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Prawidło tygodnia:
„Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość."
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Jr 20, 10-13
Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców
Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście,
donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego
upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę
na nim!” Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci
wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz
sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją
pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu,
wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie,
Panie.
Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz
mi okrywa, †
dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobro-

Ks. Mirosław Jaworski
Proboszcz w parafii św. Stefana Króla w Warszawie
od 01.07.2007 do 21.06.2020
Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

ci, *
w Twojej zbawczej wierności.
Wysłuchaj mnie, Panie, †
bo miłość Twoja jest łaskawa, *
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morze i wszystko, co w nim żyje.

CZYTANIE II
Rz 5, 12-15
Adam jest typem Chrystusa
Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech
śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak
nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na
wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma
się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo
jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka,
Jezusa Chrystusa.
Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.
EWANGELIA
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Mt 10, 26-33

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem
nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by
się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A
przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was
zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz
kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie».
Rozważanie
Nie bójcie się
„Trzykrotnie uspokaja nas Pan Jezus: Nie bójcie się. Chodzi Panu Jezusowi o odwagę wyznawania swych religijnych przekonań. Może naiwnie
pozwoliliśmy wmówić sobie fałszywą zasadę, że wiara czy religijne wyznanie
- są sprawą prywatną. Nie mogą one jednak być sprawą prywatną, gdyż nawet mimo woli muszą one rzutować na całość naszego zachowania na zewnątrz” / Ks. Tadeusz Olszański CM, Głosząc Ewangelię Królestwa, 1995, s.
219 /. „W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa pocieszenia skierowane do
prześladowanego Kościoła” / Ks. Władysław Biedrzycki MSF, Ewangelia na
każdy dzień, 1996, s. 245 /.
Liturgia słowa daje dobrą okazję do tego, by głębiej rozważyć rolę naszego świadectwa. Istotą ewangelizacji jest przecież dawanie świadectwa
prawdzie / KKK 2471 /. 29.04.1978 r. otrzymałem od Księdza Profesora
Marka Starowieyskiego książkę pt. -„Karmię was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A. Opracował Ks. Marek
Starowieyski. Św. Efrem / +373 / pisze: „Czyż dwóch wróbli nie sprzedaje
się za jednego asa” / Mt 10, 29 /. Dwa wróble, a nie jeden. Chciał Pan przez
to pokazać, jak mało znacząca jest cena wróbla. Rzeczy bardziej wartościowe
sprzedaje się po sztuce, mniej natomiast warte sprzedaje się ogólnie jak
oliwki. „A jednakże żaden z nich / wróbli / nie spadnie na ziemię bez woli
Ojca”. Św. Bazyli Wielki / +379 / również zwraca uwagę na Opatrzność:
„Koleje nasze przecież nie toczą się wbrew Opatrzności, jako że wiemy z
Ewangelii, iż nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca naszego.
Któż by zdołał przeciwstawić się woli Boga” / s. 219 /.
„Piękne są bez wątpienia strofy Psalmów sławiące Najwyższego jako
ucieczkę, ostoję i pocieszenie dla ludzi, jak w Psalmie 91: „Kto przebywa w
pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana:
Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam”/Jan Paweł II, Homilie
2022, s. 450/. „Została w tę ewangeliczną przypowieść o Opatrzności głęboko wpisana ta sama prawda o hierarchii wartości, człowiek posiada prymat

nad rzeczami. Prymat swej natury i swojego ducha, prymat w trosce i opiece
Opatrzności, i w sercu Boga” / j. w. /.
13 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod
budowę świątyni. Na placu Piłsudskiego w Warszawie papież powiedział:
Na Polach Wilanowskich pobłogosławiłem teren pod budowę Świątyni
Opatrzności Bożej. Za chwilę poświęcę kamień węgielny. Niech ta Świątynia
stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia za wolność Ojczyzny. Modlę
się, aby żadne bolesne wydarzenia nie zakłóciły tego dziękczynienia, z którym czekamy już 200 lat.
2 maja 2002 roku z udziałem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa i całego Episkopatu, władz państwowych i kilku tysięcy wiernych wmurowano
kamień węgielny pod Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
Dzisiaj już sama nazwa Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie raduje człowieka. W Świątyni Opatrzności Bożej jest w pierwszą niedzielę
czerwca od 13 lat Święto Dziękczynienia. Raduje człowieka.
„Nie bójcie się”. Te słowa Chrystusa są nakazem / odwagi / i obietnicą / Bóg wspiera /. „Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” / Mt 10, 32 /.
28.06.1985 r. otrzymałem od Ks. Prof. Marka Starowieyskiego książkę pt.
Muza chrześcijańska. A w niej „Pieśń o wierze” / Św. Efrem /. „Kto się waży
odciąć od siebie tę ożywiającą rzekę, na pewno zginie. Kto oddali od siebie
słowo prawdy, tego dusza stanie się wewnętrznie martwa. Pismo święte głosi, że sprawiedliwy żyje z wiary. Uczynił on prawdę pięknym drzewem a cnoty owocami, które począł przez wiarę i zawiesił na gałązkach prawdy”. Drugi
wiersz Św. Efrema „Pieśń o perle” - Położyłem ją na otwartej dłoni, żeby się
jej przyjrzeć. Pragnąłem ją oglądać z jednej strony, lecz nie dała się zbadać,
jak Syn będąca wszystka światłem. Chwała Synowi za to, że z perłą porównał
Królestwo niebieskie.
Jubileusz to czas dziękczynienia za opiekę Bożą, powiedziałem wiernym, którzy przyszli tydzień temu na Mszę św. odprawianą przeze mnie w
mojej intencji z racji 60-lecia święceń kapłańskich.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
Psalm 138
Postawa wdzięczności jest miła Bogu, ale też uszlachetnia nasze serca.
Zamiast skupiać się tylko na złu i niedogodnościach zacznijmy dziękować
Bogu za dobro, którego wokół tak wiele. Autor sławi Jahwe z całego serca,
czyli wypełnia pierwsze przykazanie mówiące o miłości Boga całym swym
sercem, duszą i ciałem. Ciało bowiem jest świątynią Ducha, a nie narzędziem
grzechu. Prawica Jahwe wybawiła Lota z siedliska grzechu, jakim była Sodoma i Gomora. Zapewnił mu życie pomimo gniewowi wrogów.

Taki ratunek to przede wszystkim wyrwanie z mocy zła, jakie dokonało się w
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Psalmy uczą nas modlitwy, a przez to i
postawy wdzięczności. Rozwija się w nas pokora, która pozwala nam nieustannie myśleć, że Bóg jest sprawcą wszelkiego dobra we mnie. Jahwe patrzy
łaskawie na pokorne i obdarza hojnie i w sposób bezinteresowny łaskami,
gdyż widzi, że one się nie marnują, lecz przynoszą owoc obfity. Autor mówi,
że Pan pyszałka dostrzega z daleka, czuwa nad jego losem, nawet gdy ten nie
chce się do Boga zbliżyć.
Otwórzmy się więc przez decyzję woli na łaskę Boga i w postawie
wdzięczności śpiewajmy i chwalmy Pana wobec aniołów.
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

*****
Księdzu Proboszczowi Mirosławowi Jaworskiemu z podziękowaniem za 13 lat posługi w Parafii św. Stefana Króla w Warszawie
Czcigodny Księże Mirosławie,
13 lat posługi Księdza na stanowisku proboszcza skłania do podsumowania,
refleksji, ale przede wszystkim do dziękczynienia. Dziękujemy zatem Panu
Bogu za to, że dał nam – parafianom tak dobrego pasterza, duchowego przewodnika, czciciela Matki Bożej, wrażliwego na potrzeby parafian i troskliwego gospodarza – opiekuna parafii. Nie sposób wymienić tu wszystkich działań, które jako proboszcz podejmował Ksiądz przez 13 lat w naszej Parafii,
dlatego ograniczymy się do tych najbardziej widocznych, które trwale zapiszą się nie tylko w naszej pamięci, ale przede wszystkim w historii Parafii.
Dziękujemy za posługę duszpasterską: wszystkie odprawione Msze Święte,
udzielone sakramenty, piękne, głębokie i poruszające, a jednocześnie mówione zrozumiałym dla każdego słuchacza językiem kazania, głoszone
zwłaszcza w każdą niedzielę podczas sumy parafialnej, a także w czasie
wszystkich świąt, uroczystości, itp. Dziękujemy za świadectwo głębokiej wiary, zaufania Panu Bogu i Maryi, za wymodlenie – w czasie, kiedy był Ksiądz
proboszczem – dwóch powołań kapłańskich z naszej Parafii: ks. Piotra i ks.
Łukasza. Dziękujemy za piękne świadectwo umiłowania Matki Bożej, co
przejawiało się w licznych dziełach i inicjatywach, takich jak m.in.: ufundowanie na samym początku posługi Księdza jako proboszcza naszej Parafii
figury Matki Bożej Fatimskiej i otoczenie Jej wyjątkową czcią, ozdobienie
figury złotą koroną i różańcem wykonanymi z biżuterii zebranej wśród parafian, wprowadzenie zwyczaju odprawiania Nabożeństw Fatimskich każdego
13. dnia miesiąca połączonych ze śpiewem Akatystu, a także szczególne
uczczenie objawień fatimskich w roku jubileuszu 100-lecia. Warto podkreślić, że Wspólnota Żywego Różańca, w czasie, gdy sprawował Ksiądz duchową opiekę nad nią, wzbogaciła się o kilka nowych Róż. Przywrócił Ksiądz
majowy zwyczaj śpiewania Litanii Loretańskiej przy kilku kapliczkach znajdujących się na terenie Parafii, jak również zainspirował Koła Różańcowe i

wszystkich parafian do renowacji kapliczki przy ul. Czerniakowskiej 42.
Przywiązywał Ksiądz dużą wagę i zachęcał do udziału w Mszach Roratnich
(także po łacinie!), dzięki czemu w grudniowe ciemne poranki nasz kościół
wypełniał się licznymi wiernymi, a raz w tygodniu także dziećmi, dla których
przez wiele lat z dużym poświęceniem gotował Ksiądz kakao, zapraszając na
parafialne śniadanie! Dziękujemy za troskę o jak najlepsze przygotowania
dzieci i ich rodzin do sakramentu I Komunii Świętej, co zaowocowało publikacją pt. „Przygotowanie rodziny do Pierwszej Komunii Świętej dziecka”,
której jest Ksiądz współautorem. Dziękujemy za odwagę i za otwartość na
nasze problemy, potrzeby, za to, że w najtrudniejszych chwilach w czasie
tegorocznej pandemii nasz Kościół był cały czas otwarty, odprawiane były
Msze Święte i sprawowane sakramenty. Dziękujemy za umacnianie wspólnoty parafialnej, aktywizowanie parafian w grupach i zespołach parafialnych,
mobilizowanie do żywego i odpowiedzialnego udziału w życiu Parafii. Dziękujemy za Księdza kreatywność, liczne inicjatywy, ale także za otwartość na
wszelkie wartościowe propozycje, inicjatywy, takie jak m.in. coroczna Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego podejmowana w Święto Zwiastowania
Pańskiego 25 marca, Różaniec do granic w 2017 roku i naszą oryginalną parafialną inicjatywę: Różaniec ulicami Parafii (w latach 2018 i 2019). Dziękujemy za ożywienie kultu patrona naszej Parafii – św. Stefana Króla Węgierskiego, wyeksponowanie w Kościele jego wizerunku i relikwii oraz zainicjowanie i rozwinięcie kontaktów z mieszkającymi w Polsce Węgrami, szczególnie z Ambasadą Węgier w Polsce. Dziękujemy za gospodarską troskę o nasz
Kościół i stałe upiększanie go, m.in.: renowację złotej rozety w głównym ołtarzu, wzbogacenie o nowe piękne relikwiarze i nowy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wyposażenie w zamykany konfesjonał, systematyczne prowadzenie prac remontowych, malowanie wnętrza Kościoła, a także zainstalowanie sygnaturki na kościelnej wieży, która wydzwania melodie kościelnych
pieśni. Za wszystko składamy Księdzu najserdeczniejsze BÓG ZAPŁAĆ! A na
dalszą posługę kapłańską, zapewniając o naszej pamięci w modlitwie, życzymy Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.
Niech św. Jan Maria Vianney – tak bliski Księdzu patron proboszczów katolickich – nadal roztacza nad Księdzem swoją opiekę na nowej placówce w
Parafii św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. W 2002 roku podczas swej
ostatniej pielgrzymki do Polski, w trakcie tradycyjnego wieczornego spotkania z młodzieżą zgromadzoną pod słynnym oknem Pałacu Arcybiskupów w
Krakowie, Papież Jan Paweł II, żegnając się, powiedział: „A takiemu, który
odjeżdża, życzy się «przyjdą zaś» i ja też sobie życzę”. Parafrazując słowa św.
Jana Pawła II: Czcigodny Księże Mirosławie: „przyjdą zaś”, bo przecież z Placu Trzech Krzyży na Czerniakowską bardzo blisko – „rzut kamieniem”, jak
mówią Górale!
Wdzięczni parafianie

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 22 VI
6.30 W intencji S. Pauliny TOKARSKIEJ - imieninowa
8.00 O potrzebne łaski dla Janiny CIESIELSKIEJ
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 22)
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Marty i Bartłomieja w 7 rocz ślubu, o opiekę
Matki Bożej Jasnogórskiej nad rodziną i
o szczęśliwe urodzenie czwartego dziecka
18.00 + Mariusza KOPAŁA w 5 rocznicę
śmierci oraz zmarłych z rodziny BRZOZOWSKICH, ROMER, GELO, KOPAŁA i
PASTUSZKA
18.00 O łaskę uzdrowienia i opiekę Matki Bożej dla Jana
WTOREK 23 VI
6.30 + Wandę i Eugeniusza OSTRYSZ
8.00 ++ Jana i Józefę WITKOWSKICH
8.00 + Stanisława DOLECKIEGO z
okazji Dnia Ojca
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Patrycji i Pawła SMULKO z okazji 13 rocz
ślubu i potrzebne łaski dla Pawła z okazji
45-tych urodzin
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 23)
18.00 ++ Jana, Julię, Eugeniusza, Wiktorię, Wawrzyńca GARDYŃSKICH
18.00 + Jana WIEJACZA i + Stanisława
KANAFA
ŚRODA 24 VI
6.30 W intencji S. Danuty - imieninowa
6.30+Janinę BOROWIEC iJana JURKA
8.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 24)
17.30O Boże błogosławieństwo dla ks.
Jana - imieninowa- od Żywego Różańca
17.30 + Jana JANKOWSKIEGO – imieninowa i ++ Konrada, Ewę i Marię oraz
++ Aleksandra i Helenę
17.30 + Jana i Alicję WIĘCKOWSKICH
18.00+Janinę i z rodziny LIWIŃSKICH,
Jana OLAKA i Jana SKRZYPCZAKA
18.00 ++ Janinę, Andrzeja i Jana WOŁUKANIEC
CZWARTEK 25 VI
6.30 + S. Reginę KULMACZEWSKĄ
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30+Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO

17.30 O potrzebne łaski dla Patrycji i
Pawła SMULKO z okazji rocz ślubu i
potrzebne łaski dla ich dzieci
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 25)
18.00 Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Jerzego z okazji 84-tych urodzin i
potrzebne łaski dla całej rodziny
PIĄTEK 26 VI
6.30 O powołania do Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 O uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Piotra i Zbigniewa
17.30 W intencji Ks. Stanisława
17.30 + Leszka ZAKRZEWSKIEGO
17.30 + Janinę SYPUŁA oraz + Andrzeja FAJLERA
18.00 ++ Janinę i Władysława PIEKARSKICH
18.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 26)
SOBOTA 27 VI
6.30 + Edwarda LIZONIA
8.00 + Jana WĄSOWSKIEGO w 17
rocz śm i zm z rodziny FIJOŁÓW i
SZEWCZYKÓW
8.00 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 27)
17.30 ++ Janinę, Walentynę, Zofię,
Marię, Jadwigę, Aleksandra i Władysława
17.30 + Adama KAMIŃSKIEGO w
miesiąc po śmierci
18.00 ++ Tadeusza i Helenę KRAWCZAK, ++ Mariana i Helenę JARECKĄ
i + Zofię SUCHENEK
NIEDZIELA 28 VI
7.00 W intencji S. Marii-imieninowa
8.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 28)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Wandę SZPADERSKĄ, ++
Genowefę, Jana, Adolfinę, Jana
i Stanisława i z rodziny RUSAKÓW
11.30 O Boże błogosławieństwo i dary
Ducha Świętego dla Ks. Piotra
13.00 ++ z rodziny KRZYKOWSKICH,
WYDRÓW, KRAWCZYKÓW, DELEKTÓW oraz + Antoninę KOTWIŃSKĄ
17.00 + Piotra ZAWISTOWSKIEGO
20.00 ++ Mariannę i Władysława oraz
++ rodziców i rodzeństwo

Ogłoszenia Parafialne
XII Niedziela Zwykła
21 czerwca 2020

1. Nabożeństwa Czerwcowe w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w
niedziele po Mszy św. o godz. 17.00.
2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca.
3. W środę Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
4. Przypominamy, że do sierpnia włącznie Msze niedzielne o godz. 19.00 są
przełożone na godz. 20.00.
5. W okresie wakacyjnym od 1 lipca Msze św. będą o godz. 7:00 i 18:00, a w
niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 17:00. Kancelaria czynna będzie w
poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00 – 11:00 i 17:00 – 18:00. W
soboty 10:00 – 11:00.
6. Dziś, po 13 latach proboszczowskiej posługi, żegna się z nami ks. Mirosław Jaworski. Dziękujemy z całego serca za posługę pasterską i życzymy
obfitego błogosławieństwa w nowej parafii.
7. Za tydzień na Mszy o 13.00 instalacja, czyli wprowadzenie nowego Proboszcza – ks. Roberta Tomasika. Zapraszamy parafian i poszczególne
grupy parafialne.
8. Kościół jest otwarty w dni powszednie 6.30 - 9.00 oraz 17.00 - 19.00.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

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

