Uzupełnij: 1. Jezus Chrystus … zwyciężył. 2. Jezus Chrystus jest naszym … 3. „Kobieta
przyszła zalękniona i drżąca, gdyż … co się z nią stało”. 4. Jezus Chrystus na życie rzucił
światło przez … 5. Jezus „obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się … mojego płaszcza?”
6. Pewna kobieta słyszała o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się
Jego ... 7. „Jezus nie … nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana” 8. … upadła
przed Jezusem. 9. „Jezus natychmiast … sobie, że moc wyszła od Niego”. 10. Do Jezusa
przyszedł też jeden z przełożonych … 11. Pewna kobieta od … lat cierpiała na upływ
krwi. 12. „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej …”. 13.
Jezus ująwszy … za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum” 14. „Moja córeczka dogorywa,
przyjdź i połóż na nią ręce, aby … i żyła”. 15. Wszyscy osłupieli ze … na widok córeczki
Jaira. 16. Mamy wciąż nowo … pomiędzy złą a dobrą nowiną.
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„Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie
przemogą” (Mt 16,18).Czy Piotr był naprawdę takim niewzruszonym mężem jak skała? –
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Kiedyś bał się burzy, krzyczał wniebogłosy, że tonie, chociaż był blisko Pana Jezusa.
Można by go posądzić o materializm, bo zapytał Jezusa, co otrzyma za to, że porzucił
wszystko, by pójść za Nim. Usnął w Ogrodzie Oliwnym, przespał pierwszo-czwartkową
adorację. Bojąc się o własną skórę, trzykrotnie zdradził Jezusa. W Wielki Piątek gdzieś się
schował. Pod krzyżem wcale nie był. Na zdrowy rozum na Skałę bardziej pasowałby
Święty Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa, który w Wielki Piątek stał z Matką Bożą pod
krzyżem. – Jednak właśnie w tych słowach, skierowanych do Świętego Piotra, kryje się
cała tajemnica Kościoła, który nie opiera się na ludziach, ale na samym Jezusie, na Jego
łasce i na tym, że On sam przebywa w Kościele i pozostaje Mu wierny. – W tym widać
tajemnicę skały, że w oczach wątpiących wydaje się mała, słaba, chwiejna. W oczach
wiary jest potęgą, ponieważ Kościół oparty jest na samym Chrystusie i Jego Miłosierdziu.
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wiarę opartą
[x. J. Twardowski, W świetle Ew. s.136].
na miłości wszechmocnej,samego Pana Jezusa, aby już nigdy się nie bać, że zło zwycięży
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

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez
Ewangelię. (2 Tm 1, 10b);
Mk 5, 21-43
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół
Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa,
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za
Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ
krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło,
lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum
i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym choć dotknęła Jego płaszcza,
a będę zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona
z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił
się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie:
"Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął". On jednak rozglądał
się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż
wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do
niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości". Gdy
On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: "Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do
przełożonego synagogi: "Nie bój się, wierz tylko!" I nie pozwolił nikomu iść z sobą
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego
synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich:
"Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali
Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy
z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
"Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" Dziewczynka natychmiast
wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał
im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
Jezus leczy i uzdrawia wszystkich, którzy przychodzą do Niego z wiarą i ufnością.
Każe nam nie bać się, ale wierzyć i podkreśla, że to nasza wiara nas uzdrawia. … Jeśli
zaś wątpimy, nie możemy oczekiwać, że coś od Pana otrzymamy. Bez wiary nie można
podobać się Bogu, bez wiary nie ma przepływu łaski i mocy Bożej do naszego życia.
[M. Ristau]; http://mateusz.pl/czytania/2021/20210627.html];
];

• Papież Franciszek – … „Droga wskazana przez św. Pawła Apostoła „jest
wyzwalającą i wciąż nową drogą Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; jest
drogą głoszenia, które realizuje się poprzez pokorę i braterstwo; jest drogą cichej
i posłusznej ufności, będąc pewnymi, że Duch Święty działa w każdej epoce
Kościoła”; … Pasterz jest jak ojciec czy matka, którzy natychmiast dostrzegają zagrożenia
dla dzieci. … Istotnie, przeniknęli do tych Kościołów niektórzy chrześcijanie pochodzący z
judaizmu
i chytrze zaczęli siać teorie sprzeczne z nauczaniem Apostoła, posuwając

się nawet do oczerniania go. Zaczynają od doktryny, a potem oczerniają apostołów:
a czyni się tak zawsze odbierając apostołowi autorytet. Jak widzimy, przedstawianie
siebie przy pewnych okazjach jako jedynych posiadaczy prawdy i dążenie do
umniejszania pracy innych, także przez oszczerstwa jest praktyką starożytną. [23
czerwca2021];
• św. Jan Paweł II – Władza kluczy. Apostoł staje się klucznikiem
największego skarbu: skarbu odkupienia. Ten skarb wykracza daleko poza wymiary
doczesne. Jest to skarb życia Bożego, życia wiecznego. Został powierzony ostatecznie
Piotrowi i apostołom po zmartwychwstaniu: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,
22-23)... Jezus upoważnia Piotra i apostołów, by rozdzielali łaskę odpuszczenia grzechów i
by ostatecznie otworzyli Królestwo Boże. [Watykan -29 VI 1998].
• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – … Najbardziej właściwą drogą kontaktu między
ludźmi jest … Serce Boże. Listy zniszczeją, atrament zblednie, a to, co żyje wiecznie,
zachowa swoją świeżość. Odnaleźć się możemy najpełniej tylko w modlitwie.[2 Kromka
Chleba28, Poznań-Warszawa 1977].
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
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Jair- przełożony miejscowej
synagogi, ojciec, umierającej córki. Nie zważając na swój wiek, stanowisko szuka ratunku,
ocalenia, pomocy u Jezusa, któremu pada do nóg. … - Wielki tłum. - Młodzi i starzy,
zdrowi i chorzy, uczeni i ludzie prości. Jedni przyszli z czystej ciekawości, inni szukali
sensacji, jeszcze inni chcieli zobaczyć na własne oczy i posłuchać na własne uszy Jezusa.
… - Kobieta cierpiąca na krwotok.- Nie chciała zobaczyć Pana Jezusa twarzą w twarz,
ani z Nim porozmawiać, czy poprosić, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, o „autograf”. Jej
skromnym pragnieniem było dotknąć się frędzli u Jego płaszcza. Była przekonana, że to
wystarczy…. - Osoby obecne w domu Jaira.- Przybyły wspierać rodziców dziecka w ich
trudnym położeniu. Po śmierci dziewczynki rozpoczęli żałobę… Po informacji Pana
Jezusa, że dziewczynka śpi i prośbie, aby się ciszej zachowywali, bo ją obudzą,
naśmiewali się … Po wskrzeszeniu córki Jaira zostało im tylko zdumienie… - Jezus. Czyni swoje. Przymuszony niejako wiarą Jaira i cierpiącej kobiety pozwala, aby moc
wyszła od Niego. Dokonuje uzdrowienia i wskrzeszenia. Nie zniechęca Go ani napierający
tłum, ani zdezorientowani uczniowie, ani naśmiewanie się w domu przełożonego.
- Ja.- Niezależnie od mojego wieku, pełnionych funkcji, tytułów… - nie wstydzę się zgiąć
kolan przed Jezusem i prosić o ocalenie siebie, bliskich i dalekich. Wykorzystuję fakt, że
nie muszę się przeciskać, aby być blisko Pana, jestem na Mszy świętej, adoracji,
nabożeństwach. … Czynię wszystko, co w mojej mocy, aby inni obserwując moje
chrześcijańskie życie, nie naśmiewali się z Niego, ale byli pełni zdumienia, jak wielkie
rzeczy może uczynić Bóg w życiu człowieka… III. Oratio: Teraz ty mów do Boga.
Otwórz przed Bogiem serce: Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, Panie, bądź
moją pomocą. (Ps 30). IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... Powtarzaj w różnych
porach dnia: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
[z opr.: ks. R. Stankiewicz SDS
(C. Form. Duch.)];
KALENDARIUM:
29 VI – wt. – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła - Obaj Apostołowie –
i Piotr, i Paweł – przeżyli swój upadek i swoją ciemność. I to właśnie na tym Bóg zbudował
potęgę ich głoszenia Ewangelii. Wiedzieli, że nie głoszą swojej mocy ani swoich zasług.
03 VII – sb. – Święto św. Tomasza, Apostoła - Tomasz domaga się kontaktu
ze zmartwychwstałym Panem. Samo słowo Tomaszowi nie wystarcza i na tym polega jego
niewierność. “Niewierny” Tomasz jest więc rzecznikiem tych, którym trudno wierzyć.
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1. Od wczoraj limit wiernych w naszym kościele to 251 osób ( 75% wszystkich miejsc).
W dalszym ciągu obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką oraz nie zapominajmy
o dezynfekcji dłoni przy wejściu do kościoła.
2. Zgodnie z zapowiedzią dziś o godz. 16.30 w Sali parafialnej spotkanie Żywego
Różańca i wspólna modlitwa różańcowa w Sali. Jest to ostatnie spotkanie przed
wakacjami, na które zaprasza Opiekun Ks. Jacek.
3. Jeszcze do środy zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie czerwcowym
o g. 17.15.
4. We wtorek Kościół obchodzi uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Wszyscy
wierni posługujący się dewocjonaliami poświęconymi przez Ojca Św. lub Biskupa mogą
w tym dniu zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dodatkowo należy odmówić
„Wierzę w Boga…”. Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na fundusz Stolicy
Apostolskiej tzw. „Świętopietrze”.
Również we wtorek jest dzień imienin naszego wikariusza Ks. Pawła. Życzliwych Jego
osobie zapraszamy na Mszę św. sprawowanej w intencji Czcigodnego Solenizanta
o g.18.00. Po Mszy św. będzie możliwość złożenia życzeń.
Ks. Pawłowi już dziś
życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa i obfitości Bożych Łask!
5. Informujemy, że są już do nabycia nowe miesięczniki na miesiąc lipiec i sierpień.
Są wyłożone na regale z prasą katolicką przy ołtarzu św. Teresy. Prosimy o zwrócenie
uwagi na aktualne ceny, gdyż niektóre wydania są podwójne. Zachęcamy do nabywania
i lektury prasy. Od następnej niedzieli nie będzie drukowana nasza gazetka parafialna.
Zostanie wznowiona po wakacjach.
6. W kruchcie kościoła, w ścianie, funkcjonuje puszka na ofiary na kwiaty do ołtarza.
Wdzięczni jesteśmy za składane tam wszelkie ofiary. „Bóg zapłać!”
7. Informujemy, że w wakacje (lipiec, sierpień) kancelaria parafialna w poniedziałki
będzie nieczynna. Interesantów zapraszamy od wtorku do piątku, ale tylko w godzinach
popołudniowych od 16.00 do 17.00.
Jednocześnie informujemy, że z sakramentu pokuty i pojednania będzie można korzystać
15 min. przed każdą Mszą św.
8. W najbliższym tygodniu przypada I piątek i I sobota m-ca. W piątek spowiedź rano od
6.30 i popołudniu od 17.30. Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00. W sobotę Msza
św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30. Przypominamy, że w I soboty wakacyjnych miesięcy nie
ma różańca fatimskiego. Również w wakacje nie ma adoracji w I czwartki m-ca.
Zachęcamy do indywidualnej i częstej modlitwy za Kościół św. i wszystkich kapłanów.
9. Dzisiejsza
niedziela
jest
pierwszą
niedzielą
wakacyjną naszych
najmłodszych parafian. Apelujemy zatem do nich, a nade wszystko do Rodziców:
zadbajcie, Kochani, aby dać dobry przykład dzieciom. Podczas wspólnych wakacji,
czy wyjazdów, nie zaniedbujcie obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Nawiedzajcie
świątynie
napotykane
na wypoczynkowych szlakach, pamiętając
o odpowiednich strojach. Niech nie będzie wakacji od Pana Boga!
10. Od następnej niedzieli nie ma Mszy św. o g. 12.30. Pozostałe Msze św. bez zmian.
Chrzty św. będą w II i IV niedziele m-ca na Mszy św. o g. 11oo.
11.
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia, wiele radości i obfitości Bożych
Łask. Niech w nadchodzącym tygodniu i w całym naszym życiu, towarzyszy nam
Boże błogosławieństwo.

