św. Stefana Króla
w Warszawie
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Prawidło tygodnia:
„Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem
samego siebie”.
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

W nocy z 24 na 25 października następuje
zmiana czasu.
Z godziny 3.00 zegarki przestawiamy na
godz. 2.00. Śpimy o godzinę dłużej.
Prosimy pamiętać o tym przy wybieraniu
godziny Mszy św. w niedzielę.

Zajrzyj na stronę:
www.czastomilosc.stacja7.pl

CZYTANIE I
Wj 22, 20-26
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani
sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali
się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci
wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie
każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego,
winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i
jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.
Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.

Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i
Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi *
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

CZYTANIE II
1 Tes 1, 5c-10
Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Bracia: Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście
się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się
głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała
się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami
opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście
się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z
niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę
od nadchodzącego gniewu.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

EWANGELIA
Mt 22, 34-40
Największe przykazanie
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a
jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczy-

-cielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział:
«„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą
i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».
Rozważanie
Przykazanie miłości człowieka
Jak można żyć poza życiem, Karmić się tylko nicością, Więc naucz Jezu co znaczy serce napełnić miłością. Dobro od zła chcę odróżnić i miłość w sobie ocalić. /Ks. M. Nowak, Siew natchniony, 2019, s. 179 /
„Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go
do końca pokonać inaczej jak tylko razem. Odpowiedzią na ten lęk nie jest
przymus ani ucisk, ani narzucenie jedynego modelu społecznego całemu
światu. Odpowiedzią na lęk, jest wspólny trud budowania cywilizacji miłości, wzniesionej na fundamencie uniwersalnych wartości - pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Duszą zaś cywilizacji miłości jest kultura
wolności: wolności jednostek i narodów, przeżywanej w duchu ofiarnej solidarności i odpowiedzialności”. / Jan Paweł II na forum ONZ 5 października 1995 /.
„Chrześcijanie ze swej strony pragną głęboko, ażeby ludzkość
umacniała wszelkie porozumienia oparte na szacunku dla człowieka i aby
budowała pokój. W swym poszukiwaniu jedności pragną być oni żywym znakiem wzajemnego zaufania, dążenia ku pełnej harmonii, którą mają nadzieję
dzielić w duchu braterstwa. Czerpiąc naukę z własnej historii, chrześcijaństwo może oświadczyć światu, że podziały dadzą się przezwyciężyć, że rany
będzie można uleczyć, pod warunkiem, że współczesny świat będzie kierował
się miłością i nie porzuci nadziei” / Jan Paweł II Do mieszkańców Europy w siedzibie EWG 20 maja 1985 /.
„I pokój również jest owocem miłości. Ten pokój wewnętrzny, którego szuka utrudzony człowiek w głębi swej ludzkiej istoty i ten pokój, którego żąda ludzkość, rodzina ludzka, ludy, narody i kontynenty, w cichej nadziei otrzymania go w perspektywie przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ponieważ droga do pokoju prowadzi ostatecznie przez
miłość i dąży do stworzenia cywilizacji miłości” / Jan Paweł II Encyklika
Dominum et vivificantem, 1986 r. /.
„Tak więc zasada, którą dziś nazywamy zasadą solidarności, jawi
się jako jedna z fundamentalnych zasad chrześcijańskiej koncepcji organizacji społecznej i politycznej” / Jan Paweł II Encyklika Centesimus an-

-nus, p.10, 1991 r. /. „Ustanowiłem Papieską Akademię „Pro Vita”, której
zadaniem jest studiowanie podstawowych problemów medycyny i prawa,
mających znaczenie dla promocji i obrony życia. Zwracam się do kobiet
„Pojednajcie ludzi z życiem”. Jesteście powołane, aby dawać świadectwo
prawdziwej miłości - tego daru z siebie” / Jan Paweł II Encyklika Evangelium vitae, p.99, 1995 r. /.
„Jeżeli jak twierdzi materializm, istnieje tylko świat materialny, to
przyczyny wszelkich zdarzeń muszą mieć charakter wyłącznie materialny,
opisany przez prawa fizyki. Liczne eksperymenty i teoria kwantowa pokazują
jednak, że tak nie jest, ponieważ istnieją przyczyny niemające charakteru
materialnego. Prowadzi to do ważnego wniosku, że materializm, zakładający
istnienie wyłącznie świata fizycznego, jest koncepcją błędną, której nie można uważać za koncepcję metafizyczną, lecz tylko za ideologię, niezgodną z
fizyką kwantową. Dlaczego człowiek posiada wolna wolę? Wolna wola osób
jest warunkiem koniecznym do zaistnienia międzyosobowej relacji miłości.
Można powiedzieć, że każdy człowiek otrzymuje od Boga trzy podstawowe i
wieczne dary: Jego nieskończoną miłość, istnienie i wolną wolę. Tak więc w
świetle fizyki kwantowej niewiarygodny jest zarówno materializm, jak i wyrastający z niego ateizm oraz antyteizm, będący wojującym bezbożnictwem” / Prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Nasz Dziennik,
Środa 14 października 2020, s. 11-12 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam
księżom proboszczom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach
dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa
głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii
św. do ust i na rękę. Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie
strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Rodzicom należy pozostawić prawo decyzji o ewentualnym odłożeniu sakramentów ich dzieci. Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.
Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.
kard. Kazimierz Nycz - Arcybiskup Metropolita Warszawski
Warszawa, 16 października 2020 r.

Intencje mszalne
DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ
Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne
dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które
można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby
uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:
a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być
przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez
poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają
i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie
tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą
opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych
wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli
tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne
warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w
intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed
obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i
nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli
podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za
zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie
Bogu cierpień i niedogodności swego życia. Aby ten dostęp do łaski Bożej,
udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy
kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i
wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej
chorym. Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu
zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie
odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”. Wreszcie,
ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o
czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie
Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z
Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”.
W Rzymie, 22 października 2020 roku,
Mauro Kard. Piacenza - Penitencjarz Większy

PONIEDZIAŁEK 26 X
6.30 + Ewę TRAFANKOWSKĄ
8.00
17.30 + Piotra RZEPCZYKA (greg 26)
17.30 + Ks. Zdzisława MAŁECKIEGO
(kapłan częstochowski, zm na COVID)
18.30 ++ Marianna i Stanisław STEFANIAKOWIE
WTOREK 27 X
6.30 Za S. Sabinę - imieninowa
8.00 + Stanisława BARTOSIKA
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Emilii SMULKO z okazji 9-tych urodz
17.30 + Jerzego FILIPOWICZA w 5
rocz śm, + Gabrielę FILIPOWICZ w 7
rocz śm oraz za wszystkich zmarłych
18.30 + Piotra RZEPCZYKA (greg 27)
18.30 ++ Sabinę i Stanisława DRAPCZYŃSKICH
ŚRODA 28 X – ŚW. APOSTOŁÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
6.30 + Piotra RZEPCZYKA (greg 28)
8.00 ++ Antoniego, Benignę , Janusza
i Zdzisława JENCZYK - TOŁŁOCZKO
8.00 + Krystynę MARUSZEWSKĄ, +
Jadwigę KASZUBSKĄ, ++ Jadwigę,
Pawła, Katarzynę, Stanisława, Tadeusza
JANUSZ, Józefa SZYMCZAK i Andrzeja
17.30 + Bartłomieja SOWA w 2 rocz śm
i + Natalię NIEMCZYK
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małż. Włodzimierza i
Krystyny ZAWITKOWSKICH
18.30 + Tadeusza OTRĘBSKIEGO –
imieninowa i + Zdzisława KARTASIŃSKIEGO w rocz śm
CZWARTEK 29 X
6.30 + Piotra RZEPCZYKA (greg 29)
8.00
17.30 + Eugenię i ++ z rodziny
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małż. Romana i Patrycji DOMBROWSKICH
18.30 O Boże błogosławieństwo dla S.
Violetty z okazji imienin – od Żywego
Różańca

18.30 + Mateusza KLIMKA
PIĄTEK 30 X
6.30 + Piotra RZEPCZYKA (greg 30)
8.00 ++ Karolinę, Stanisława, Ireneusza MILEWSKICH
17.30 + Jacka SCHIENKE – w miesiąc po pogrzebie
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Hanny BUTKIEWICZ
18.30 + Kazimierza WOJSZCZAKA,
++ Julię, Jana, Eugeniusza, Wiktorię,
Wawrzyńca GARDYŃSKICH
SOBOTA 31 X
6.30 + Annę LUBELCZYK
8.00 + Stanisławę i Hannę – Marię
TADEJEWSKIE oraz Helenę, Mariana i Antoniego BORYCHOWSKICH
8.00 + Juliana SUTORA o radość
wieczną w rocz ślubu
17.30 + Kazimierza w 27 rocz śm
17.30 ++ Stanisława i Waldemara
STARSKICH oraz ++ z rodz MACHEJKÓW, MICHTÓW, SOBOTÓW i
MIKULSKICH
18.30 + Adelę WIERZCHOŃ w 14
rocz śm i + Jana WIERZCHOŃ
NIEDZIELA 1 XI – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.30 ++ Danutę i Karola BINIENDA
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Ks. Zdzisława MAŁECKIEGO
(kapłan częstochowski, zm na COVID)
11.30 +Józefa TADAJEWSKIEGO
(greg 1)
13.00 ++ Antoninę i Józefa oraz ++
Mariannę i Józefa i ++ z rodz. KIERSNOWSKICH i OLSZEWSKICH
17.00 + Janinę KIERSNOWSKĄ
(greg 1)
18.00 PROCESJA ŻAŁOBNA + WYPOMINKI
19.00 ++ rodziców, dziadków, męża i
braci i ++ z rodz. BEDNAROWICZ
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Cz. 1 z 2
1.Dziś podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy tradycyjnie gościć w naszej
Parafii przedstawicieli wspólnoty węgierskiej z Panią ambasador Orsolyą
Kovacs, aby wraz z nimi modlić się do naszego wspólnego patrona, św. Stefana Króla Wyznawcy, z okazji rocznicy powstania przeciwko reżimowi stalinowskiemu z października 1956 roku. Zachęcamy również naszych Parafian do modlitwy w intencji tak bliskiego nam, nie tylko obecnie, narodu
węgierskiego.
2.Z racji na czerwoną strefę epidemiczną w całej Polsce w naszej świątyni
może przebywać jednocześnie tylko 50 osób. Przy głównym wejściu do kościoła (pod krzyżem w czarnym pudełku) są wyłożone specjalne obrazki,
które wyznaczają dostępną we wnętrzu ilość miejsc dla kolejnych uczestników nabożeństw. Przy wyjściu z kościoła prosimy o ich pozostawienie w
tym samym miejscu. Zabierając je do domu sprawimy, że mniejsza od nominalnej liczba osób znajdzie się w środku na kolejnym nabożeństwie. Prosimy nie zabierać obrazków na zapas (!), na kolejne dni.
3.Cały czas obowiązuje dyspensa udzielona przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wiernych na terenie
Archidiecezji Warszawskiej. Zostając w domu nie popełniamy zatem żadnego grzechu.
4.Wszystkim przypominamy o znanych nam dobrze zaleceniach: obowiązku
stałego noszenia maseczki przy wyjściu z domu, także w kościele, gdzie zasłaniamy nos i usta, o dezynfekcji rąk przy wejściu, zachowaniu odpowiedniego dystansu i przyjmowaniu Komunii św. w procesji do tego kapłana,
który udziela jej w wybrany przez nas sposób. Prosimy o podchodzenie do
Komunii z założoną maseczką i zdejmowanie jej dopiero tuż przed celebransem. Kapłan stojący bliżej ambonki zawsze najpierw udziela Komunii
św. na rękę. Pozostali księża udzielają jej tradycyjnie do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą te osoby, które przyjmują Ciało Pana Jezusa na rękę, a potem pozostali. Dziękujemy za sumienne
przestrzeganie tych reguł.
5.Rozpoczynamy ostatni tydzień nabożeństw różańcowych, które odprawiamy codziennie o godz. 18.00. Z tej racji ostatnia wieczorna Msza św. jest
sprawowana po różańcu, czyli ok. godz. 18.30. Ten układ wieczornych Mszy
św. (17.30 / 18.30) utrzymamy już na stałe w dni powszednie, także w kolejnych miesiącach tego i przyszłego roku.
6.W zakrystii są też dostępne kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dekorację kościoła.
7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
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8.Zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania wspólnot i grup parafialnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Podobnie musimy
uczynić z parafialnym punktem wydawania żywności Caritas, którego działalność zostaje zawieszona do momentu poprawy sytuacji pandemicznej.
Dotyczy to również tradycyjnej wizyty kapłanów u chorych w I. soboty miesiąca. Księża będą odwiedzać jedynie osoby w bardzo poważnym stanie
zdrowia oraz zawsze na wyraźne życzenie chorego lub rodziny. Prosimy w
tej sytuacji o rozwagę i zastanowienie. Ewentualna wizyta jest planowana na
sobotę (7 XI).
9.Informujemy, że z troski o całą wspólnotę Sióstr Nazaretanek Msza św. w
dni powszednie o godz. 6.30 będzie sprawowana przy zamkniętym kościele,
tylko w obecności Sióstr należących do Zgromadzenia Najświętszej Rodziny
z Nazaretu. Postaramy się znieść to i inne ograniczenia, jak tylko sytuacja
na to pozwoli.
10.W przyszłą niedzielę (1 XI) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. w naszym kościele będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę.
Uroczysta procesja żałobna połączona z wypominkami rozpocznie się o
godz. 18.00. Zapraszamy, naturalnie z uwzględnieniem znanych obostrzeń
sanitarnych. W tym roku, z oczywistych względów, odradzamy wszystkim
wizytę na cmentarzach w dniach 1. i 2. listopada.
11.Przyjmujemy ofiary na nowe wypominki. W naszej Parafii można wybrać
jedną z 3 form modlitwy za naszych Śp. Zmarłych. Wypominki 1-razowe
powierzamy w I. tygodniu listopada pomiędzy wieczornymi Mszami, zaś
roczne są odprawiane w każdą niedzielę przed Sumą. Można też zamówić
intencję Mszy św. wypominkowej, tzw. rocznicowej, sprawowanej w każdy
I. wtorek miesiąca o godz. 18.30. Kartki do składania wypominek są dostępne przy wyjściu z kościoła i w zakrystii.
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