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Prawidło tygodnia:
„W głębi serca tkwi korzeń wielkiego dobra i, niestety, wszelkiego zła. To
tam musi dokonać się nawrócenie lub metanoia, to znaczy zmiana kierunku,
mentalności, życiowego wyboru.”
- św. Paweł VI

CZYTANIE I
Iz 40, 1-5. 9-11
Przygotujcie drogę dla Pana
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do
serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za
wszystkie swe grzechy». Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj
się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi,
razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały». Wstąp na
wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój
głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i
ramię Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego
zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed
Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

CZYTANIE II
2 P 3, 8-14
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana
jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem
obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy
w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce
doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i
dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie
zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności,
gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią.
Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł bez plamy i skazy - w pokoju.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
EWANGELIA
Mk 1, 1-8
Prostujcie ścieżki dla Pana
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina
oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece
Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i
pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».
Rozważanie
Maryjo Matko mojej wiary
/ S. Bożena Anna Flak /

Jeszcze jest czas na dobro, Słońce tak jasno świeci, Jeszcze wiara nie
zgasła, Jeszcze rodzą się dzieci. Jeszcze dziś nie jest trumną. Jeszcze jutro
się zrodzi. Ciesz się, raduj, wyśpiewuj. To co lepsze, nadchodzi / Ks. Mieczysław Nowak, Siew natchniony 2019, s. 111 /.
Jestem przy Tobie, Maryjo, i myślę że może żyję i żyć będę po to, by
móc dziękować, wchodząc w Bożą przyszłość, że nigdy w życiu nie byłem
sierotą. Bym był marnotrawnym, lecz synem /Ks. M. Nowak j. w. /.
Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki / Ewangelia /.
By nasze życie było echem Ewangelii. Nawróćcie się. Nie wolno grać prawdą.
Zmieńcie myślenie. Przesłuchiwano kiedyś Księdza Jana Twardowskiego:
ksiądz to mówi tylko do maluczkich, przecież Boga nie ma. Właśnie wczoraj
z Nim rozmawiałem, mówi. Albo inaczej: czy rozmawiał pan z Kowalskim?
Nie znam człowieka. Otóż to - nie znam wiary, dlatego się nie modlę. Jak być
dzisiaj świadkiem Chrystusa? - Trzeba się Go nauczyć, niejako wejść do Jego
szkoły. Jeżeli tego nie będziemy rzetelnie czynić, świadectwo nasze będzie
powierzchowne i pozorne. Wołania proroka nie da się zagłuszyć. Adwent, to
jest czas prawdy. Wołanie św. Jana Chrzciciela znad Jordanu, to jest wołanie
o pokutę i nawrócenie. Ludzie nie chcą tego słuchać, bo to jest niewygodne,
może trudne. Glos wołającego na pustkowiu, to jest głos niesłuchany. Co

oznacza nawracać się? To znaczy zmieniać swoje myślenie i postępowanie.
Ale dlaczego mamy się nawracać? Dla kogo mam się nawracać? Pan jest blisko. Nawoływanie Jana nadal jest wołaniem na pustkowiu współczesnego
świata. Niewielu chce uznać, że ma coś do wyprostowania w swoi życiu, do
naprawienia, do zmiany, do oczyszczenia / Głoście Ewangelię, s. 15 /. „Jeżeli
nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich”, Jan 8, 24/
Mieczysław Nowak, Prostowanie pokręconego, 2020, s. 195 /.
1. Czas to chwila wyboru: z Bogiem, czy bez Boga?
2. Nakaz Boga: pocieszcie, pocieszcie mój lud. Wiara nie odbiera nadziei.
3. Radość przez pokutę.
„Naszym zadaniem jest, abyśmy wykorzystali dany nam czas i zawsze
byli przygotowani: świętością życia, postępowaniem zgodnym z nauką Chrystusa” / Komentarz do czytań mszalnych, Akademia Teologii Katolickiej
1973, s. 32 /.
Modlitwa jest także słuchaniem. Włoski reżyser Passolini powiedział w jednym z wywiadów, że wrogiem Chrystusa dzisiaj nie jest ateizm czy niewiara,
ale materializm praktyczny, albo jak go określił Czesław Miłosz, człowiek
„cywilizacji kupna i sprzedaży”. Było „Módl się i pracuj”, a dziś jest „módl się
albo pracuj”.
Prolog
„Z praojców wiary
z matczynej mowy
z tego
co pierwsze
wyrasta człowiek
i zakwitają
wiersze / Bożena Anna Flak, W tę i z powrotem, 2020, /
Mój zaś
Bóg
jako jedyny
pod tym co głosił
Krzyżem bo Krzyżem
ale się
podpisał / j. w. /.
„Adwent znaczy „przyjście” i znaczy także „spotkanie”. W dzisiejszej
liturgii, jak zwykle, mówi najpierw Izajasz, prorok wielkiego adwentu. Jego
orędzie jest dzisiaj radosne, pełne ufności: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud.
Podnieś głos, nie bój się. Powiedz… Oto wasz Bóg” / Jan Paweł II, Homilie,
2011, s. 19 /. „Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi”
- Ps 85.
Ks. Stanisław Stradomski

Nabożeństwo zwane “Godziną łaski dla świata” przypada w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia, od godziny
12.00 do 13.00. U jego początków są objawienia prywatne Matki Bożej
Róży Duchownej we włoskim Montichiari.
Najbardziej pamiętne objawienie Maryi miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w
bazylice w Montichiari. Maryja powiedziała:
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono
Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele
łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne
jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące
Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w
południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask.
Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie
pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.
***
Różańcowe Jerycho
Zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy, naszego 24-godzinnego Jerycha Różańcowego. Od soboty, 12 grudnia od godz. 8:30 (czyli po
Mszy św. o 8:30) do niedzieli, 13 grudnia do 8:30 (czyli do Mszy św.
o 8:30). W ciągu danej godziny odmawiamy dwie dowolne części różańca
(np. Część Radosną i Światła, Bolesną i Chwalebną lub dowolny inny zestaw). Każdy może wybrać dowolną godzinę i w komentarzach dopisać się do
dyżurnych, odmawiających w tym czasie różaniec. Lista na parafialnym Facebooku. Główną intencją jest modlitwa o żywą wiarę, nadzieję i miłość; o
łaskę nawrócenia i o zdrowie dla naszych parafian.
Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek
trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał
naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach
trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu modlitewnego w obliczu narastającej pandemii.
Otoczymy naszą parafię, Ojczyznę i cały świat modlitwą różańcową wierząc,
że Bóg ochroni nas od zła wewnętrznego i zewnętrznego.
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1.Dziś już II. Niedziela Adwentu. Przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy ustawiony jest kosz przedświątecznej pomocy, w którym można składać produkty żywnościowe o przedłużonym okresie przydatności do spożycia. Jeszcze przed Świętami przekażemy je najbardziej potrzebującym Parafianom.
2.Za tydzień, w niedzielę (13 XII) rozpoczną się nasze parafialne rekolekcje
adwentowe. Nauki na wszystkich Mszach św. (oprócz Mszy o godz. 7.00 rano) wygłosi wieloletni duszpasterz Polaków w Irlandii, Ks. Andrzej Krzesiński, obecnie posługujący w parafii św. Marka w Łomiankach-Dąbrowie. Rekolekcje będą trwać do wtorku (15 XII), w normalnych obostrzeniach pandemicznych. W poniedziałek i wtorek (14/15 XII) nauki będą głoszone o
godz. 8.00, 17.30 i 18.30. Już dziś prosimy o modlitwę w intencji samego
rekolekcjonisty oraz o dobre, duchowe przygotowanie Rodzin i Parafian na
zbliżające się Święta. Zapraszamy do udziału!
3.Przypominamy, że w aktualnie obowiązujących zaleceniach sanitarnych w
naszym kościele może jednocześnie przebywać 25 osób. Prosimy każdego
wchodzącego o pobranie jednego obrazka i pozostawienie go przy wyjściu w
miejscu pobrania.
4.Roraty, czyli Msze św. o Matce Bożej w Adwencie odprawiamy codziennie
dwa razy – rano o 6.30 (kościół jest otwarty) oraz po południu – o 18.30 od
poniedziałku do piątku (w soboty tylko rano). Na specjalne Roraty dla dzieci i młodzieży zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 17.30. Dla dzieci są
przygotowane specjalne obrazki do umieszczenia na planszy adwentowej.
Ponieważ obowiązuje nas limit osób w kościele prosimy o roztropne wykorzystanie dostępnej propozycji terminów. Na Msze św. roratnie zapraszamy
z adwentowymi lampionami.
5.We wtorek (08 XII) w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, oprócz
normalnego porządku Mszy św., odprawimy dodatkową Eucharystię w Godzinie Łaski – o 12.00, którą połączymy z przyjęciem nowych członków do
wspólnoty Żywego Różańca. Zaraz po Mszy św. odmówimy Różaniec ubogacony śpiewem Akatystu i uroczystym błogosławieństwem.
6.Całej wspólnocie Żywego Różańca dziękujemy też za zakup nowego urządzenia do bezdotykowego pobierania wody święconej. Elektryczny dozownik
został już zamontowany we wnętrzu świątyni, obok stolika z płynami do dezynfekcji rąk. Mamy nadzieję, że ułatwi czynienie znaku krzyża przy wejściu
i wyjściu z kościoła.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Ciąg dalszy ogłoszeń na ostatniej stronie.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 7 XII – ŚW. AMBROŻEGO
6.30 + Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 29)
8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny KOWALCZYK
17.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 7)
17.30 + Stanisława GONTARCZYKA
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez przyczyn bł. Marii od P.J. Dobrego Pasterza–Franciszki Siedliskiej
18.30 + Jana, Cecylię i Wacława DRAGANA oraz Bronisławę i Stanisława LASKA
WTOREK 8 XII – NIEPOKALANE
POCZĘCIE NMP
6.30 Dziękczynna za łaskę powołania
do Nazaretu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla S. Innocencji z okazji
imienin
8.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 8)
12.00 Msza św. w GODZINIE ŁASKI
(zamówiona przez Żywy Różaniec)
17.30 ++ Małgorzata i Stanisław ZACHOSZCZOWIE oraz + Zofię SORY
17.30 + Mariannę ROGUSKĄ w 2 rocz
śm – urodzinowa i imieninowa
18.30 + Stanisława GŁOWACKIEGO
(greg 30)
18.30+Kazimierza JANUSZ w 6 rocz śm
ŚRODA 9 XII
6.30 W intencjach S. Stelli - imieninowa
8.00 ++ Zofię, Piotra, Mieczysława,
Mariana, Marię i Jana ZABULSKICH
oraz Mariannę KREJDYNER, Ryszarda,
Jerzego i Anatola MISIEWICZÓW
17.30 + Stanisława GONTARCZYKA
17.30 + Marię PŁODZIK od Żywego
Różańca (należała do Róży Bł. Męczennic z Nowogródka)
18.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 9)
18.30 + Bożenę PAWLAK w miesiąc po
śmierci

CZWARTEK 10 XII
6.30 W intencjach S. Lauretty - imieninowa
8.00 + Stanisława GONTARCZYKA
17.30 + Helenę KORCZAK w 9 rocz
śm i + Antoniego KORCZAKA
17.30 +Mieczysławę LAUDY(greg 10 )
18.30 + Henryka SUCHCICKIEGO i
++ z rodziny
18.30 W intencji Elizy, o jej uzdrowienie, nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
PIĄTEK 11 XII
6.30 W intencjach S. Aleksandry imieninowa
8.00 +Mieczysławę LAUDY (greg 11)
8.00 W intencji Elizy, o jej uzdrowienie, nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
17.30+Teresę NOSOWICZ w 1 rocz śm
17.30 + Stanisława GONTARCZYKA
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
SOBOTA 12 XII
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Stanisława GONTARCZYKA
8.00 + Mariana KOWALCZYKA
17.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 12)
17.30 + Ewę PIWORUN w 7 rocz śm
18.30 ++ Halinę i Czesława ARAŻNYCH oraz + Józefa WYKOWSKIEGO
i Irenę i Stefana DERFLE
NIEDZIELA 13 XII – III NIEDZIELA ADWENTU
7.00 W intencjach S. Łucji - imieninowa
8.30 + Barbarę RULSKĄ
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżonków: Rafała i
Justyny SZYMAŃSKICH
13.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 13)
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
19.00 + Stanisława GONTARCZYKA
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8.We wtorek (08 XII), w kościele o 19.15 odbędzie się spotkanie nowej grupy
Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
9.W sobotę (12 XII), w przeddzień rekolekcji, proponujemy udział
w 24-godzinnym Jerychu modlitewnym od godz. 8.30 aż do niedzielnego
poranka. Każdy może w nim uczestniczyć we własnym domu podejmując
modlitwę różańcową we wskazanych intencjach. Bliższe informacje można
znaleźć w gazetce, na internetowej stronie parafialnej oraz na Facebooku
naszej Parafii. Jerycho modlitewne zakończymy rozpoczynając nasze rekolekcje adwentowe. Zapraszamy!
10.Dziś przypada Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Będziemy zbierać ofiary do puszek na ten cel.
11.Są już dostępne poświęcone wigilijne opłatki, które można nabyć w dawnym punkcie sprzedaży prasy (na lewo od ołtarza). Są też do nabycia w kancelarii. Dysponujemy jeszcze niewielką liczbą świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które rozprowadzają przedstawiciele Kół Żywego Różańca
na końcu kościoła (przy dużym konfesjonale). W pomieszczeniu przy zakrystii, czyli na prawo od ołtarza (w nowym punkcie odbioru prasy) dostępne są
też kartki świąteczne, sianko na stół wigilijny, adwentowa zdrapka oraz kalendarze na nowy rok. Polecamy!
12.Dziękujemy naszym drogim Parafianom i Sympatykom, którzy
wspierają finansowo Parafię za wszystkie ofiary składane na rzecz parafialnej CARITAS, na rachunki za ogrzewanie bądź na inne potrzeby Parafii. Raz
jeszcze dziękujemy wszystkim za okazywane zrozumienie i solidarność serc
w tym wyjątkowym czasie pandemii. Bóg zapłać!
13. Można już zamawiać intencje mszalne na nowy rok kalendarzowy. Zapraszamy do zakrystii lub do kancelarii.
14.W poniedziałek 7 grudnia o godz. 18.30 Msza św. w intencjach powierzanych Bogu przez wstawiennictwo bł. Franciszki Siedliskiej. Intencje można
składać do koszyka przy relikwiach Błogosławionej.
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
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