św. Stefana Króla
w Warszawie
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Prawidło tygodnia:
„W Kościele uczymy się służyć ludziom - sercem, dlatego Kościół ma
tak wielkie znaczenie dla świata."
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Wj 19, 2-6a
Obietnice Boże dla ludu wybranego
Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan
zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to
oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem
was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną
moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».
My ludem Pana i Jego owcami.
Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami
radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

CZYTANIE II
Rz 5, 6-11
Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez
Jego życie
Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie,
gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za
człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje
nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy
jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani
od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem
przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy
zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
Rewers obrazka z okazji Jubileuszu Ks. Kanonika.
Drogi Księże dziękujemy za 60 lat posługi kapłańskiej i składamy życzenia
zdrowia i obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Bożej.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA
Mt 9, 36 – 10, 8
Rozesłanie Dwunastu
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów:«Żniwo wprawdzie

wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli
wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów:
pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który
Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie
idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie
raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już
jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».
Rozważanie
Pilne słuchanie Bożego słowa i pilne strzeżenie przymierza
„Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza,
będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów” / pierwsze czytanie /. Powołanie. Ludzie wybrani przez Boga. „Idźcie i głoście”. Powołanie. Ludzie wybrani przez Pana Jezusa / trzecie czytanie /. Co mają czynić Apostołowie? Mają nauczać tego, czego nauczył ich Mistrz. „Proście Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Chrystus prosi o modlitwę w intencji nowych robotników. „Modlitwie powinna towarzyszyć akcja
powołaniowa, której celem jest zwiększenie liczby odpowiedzi na Boże wołanie. Budzenie powołań może być zarówno inicjatywą indywidualną, jak też i
zbiorową, co dzieje się w wielu diecezjach, w których rozwinęło się duszpasterstwo powołań” / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 444 /.
„By chrześcijanie nie byli nigdy jak owce bez pasterza” / Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłańskim, n. 11 /. Np. posługa liturgiczna, homiletyczna czy Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom w 2018 r.: 1.214.275,92 USD. Światowy Dzień
Misyjny - przedostatnia niedziela października, w tym roku 18 października.
„Benedykt XVI zachęca, by wychodząc od trzyletniego cyklu lekcjonarza
przedstawiano wiernym w sposób właściwy homilie tematyczne, w których
omówiono by w ciągu roku liturgicznego wielkie zagadnienia wiary chrześcijańskiej. Treść do nich należy czerpać w oparciu o cztery filary określone
przez Katechizm Kościoła Katolickiego, a więc:
1. wyznanie wiary / Wierzę w Boga /
2.celebracja misterium chrześcijańskiego / Sakramenty /
3.życie w Chrystusie / Przykazania Boże /
4.modlitwa chrześcijańska / Ojcze Nasz /

Tak się nazywają cztery rozdziały Katechizmu Kościoła Katolickiego. Podsumowaniem całej naszej wiary Kościoła jest Eucharystia” / Program homiletyczny 2019/2020 Kościoła w Polsce, s. 91 /. „Zawsze jednak na wzór Boskiego Mistrza mają Apostołowie dostarczać dowodów prawdziwości nauki” /Ks. Jan Pytel, Ze stołu Słowa Bożego, 1972, s. 77 /.
Takim dowodem prawdziwości nauki jest sylogizm ułożony
przeze mnie, który dzisiaj otrzymacie na obrazku wydanym z okazji 60 rocznicy moich święceń kapłańskich w tym miesiącu. Wiarę trzeba znać, przekazywać i bronić. Moje rozumowanie pomaga, bo wskazuje na Chrystusa, który
jest Bogiem. Więc jest to bardzo chrześcijańskie rozumowanie. Dziesięć lat
po usunięciu religii ze szkół, w 1968 r. zamieściłem w „Tygodniku Powszechnym” artykuł pt. - „Z dziennika katechety”. Przypomniałem pojęcie - dziennik katechety. Wspaniale zachowała się redakcja: tytuł przez środek pierwszej strony, 12 centymetrów wysoki. Zawsze lubiłem czytać, zawsze lubiłem
coś napisać. Od lat nie wyszedłem do kościoła odprawić Mszę Świętą bez
przeczytania Ewangelii na dany dzień i pomyślenia nad komentarzem. Gdybym wystąpił w programie Pana Tadeusza Sznuka „Jeden z dziesięciu” to na
pytanie o zainteresowania odpowiedziałbym: moje zainteresowania to Chrystus i Pismo Święte. I komentarze Jana Pawła II. Np. człowiek, który się spowiada, tworzy siebie. Gdy w Jasieńcu pokryłem kościół blachą miedzianą i
wymieniłem dwie wieże, to w książkach wydanych przez Kurię mam tytuł
„restaurator wież na kościele”.
„Łódź płynie, a wiatru nie widać” pisze ks. Profesor dwa tygodnie temu w „Idziemy”. Ja mawiałem młodzieży: pojęcia też są niematerialne, gdy mówiono, że Boga nie ma, bo Go nie widać. Współczesny świat potrzebuje miłości Boga, spotkania z Chrystusem i wiary w Niego. Eucharystia
jest źródłem i szczytem życia Kościoła i jego misji.
Msza Święta jest istotą życia chrześcijańskiego - pisze francuski
pisarz. Jeżeli w serialu poświęconym rodzinie nie ma przez kilka lat ani słowa - Bóg, ani słowa - modlitwa? Wiem, że Polska to kraj w większości religijny. Ja nikomu nie rządzę, ateiści mają prawo do swoich poglądów, tylko chodzi o to, że ja mam problem, bo przez 47 lat w czasie odwiedzin kolędowych,
matka trzymała dziecko na ręku i mówiła mi: już umie się przeżegnać. Niekiedy brała jego rękę w swoją rękę i pomagała mu. Niemal na każdej Mszy
Świętej widzę dzieci na rękach rodziców albo w wózkach.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
Psalm 69
Czy Bóg, który kocha w sposób doskonały człowieka mógłby go pozostawić w dolinie śmierci? Nie. Dlatego Bogu warto zaufać. Wiele razy Pismo
Święte potwierdza interwencje Najwyższego w tragicznych chwilach życia
Jego przyjaciół. Psalmista też doświadcza sytuacji bez wyjścia, czuje się za-

-grożony krzycząc, że woda sięga po szyję. Na myśl przychodzi los Mojżesza,
który dla ocalenia życia został włożony w skrzynię i położony w wody Nilu,
rzeki, która daje dla Egiptu życie. Tak samo jak z więzów śmierci grzechu
wydobywa nas woda chrztu. Niektórzy starożytni pisarze w drewnianej kołysce widzieli zapowiedź krzyża, który stał się narzędziem ocalenia dla nas.
Psalm jest wołaniem do wybawiciela, do mesjasza, który jest silniejszy
od mojej nędzy i od moich wrogów. Ufność w ratunek od Boga jest jedyną
deską ratunku: „niech pomoc Twoja, Boże, mnie strzeże”. Taka postawa w
Biblii jest dość powszechna - przypomnijmy sobie historię patriarchów, królów, szczególnie Dawida czy innych postaci takich jak Hiob czy Tobiasz. Na
Stwórcy nie można się zawieść, ale o tym wie ten kto tego doświadczył w życiu, kto pozwolił objąć ster Bogu w trudnej sytuacji.
Indywidualna lamentacja kończy się uwielbieniem Wszechmogącego.
Sytuacja śmiertelnego niebezpieczeństwa przemienia się w błogosławieństwo. Tak może działać tylko Bóg, w którego mocy zmienić jest kierunek
nurtu rzeki. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam takiej ufności.
Psalm 132
Utwór jest pieśnią, którą modlili się pielgrzymi wstępując na górę Syjon. Swoją modlitwą wspominali gorliwość i miłość Dawida do Jahwe. Nie
spocznę dopóki nie znajdę miejsca dla Pana… dla Dawida Bóg był na pierwszym miejscu w sercu, nawet jeśli doświadczył swojej słabości wiedział do
kogo się zwrócić. Czy my też w naszym życiu szukamy miejsca dla Boga?
Właśnie w taki sposób modlili się pielgrzymi jerozolimscy, tak jak i my pielgrzymujemy, ale czy idziemy w kierunku Jerozolimy?
Potomstwo, które zostało obiecane Dawidowi, trwałe na wieki to Jezus, Syn Boży. Dlatego rodowód Jezusa, jak na porządnego Żyda przystało
rozpoczyna się od dwóch najbardziej znaczących osób w dziejach Izraela:
Dawida i Abrahama. Tylko to było w stanie przekonać żydów, że Jezus jest
zapowiedzianym mesjaszem z pochodzenia rodu dawidowego. Bóg jest Bogiem obietnicy. Daje ją człowiekowi dla realizacji człowieczeństwa w Jego
bóstwie, dla pełnego zjednoczenia. Daje obietnicę związaną z potomstwem
by człowiek wierzył, że będzie trwał po śmierci. Potomstwo jest, jak gdyby
ziemskim obrazem życia wiecznego, czyli trwania
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN
*****
W czerwcu przez kolejne trzy niedziele będziemy celebrować jubileusz kapłański, a następnie żegnać i witać naszych proboszczów. Dziś przedstawiamy w wielkim skrócie sylwetki naszych księży. Bóg zapłać drogim Parafianom za modlitwy w naszej intencji. Informacje „znalezione w sieci”:
Ks. Stanisław Stradomski
Urodzony 22.10.1936 r. w Woźnikach k/Płocka (diecezja płocka). Do szkoły
Podstawowej uczęszczał w Radzanowie. Uczęszczał do trzech szkół średnich:
ówczesna kl. VIII u XX Salezjanów w Lądzie nad Wartą, kl. IX w Liceum

Ogólnokształcącym Św. Augustyna w Warszawie, kl. X i XI w Niższym Seminarium Duchownym w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49. Do Wyższego
Seminarium Duchownego w Warszawie wstąpił w 1955. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J. Em. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 czerwca 1960 r.
w katedrze warszawskiej. Wikariusz w parafiach: Siennica, Goszczyn, Żychlin, Żyrardów, par. Św. Augustyna w Warszawie. Rektor ośrodka w Kostowcu, następnie proboszcz w Kostowcu (1972-80), Jasieńcu (1980-87) i w
par. Św. Stefana w Warszawie (od 8.10.1987 do 30.06.2007). W latach siedemdziesiątych ukończył studia specjalistyczne na Akademii Teologii Katolickiej, przez jeden rok wykładał socjologię pracy. W parafii św. Stefana założył gazetkę, która wydawana jest nieprzerwanie od ponad 20 lat.
Ks. Mirosław Jaworski
Studia teologiczne odbył w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie w latach 1980 – 1986. 1986 – 1987 wikariusz parafii
Lubochnia w dekanacie Rawskim. 1987 – 1991 został skierowany na studia
Historii Kościoła na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie oraz został
mianowany kierownikiem Ośrodka Duszpasterskiego w Burakowie par. Łomianki (obecnie parafia). Mieszkał przy klasztorze Sióstr Niepokalanek.
1991 – 1992 rok doktorancki na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w
Monachium i kapelan Sióstr Karmelitanek w Monachium. 1992 – 1994
Duszpasterz Świata Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki i przez rok wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym. 1994 – 1995 wikariusz par.
Chrystusa w Londynie. 1995 – 2007 dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 2007 - 2020 Proboszcz w parafii św. Stefana. Od 22.06.2020 mianowany proboszczem par. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie.
Ks. Robert Tomasik, syn śp. + Elżbiety i + Henryka, ur. 01.02.1965 r. w
Warszawie, ma jedną siostrę. Absolwent XI Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Reja w Warszawie i Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w klasie prof. Tadeusza Talika (akordeon), oraz Policealnego Studium Samochodowego na Stawkach. Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Diecezjalnego w Warszawie, przyjął święcenia kapłańskie
dnia 22 maja 1993 roku w Archikatedrze Warszawskiej z rąk Jego Em. Ks.
Kard Józefa Glempa. Pracował jako duszpasterz w następujących parafiach:
Św. Tadeusza Ap. na Sadybie (1993-1997), Świętej Trójcy na Solcu (19972002), w Kościele Akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu
(2002-2003), św. Floriana w Brwinowie (2003-2005), Bogurodzicy Maryi
na Jelonkach (2005-2008), Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie
(2008-2012), św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie (2012-2014), św. Mikołaja
w Warce (2014-2015). Od 28.06.2015 do 21.06.2020 r. pełnił funkcję proboszcza w par. św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie. Od
22.06.2020 mianowany proboszczem par. św. Stefana Króla w Warszawie.
Zainteresowania: sport (tenis stołowy, koszykówka), muzyka (klasyczna,
elektroniczna i gra na instrumentach), filologia (języki obce), święci
(hagiografie), teologia życia wewnętrznego.

Intencje mszalne
Izabelę, Marię, Mieczysława i Krystynę
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK 19 VI
6.30 O powołania do Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 O Boże błogosławieństwo dla
Jacka i Katarzyny
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 19)
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Elżbiety i Konrada KOWARZYK
z okazji rocznicy ich ślubu i potrzebne łaski dla ich dzieci
18.00 ++ Dominika, Annę CHMIELEWSKICH i + Teresę CHMIELEWSKĄ w 13 rocz śm
18.00 ++ z rodziny TRZECIAKÓW,
PUZIKÓW i ROJKÓW
SOBOTA 20 VI
6.30 ++ Mariannę w 2 rocz. śm.,
Wacława, Tadeusza i ++ z rodziny
8.00 O łaskę rozeznania woli Bożej w
codziennym życiu
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 Dziękczynna w 10 rocz ślubu
Jana i Anety BARTOLD z prośbą o
Boże błogosławieństwo na dalsze lata
dla małżonków praz ich dzieci
(odnowienie przysięgi małżeńskiej)
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 20)
NIEDZIELA 21 VI
7.00 + Zbigniewa w 2 rocz śm
8.30 +Alicję PIŁATOWICZ – imieninowa i + członków rodziny: Tadeusza
i Janinę oraz Józefa i Helenę i + Lidię
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 ++ Stanisława i jego rodziców
11.30 + Katarzynę i Mariana KLIMEK
13.00 Dziękczynno – błagalna z prośbą o potrzebne łaski dla Wojciecha i
Krystyny w 50 rocz ślubu
17.00 ++ Stanisława, Teodora i Andrzeja SUŁKOWSKICH
20.00+ Irenę ROGOWSKĄ (greg 21)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XI Niedziela Zwykła
14 czerwca 2020
Dziękujemy za przygotowanie i udział w procesji Bożego Ciała: siostrom
nazaretankom, poszczególnym grupom i wszystkim parafianom.
Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe w dni powszednie po Mszy św.
wieczornej, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można spożywać
pokarmy mięsne.
Przypominamy, że do sierpnia włącznie Msze niedzielne o godz. 19.00 są
przełożone na godz. 20.00.
W sobotę o 10.00 zbiórka ministrantów.
Dziś z okazji Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. kanonika Stanisława
Stradomskiego po Mszy możemy otrzymać pamiątkowy obrazek.
Za tydzień Modlitwa dziękczynna za 13 lat posługi w naszej parafii ks.
Mirosława Jaworskiego na Mszach o godz. 10.00 i 11.30.
Kościół jest otwarty w dni powszednie 6.30 - 9.00 oraz 17.00 - 19.00.

Fot. Daniel Maksymilian Kowitz

PONIEDZIAŁEK 15 VI
6.30 W intencji S. Elizy - imieninowa
8.00 +Bolesława (m) DREWNIAK (29)
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jolanty w dniu imienin
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 15)
18.00 + Wojciecha, miesiąc po śmierci
18.00 ZA OJCZYZNĘ
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
WTOREK 16 VI
6.30 O łaskę wiary i otwarcie na światło Ducha Świętego w podejmowaniu
ważnych decyzji dla Marioli i Marcela
6.30 + S. Katarzynę RZYMOWSKĄ w 1
rocz śm
8.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Stanisława i Ks. Łukasza
17.30 + Bolesława DREWNIAK (greg
30)
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 16)
18.00 W intencji AKCJI KATOLICKIEJ
18.00 O Boże błogosławieństwo dla
Sióstr Nazaretanek
ŚRODA 17 VI
6.30 W intencji S. Dominiki - imieninowa
8.00 ++ Władysława (m) i Stanisława
(m) SODEL
17.30 Za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej o dary Ducha Świętego i
zdrowie dla Barbary i mądre załatwienie
swoich spraw
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 17)
18.00 O Boże błogosławieństwo dla
chrześniaczek Róży i Mileny w rocznicę
chrztu
CZWARTEK 18 VI
6.30 W intencjach S. Elżbiety, o potrzebne łaski dla mamy, rodzeństwa i
bliskich
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 18)
17.30 O potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza, Ks. Rafała, Ks. Piotra i Ks. Jana
18.00 ++ Michalinę, Henryka, Andrzeja,

Ogłoszenia Parafialne

DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE

Parafia św. Stefana, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa
61 1160 2202 0000 0000 9159 1568
www.swstefan.pl
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki, środy, piątki w godz.
1000-1200 i 1600-1800, w soboty 1000-1200; Tel. (22) 841 18 18
Kontakt do redakcji: gazetka.sw.stefana@gmail.com

