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Prawidło tygodnia:
„Gdy zamykasz drzwi twego umysłu, Chrystus pozostaje na zewnątrz.
Wprawdzie zdołałby wejść, ale nieproszony nie chce się wdzierać, nie chce
zmuszać niechętnych.”
- św. Ambroży

CZYTANIE I
Mdr 6, 12-16
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw
dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem
obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i
wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.
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.
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

CZYTANIE II
1 Tes 4, 13-18
Powszechne zmartwychwstanie
Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają,
abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy
umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam
jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na
głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną
pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w
powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z
Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

EWANGELIA
Mt 25, 1-13
Przypowieść o dziesięciu pannach
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na
spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.

Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem
z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody
opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się
wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały
roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które
były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą
w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc,
bo nie znacie dnia ani godziny».
Rozważanie
Prawda istnienia
Zaśpiewały mi anielskie schole, z nut na niebie pisanych gwiazdami, Nie przeszkadza w tym, to nawet wolę, Że jesteśmy na świecie tym, sami /
ks. Mieczysław Nowak, Siew natchniony, 2019, s. 87 /.

Księga mądrości wychwala wartość mądrości. Mądrość znajdą ci,
którzy jej szukają / pierwsze czytanie /. Ewangelia zachęca do czujności czuwajcie, bo nie wiadomo kiedy będzie koniec. Głupie panny w Ewangelii to
te, które się nie przygotowały, nie były przewidujące. Paląca się oliwa to czyny wynikające z bycia uczniem Jezusa. Puste słowa, wzniosłe deklaracje nie
wystarczą. Sędzia rozpoznaje tylko tych, którzy ukazywali Pana. Być chrześcijaninem - to być czujnym w czynieniu dobra. Oblubieniec to Chrystus.
Wszystkie panny wierzyły, czekały, a okazało się to jeszcze za mało /por. Ks.
S. Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, 2007, s. 350 /.

Temat dzisiejszy liturgii słowa - ostateczny cel życia ludzkiego, a
właściwie - sposób i środki, jakie mogą pomóc w jego osiągnięciu. Pierwszy
sposób to mądrość, do jej zdobycia potrzebny wysiłek. Drugi sposób - postawa czujności. Czego oczekuje Kościół w kontekście rzeczy ostatecznych człowieka / Program duszpasterski /. Zainteresowałem się, co Katechizm mówi
o mądrości? 38 razy Katechizm mówi o Mądrości Boga i podaje przykład na
tę Mądrość - stworzenie świata. Kilka miesięcy temu naukowiec mówił, że
ten świat, który istnieje powstał w ciągu sekundy. 13,7 mld lat temu. Czyli
przedtem świata nie było. To skąd się wziął? Jeżeli wszystko, co istnieje, kiedyś nie istniało, to od kogoś otrzymało istnienie. Czyli jest ktoś wcześniejszy
od świata / Pierwszy dowód św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga /. „Na
początku Bóg stworzył niebo i ziemię”/Księga Rodzaju 1,1/. Ewolucja, prawa

rozwoju są celowe, a więc pochodzą od Rozumu. „Materia nigdy nie będzie w
stanie wytworzyć ducha. Duchowy wymiar może zaszczepić materii wyłącznie istota inteligentna. Innej możliwości nie ma” / Peter Seewald - Kiedy
znów zacząłem myśleć o Bogu, 2009, s. 54 /.
Jeden ze współczesnych polskich pisarzy mówił w wywiadzie do prasy, że bardzo długo myśli nad pierwszym zdaniem swojej powieści, ono musi
wprowadzać w temat. Pierwsze zdanie biblii - doskonale wprowadza w jej
temat: Boga. Dawno temu słyszałem o katechetce w Warszawie, która urządzała lekcje religii pod dębem na Bielanach i pokazywała dzieciom żołędzie i
mówiła o życiu. Po latach czytałem w książce zdanie - kto to zaprogramował.
Widziałem
że wszystko czemuś służy
Że pasuje
do całości
Zazębia się
z czymś innym
Prowadzi
do czegoś większego
i wtedy
najmądrzej było
uklęknąć,
wznieść ręce w górę i wołać:
Boże!
Jak cudownie
wszystko stworzyłeś!
/ Ks. Mieczysław Nowak, Siew natchniony 2019, s. 76 /

Jeżeli napiszę, że dzięki wierze rozumiemy prawdę istnienia, sens wydarzeń, sens krzyża cierpienia, nadprzyrodzoną wartość naszej pracy, to zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie wnoszą oczy ku niebu, tzn. ku Bogu. Dlaczego ludzie chodzą codziennie na Mszę św.
Drzewo Sekwoja, to najwyższe na świecie jest w Kalifornii, ma 115,61
metrów wysokości, w obwodzie 25 metrów, waży 2 tysiące ton. Z ziarna 5
miligramów. Powiększyło się 150 miliardów razy. U Jana Pawła II występuje
często słowo - zdumienie. W książce Księdza Mieczysława Nowa, którą cytujemy co niedzielę pt. „Siew natchniony” znajdujemy wyrażenia: same zdumienia / s. 69 /, I świat cały zdumiony / 134 /, W zdumieniu się wielkim zatrzymać / 219 /, Jej źródło to zdziwienie / o modlitwie, 235 /. Zawsze twierdziłem, że modlitwa, chwalebna, dziękczynna, przebłagalna, błagalna bierze
się z myślenia. Dlatego poezja, śpiew, sztuka jest bardzo bliska wierze katolickiej. „Tylko głupi ludzie czas na kłótnie tracą”, mówi Stanisław „Stach”
Japycz, jeden z czterech bohaterów słynnej ławeczki na filmie „Rancho”.
Jak być kapłanem dzisiaj?

1.Kapłan jako człowiek wśród ludzi. Kapłan pomostem, a nie przeszkodą.
Trzeba rozwijać w sobie zespół ludzkich cech. Nie może być arogancki. Musi
mieć ludzką wrażliwość. Ta wrażliwość pomaga prowadzić dialog. Człowiek
Chrystusa. Nie wszyscy podzielają naszą wiarę, ale wszyscy jesteśmy ludźmi.
Naszą misją jest uczłowieczanie braterskie. Mamy być stacją benzynową, oni
chcą tylko zatankować, nie zatrzymywać się.
2.Musimy być ludźmi słowa, jeśli mamy przypominać Słowo Pokorne. Szczególne powołanie - służenia innym. Słowo Boże musi być stałym tematem,
styl pozytywny, unikając banałów.
3.Kapłan człowiekiem sakramentów. Jesteśmy narzędziami Odkupienia,
Chrystusa. Jednym słowem sługami Bożymi.
4.Kapłan człowiekiem spotkania z Bogiem. Nauczyciel modlitwy. Jesteśmy
ludźmi, którzy nakłaniają do myślenia o Bogu. Kompetentny, wie o czym
mówi, budowniczy mostów między Jezusem, a Jego braćmi / Jak być kapłanem dzisiaj, Notatki moje z zebrania 4.10.2008 r. Nazwisko wykładowcy nie
zanotowane /.

Ks. Stanisław Stradomski
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1. Po kilku dniach wymuszonego zamknięcia, powracamy do normalnego
(w warunkach pandemii) funkcjonowania parafii, kościoła i kancelarii.
Mamy nadzieję, że taka sytuacja nie dotknie już więcej naszej wspólnoty.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tych trudnych dniach wspierali nas swoją modlitwą i troską.
2. Potwierdzamy, że wszystkie intencje mszalne w okresie zamknięcia kościoła zostały odprawione zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem. To
samo dotyczy modlitwy wypominkowej z dni 1. i 2. listopada. Odbywająca
się w wersji on-line wspólna modlitwa „Różaniec do granic nieba” dzisiaj
będzie miała również swoją normalną wersję. Zapraszamy na ten różaniec na nabożeństwo o godz. 18.00.
3. Wszystkich, którzy powierzyli nam pamięć o swoich bliskich, Zmarłych,
zapraszamy od jutra do końca listopada na codzienną modlitwę za Zmarłych wieczorem o godz. 18.00. Nadal można do naszej wspólnej modlitwy
dołączyć tych, którzy z powodu zamknięcia kościoła nie zostali jeszcze do
niej włączeni.
4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Listopad 2020
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje: Ogólna: Aby postęp robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie człowiekowi.
•Ewangelizacyjna: Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby
na mocy chrztu w większym stopniu byli włączeni w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
•Za Papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, o otwartość na Ducha Świętego.
•Za Kościół, aby umacniany łaską z nieba, odważnie głosił prawdę zwycięstwa życia nad śmiercią.
•O siły, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych –
szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
•Za młodzież, aby nie ulegała modnym ideologiom, ale na wzór Maryi odkrywała piękno czystej miłości.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, 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 dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•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 spotkały ludzi, którzy obdarzą je mądrą miłością i pokażą, jak pięknie żyć.
•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.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, by byli ludźmi wprowadzającymi
pokój i sprawiedliwość.
•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 własne.

Intencje mszalne
Poniedziałek 9 XI – Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
6.30 +Stanisława Głowackiego (greg 1)
8.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 7)
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO (g 9)
17.30 + Józefa FIJAŁKOWSKIEGO
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 5)
18.30 W intencjach powierzonych Bogu
przez przyczynę bł. Marii od P. J. Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 +Janinę KIERSNOWSKĄ (greg 9)
18.30 + Barbarę Jadwigę RULSKĄ w
miesiąc po śmierci
Wtorek 10 XI – św. Leona Wielkiego
6.30 Za dobrodziejów S. Nazaretanek
8.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO (g 10)
8.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 8)
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 6)
17.30 + Eugenię LINKOWSKĄ
18.30 +Stanisława Głowackiego (greg 2)
18.30 +Janinę KIERSNOWSKĄ (g 10)
Środa 11 XI – św. Marcina z Tours
6.30 ZA OJCZYZNĘ
8.00 + Józefa TADAJEWSKIEGO(g 11)
8.00 + Janinę KIERSNOWSKĄ (g 11)
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 7)
17.30 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 9)
18.30 +Stanisława Głowackiego (greg 3)
18.30 W intencji Ojczyzny
Czwartek 12 XI – św. Jozafata
6.30 W intencjach s. Marianny - imieninowa
8.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO(g 12)
8.00 + Janinę KIERSNOWSKĄ (g 12)
17.30 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA
(greg 10)
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 8)
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Stanisława Głowackiego (g 4)
Piątek 13 XI –św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

6.30 + Stanisława Głowackiego (g 5)
8.00+Józefa TADAJEWSKIEGO (13)
8.00 +Janinę KIERSNOWSKĄ (g 13)
8.00+Zenona BUKATA w 21 rocz. śm.
17.30 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 11)
17.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 9)
18.30 + Agnieszkę Katarzynę CYBULSKĄ-CICHOWLAS w 3 rocz. śm. oraz
Elżbietę CEGIEŁKO
18.30 + Felicję RZEPCZYK
Sobota 14 XI
6.30 + Stanisława Głowackiego (g 6)
6.30 +Janinę KIERSNOWSKĄ (g 14)
8.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 12)
8.00+Józefa TADAJEWSKIEGO (14)
8.00 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 10)
17.30 O Boże błog., zdrowie dla Janiny z okazji 75-tych urodzin i o dalszą
Bożą opiekę dla całej rodziny
17.30 + Antoninę SAPIŃSKĄ w 20
rocz. śm.
18.30 +Władysławę, Józefa, Jana i
Mariannę
XXXII Niedziela Zwykła – 15 XI
7.00 +Stanisława Głowackiego (g 7)
7.00 +Janinę KIERSNOWSKĄ (g 15)
8.30 + Elżbietę OBOJSKĄ (greg 11)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 rez.
13.00 + Romana OSNOBISZYN w 7
rocz. śm. i zm z rodz.
13.00 + Stefana i Halinę MANCZARSKICH, zm. z rodz. MANCZARSKICH
i MAJEWSKICH oraz Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO, Bożenę i Ryszarda KOMOROWSKICH
17.00 + Kazimierza GŁASEK w 30
rocz. śm. i Krystynę GŁASEK oraz
Barbarę RULSKĄ
19.00 + ks. Radosława CHAŁUPNIAKA (greg 13)
19.00 +Józefa TADAJEWSKIEGO(15)
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5.Od wczoraj zostały wprowadzone nowe zasady określające ilość miejsc dostępnych dla wiernych w kościołach – dla naszej świątyni oznacza to 22
osoby równocześnie w kościele podczas nabożeństw. Obrazki, które pobieramy przy wejściu pod krzyżem, pomagają w dokładnym określeniu liczby
osób aktualnie obecnych we wnętrzu. Bardzo prosimy o pozostawianie ich
przy wyjściu tam, gdzie zostały pobrane.
6.Przypominamy, że dla większego bezpieczeństwa Msza św. codzienna o
godz. 6.30 jest sprawowana dla wspólnoty Sióstr Nazaretanek przy zamkniętym kościele.
7.Jutro (9 XI) o godz. 18.30 Msza św. będzie sprawowana w intencjach powierzonych za przyczyną założycielki Sióstr Nazaretanek – bł. Franciszki
Siedliskiej.
8.W środę, w dniu Narodowego Święta Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny podczas Mszy św. wieczornej o godz. 18.30. W tym dniu porządek Mszy św. jak w dzień powszedni.
9.Nabożeństwo fatimskie zostanie odprawione w piątek (13 XI) o godz.
18.00. Zapraszamy, także do modlitwy domowej.
10.Pogrzeb dwóch śp. Sióstr Nazaretanek: + Pauliny i + Michaeli, które w
ostatnich dniach odeszły do wieczności, odbędzie się w naszym kościele (w
nowym rygorze dostępności) w ten wtorek (10 XI) o godz. 10.00. Powierzajmy je wspólnie Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
11.Sytuacja materialna Parafii stała się w ostatnich miesiącach bardzo dramatyczna. Dotyczy to niestety wielu różnych aspektów naszej działalności:
duszpasterskiej, charytatywnej czy administracyjnej. Wyrażamy tym samym uznanie wszystkim osobom, które w ostatnim czasie, wspierają nas
dobrowolnymi ofiarami wpłacanymi na internetowe konto Parafii, a także
każdemu, kto potwierdza swoje duchowe wsparcie. 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.
0900-1000 i 1700-1800, w soboty 0900-1000; Tel. (22) 841 18 18
Kontakt do redakcji: gazetka.sw.stefana@gmail.com

