
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie (z Ps 71) 

Uzupełnij:  1. „Pan posłał Mnie, abym więźniom … wolność”  2. Wielu … było 
w Izraelu     za proroka Elizeusza    3. „Pan posłał Mnie, abym … niósł dobrą 

nowinę”    4.  „Wszyscy … się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”.                       
5.  „Lekarzu, ulecz … siebie”  6. „Dziś spełniły się te … Pisma, któreście słyszeli”                       
7. Ludzie słyszeli o cudach, których Jezus dokonał w …   8. „Wiele wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza”  9. Wszyscy w synagodze unieśli się …  10. „Eliasz do żadnej z nich 
(wdowy) nie został posłany, tylko do owej wdowy w … Sydońskiej”. 11. Wyprowadzono 
Jezusa aż na stok góry aby Go … 12. Tylko Syryjczyk Naaman został …  13. „Zaprawdę, 
powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej…”  14. Wszyscy dziwili się              
i mówili: Czy nie jest to syn … ? 15. Nieść dobrą …  znaczy głosić ewangelię o naszym 
odkupieniu. 16. Jeden z wymienionych proroków  17. „Niebo pozostawało … przez trzy 

lata i sześć miesięcy”.  
Podobno, gdy cud siedzi            
po cichu i nie udaje cudu,            
to naprawdę jest wielkim 
cudem. – Ludzie wzburzeni, 
rozwścieczeni tym, że 
Mesjasz przychodzi do pogan, 
a nie do nich, chwycili Jezusa, 
wywlekli na górę, aby Go 
strącić. I nagle Jezus 
„przeszedłszy pośród nich 
oddalił się”. – Mówimy                  
o cudzie przemienienia 
Pańskiego, kiedy Jezus 
ukazał się w aureoli swojej 
wielkości, tu jednak stał się 
chyba jeszcze większy cud.  
Również na górze, 
nieprzemieniony Jezus                
w szarym płaszczu, szarych 
sandałach, zakurzony 
przechodzi nagle poprzez 
nienawiść ludzką. – Cóż to          

za cud przejść przez gniew bez zmrużenia oka!  - Oddalił się, ale nie porzucił. Powracał 

wiele razy. Często postępujemy tak, jakbyśmy chcieli pozbyć się Pana Jezusa. – Ile razy 
do nas powraca z łaską spowiedzi, żalu, komunii. – Sakrament  spowiedzi świętej jest 
tajemnicą wciąż powracającego Jezusa, który się nie zraża i wraca do nas, kiedy 
żałujemy. Jezus umarł z miłości do ludzi – tak to często powtarzamy, ale czy rozumiemy 
do końca co to znaczy? – Jezus jako człowiek modlił się do Ojca, by spojrzał miłosiernym 
okiem na grzeszników. Jezus Człowiek stanął po stronie ludzi odrzuconych. -  
[Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.267]. 
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 Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność. (Łk 4, 18);  Łk  4, 21 - 30                                          

  Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" 
Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego 
siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy,                    
w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany        
w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów 
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,            
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy             
w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta                       
i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. 
On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. - Bóg jest miłością i tak umiłował 
świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Jesteśmy naśladowcami Boga, gdy miłujemy wszystkich ludzi, także 
nieprzyjaciół i prześladowców naszych. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa                   
i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Miłość jest największa, wszystko 
przeminie, ale miłość trwa na wieki..  [Marek Ristau]. 

 Ojciec Franciszek: - … Módlmy się za kaznodziejów i głosicieli Ewangelii, aby żyli 

dniem dzisiejszym Jezusa, słodką mocą Jego Ducha, który sprawia, że Pismo Święte 
staje się żywe … Jezus zaczyna mówiąc: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście" (w. 21). Zastanówmy się nad tym dzisiaj. Jest to pierwsze słowo 
przepowiadania Jezusa zapisane w Ewangelii św. Łukasza. Wymówione przez 
Pana, wskazuje na „dzisiaj”, które przekracza wszystkie epoki i pozostaje zawsze 
aktualne. Słowo Boże jest zawsze „dzisiaj”. Zaczyna się pewne „dzisiaj”: kiedy 
czytasz Słowo Boże, zaczyna się „dzisiaj” w twojej duszy, jeśli je dobrze rozumiesz. 
Dzisiaj. Proroctwo Izajasza pochodzi sprzed wieków, ale Jezus „mocą Ducha” (w. 14) 
czyni je aktualnym, a przede wszystkim doprowadza do jego wypełnienia oraz wskazuje 
sposób przyjmowania Słowa Bożego: dzisiaj. Nie jako dawnej historii, ale dzisiaj. Dzisiaj 
przemawia do twego serca.. (z rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 23.01.2022];        

Św. Jan Paweł II  - … "Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do 

rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka 
bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie 
sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest 
jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie…                     
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu 
ziemi. … Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka 
toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. [Homilia  wygłoszona 
podczas Mszy Św. na Placu Zwycięstwa - Pielgrzymka do Ojczyzny 2.VI.1979].                                                                                
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Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Im bardziej życie jednostki jest uzależnione od 

warunków bytowania społecznego  i publicznego, tym bardziej potrzeba nam ludzi 
dobrych, łagodnych, życzliwych, przyjaznych …ludzi, którzy by umieli zdobywać 

sercem, a nie pięścią… Jesteśmy narodem, który rozumie sens i wartość serca  w życiu 
Rodziny ludzkiej [Stare Miasto -Warszawa, 16.VIII. 1970].   

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?" - Jest to jedna z najbardziej dramatycznych scen Ewangelii  i tragicznych 

momentów w życiu Jezusa: został On odrzucony przez swoich najbliższych: rówieśników                      
i ziomków. Po nieprzychylnym Betlejem i rzezi Niewiniątek, stanowiło to kolejną zapowiedź 
tego, co później dopełni się pod pałacem Piłata i na Kalwarii, i w tylu jeszcze miejscach                               
i momentach ludzkich dziejów. Człowiek nie chce Boga! Bóg umiłował człowieka i oddał 
swego Syna z miłości, a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości, nie chce 
Boga! Czy to możliwe? - Ano możliwe i chyba sami niejednokrotnie byliśmy świadkami czy 
wręcz uczestnikami takiego buntu przeciw Bogu. Z czego to wynika? … Grzech raz 
posiany, rozkrzewił się wszędzie … Grzech pierworodny: nie potrzebuję Ciebie, nie chcę! 
Sam będę o sobie decydował! Czyż i dziś nie rozpoznajemy wokół siebie i w sobie takiej 
postawy? … A Bóg pomimo to nie traci cierpliwości. Czeka na każdego z nas,                                  
aż zrozumiemy  i zechcemy Go z zaufaniem przyjąć. Czy przyjmiemy?                                          
-  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:                               
W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki ... (Ps 71)                                        
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Będę wysławiał pomoc Twoją, 
Panie (Ps 71) [z „Wyrzucili Go”, Ks. Mariusz Pohl].    KALENDARIUM:     
31. 01. – pn.    – Wsp. Św. Jana Bosko, prezbitera – (1815-1888) - Już jako dziecko 

apostołował wśród rówieśników i starszych. Był szczególnie wrażliwy na niedolę dzieci                        
i młodzieży. Założył zakony salezjanów i salezjanek, których charyzmatem jest praca 
wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Zachęcał do podejmowania drogi ascezy, 
dostępnej dla każdego: uświęcenie się w codzienności poprzez sumienne wypełnianie 
obowiązków swego stanu. [Halina Świrska, "Oremus" styczeń/luty 08, s. 113, 126];                                                             
01. 02.– wt. – Wsp. św. Brygidy z Kildare, dziewicy –  urodziła się między rokiem 452                       

a 456 w Irlandii. Już od dzieciństwa tęskniła za życiem poświęconym Bogu. Od 
nieznanego z imienia biskupa otrzymała welon, symbol dozgonnego dziewictwa. Zaczęła 
gromadzić przy sobie dziewice o podobnych ideałach. Założyła dla nich w Kildare, 
pierwszy klasztor w Irlandii. Klasztor ten niebawem zasłynął i dał początek wielu innym. 
Brygida niosła pomoc cierpiącym i ubogim. Zmarła w Kildare 1 lutego 523 lub 524 r.                      
02. 02.  – śr. – Święto ofiarowania Pańskiego - Najstarsza nazwa dzisiejszego święta to 

Spotkanie. Wierna Reszta Izraela, reprezentowana przez Joachima i Annę, spotyka                         
i rozpoznaje Mesjasza. W świątyni było obecnych bardzo wielu ludzi, ale tylko niektórym 
dane było rozpoznać Chrystusa w czterdziestodniowym Dziecku. Wydarzenie to jest 
znakiem, że Bóg nie zawodzi pragnienia tych, którzy Go oczekują.                                                             
[ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” luty 07, s. 9].   02.02 - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 
-  życie konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Kościoła. Wiele kobiet i mężczyzn 
wielkodusznie i całkowicie powierzają  się Panu Bogu i tylko w Nim pokładają całą swoją ufność .                                  

                  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    
                             IV Niedziela zwykła-      
                  30 stycznia 2022r.   

1. W środę, 2 lutego, Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie 
zwane świętem Matki Bożej Gromniczej. Msze św. tego dnia będą sprawowane                                  

o g. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00 i 18.00. NA POCZĄTKU każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia 
gromnic.                                                         
2. W środę, 2 lutego, z racji święta Ofiarowania Pańskiego kancelaria parafialna będzie 

nieczynna.                                                       
3. W czwartek, 3 lutego, przypada I czwartek m-ca. O godz. 15.00 Koronką do 
Miłosierdzia Bożego rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 
kapłanów i Kościoła Świętego.  Adoracja potrwa do Mszy św. wieczornej. Zachęcamy 

do udziału i modlitwy.                                                              
4. W piątek, I piątek m-ca. Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00, a dla dzieci                      

o 17.00. Spowiedź św. tego dnia rano od 6.30 i popołudniu od 16.30.                                                          
W sobotę z racji I soboty m-ca Msza św. o Niep. Sercu Maryi o 7.30, a różaniec 

fatimski o 17.15.                                        
5. Zapraszamy wszystkich do polubienia naszej strony na Facebooku: „Parafia św. 

Stanisława Biskupa w Warszawie”. Znajdziemy tam bieżące informacje oraz najnowsze 
relacje z życia Parafii oraz dość pokaźną galerię zdjęć. Zapraszamy.                                           
6. Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego: o możliwości uczestnictwa 

100 osób (do limitu nie wliczane są osoby zaszczepione), o bezwzględnym i prawidłowym 
zasłanianiu nosa i ust, o dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym przy wejściu do kościoła 
oraz o tym, że Komunia Św. „na rękę” w niedzielę i przy dwóch szafarzach udzielana jest 
pod ekranem rzutnika, a w dni powszednie i kiedy rozdziela Komunię Św. jeden kapłan, 
osoby pragnące przyjąć Komunię na rękę, proszone są o bezwzględne podchodzenie                       
w pierwszej kolejności. Dla naszego wspólnego dobra prosimy o przestrzeganie tych 
podstawowych zasad, jak również zachowania odstępów w kolejce do Komunii św.                         
7. Ostatnio zakupiliśmy z  Funduszu Liturgicznego transmiter i laptop niezbędne                            

do obsługi naszego rzutnika. „Bóg zapłać” za wszelkie złożone ofiary!                                            
8. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel Papieża Franciszka i włączyli 
się w nasza ankietę na temat życia Kościoła. Wypełnione ankiety można wrzucać do 

specjalnego podpisanego pudełka. Istnieje również możliwość wypełnienia jej 
elektronicznie. Link do ankiety jest na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku. 
    KALENDARIUM cd.:                                                                           
03. 02.– czw. – Wsp. św. Błażeja, biskupa i męczennika -                                                   

- urodził się w Sebaście. Studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie 
porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią. 
Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd 
nadal rządził swoją diecezją. Został aresztowany. W lochu więziennym umacniał swój lud 
w wierności Chrystusowi. …Po torturach ścięto go mieczem ok. w 316 roku.…                         
04. 02. 2016 – pt. – Wsp.   św. Agaty, dziewicy i męczennicy -       ur. się w 235 r.                        

w Katanii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. 
Jej uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. 
Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym pragnienie zemsty. Kwincjan aresztował ją. 
Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją pod 
opiekę pewnej rozpustnej kobiety (Afrodyssy). Kiedy te zabiegi spełzły na niczym skazał 
Agatę na tortury. Zm. 5 lutego 251 r.   [z: http://mateusz.pl/czytania/2022/];      


