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Prawidło tygodnia:
„Tylko z czystej miłości ku Bogu spełniony choćby najmniejszy uczynek ma
wartość na żywot wieczny.”
- bł. Franciszka Siedliska

W środę (25 listopada)
wspominamy w liturgii bł. Franciszkę Siedliską,
założycielkę Sióstr Nazaretanek
Modlitwa
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa
Dobrego Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru
Najświętszej Rodziny z Nazaretu, † udziel nam tej łaski, abyśmy za jej
przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich pragnienie życia
godnego ich powołania, * dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania
Twego Królestwa na ziemi. Amen.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

CZYTANIE I
Ez 34, 11-12. 15-17
Chrystus zna swoje owce
Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował
nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie
się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i
uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» –
mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem,
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę
pasł sprawiedliwie». Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja
osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

Pan mym pasterzem, nie brak mi
niczego.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

CZYTANIE II
1 Kor 15, 20-26. 28
Królestwo Boże
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w
Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności:
Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i
gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby
królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni
wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane,
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby
Bóg był wszystkim we wszystkich.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
EWANGELIA
Mt 25, 31-46
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej

chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i
przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie:
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po
lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a
nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym
albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi
zaś do życia wiecznego».
Rozważanie
Dzieje człowieka
Jak Boga kocham, to żyję z wdzięcznością za skarby nieba złożone w mej
duszy, za okna domu, otwarte na wszechświat. Jak Boga kocham, to nie godzę
się na to, co podłe, brudne, fałszywe, krzywdzące innych, zabijające. On jest
przecież Bogiem życia, prawdy, dobra / Ks. Mieczysław Nowak, Siew natchniony 2019, s. 194 /.

„Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko.
Zagubioną odszukam, zbłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę,
chorą umocnię” / Ez 34,15 /. On jest Panem i Królem / Katechizm 440 /,
Sędzią /678 /. Terytorium? Serce ludzkie. Prawo? Przykazanie miłości,
osiem błogosławieństw, 14 uczynków miłosierdzia.
Jan Paweł II nazywa modlitwę Ojcze Nasz najważniejszą modlitwą:
Czasami celebrans w czasie Mszy św. powie - odmówmy najważniejszą naszą

modlitwę Ojcze Nasz. Część czwarta Katechizmu Kościoła ma tytuł: Modlitwa chrześcijańska i składa się z dwóch działów. Dział drugi, ostatni w Katechizmie nosi tytuł Modlitwa Pańska „Ojcze Nasz” i na początku jest zdanie:
Streszczenie całej Ewangelii. Ostatni artykuł to Siedem próśb:
1. Święć się imię Twoje / troska o imię Ojca /
2. Przyjdź Królestwo Twoje / pragnienie Jego królestwa /
3. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi / wypełnienie woli Ojca /
4. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
5. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom /
Jego zamysł zbawienia /
6. Nie wódź nas na pokuszenie
7. Ale nas zbaw ode złego
„Homilista ma tu wyjątkową okazję do tego, by zdemaskować zakorzenioną głęboko w wielu sercach logikę strachu przed surowym sądem, strachu, który paraliżuje serce, rozum i wolę. Winien on także zachęcić do jej
odrzucenia / wykorzenienia / na rzecz logiki miłosierdzia, w której wizja bycia sądzonym przez Boga, który jest Miłością, człowieka uskrzydla i zachęca
do pomnażania dobra. Tylko ten, kto oczekuje przyjścia Pana z nadzieją, będzie szczerze modlił się każdego dnia: „Przyjdź królestwo Twoje” / KKK
2816, Program duszpasterski /
Dzieje człowieka to rzeczy ostateczne człowieka - śmierć, sąd ostateczny, zbawienie. Królestwo Boże. Ma swego Króla, uczniów, terytorium - serce,
prawa - przykazanie miłości, osiem błogosławieństw, 14 uczynków miłosierdzia. Chrystus Król wszechświata i historii. On jest Panem i Królem.
Być może, że wyrażenie „żyję z wdzięcznością za okna domu otwarte
na wszechświat” spowodowało, że cytujemy autora w każdą niedzielę, w
dzień Pański. Uczymy słuchaczy wdzięczności… miłości. „Parafia ma Króla
za patrona Świętego Stefana” / Dziennik Proboszcza 2008, s. 60 /. Ksiądz M.
Nowak pisze: „Nazywałem kiedyś siebie pustelnikiem na dochodne. To tytuł
jednej z moich książek o potrzebie ciszy, kontemplacji, samotności. Bez zajęcia tej wyraźnej postawy, rzeczywistości wiary są narażone na utratę swojej
mocy” / Dziennik Proboszcza 2008, 12.10.2006, s. 140 /.
Stań się tym, kim jesteś - synem Królestwa Bożego. Czy nowina o Królestwie jest dla ciebie Dobrą Nowiną? Poznaj Boga przez miłość. Jestem
ochrzczony, tzn. posłany. Jestem zakonnicą - jestem wybrana. Królestwo
Boże jest w was, jeśli jesteście z Prawdy. Z Miłości. Katechizm p. 2832: jak
zaczyn w cieście, tak nowość Królestwa powinna przenikać ziemię. Królestwo Boże, pojęcie dotyczące odnowy świata przez Mesjasza. Królestwo Boże
to sprawiedliwość, pokój, radość, czyli sprawy niematerialne. Czyli duchowe,
najważniejsze dla człowieka. Głoś Królestwo Boże np. według ośmiu Błogosławieństw Jezusa, przekazanych w czasie Kazania na Górze. Nie tylko Tabernakulum jest ośmioboczne, lecz cały kościół jest ośmioboczny i nazywa
się „Kościół Błogosławieństw”.
Ks. Stanisław Stradomski

Kronika - rok 1998
Paruzja i ogień
Paruzja jest dla świata zapowiedzianą rzeczywistością rzeczy ostatecznych. Chrześcijanin, zagłębiając się w eschatologiczną symbolikę, powinien
odczuwać radość, a nie przerażenie, bowiem ogień Boży, który dotknie na
końcu czasów każdego z nas, jest bramą do pełnego zjednoczenia z Bogiem.
Bogactwo symboliki ognia w Biblii jest ogromne. Dzięki temu, że na co dzień
korzystamy z żywiołu, łatwiej nam zrozumieć i przyjąć prawdy mówiące o
Bogu oraz wejść w kontemplowaną rzeczywistość. Taka bowiem winna być
postawa człowieka wobec symbolu odsłaniającego się na kartach Pisma
Świętego. Biblia nie jest tylko dziełem literackim czy historycznym, ale Słowem Boga skierowanym do człowieka.
Aby je zrozumieć, ważne jest wejść w Jego treść głębiej niż na poziomie tylko intelektualnym. Celem odczytania symbolu biblijnego jest zrozumienie i przybliżenie się do rzeczywistości przez niego przedstawianej. Bóg
zniżył swoją mądrość, z troski o swoje stworzenie, do jego poziomu, dostosował sposób przemawiania do człowieka i upodobnił swoje Słowo do ludzkiej
mowy, tak jak Jezus Chrystus przyjął ludzkie ciało dla zbawienia świata.
Rozważajmy w tym czasie Słowo Boga, które mówi o królewskim i triumfalnym przyjściu Chrystusa. Ono zawsze wskaże nam prawdę i obdarzy pokojem, prawdziwy sens życia znajdziemy wtedy, gdy całą nadzieję położymy w
Bogu, a nie wymyślonych spekulacjach i teoriach spiskowych ludzi, którzy są
daleko od Niego. Trzymajmy się Słowa życia, niech pali nasze serca ogniem
miłości, a wtedy zasiądziemy na tronie wraz z Zwycięskim Chrystusem- Barankiem Bożym.
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2

1.Dziś przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która inicjuje
ostatni tydzień roku liturgicznego. Za tydzień, I. niedzielą Adwentu, rozpoczniemy nowy rok duszpasterski pt. Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.
Zbierana taca będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie.
2.Za tydzień będą już dostępne wigilijne opłatki oraz niewielka liczba świec
Caritas (pozostałość z ubiegłego roku). Z powodu pandemii nasza Archidiecezja w tym roku nie prowadziła dystrybucji nowych świec.
3.Przypominamy, że planowana za tydzień wizytacja Parafii z udziałem Ks.
Biskupa Piotra Jareckiego została przełożona (z powodu rygorów pandemicznych) na następny rok. Także uroczystość Bierzmowania, odbędzie się
w nowym terminie, który jeszcze nie został ustalony.
4.Przypominamy, że dla większego bezpieczeństwa Msza św. codzienna o
godz. 6.30 jest nadal sprawowana jedynie dla wspólnoty Sióstr Nazaretanek
przy zamkniętym kościele.
5.Zamówiliśmy zdrapkę adwentową. Za tydzień będzie dostępna do odbioru
w zakrystii dla pierwszych 100 osób. Zapraszamy rodziny do realizacji zadań
apostolskich.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 23 XI
6.30 + Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 15)
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO
(greg 23)
8.00 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 21)
8.00 +Janinę KIERSNOWSKĄ(greg 23)
17.30 + Mariannę DOMAGAŁA w 23
rocz śm
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 18)
18.30 +Ks. Czesława OSZKIELA, Ks.
Stanisława, Ks. Mieczysława, Ks. Jana,
Ks. Henryka
18.30 + Zenona EPY w 10 rocz śm
WTOREK 24 XI – ŚW. ANDRZEJA
DUNC-LAC I TOWARZYSZY
6.30O powołania do Sióstr Nazaretanek
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO (24)
8.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(22)
8.00 + Genowefę WÓJCIK w 9 rocz
śm oraz ++ Mariannę i Mariana BOGUSZEWSKICH
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 20)
17.30+Janinę KIERSNOWSKĄ(greg 24)
18.30 +Stanisława GŁOWACKIEGO(16)
18.30 W intencji Bogu wiadomej
ŚRODA 25 XI – BŁ. MARII OD P.J.
DOBREGO PASTERZA
6.30 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 23)
8.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Adasia
z okazji urodzin
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO (25)
8.00 +Janinę KIERSNOWSKĄ(greg 25)
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 21)
17.30 +Stanisława GŁOWACKIEGO(17)
18.30 + Kazimierza MAJOS w 3 rocz śm
18.30 Dziękczynna za dar beatyfikacji
bł. Franciszki Siedliskiej i w intencjach
powierzanych przez jej wstawiennictwo
CZWARTEK 26 XI
6.30 + S. Elżbietę GOTSZALD
8.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO (26)
8.00 +Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 24)

8.00 + Janinę KIERSNOWSKĄ (26)
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 22 )
17.30+Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 18)
18.30+Krystynę KANAFA w 7 rocz śm
PIĄTEK 27 XI
6.30+Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 19)
8.00+Józefa TADAJEWSKIEGO (27)
8.00 ++ Helenę i Józefa i ++ z rodziny MATYSIAKÓW
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 23)
17.30 + Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 25)
18.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ (27)
18.30 ++ Marię, Władysława i Czesława JACZYŃSKICH oraz ++ Wacława i
Janinę GAŁECKICH
SOBOTA 28 XI
6.30 + Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 20)
8.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO (28)
8.00 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 24)
17.30 +Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 26)
17.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ (28)
17.30 ++ Tadeusza GRABOWSKIEGO
oraz Jadwigę i Edwarda BIAŁAS
18.30+Zdzisława, Zofię, Mariana, Jadwigę, Marka GOŁĘBIEWSKICH,
Annę, Krzysztofa LEWANDOWSKICH
NIEDZIELA 29 XI –I ADWENTU
7.00 Za Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
7.00+Ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 27)
8.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 25)
8.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ (29)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Jerzego ROSIAKA
13.00+Katarzynę MŁOTEK w 27 rocz.
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Agnieszki z okazji urodzin
19.00+Józefa TADAJEWSKIEGO (29)
19.00 + Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 21)
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6.Papież Franciszek przedłużył możliwość uzyskiwania odpustów za Zmarłych do końca listopada. Wszystkich, którzy chcą z tej możliwości skorzystać,
zapraszamy codziennie (aż do końca miesiąca), na wieczorną modlitwę za
naszych śp. Zmarłych na godz. 18.00. Nadal można też do tej wspólnej modlitwy dołączyć te osoby, których z powodu niedawnego zamknięcia kościoła
nie mogliśmy wcześniej umieścić w parafialnych wypominkach.
7.Dekret papieski pozwala także osobom starszym, chorym i pozostającym u
siebie z poważnych powodów, na uzyskiwanie odpustów, nawet zupełnych,
we własnym domu, o ile łącząc się duchowo z wiernymi pobożnie nawiedzającymi miejsca święte, wykluczając przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i
spełniając pozostałe normalne warunki, sami odmówią pobożnie modlitwy
za zmarłych w swoim domu i wypełnią uczynek miłosierdzia przez ofiarowanie Bogu swoich cierpień oraz niedogodności życia.
8.Trwa nowenna przed liturgicznym wspomnieniem Bł. Franciszki Siedliskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Przez kolejne 3 dni Siostry zapraszają do wspólnej modlitwy codziennie o
18.00 w połączeniu z naszą modlitwą za Zmarłych. Intencje nowennowe
można składać do pojemnika przed relikwiami Bł. Matki Franciszki. W środę
(25 XI) Siostry zapraszają szczególnie na wieczorną Mszę o 18.30.
9.W tym tygodniu zapraszamy na spotkanie wszystkich zelatorek Kół Żywego Różańca we czwartek (26 XI) na godz. 19.30, a w sobotę (28 XI) na spotkanie parafialnego Zespołu Caritas na godz. 10.00. Oba spotkania odbędą
się w dużej sali Domu parafialnego.
10.Gorąco dziękujemy wszystkim Parafianom i sympatykom, którzy w ostatnim czasie znacznie wsparli finanse Parafii poprzez bezpośrednie wpłaty na
internetowe konto Parafii lub ofiary na tacę. Dzięki tej pomocy mogliśmy
zrealizować większość zaległych opłat oraz część wynagrodzeń za październik. Cały czas oczekujemy na nowe rachunki za ogrzewanie kościoła i domu
parafialnego. Dziękujemy wszystkim za wrażliwość serca, modlitwę i pomoc.
Bóg zapłać!
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 od poniedziałku do piątku w godz.
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