Narodzenia . Niech radość Narodzin Małego Dzieciątka Jezus opromieni Wasze 
serca  przy   sercu  Matki Bożej. Wyśpiewujmy kolędową radosną Pieśń Chwały 

 Ojciec Franciszek: Żyjmy jak Maryja ze wzrokiem zwróconym ku Bogu i bliźniemu

 Anioł nazywa ją „pełną łaski”. Jeśli jest pełna łaski, to znaczy, że Matka 
Boża jest wolna od zła, jest bez grzechu, Niepokalana. Na to pozdrowienie Maryja - 
jak mówi tekst - „zmieszała się” (Łk 1, 29). Jest nie tylko zaskoczona,                                  
ale i zmieszana. Otrzymywanie wielkich pozdrowień, zaszczytów i komplementów 
może czasem wzbudzić przechwalanie się i zarozumiałość. Pamiętajmy, że Jezus nie jest 
łagodny wobec tych, którzy wychodzą szukając pozdrowień na placach, pochlebstw, 
chcąc się pokazać (por. Łk 20, 46). Natomiast Maryja nie wywyższa się, lecz jest 
zaniepokojona, zamiast przyjemności odczuwa zdumienie. Pozdrowienie anioła zdaje się 
Ją przekraczać. Dlaczego? Bo wewnętrznie czuje się mała i ta małość,                               
ta pokora przyciąga spojrzenie Boga.   [Źródło: z Katechezy, 08.12.2021”].        

Św. Jan Paweł II  - ""«Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą ...» 

Modlę się, aby to błogosławieństwo spłynęło obficie na wszystkich Polaków i stale                                
im towarzyszyło; aby nadzieja i wzajemna miłość pozwoliły przezwyciężać wszelkie 
trudności i były źródłem prawdziwego szczęścia. … [17 XII 2003 — Audiencja generalna              
i życzenia świąteczne]                                                                        

Bł. Stefan Kardynał Wyszyński  – – Bóg w pieluszkach – to pełne przyznanie się                 

do człowieczeństwa i do wszystkich wiążących się z nim losów. [Kromka chleba, s. 94]. 

 

 

1 S  U   B  I  A x 

2 x P    Ł A x x x x 

3 P  Z   O  I  A x 

4 x x x x x G  O  U x 

5 x x R   O   I x x 

6 x x x x x S    A x 

7 x x x x x Ł   A x x 

8 N   W  A  T   I 
9 x x x x Ś W    Y x 

10 W  G   I  N  M x 

11 x x x x M O    O x 

12 x x x J  N x x x x x 

13 x Z  C  A  I   Z 
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 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                            
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie? -  Tajemnicę Nawiedzenia, trzeba rozpatrywać                                  

w kontekście późniejszych związków Jezusa i Jana Chrzciciela. W tym momencie…  
zetknęli się Oni ze sobą po raz pierwszy. Spotkanie to w wyraźny sposób ukazuje,                               
że misja i związek, który ich łączy, ma charakter nadprzyrodzony - A ja, czy planując 
jakieś działania, myślę o oczekiwaniach Boga, o Jego Prawie i sądach? …Czy traktuję 
poważnie naszego Boga? – czy tez  liczę się tylko ze swoimi zyskami czy stratami …? – 
Czy jestem skłonny (-a) traktować Jezusa i Kościół w porządku tylko czysto doczesnym? 
... – Czy mam świadomość, że tym samym, że nie uznaję Jezusa jako Pana i Zbawiciela. - 
Może moim ratunkiem jest znowu zaufać Słowu Pana,  umocnić swoją wiarę – może 
nawet znowu się o nią modlić … Prosić Boga o wiarę …  -  Być jak Maryja: - Bóg nie 
szczędził Jej prób i trudności, ale Ona dzielnie je przyjmowała, bo wierzyła, że Bóg jest  z 
Nią i że nic nie dzieje się bez Jego wiedzy i opieki. Uwierzyła, że „spełnią się Słowa 
powiedziane Jej od Pana”.  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce... Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Odnów nas, Boże, i daj 
nam zbawienie  (Ps 80)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  Powtarzaj                                   
w różnych porach dnia: Dziś się narodził  Chrystus Pan, Zbawiciel. (z Ps 96)  [wg ks. 

Mariusz Pohl. http://www.katolik.pl ].     

 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO   - 25 grudnia 2021r. 
W  (tę piękną, świąteczną i cichą noc Narodzenia Pańskiego) ten piękny, 
świąteczny dzień Narodzenia Pańskiego  - w imieniu wszystkich kapłanów 
– duszpasterzy naszej parafii, przyjmijcie Umiłowani Siostry i Bracia 
nasze serdeczne życzenia:  
Słowo – „Ono było na początku, Ono było u Boga i Bogiem było Słowo”.  
To Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, abyśmy życie mieli                        
w obfitości. Bóg nie jest głośny i krzykliwy, Bóg jest cichy i pokorny sercem! 
Przemawia najgłośniej w ciszy naszych serc! 
 Na Ołtarzach całego świata, na słowa kapłana, ponownie rodzi się                        
i staje się Ciałem, Najświętszym Ciałem Chrystusa, abyśmy Nim umocnieni 
mogli świadczyć o Nim, gdziekolwiek nas pośle. Jesteśmy przez Niego 
posłani, aby pokazywać światu radość i pokój, którego nikt inny dać nie 
może. -  Życzmy sobie nawzajem tej prawdziwej radości, miłości i pokoju! 
Niech one wypełniają nasze serca i promieniują na wszystkich: na nasze 
rodziny, miejsca pracy i wszędzie, gdzie będziemy.  
 Przez szacunek dla Słowa, ceńmy również i nasze słowa pamiętając, 
że słowa mogą ranić nieraz bardziej niż czyny. Prośmy Słowo Wcielone – 
Nowonarodzone Dziecię – aby zechciało obdarzać nas wszystkich 
potrzebnymi łaskami i Swoim błogosławieństwem w nadchodzącym roku! 
- Wam wszystkim życzymy radosnych i błogosławionych  
Świąt Narodzenia Pańskiego!   - 2.   Jutro, 26 grudnia – przypada święto 

Świętej Rodziny. W związku z tym, na każdej Mszy św. odbędzie się odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich. Serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków do 
wspólnej modlitwy! 

              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   
             IV Niedziela Adwentu - 19 Grudnia 2021r.   

                                 
1. Dzisiejsza niedziela to ostatnia niedziela Adwentu.                                                    
2. Jeszcze tylko do piątku zapraszamy na roraty. 24 grudnia rano o 6.30 ostatnie roraty. 

Msze św. w wigilię tylko o 6.30 i 7.30. Nie będzie Mszy św. o 18.00. Kancelaria parafialna 
popołudniu będzie nieczynna.                                                      
3. Kolejne spotkania dla kandydatów do Bierzmowania będą już po Nowym Roku.                           

W obecnym tygodniu przygotowujemy się indywidualnie do obchodów świąt Bożego 
Narodzenia pamiętając o roratach.                                                    
4. W piątek przeżywać będziemy najwspanialszy dla wszystkich wierzących dzień                                
i wieczór roku –  Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Zadbajmy o tradycyjną oprawę  

Wigilii: przed rozpoczęciem wieczerzy należy odczytać z Ewangelii św. Łukasza  fragment 
opisujący narodzenie Chrystusa, odmówić modlitwę „Ojcze nasz”,  odśpiewać kolędę,                        
a łamiąc się poświęconym chlebem, czyli opłatkiem, złóżmy sobie  życzenia. Zachowajmy 
postny charakter potraw i nie stawiajmy na  stole alkoholu!                                      
5. W Wigilię będzie o godz. 19.30 pierwsza Msza św. „Pasterska” dla starszych, 
samotnych i tych, którzy ze względu na późną porę nie mogliby uczestniczyć                          
o północy. Będzie to też możliwość zwiększenia liczby wiernych, którzy ze względu na 

obostrzenia nie zmieściliby się w kościele. Przypominamy, że jednorazowo może 
uczestniczyć 100 osób. „Pasterka” tradycyjnie będzie sprawowana również                                  
o północy. Poprzedzi ją o 23.30 nabożeństwo Słowa Bożego, które bezpośrednio 

przygotuje nas do uroczystej  Mszy św. o Narodzeniu Pańskim. W przypadku większej 
liczby wiernych niż 100 osób, pozostali mogą uczestniczyć we Mszy św., ale na zewnątrz 
z zachowaniem półtora metrowego odstępu między sobą. Będą włączone głośniki 
zewnętrzne. 

"W tym tygodniu, 14 grudnia 2021r. odeszła do Pana w wieku 94 lat śp. Anna Jeż - 
Mama Ks. Prałata Sylwestra Jeża, Dyrektora naszego Katolickiego Zespołu 
Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi. Pogrzeb odbył się w sobotę, 18 grudnia                                
w parafii Rososz. W naszym kościele będzie sprawowana Msza św. w m-c po śm.          
14 stycznia (piątek) o g. 18.00. Ks. Sylwestrowi składamy serdeczne i z serca 
płynące wyrazy współczucia, a dla Jego Mamy prosimy:              
"Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci!" 

6. W sam dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt, 26 grudnia (ndz), Msze św. 

będą według porządku niedzielnego.                                                                 
7. W niedzielę po Świętach, 26.12. przypada Święto Świętej Rodziny. Na Mszach św. 

będzie odnowienie przyrzeczeń ślubnych dla małżonków naszej parafii.                                
8.  Pod chórem można zaopatrzyć się w nasze parafialne kalendarze, świece i ozdoby 

świąteczne, a także tegoroczne sianko. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone 
na tzw. Fundusz liturgiczny z którego zakupujemy szaty liturgiczne czyli ornaty, komże, 
stroje dla ministrantów itp. Pod chórem można tez nabyć opłatki.   
 KALENDARIUM:                                                                              
24 XII – pt.    - Wigilia Narodzenia Pańskiego – Pasterka                             
25 XII – sb.   - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO                                               
26 XII – ndz.  –Święto Świętej Rodziny  

http://www.katolik.pl/

