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Prawidło tygodnia:
„"Nie tylko człowiek ma być Boży, nie tylko rodzina ma być Boża, Boży ma
być także naród .”
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński
Nowy Proboszcz parafii św. Stefana - ks. Robert Tomasik

Drogi księże Robercie.
W imieniu wspólnoty parafialnej pragniemy serdecznie księdza powitać
jako naszego proboszcza. Życzymy błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha
Świętego oraz opieki Matki Kapłanów i patrona naszej parafii Św. Stefana
Króla na każdy dzień Twojej posługi pośród nas.
Życzymy również ludzkiej życzliwości i wsparcia we wszystkich poczynaniach dla dobra parafii. Będziemy Cię wspierać modlitwą i pomocą abyś
powierzone Ci zadania mógł wykonać jak najlepiej.
Szczęść Boże!
Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego
przedziwnego światła.

CZYTANIE I
2 Krl 4, 8-12a. 14-16a
Szunemitka przyjmuje proroka
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata,
która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził,
udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto
jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas
przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam
dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się
uda». Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam
ułożył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można
uczynić dla tej kobiety?» Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna,
a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał ją i stanęła przed
wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna».
Na wieki będę sławił łaski Pana.
O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
*

i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza, *
a król nasz do Świętego Izraela.

CZYTANIE II
Rz 6, 3-4. 8-11
Nowe życie ochrzczonych
Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa
Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale
Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej
nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego
przedziwnego światła.

EWANGELIA
Mt 10, 37-42
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż

Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie
jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako
proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej
wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
Rozważanie
Gościnność
Wzorem jest Chrystus, a naśladowanie Chrystusa jest pierwszym
powołaniem chrześcijan / Katechizm 2232 /. Nowa kultura po chrzcie świętym, to konkretny sposób myślenia, mówienia i działania. To, co słyszeliśmy
w ewangelii dzisiejszej to jest mowa misyjna Jezusa, chrześcijanin jest posłany do drugiego człowieka. Przez zmartwychwstanie Bóg potwierdził najważniejszą prawdę głoszoną przez Jezusa, że Bóg jest Jego Ojcem. Nie bójmy się
ludzi, bo Bóg ich kocha, powiedział w kazaniu tydzień temu nasz parafianin
ks. Piotr Powałka, na tej ambonie.
Źródłem miłości jest Bóg, dlatego Jezusa trzeba bardziej kochać niż
ojca i matkę. Dlatego Bóg dając przykazania, pierwsze trzy przykazania odniósł wprost do siebie. Zwrot „iść za kimś” oznacza wewnętrzne utożsamianie się z tą osobą, za którą się postępuje. „Kto chce znaleźć swe życie, straci
je, a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je”. To jest jedyne powiedzenie Jezusa, które występuje w Ewangeliach aż pięć razy. Oznacza to, że
słowa te są bardzo ważne.
„Jezus tak bardzo zwraca uwagę na świadczenie dobroci drugiemu
człowiekowi, że wspomina o podaniu kubka wody, który będzie zauważony
przez Boga. W oczach Boga każda służba drugiemu człowiekowi jest ważna” / ks. S. Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, 2007, s. 249 /.
Anna Karenina mówi: gdybyś kochał jak ja. Gdybyś cierpiał jak ja.
Młody kapłan mówi do mnie - myślą, że my nic nie przeżywamy, gdy powiedziałem mu, dlaczego napisałem „Dziennik Proboszcza”. Stałem kiedyś przy
grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z kolegą, który zrezygnował z kapłaństwa jeszcze w Seminarium. W czasie rozmowy z księdzem
gościem w niedzielę przed południem, mówię - w kazaniu, które piszę na
najbliższą niedzielę… To ksiądz pisze już kazanie na najbliższą niedzielę bardzo był zdziwiony. O godzinie czwartej, piątej rano widzę przez okno, jak
ludzie idą do pracy. W ciągu dnia widać dużo matek z wózkami, ojców z maleńkimi dziećmi na rowerkach. Gościnność zaczyna się przy rannym pacie-

-rzu, biurku, na ulicy, w pracy, gdy służymy człowiekowi. Można spotkać plakaty z podziękowaniem Służbom Medycznym za niebezpieczną pracę w tym
okresie, media pokazują strażaków przy pracy. Przez swoją pracę służymy
drugiemu człowiekowi. Aleksandra Kurzak, niezwykła śpiewaczka operowa
opowiada, w których sklepikach w Wiedniu, Londynie, Nowym Jorku robi
zakupy, bo są gościnne. Studiowałem Socjologię pracy zawodowej na Akademii Teologii Katolickiej i Teologię, dwa razy, przed Soborem / 1962-65 / i po
Soborze. Kiedyś, ktoś mnie zapytał, co ma wspólnego socjologia pracy zawodowej z teologią? „Ci zaś ludzie, którzy wykonują ciężkie nieraz prace, poprzez dzieła ludzkie mają doskonalić samych siebie, współobywateli swoich
wspierać, a całej społeczności i całemu stworzeniu dopomagać w osiągnięciu
lepszego stanu; mają oni również naśladować Chrystusa, którego ręce trudziły się pracą rzemieślniczą i który wraz z Ojcem ustawicznie działa dla zbawienia wszystkich; mają Go naśladować w miłości czynnej, ciesząc się nadzieją i jeden drugiego brzemiona dźwigając, i przez samą codzienną pracę
swoją wznosić się na wyższy stopień świętości, także apostolskiej” / Sobór
Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele 41 /.
Chrześcijanin jest posłany do drugiego człowieka.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
Wakacje? Warto poszukać na mapie m.in. tych miejsc i odwiedzić je:
Elbląg - W kościele św. Mikołaja z XIII wieku przechowywane są relikwie
Krzyża Świętego sprowadzone tu przez Krzyżaków.
Gietrzwałd - W 1877 roku Maryja przez trzy miesiące ukazywała się dwóm
dziewczynom. Woda ze źródełka, które pobłogosławiła Maryja uchodzi za
cudowną stąd też o tym sanktuarium mówi się „polskie Lourdes”.
Głotowo - Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej. Kalwaria Warmińska od 1894 roku.
Lubawa - W XIII wieku na lipie znajdującej się w obrębie pogańskiego
świętego gaju objawiła się Maryja. Po zjawieniu na drzewie odnaleziono figurkę Matki Bożej. Nie są znane losy pierwszej figurki. Obecna pochodzi z
XVI wieku i znajduje się w gotyckim kościele św. Anny.
Pieniężno - W klasztorze księży werbistów znajduje się najciekawsze i najbogatsze muzeum misyjne w Polsce.
Stoczek Klasztorny - Kult Maryi na Warmii sięga XIV wieku pierwsi misjonarze umieścili na Dębie figurkę Maryi. Od 12 października 1953 roku do
6 października 1954 roku był tu więziony kardynał Stefan Wyszyński.
Święta Lipka - Najważniejsze sanktuarium maryjne na Warmii i Mazurach, nazywane „Częstochową północy”.
Święty Gaj - Wioska na południe od Elbląga. W tej okolicy poniósł śmierć
męczeńską św. Wojciech. Obecny kościół datowany jest na XV wiek.
Wąsosz - Sanktuarium Matki Bożej Wąsoskiej. Czczony tu wizerunek maryjny pochodzi z XVII wieku.
Za: www.kolekcjonermadrosci.blogspot.com

Kronika - rok 1997
Intencje modlitwy Żywego Różańca - Lipiec/Sierpień 2020
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Wszechmogącego Boga:
Papieskie intencje: Ogólna: Za rodziny, aby były otoczone miłością i szacunkiem oraz wspierane radą/Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki
morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny. Ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.
•Za Papieża, aby ciesząc się wstawiennictwem Maryi, z całym Kościołem głosił Bożą chwałę światu.
•Za biskupów i prezbiterów, aby byli gorliwymi pasterzami i wyznawcami
żywej wiary.
•W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby przez ich posługę Chrystus mógł dotrzeć do każdego człowieka.
•O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla
księży z naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O wygaszenie pandemii koronowirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie
wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych
w żałobie i smutku.
•O Boże błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, by nie zabrakło im sił i cierpliwości do pełnienia dzieł miłosierdzia oraz
by służąc ludziom, odkrywali drogę do osobistej świętości.
•Aby Kościół pociągał do światła prawdy tych, którzy nie znają Chrystusa.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
•Za dzieci niechciane i porzucone, aby w życiu napotkały świadków Chrystusowej miłości gotowych do bezinteresownego poświęcenia.
•W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
•Za społeczeństwa, aby grzechy alkoholizmu i innych uzależnień nie niszczyły zdrowia i życia ludzkiego oraz rodziny.
•Za Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, by w swych decyzjach kierowali się
mądrością i należytą troską o dobro wspólne, byśmy nie zmarnowali odzyskanej wolności.
•Za przebywających na wakacjach, aby odpoczywając, w pięknie przyrody
znajdowali Stwórcę.
•O potrzebne łaski dla rolników i hodowców.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 29 VI
6.30 W intencji S. Emilii LEWANDOWSKIEJ – imieninowa – o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Henryka
8.00 O potrzebne łaski, dary Ducha
Świętego i we wszystkich intencjach Ks.
Piotra z okazji imienin
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 29)
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Witolda w rocznicę ślubu oraz
łaski potrzebne dla ich rodziny
17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły do codziennej posługi dla Ks.
Piotra z okazji imienin – od Domowego
Kościoła
18.00 O Boże błogosławieństwo dla ks.
Piotra z okazji imienin – od Żywego
Różańca
WTOREK 30 VI
6.30 W intencji S. Emilii ZARYCHTA imieninowa
8.00 W intencji Dobrodziejów Sióstr
wspólnoty szkolnej i o Boże błogosławieństwo dla rodziny CZERWIŃSKICH
17.30 + Irenę ROGOWSKĄ (greg 30)
17.30 + Henryk TELAKOWSKI – 4
rocznica śm
18.00 Dziękczynna w 20 rocz ślubu Izabeli i Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
18.00 + Krystynę SOBIERAJ
ŚRODA 1 VII
7.00 W intencji S. Maksymiliany imieninowa
7.00 + S. Sulpicję SNARSKĄ (greg 1)
18.00 + Marcjannę HARASIMIUK i ++
z rodziny
CZWARTEK 2 VII
7.00 + S. Reginę KULMACZEWSKĄ
7.00 + S. Sulpicję SNARSKĄ (greg 2)
18.00 Dziękczynno–błagalna w 37 rocznicę ślubu Teresy i Wiesława JODCZYK

PIĄTEK 3 VII
7.00 + S. Sulpicję SNARSKĄ (greg 3)
18.00 W int. Panu Bogu wiadomej
18.00 O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Katarzyny i jej dziecka
SOBOTA 4 VII
7.00 W int. wynagradzającej za zniewagi i bluźnierstwa skierowane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
7.00 + S. Sulpicję SNARSKĄ (greg 4)
18.00 ++ Helenę, Kazimierza, Janusza, Tadeusza KRÓL, ++ Krzysztofa i
Janusza MROKOWSKICH
NIEDZIELA 5 VII
7.00 ++ Helenę i Antoniego oraz ++
z rodziny CALSKICH i KRZYŻAKÓW
7.00 + S. Sulpicję SNARSKĄ (greg 5)
8.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Bożą i pomyślne załatwienie spraw dla Barbary
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Ryszarda GODLEWSKIEGO
w 6 rocz śm, ++ Stanisławę i Leona
GODLEWSKICH oraz ++ Emilię i
Juliana PISAREK
13.00 + Halinę FONDALIŃSKĄ w 1
miesiąc po śmierci
20.00+ Krzysztofa KŁAKA w 1 rocz
śm.
***
Przed tygodniem pożegnaliśmy długoletniego Proboszcza Naszej Parafii.
Po 13 latach pełnienia tej misji w naszej wspólnocie ks. Mirosław Jaworski rozpocznie dziś swoje posługiwanie w parafii św. Aleksandra na Pl.
Trzech Krzyży. Raz jeszcze wyrażamy
ogromną wdzięczność za wszystkie
błogosławione owoce jego obecności
wśród nas, a w nowym środowisku
życzymy wielu sił, zapału, zdrowia,
nowych pomysłów, a przede wszystkim nieustannej miłości pasterskiej w
sercu. Szczęść Boże!

Ogłoszenia Parafialne

XIII Niedziela Zwykła
28 czerwca 2020
1.Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 13.00 w obecności Ks. Dziekana Waldemara Borzyszkowskiego nastąpi uroczyste wprowadzenie ks. Roberta Tomasika na stanowisko proboszcza naszej Parafii. Serdecznie witamy nowego ks.
Proboszcza i zapewniamy o naszej modlitwie.
2.Z uwagi na złagodzenie rygorów epidemicznych ks. Kard. Kazimierz Nycz
odwołał dyspensę (z dnia 26 III br.). Zatem od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. zwolnione są wyłącznie osoby w podeszłym wieku, mające
objawy infekcji, przebywające w kwarantannie lub sprawujące opiekę nad
chorymi i niepełnosprawnymi. Nadal obowiązuje zaś zasłanianie ust i nosa
maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego (min. 2 m).
3.W poniedziałek (29 VI) przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i
Pawła. Msze odprawimy według zwykłego porządku. Zbiórka daniny św. Piotra, tradycyjnie prowadzona tego dnia, została przesunięta na niedzielę, 4 X.
4.W I. Piątek miesiąca (3 VII) zapraszamy na spowiedź od godz. 17.00, zaś w
sobotę (4 VII) na nabożeństwo wynagradzające z Różańcem po Mszy św. o
godz. 7.00.
5.W okresie wakacyjnym (od 1 VII) Msze św. będą sprawowane o godz. 7:00
i 18:00, a w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 17:00. Kancelaria będzie
czynna będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00 – 11:00 i
17:00 – 18:00. W soboty tylko rano – 10:00 – 11:00.
6.Na czas wakacji Zespół redakcyjny „Gazetki parafialnej” zawiesza swoją
działalność. Dziękujemy za wsparcie funduszu gazetkowego. Serdecznie
dziękuję osobom, które pomagają pisać i składać gazetkę. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wspomnieć należy: s. Faustynę, s. Krystynę, s. Teresitę, Jadwigę Kopała oraz wolontariuszów — uczniów Sp 190 z klas 8, a także
Koło Żywego Różańca.
7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a wszystkim udającym się na wakacje i urlopy życzymy dużo słońca, Bożego wypoczynku i roztropności wobec nie ustępujących zagrożeń.
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

