Wołali w … do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. (z: Ps 107)
Uzupełnij: 1. Jezus rozmawiał ze swoimi … 2. „Naraz zerwał się … wicher”. 3. „Wielki
prorok … między nami”. 4. „On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: …, ucisz się”.
5. „Wołali w … do Pana, a on uwolnił ich od trwogi” 6. „Bóg … lud swój” 7. „… się na
drugą stronę” 8. Czy jesteśmy dziećmi odwagi … z zaufania Bogu? 9. Gdy zapadł …
owego dnia – przeprawiali się na drugą stronę jeziora. 10. Jezus zapytał: „Czemu tak …
jesteście?”. 11. Jezus … spał w tyle … na wezgłowiu. 12. Miłość jest … od śmierci.
13. „Oni … się bardzo” 14. Jezus swoją śmiercią … już wszystko, co budzi w nas lęk.
15. „… nic Cię to nie obchodzi, że giniemy”?
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Jakże Pan Jezus musiał
być
wtedy
zmęczony.
Ilu interesantów musiało
Go wcześniej trudzić …
Może się przypomnieć
i nasze ludzkie zmęczenie
- wyczerpani podróżni
w nocnych pociągach,
babcie
zmęczone
gospodarstwem
zasypiające na kazaniu,
pielęgniarki ciągnięte za
rękaw z polowego łóżka
w
dyżurce,
strażacy
zerwani w środku nocy na
równe nogi – nasze biedne
zmęczenie, na które nieraz
tak narzekamy i widzimy
w nim samo nieszczęście.

U – Skoro jednak Pan

Jezus był tak ogromnie
zmęczony, uświęcił nasze ludzkie zmęczenie. Tym bardziej, że wyczerpany,
niedospany, nagle przebudzony – uspokoił burzę. - Można wciąż mówić o święcie
ludzkiego zmęczenia i o tych, którzy wyczerpani, ale mocni komunią świętą nagle
uspokajają wszystko dookoła. …

Czy Jezus w czasie pobytu na ziemi spał? Chyba więcej nie spał, niż spał. … Raz
jeden Marek zapisał, że zmęczony Jezus położył się na dnie łodzi i zasnął, ale
natychmiast obudził Go przyszły pierwszy papież. Kiedy więc spał? – Święta
Tereska od Dzieciątka Jezus w Dziejach Duszy pisze, że Jezus jest stale gotowy
przyjść z pomocą. Stale gotowy ukazać swoją potęgę. Nawet kiedy śpi – czuwa.
Niewidzialny Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY
JESTEM” (Wj 3, 14). Bóg jest ciągłym trwaniem, czuwaniem, obecnością. Choćby nam
się wydawało, że Go nie ma lub śpi – On wciąż jest. [x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 134
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za tych, którzy w tym czasie
i 135].
na „jeziorze” życia zmagają się z przeciwnym wiatrem i wysokimi falami, aby oprócz
własnego wysiłku nie zapomnieli wezwać na pomoc Pana Jezusa …
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

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój (Łk 7, 16);
Mk 4, 35-41
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: "Przeprawmy się na
drugą stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie
płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się
napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do
Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On, powstawszy, zgromił
wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się
bardzo i mówili między sobą: "Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu
posłuszne?"
Jezus - po wyborze Dwunastu – wie, że trzeba ich formować. Ich i wszystkich innych,
którzy zaczynają za Nim iść. Dlatego czwarty rozdział Ewangelii wg św. Marka to ważne
przypowieści: o siewcy, lampie, ziarnku gorczycy. Aby zrozumiano, czym jest słowo, które
do nich kieruje, i jak rodzi się Królestwo Boże. A potem chwila prawdy, kiedy uczniowie
mają się przeprawić na drugą stronę jeziora Genezaret. Przychodzi burza na jeziorze,
a Jezus śpi. Jego spokój jednak nie udziela się uczniom, nie daje poczucia
bezpieczeństwa. Odwrotnie – budzą Go z wyrzutem: nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?
Niewiele wciąż rozumieją, albo nic, z tego, co Jezus do nich mówił. Ucisza więc burzę i
zadaje pytanie w tym rozdziale najważniejsze: Czemu się boicie? Odsłania ich brak wiary.
A dla nas? Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne ? [Komentarz
przyg. przez Radosława Molendę];

• Papież Franciszek – … „Jezus modli się zatem w decydujących godzinach swojej
męki i śmierci. Wraz ze zmartwychwstaniem Ojciec wysłucha Jego modlitwy.
Modlitwa Jezusa jest intensywna. … Staje się też wzorem naszej modlitwy. Jezus
modlił się za wszystkich, także za mnie, za każdego z was. Każdy z nas może
powiedzieć Jezus na krzyżu modlił się za mnie. Jezus może powiedzieć każdemu z nas.
„Modliłem się za ciebie …”. Nawet w najbardziej bolesnych z naszych cierpień nigdy nie
jesteśmy sami. Modlitwa Jezusa jest z nami. „Ojcze, oto słuchamy tych słów: «Jezus modli
się za nas». - Tak – stale za nas się modli, aby Jego słowo pomogło nam iść naprzód,
abyśmy mogli znieść słońce”. Modli się za nas i to wydaje mi się najpiękniejsze, o czym
trzeba przypomnieć.
… Powinniśmy pamiętać, to łaska, że nie tylko się modlimy, ale że, jeśli tak można
powiedzieć zostaliśmy „wymodleni”, że już zostaliśmy przyjęci do dialogu Jezusa z
Ojcem, do komunii Ducha Świętego. Jezus modli się za mnie. Każdy z nas może
umieścić to w swoim sercu. … Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak mieć odwagę,
nadzieję, i z tą odwagą – nadzieją odczuć silnie modlitwę Jezusa i iść naprzód.
Niech nasze życie będzie oddawaniem chwały Bogu, będąc świadomymi, że Jezus
modli się za mnie do Ojca. Dziękuję. [16 czerwca2021];

• św. Jan Paweł II – „- Nad Jordanem i jeszcze znacznie później uczniowie nie
wiedzieli, kim jest naprawdę Jezus. Potrzebowali jeszcze wiele czasu, aby zrozumieć
tajemnicę Syna Bożego. My także nosimy w sobie pragnienie poznania Tego, który
objawia oblicze Boga. Chrystus odpowiadał na pytania uczniów całą swoją
mesjańską misją. Nauczał, a na potwierdzenie prawdy tego, co głosił, czynił znaki wielkie,
uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, uciszał burze na morzu. Jednakże całe to
niezwykłe życie znalazło swój szczyt na Golgocie. Właśnie kontemplując Go na krzyżu,
patrząc nań oczyma wiary, można «zobaczyć», kim jest Chrystus Zbawiciel – Ten, który
wziął na siebie nasze cierpienie, sprawiedliwy, który złożył swoje życie w ofierze i który
usprawiedliwi wielu (por. Iz 53, 4. 10-11). [Msza św. na zak. XII ŚDM, hipodrom Longchamp];
• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – „… Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął
upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że
wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła
miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą. [z Orędzia na Boże
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
Narodzenie 1980 roku].
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby
dyktował Go dla ciebie Duch Święty
II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi
do mnie?" - W naszym życiu bywa wiele przepraw. Przeprowadzamy się z domu do
domu, z mieszkania do mieszkania, z pokoju do pokoju, z jednej miejscowości do drugiej.
Przechodzimy z jednej strony ulicy na drugą. Płyniemy promem, łodzią z jednego brzegu
na drugi. Lecimy samolotem z jednego kontynentu na inny. Emigrujemy z ojczyzny, aby na
obczyźnie szukać lepszego życia. Biegniemy z linii startu ku linii mety po medal, jak
najlepsze miejsce, z pragnieniem ukończenia biegu. Powodowani pobożnością,
pielgrzymujemy z miejsca zamieszkania ku temu czy innemu sanktuarium. Przemierzamy
drogi doczesności dążąc do wieczności. - Jak to na jeziorze czy morzu. Pogoda bywa
kapryśna i potrafi się zmienić w jednej chwili, nagle z przyjaznej na wręcz wrogą,
zagrażającą życiu żeglarzy i pasażerów łodzi czy statku. Te nagłe zmiany „pogody”,
jej załamania zdarzają się także w przestrzeni naszego „jeziora”, którym jest życie. Także
i tu pojawiają się nagle: gwałtowny wiatr, wysokie fale, a co za tym idzie realne staje się
zagrożenie dla życia. Nie należy się wtedy wstydzić, zastanawiać się czy wypada,
ale wołać na cały głos, aby Pan nas ratował. Dla Niego nasz los, choć nieraz zdaje się tak
wydawać, nie jest obojętny. On zawsze rzuci nam koło ratunkowe, uspokoi wzburzone
fale, uciszy wiatr, ocali. - Czy kiedy na „jeziorze” życia załamie się pogoda i moje życie
znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, to ja nie wstydzę się i wołam do Pana
o pomoc, wołam głośno i z wiarą? Czy usiłuję się ratować, wykorzystując tylko własne,
ludzkie, ograniczone siły i możliwości? Czy w moich życiowych przeprawach obecny jest
Pan? Czy podejmując decyzję o tej czy innej życiowej przeprawie zasięgam rady u Pana
Jezusa? Czy ja już wiem, kim On jest i kim jest dla mnie? Wicher i jezioro są Mu
posłuszne a ja? Czy pamiętam, że cisza to najlepsza przestrzeń do prowadzenia dialogu
z Panem, do modlitwy? III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem
serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo Może ci w tym pomóc
modlitwa psalmu: Ci, którzy statkami ruszyli na morze, by handlować na wodach ogromnych Widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębin ... (Ps 107,23-24). IV–Contemplatio: Trwaj
przed Bogiem ...To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj
w różnych porach dnia: Wołali w nieszczęściu do Pana, a On ich wyzwolił od trwogi. Zamienił
burzę na powiew łagodny, umilkły morskie fale. [z opr.: ks. R. Stankiewicz SDS (Centrum Form.
Duc.)].
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII Niedziela zwykła
20 czerwca 2021 r

1. Z dniem dzisiejszym Arcybiskup Metropolita Warszawski odwołuje udzieloną
dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Obecne warunki
i obostrzenia pozwalają na swobodny udział w Eucharystii w swoim kościele.
2. W tym tygodniu dzieci i młodzież kończą rok szkolny.
W poniedziałek o g. 11.30 zakończy rok szkolny młodzież ze Sz. P. nr 387,
w czwartek o g. 10.00 ze Sz. P. nr 132, a w piątek o g. 8.00 młodzież z „Kasprzaka”
i o g. 11.00 z „Kopernika”. Nasza katolicka szkoła im. Ks. Piotra Skargi będzie miała swoje
Msze św. na zakończenie roku szkolnego w środę, czwartek i piątek.
Zwracamy się z apelem do Rodziców: dołóżcie starań, aby Wasze pociechy
rozpoczynające rok szkolny z Bogiem, zakończyły go również dziękując Bogu za cały
rok nauki, jak również prosząc o Błogosławieństwo Boże i opiekę na okres letniego
wypoczynku!
3. W środę, 23 czerwca, przypada Dzień Ojca. Wszystkim tatom już dziś składamy
serdeczne życzenia obfitości Bożych Łask, miłości i szacunku od swoich pociech,
a dla zmarłych ojców prosimy o łaskę nieba.
4. W czwartek, 24 czerwca, Kościół obchodzi uroczystość Narodzenia Św. Jana
Chrzciciela.
5. Codziennie o godz. 17.15 odbywa się w naszym kościele nabożeństwo czerwcowe.
6. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
7. W przyszłą niedzielę, o g. 16.30 odbędzie się spotkanie Żywego Różańca naszej
parafii.
W Sali parafialnej będzie wymiana tajemnic i również w Sali wspólny różaniec.
Będzie to ostatnie spotkanie przed wakacjami, do udziału w którym serdecznie zaprasza
Opiekun Ks. Jacek.
8. Zgodnie z zapowiedzią po każdej Mszy św. nasza katechetka siostra Paulita razem
z dziećmi zbiera ofiary do puszki na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci.
KALENDARIUM:
23 VI – śr. – Dzień Ojca - Wszystkim Tatusiom składamy serdeczne życzenia obfitości
Bożych Łask, miłości i szacunku od swoich pociech, a dla zmarłych ojców prosimy o łaskę
nieba.
24 VI – czw. – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela - Zapowiedź jego
narodzin została przez Zachariasza przyjęta z niedowierzaniem. To takie ludzkie – wydaje
nam się, że wiemy, czym jest Tajemnica, dopóki nie dotyczy nas bezpośrednio. Ile już
mieliśmy w życiu takich Bożych zwiastowań, ile już razy przychodziła do nas Dobra
Nowina, a my ją analizowaliśmy, dzieląc włos na czworo... Zabrakło tylko wiary.
Na szczęście Bóg jest większy od naszych zwątpień. Po miesiącach milczącego
oczekiwania rodzi się Jan, który przedstawi światu Mesjasza. [z: J. Szymczak OP, „Oremus”
VI 09, s. 101].

25 VI 2015 – pt. – Zakończenie Roku Szkolnego – Wszystkim udającym się na letni
wypoczynek życzymy udanych wakacji, dobrej pogody, dużo słońca i okazji do nabrania
nowych sił. Niech nas wszystkich Pan błogosławi i strzeże!

