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Prawidło tygodnia:
„Zastanów się, co Bóg chce od ciebie i po prostu to wykonaj, a twoje serce
będzie bardziej zadowolone, niż gdybyś postąpił według własnego upodobania.”
- św. Jan od Krzyża

CZYTANIE I
Jr 20, 7-9
Prorok poddany próbie
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem
ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo
Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy
zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

CZYTANIE II
Rz 12, 1-2
Rozumna służba Boża
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę
żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie
bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli,
czym jest nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA
Mt 16, 21-27
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie;
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i
począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy
Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu,

znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją
duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z
aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».
Rozważanie
Chodzi o cierpienie zwane krzyżem. Jezus powołuje swoich uczniów
do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go. Pan może sprawdzić dojrzałość uczniów / Program duszpasterski na ten rok /.
List do Rzymian napisany ok. roku 60 składa się z dwóch części:
pierwsze jedenaście rozdziałów zawiera część dogmatyczną: usprawiedliwienie, wolność, chrzest. Cztery ostatnie rozdziały ukazują obowiązki moralne
chrześcijan - miłość i pokora. Pan Bóg nas powołał - dał nam wspólnotę wiary, nadziei i miłości - Kościół, w którym możemy na co dzień wzrastać. Jak
żyć, to jest tematyka moralna okresu zwykłego w liturgii / kolor zielony /.
Mamy się wyrzec z naszej osobowości samolubstwa i odwracania się
od innych. Ma kierować nami miłość, a nie chęć pożądania. To wyrzeczenie
jest krzyżem. Krzyż symbolizuje wszelkie trudności, prześladowania i zniewagi dotyczące uczniów pańskich z powodu Ewangelii, którą głoszą. Ludzie
szukają sposobu na życie. Pan Jezus daje sposób na życie. Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Z mego powodu tzn. żyjąc zgodnie z Jego
zasadami.
Kto znajduje swoje życie? Pan Jezus wyraźnie odpowiada - niech
weźmie krzyż swój. Np. krzyż obowiązków, albo krzyż cierpienia. Pan Jezus
nigdzie nie wyjaśnia cierpienia, Pan Jezus nie wyjaśnił, tylko zawisł na krzyżu. I my już rozumiemy o co chodzi. O Miłość do człowieka. 2779 kapłanów
zostało zamordowanych w Polsce w czasie II wojny, głosi napis w Bazylice
mariackiej w Gdańsku. „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także i drugich” / Św. Paweł, List do Filipian, 2,1-4 /.
„Wiara w tę przemieniającą człowieka moc Chrystusa ma swe najgłębsze korzenie w odwiecznym Bożym zamierzeniu co do ludzkiego zbawienia. Na tej zaś drodze dokonuje się stopniowe przeobrażenie chrześcijanina
wedle wzoru Chrystusa” / Jan Paweł II, Homilie, s. 535 /. Jest to proces duchowy, życiodajny, Proces ten zapoczątkowuje w każdym z nas chrzest, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Proces tej zbawczej przemiany w Chrystusie rozwija się w nas „aż dojdziemy wszyscy razem do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” / Ef 4,13 /. Człowiek, który
się spowiada, rzeźbi siebie - mówi Jan Paweł II. Z tego myślenia bierze się
modlitwa. Patrzę na świat, który ma 13,7 mld lat, myślę, kto to zaprogramował. Patrzę na człowieka - 10 bilionów komórek, kto to zaprogramował? Modlitwa wzrokiem. Cudowna różnorodność. Prymas Wyszyński pisze, gdyby
wszyscy ludzie byli podobni do Wenus, była by nuda. Modlitwa słuchem. Np.

w czasie Mszy świętej. Eucharystię Zbawiciel ustanowił „aby w niej na całe
wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania” /
Konstytucja o Liturgii 47 /. Dlatego jak pisze francuski autor, Msza Święta
jest istotą życia chrześcijańskiego.
Ks. Stanisław Stradomski
*****
Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców
z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021
oraz 30. rocznicy powrotu nauczania religii do polskiej szkoły
„Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”
(Jan Paweł II, Christifideles Laici, nr 32)
Drodzy Rodzice,
W setną rocznicę urodzin Papieża-Polaka trzeba koniecznie przypomnieć
powyższe słowa – zwłaszcza, iż w tym roku obchodzimy jeszcze inną ważną
rocznicę. 30 lat temu religia powróciła do polskich szkół. Niektórzy z Was
uczestniczyli w tych lekcjach, pierwszych po wieloletniej przerwie. Dla rozpoczynających edukację szkolną 1 września 1990 roku religia w szkole stała
się czymś naturalnym. Starsi uczniowie z kolei porównywali ją z doświadczeniami katechezy parafialnej, na którą przychodzili wcześniej do tzw. salek
katechetycznych. Warto w tym miejscu podkreślić wartość obu form katechetycznej posługi Słowa, mając świadomość tego, co je różniło i nadal różni.
Spotkania katechetyczne „w salkach” zwykle były prowadzone we wspólnocie
wiary. Towarzyszył im klimat dobrych wzajemnych relacji. Dodatkowo bliskość kościoła parafialnego sprawiała, iż w ramach tych spotkań możliwe
było chrześcijańskie wychowanie i wtajemniczenie. Niewątpliwie jednak pod
względem dydaktycznym i organizacyjnym spotkania te były zróżnicowane –
zależnie od możliwości danej parafii. Z perspektywy czasu i zmian, jakie zaszły w społeczeństwie – także pod względem stosunku do wiary – warto zastanowić się, jak wyglądałyby te spotkania dzisiaj? Czy wciąż cieszyłyby się
tak dużą popularnością? Należy przy tym podkreślić, iż decyzje podjęte w
roku 1990 w żadnej mierze nie miały wiązać się z osłabieniem katechetycznej
roli parafii. W dokumentach katechetycznych wielokrotnie podkreślana jest
potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy parafialnej. Relacja
zachodząca pomiędzy nimi jest relacją komplementarności i zróżnicowania.
Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji
pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych
Ewangelią, w pewnym stopniu również przygotowują do sakramentów świętych, co w pełni dokonuje się poprzez katechezę parafialną. Trudno nie dostrzec, iż przywrócenie religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w

tych zajęciach szerszemu gronu odbiorców. Nade wszystko lekcje religii są
organizowane dla osób utożsamiających się z daną wspólnotą wierzących,
jednak uczestniczyć w nich mogą zarówno uczniowie niewierzący, jak i poszukujący. Sposób organizacji tych zajęć czyni z nich zróżnicowaną ofertę
dla każdego. Uczniowie wierzący zdobywają podczas lekcji niezbędne wiadomości, by ich wiara oświecona rozumem była silnie ugruntowana, a „duch
ludzki unosił się ku kontemplacji prawdy” (Jan Paweł II, Fides et ratio). Wobec uczniów niewierzących lekcje będą mieć charakter ewangelizacyjny, a
także pomogą odnaleźć i zrozumieć aspekty religijne w historii i kulturze. Z
kolei uczniom poszukującym lekcje religii umożliwiają zadawanie pytań i
odnajdywanie odpowiedzi na nie, nierzadko w korelacji z innymi przedmiotami, co sprzyja budowaniu zintegrowanego obrazu świata.
Ostatnie 30 lat było dla Kościoła zbieraniem wielu doświadczeń związanych
z funkcjonowaniem lekcji religii w polskiej szkole. Wiele zmieniło się przez
te lata – znacząco udoskonalono proces formacji katechetów, ujednolicając
go ze standardem kształcenia nauczycieli; modyfikowano programy i podręczniki do nauki religii, dostosowując je do odbiorców i szanując szkolny
system edukacji. Udoskonalano proces dydaktyczny, również pod względem
komunikacji katechetów z rodzicami – tak, by ich wspólna troska przynosiła
jak najlepsze efekty. Z perspektywy trzydziestolecia pragniemy podziękować
za tę współpracę – wszak rozpoczyna się ona na Waszą prośbę, po wyrażeniu
zgody na udział dziecka w lekcjach religii. Dostrzegając wiele dobra, jakie
niosą z sobą te lekcje – dla szkół, dla parafii, ale i dla Waszych rodzin, z pokorą przyjmujemy wszelkie sygnały nieprawidłowości lub wyrazy niepokoju
kierowane za pośrednictwem diecezjalnych wydziałów czy referatów katechetycznych i kuratoriów oświaty.
U progu swego pontyfikatu Jan Paweł II przekonywał, że „obok rodziny i w
łączności z nią szkoła stwarza katechezie możliwości nie do pogardzenia” (Catechesi Tradendae, 69). Takimi „możliwościami nie do pogardzenia”
są właśnie lekcje religii. Wyrażamy Wam serdeczną wdzięczność za życzliwe
wsparcie okazywane przez ostatnich trzydzieści lat. Jednocześnie zachęcamy
i usilnie prosimy o dalszą współpracę, jakże niezbędną dla owocności naszych działań.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Marek Mendyk - przewodniczący
*****
Ogłoszenia parafialne z dnia 30.08.2020 r.
1. Jutro przypada 40. rocznica zakończenia strajków i podpisania porozumień sierpniowych, które doprowadziły do powstania pierwszych Niezależnych Związków Zawodowych w Polsce.
2. We wtorek (01 IX) przypada 81. rocznica wybuchu II. Wojny światowej.
W czasie Mszy wieczornej o godz. 18.00 będziemy polecać Bogu zmarłych.

3.Wszystkim Parafianom przypominamy o wciąż obowiązujących rygorach
sanitarnych. Podczas nabożeństw zachowujemy niezbędny dystans między
sobą i nosimy maseczki zakrywające nos i usta. Przed Eucharystią warto
zdezynfekować ręce, zwłaszcza jeśli będziemy przyjmować Komunię św. w
ten sposób. Dopóki trwa pandemia właśnie ta forma komunikowania jest
rekomendowana jako najwłaściwsza i najbezpieczniejsza. Przed Komunią
będziemy zapowiadać, jak poszczególni kapłani będą jej udzielać: prosimy
o podchodzenie do tego księdza, który ma udzielać Komunii św. w oczekiwany przez nas sposób. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw powinny podejść te osoby, które chcą przyjąć Ciało Pana Jezusa na
rękę i spożyć je niezwłocznie po otrzymaniu, najlepiej przed kapłanem lub
robiąc jeden krok, by udostępnić Komunię pozostałym uczestnikom liturgii. Nie wolno z Ciałem Pana Jezusa spacerować po kościele, chować do
kieszeni lub w inne miejsce, odkładać na później ani zanosić do domu. Problem ten nie występuje, jeśli przyjmujemy Komunię bezpośrednio do ust.
4.Po okresie wakacyjnym zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej do 20.00.
5.W piątek (04 IX) przypada liturgiczne wspomnienie Sióstr Nazaretanek,
błogosławionych Męczennic z Nowogródka, których relikwie znajdują się w
naszym kościele. Msza św. za wszystkich polecających się ich wstawiennictwu zostanie odprawiona o godz. 6.30.
6.W sobotę (05 IX) kapłani powrócą z comiesięczną posługą sakramentalną
u chorych. Początek wizyty o godz. 10.00.
7.Również w sobotę (05 IX) odbędą się ostatnie spotkania katechizmowe dla
Rodziców i dzieci, które w niedzielę (20 IX) mają przystąpić do I. Komunii
św. w naszej świątyni. Zapraszamy do kancelarii od godz. 10.00 według
ustalonego wcześniej planu.
8.Od następnego poniedziałku (07 IX) rozpoczną się spotkania nowej grupy
formacyjnej (tzw. Grupy Rodzin), która będzie się spotykać w naszej Parafii. Zapraszamy wszystkie osoby, które szukają pogłębienia życia duchowego w oparciu o nauczanie Ojców Kościoła, wystąpienia ostatnich papieży, a
szczególnie duchowość Karmelu. Bliższe informacje za tydzień.
9.Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom dziękujemy za ofiary składane na tacę, niezbędne do funkcjonowania Parafii. Nie da się ukryć, że w
dobie pandemii jest ono szczególnie trudne. Tyn bardziej chcemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nas również poprzez bezpośrednie
wpłaty internetowe na konto parafialne. Dziękujemy kilku osobom, które
w sierpniu przekazały na ten cel w sumie 500,00 zł. Bóg zapłać!
10.Wszystkim Uczniom i Nauczycielom życzymy wspaniałych chwil w nowym Roku szkolnym: wzrastania w umiłowaniu bliźniego i podziwie dla
działania Bożego w świecie. Szczęść Boże!
Reszta ogłoszeń na stronie 8.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 31 VIII
7.00 Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 25)
7.00 Za wstawiennictwem bł. ss. Męczenniczek z Nowogródka w intencji
Panu Bogu wiadomej
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny FLISOWSKIEJ w 94 rocz. urodzin i
Jej rodziny
18.00 + Jana WALEJEWSKIEGO w 13
rocz. śm. I Elżbietę WALEJEWSKĄ w 4
rocz. śm.
18.00 O Boże błog. dla Rozalii z okazji 1
roku życia
WTOREK 01 IX
6.30 Za s. Bronisławę - imieninowa
6.30 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 26)
8.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 1)
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 1)
17.30 + Bronisława, Bronisławę, Bronisława, Helenę z rodz. MOLSKICH,
DZIARNOWSKICH, BAZAKÓW, SOLIŃSKICH, BIELAWSKICH, SYTÓW,
MAMAJÓW i KUCIŃSKICH
17.30 + Zofię w 7 rocz. śm. i Jana oraz
zm. z rodz. GAJNIAKÓW
18.00 + Ewę DODD (greg 1)
18.00 Rocznicowa – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła
ŚRODA 02 IX
6.30 + Annę DREWNIAK (greg 2)
8.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 2)
8.00 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 27)
17.30 + Tadeusza KOC w 4 rocz. śm. i
zm. z rodz. KOSIŃSKICH i KOC
17.30 + Stefanię KOZŁOWSKĄ
18.00 + Ewę DODD (greg 2)
18.00 + Stefana JAWORSKIEGO
18.00 + Stefanię i Stefana i zm. z rodz.
ŚWIDERSKICH
CZWARTEK 03 IX
6.30 Za s. Liliannę - imieninowa
8.00 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 28)

8.00 + Annę DREWNIAK (greg 3)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 3)
17.30 + Stefanię SAMSEL
18.00 + Ewę DODD (greg 3)
18.00 Izabelę i Bogumiła GĘBICKICH
PIĄTEK 04 IX
6.30 Dziękczynna za dar świętości bł.
Sióstr Męczennic z Nowogródka oraz
wszystkich polecających się Ich wstawiennictwu
8.00 +Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 29)
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 4)
17.30 + Janinę GĘBORSKĄ w 8 rocz.
śm.
17.30 + Kazimierza i Martę KOPCZYŃSKICH
18.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 4)
18.00 + Ewę DODD (greg 4)
SOBOTA 05 IX
6.30 + Annę DREWNIAK (greg 5)
8.00 + Stanisława WIŚNIEWSKIEGO w 7 rocz. śm.
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
17.30 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 30)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 5)
18.00 + Ewę DODD (greg 5)
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 06
IX
7.00 + Mariannę i Władysława i zm.
z rodz. KRZYŻAKÓW i WIRKUSÓW
8.30 + Wojciecha MROCZKOWSKIEGO w miesiąc po pogrzebie
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Ewę DODD (greg 6)
13.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 6)
13.00 + Annę DREWNIAK (greg 6)
17.00 + Bartłomieja SOWA i Natalię
NIEMCZYK
17.00 +Jadwigę i Czesława OLEKSY
19.00 Mariannę i Józefa FRĄCKIEWICZ w 40 rocz. śm. oraz Zofię i Antoniego CHOJNOWSKICH i Jadwigę i
Józefa BUJAKÓW

Ogłoszenia Parafialne

XXII Niedziela Zwykła
30 sierpnia 2020
11.Informujemy, że od wtorku (01 IX) kancelaria parafialna będzie czynna
codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00÷10.00 i 17.00÷18.00
oraz w soboty 9.00÷10.00.
W pierwsze piątki (po południu) i pierwsze soboty miesiąca (rano) oraz w
dniach wielkich uroczystości kościelnych kancelaria będzie nieczynna. Numer telefonu kancelarii pozostaje bez zmian. Zapraszamy!
12.Od tego wtorku powracamy też do normalnego układu Mszy św., które w
niedziele będą sprawowane o godz. 7.00 / 8.30 / 10.00 / 11.30 / 13.00 /
17.00 i 19.00; zaś w dni powszednie o godz. 6.30 / 8.00 / 17.30 i 18.00.
Intencje Mszy św. publikujemy na naszej stronie parafialnej
www.swstefan.pl.
13.Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej i Liceum Sióstr Nazaretanek
zapraszają na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 we
wtorek (01 IX). Msza św. dla Liceum rozpocznie się o godz. 9.30, dla
uczniów klas IV÷VIII Szkoły Podstawowej o godz. 11.00, zaś dla najmłodszych dzieci z klas I÷III o godz. 16.00. Zapraszamy!
14.Uroczyste poświęcenie tornistrów dla uczniów klas I odbędzie się w przyszłą niedzielę (06 IX) podczas Mszy św. o godz. 11.30. Tak jak dotychczas
zapraszamy na tę Eucharystię wszystkich najmłodszych Parafian, dzieci
szkolne i przedszkolne.
15.Za tydzień przedstawimy także projekt i terminy przygotowania do I Komunii św. dla obecnych uczniów klas III, a także informacje dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
16.W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. W piątek (04 IX)
będziemy spowiadać podczas Mszy św. porannych oraz od godz. 16.00. W
I. sobotę (05 IX) Msza św. w intencji wynagradzającej Sercom Jezusa i Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też na
wspólny różaniec.
Dalsza część ogłoszeń na stronie 5 - 6.
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
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