
Uzupełnij:  1. „Prawo zostało nadane przez …” 2. „Łaska i prawda przyszły przez … 
Chrystusa 3. „Boga nikt nigdy nie …” 4.   „Jednorodzony Bóg, który jest w … Ojca, /o Nim/ 
pouczył”. 5. Przeznaczeniem każdego z nas jest …  6. „Chrystus znalazł … w świecie”                 
7. Miłość … każdego człowieka na świat przychodzącego. 8. Jan „przyszedł na … aby 
zaświadczyć o światłości” 9. „Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie …” 10. „Chrystus został … narodom”.  11. /Słowo/ przyszło do swojej …  12. Jan 
„przyszedł, aby … uwierzyli przez niego”  13.  „Na początku było Słowo, a Słowo było                  
u Boga, i … było Słowo”. 14. Słowo stało się ciałem i jest źródłem naszego życia i otwarcia 
się na drugiego człowieka i uwielbienia dla …   15. „Światłość w ciemności świeci                           

i ciemność jej nie …” 
- Matka Boża tyle wiedziała               

o Mesjaszu od wielkich 
proroków Starego Testamentu 
- od Izajasza, wprost                       
z psalmów mesjańskich …                 
A jednak wsłuchiwała się w to, 
co opowiadali o Mesjaszu 
prości pasterze, którzy mówili 
językiem codziennym, jakim 
posługiwali się przy pasieniu 
bydła i strzyżeniu owiec. – 
Opowiadali o widzeniu anioła, 
a każdy zobaczył go inaczej, 
chociaż to był wciąż ten sam 
anioł…– Opowiadali jak 
ważne było to, że przebudzili 
się w nocy. Wierzyli bowiem, 
że gdy Bóg przerwie sen, to 
ma coś ważnego do 

powiedzenia. – Opowiadali językiem tak prostym, jak język kolęd … 
 - Pokochajmy prostą wiarę dziecka, wiarę pasterza, który we wszystkim widzi coś 
wielkiego, chociaż nie wszystko potrafi wypowiedzieć. Kryje się w tym wielka wiara i wielka 
miłość Boga, który potrafi przychodzić do ludzi w niespodziewany sposób.                                           
[Ks. Jan Twardowski].  

Astrologowie, którzy wpatrzeni w gwiazdę przyszli, by oddać cześć Bogu, byli 
poganami, ludźmi niewierzącymi. Nie znali przecież ani Pisma Świętego, ani 

żydowskich proroków, ani jerozolimskiej świątyni. …Trzej królowie uczą nas pokory                         
i spokoju. Pokory, bo może jestem gorszy od tego, który inaczej wierzy , - może on kiedyś 
mocniej uwierzy niż ja. Spokoju – bo Bóg prowadzi Bożą sprawę. Objawia  się i w potędze 
– i w słabości. Byle Mu zaufać.  - *Jak długo nieraz rozum musi podróżować, ile musi 
tłuc się na wielbłądach, ile udźwignąć pakunków, żeby wreszcie pokłonić się Panu Bogu.   
Pokłon rozumu jest niezwykły i wzruszający. Pasterze może uklękli, a może stali tylko                  

w stajni z sercem wyrywającym się do nieba, a rozum dumny, szukający prawdy, wszystko 
sprawdzający, położył się na ziemi jak cichutka myszka. Pokłon rozumu jest ważniejszy, 
bo głębszy od pokłonu serca.  [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 12-13].                      

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o miłosierdzie i o wiarę - aby … nie zabrakło                 

mi ufności w Miłość, Pokój i Dobro … powierzę też Bogu wszystkich moich bliskich … 
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Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

(1 Tm 3,16);   J 1,1-18 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł 
on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie 
był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość 
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było 
/Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani                 
z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.                  
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski                        
i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga 
nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 
Wszystko bierze swój początek w Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo 
było na początku u Boga. A przez Słowo wszystko się stało. Słowo stało się ciałem i jako 
Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. W Nim 
Ojciec wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata. W Nim zostaliśmy napełnieni 
wszelkim błogosławieństwem z nieba. Chrystus, który jest w łonie Ojca, objawił Go nam                   
i zbawił na wieki, abyśmy cieszyli się niebiańskim szczęściem. Ojciec Chwały przez 
poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości i objawienia, tak iż coraz lepiej i głębiej                   
Go poznajemy. Oświecił też oczy serca naszego, abyśmy stale widzieli wspaniałą 
wieczność, do której nas powołał.  [Marek Ristau]; 

      • Papież Franciszek:  … « A do znalezienia czego jesteśmy powołani na początku 

roku? Wspaniale byłoby znaleźć dla kogoś czas. Czas jest bogactwem, które mamy 
wszyscy, ale o które jesteśmy zazdrośni, ponieważ chcemy go używać tylko dla nas. 
Trzeba prosić o łaskę, aby znaleźć czas dla Boga i dla bliźniego: dla samotnych, dla 
cierpiących, dla tych, którzy potrzebują wysłuchania i troski. Jeśli znajdziemy czas, aby 
dać go w darze, będziemy zaskoczeni i szczęśliwi, jak pasterze. Niech Matka Boża, która 
wniosła Boga w czas, pomoże nam dawać nasz czas. Święta Boża Rodzicielko, Tobie 
poświęcamy nowy rok. Ty, która umiesz zachowywać w sercu, zatroszcz się o nas. 
Pobłogosław nasz czas i naucz nas znajdować czas dla Boga i dla innych. 
”. [Źródło: z Homilii  Ojca Świętego Franciszka którą odczytał kard. Parolin, 01.01.2021.].  
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św. Jan Paweł II - Niech Ten, który z ucisku i konfliktu powołuje nas do wolności                

i do współpracy dla dobra wszystkich, pomoże ludziom w każdym zakątku ziemi 
budować świat, w którym zapanuje pokój, coraz mocniej wsparty na czterech filarach, 
które błogosławiony Jan XXIII wskazał wszystkim w swej historycznej Encyklice 
Pacem in terris: prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. … [Watykan, 8 XII 2002 r.] 

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński -  Bóg w pieluszkach – to pełne przyznanie się 

do człowieczeństwa i do wszystkich wiążących się z nim losów. [Kromka chleba, s. 94].  
ŻYCZENIA NOWOROCZNE DUSZPASTERZY  PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM                    

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 2016 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; 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; niech 
Boża Rodzicielka wyprasza nam obfite Boże błogosławieństwo, a przemożne 
orędownictwo i wstawiennictwo naszych Świętych Patronów i Bł. Jana Pawła II, 
towarzyszy nam każdego dnia. Święta Boża Rodzicielka – nasza Elekcyjna Królowa –  
niech wyprasza u Syna Swego wszelkie łaski!                          

- Niech Pan nas błogosławi i strzeże przez wszystkie dni Nowego Roku! 

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?" - /.../. Mądrość zamieszkała wśród ludzi, do swoich 

przyszła, a swoi jej nie przyjęli”.  Myślę, że nikogo nie obrażę, gdy posłużę się 
porównaniem. Pustą, zarozumiałą kobietę pokochał bardzo mądry, taktowny mężczyzna. 
Zawarli ślub. Mąż zamieszkał  z żoną przekonany, że potrafi kierować ich wspólnym 
życiem, aż do pełnego szczęścia. Był pewny, że żona go zrozumie, że uzna jego racje... 
Kobieta chciała jednak rządzić sama. Mąż musiał siedzieć cicho. Ustępował przez długi 
czas sądząc, że się opamięta, że dostrzeże pomyłkę. Upominał, zwracał uwagę na 
bezsensowność takiego postępowania, aż w końcu usłyszał: „Jak ci się nie podoba,                          
to sobie idź!” I poszedł. Żona go nie zrozumiała. Ciasna głowa odrzuciła mądrość. 
Podobnie było z nami. Bóg zamieszkał w nas, ale powiedzmy sobie szczerze, czy 
chcieliśmy, by On był z nami? Czy chcieliśmy otworzyć się na Jego mądrość? Jak często 
liczyliśmy się z Jego wolą? Ileż to razy stawialiśmy na swoim?  Dlaczego dziś… odważam 
się mówić do was o Ewangelii? Dlatego, bo ufam, że każdy chce być mądry, że każdy jest 
gotów przyjąć do domu mądrego Przyjaciela. Jak planując małżeństwo czekaliście na 
zamieszkanie razem ze współmałżonkiem wiedząc, że ubogaci was swoją miłością, tak 
trzeba, byście przyjęli na mieszkanie Bożą Mądrość.…  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. 
Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach,   rodzi  w tobie słowo. Może ci                       
w tym pomóc modlitwa psalmu: Chwal, Jerozolimo, Pana, wysławiaj twego Boga, Syjonie...                                
(Ps 147) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 
(Ps 147)   [z „Chrześcijanin — człowiek mądry” ks. Edward Staniek].                                
Bóg objawia się tym, którzy mają w sobie pasję poszukiwania Go, którzy potrafią 
zostawić siebie i być darem dla innych. 

   

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                       

.    DRUGA NIEDZIELA po B. NARODZENIU   
     .   03 stycznia  2021r.   

               .        . 
1. Dziś   I niedziela  m-ca – niedziela adoracyjna.  Po  Sumie  będzie  wystawiony  Pan 

Jezus Eucharystyczny do publicznej adoracji. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia                               
z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adorację zakończymy wspólnym nabożeństwem 
eucharystycznym o godz. 1715 . 
2.   Jutro I poniedziałek m-ca. O g. 7.30  Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
3. Również jutro o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. imieninowa                           
w intencji niedawnego Solenizanta Ks. prał. Sylwestra Jeża – Dyrektora naszego 

Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi. 
4.  W środę, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. 

według porządku niedzielnego. W tym dniu można nabyć kadzidło i kredę. Wonią kadzidła 
napełnimy nasze domy, a kredą oznaczymy nasze drzwi jako wyraz przynależności do 
Chrystusa. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na fundusz liturgiczny naszej 
parafii, z którego zakupujemy szaty liturgiczne i inne paramenty liturgiczne upiększające 
liturgię.  
5. W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem na rzecz „Caritas” i dzieł miłosierdzia 

naszej parafii.  
6. Również w przyszłą niedzielę będzie można zaopatrzyć się w wodę święconą, dlatego 

że w tegoroczną Wielką Sobotę nie było takiej możliwości. Ofiary składane przy tej okazji 
przeznaczone są na fundusz liturgiczny naszej parafii.  
7. Przyjmujemy również zgłoszenia osób które chciały by przyjąć księdza                              

z wizytą duszpasterską. Prosimy o zgłoszenia osobiste w kancelarii albo w zakrystii lub 
telefoniczne. Wizyty będą się odbywały w reżimie sanitarnym.                   
 KALENDARIUM  –                                        
06. 01. – śr. – Uroczystość Objawienia Pańskiego –  Przyszło Światło Słowa i chwała 

Pańska rozbłysła nad ludami i narodami - Pan zajaśniał nad nami... Duch Boży objawił 
apostołom i prorokom tajemnicę Chrystusa, tajemniczy plan Boga, obwieszczający Jego 
obietnicę zbawienia w Chrystusie przez Ewangelię wszystkich ludów i narodów. Światłość 
ze Światłości zajaśniała nad światem.  [Marek Ristau];. 
06 stycznia - obchodzony jest od wielu lat jako dzień misyjny.   

Czytałem, że Trzej Królowie po latach przyjęli chrzest, zostali świętymi, po śmierci ciała 
ich pochowano w kolońskiej katedrze.  Czy modlimy się do nich ? Przecież mają pełne 

ręce darów i sami z nimi przybywają. Teraz podam trzy wiersze. Dla każdego z Trzech 
Królów po jednym: 1. Królu, coś przywiózł złoto dla Jezusa i Najświętszej Matki, - gdy 

mojej mamusi zabraknie na wydatki,  o , betlejemski królu mój, z pieniądzem zawsze 
przy nas stój.  -    O co mamy się  do niego modlić ? -  O pieniądze.  2. Królu, żywicą 
pachnący,  przed Bogiem leżący plackiem – niech płonę jak lipiec gorący. -    O co 
mamy się  do niego modlić ? -  O to, żeby nasze serce płonęło jak kadzidło  z  miłości do 
Pana Jezusa.   3.  Królu, który przywiozłeś mirrę, lecznicze, drogie zioła, spraw, 
żeby nie było anginy, grypy, kaszlu, chrypki. Żeby tatuś był mocny jak wieloryb,                     
my z mamusią jak zdrowe rybki.  -  Módlmy się do niego o zdrowie.                                        
. Dary Opatrzności Bożej czasem przychodzą punktualnie na pięć minut przed 

dwunastą. -    x. Jan Twardowski 


