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Prawidło tygodnia:
„Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg
w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście, Bóg zawierza
każdego człowieka wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Jednakże to zawierzenie odnosi się w sposób szczególny do kobiety — właśnie ze względu
na jej kobiecość — i w sposób szczególny stanowi też o jej powołaniu.”
- św. Jan Paweł II

CZYTANIE I
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w
pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do
króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą». Lecz
tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz
mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na
mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad
ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę
go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie
nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem
sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi
wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po
tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego
królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i
twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».
Na wieki będę sławił łaski Pana.
O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *

przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».
«On będzie wołał do Mnie: †
„Ty jesteś moim ojcem, *
moim Bogiem, opoką mojego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze».

CZYTANIE II
Rz 16, 25-27
Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona
Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim
głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych
wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz
odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do
posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.
Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

EWANGELIA
Łk 1, 26-38
Maryja pocznie i porodzi Syna
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na
imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała
się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł
rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Rozważanie
Uczmy się wiary

Bądź pozdrowiona Matko Dziewico, Krysztale pełen żaru i blasku Bożego, Nowa pieśni stworzenia, co serce zachwyca i nadziejo człowieka grzesznego. W Tobie to, co najlepsze, świętości skarbnico, Wszystkie
kolory ziemi w patynie ołtarza, W Tobie raj utracony, o Bogurodzico, Użal
się naszej doli, oddal, co zagraża.
/ Ks. Mieczysław Nowak, Siew natchniony 2019, s. 155 /.

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
Zakochanym jak Ty w ewangelii
Proszę Matko wyproś godzinę
By Twój Syn mnie miłością napełnił / Ks. Mieczysław Nowak, j. w. s. 202 /.
Tę samą Ewangelię / Łk 1,26-38 / czytaliśmy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia: „Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus”. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” - odpowiedziała. Pójdzie do krewnej Elżbiety, w Kanie

powie, „Synu, wina nie mają”, stanie przy krzyżu, przy Synu. Uczmy się wiary. Na obrazach wskazuje palcem na Syna. „Bez Maryi nie ma Kościoła. Ona
jest zawsze obecna w misterium Chrystusa i Kościoła. Ale trzeba dobrze rozumieć Jej rolę. Nie jest Bogiem, ani boginią. Jest Matką, Służebnicą Pana,
Nauczycielką życia i modlitwy, zasłuchana w Boże Słowo, Opiekunką Rodzin,
Strażniczka życia. Uczy radości i cierpienia, szukania Boga. Wiara w to, że
jest Bóg - to o wiele za mało. Potrzebna jest wiara w to, że On działa. W naturze, w historii w życiu ludzi / i to nie tylko świętych / w Kościele, w sakramentach, w swoim słowie” / Mieczysław Nowak, Marek Kapłon, Antonina
Kuryłek, Myśl się rodzi - słońce wschodzi, 2020, s. 154, 161 /.

„Za parę dni zobaczymy Pana naszego leżącego w żłóbku, którego
przepowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił obecność wśród ludu.
On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego Narodzenia, aby
gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności” / Prefacja Adwentowa /. Od żłóbka betlejemskiego aż do chwili Wniebowstąpienia Chrystus głosi orędzie nadziei. Sam Jezus jest jedyną naszą nadzieją. Patrzymy na grotę betlejemską w czujnej nadziei, wiemy, że tylko
dzięki Niemu w ufnej śmiałości w wierze mamy przystęp do Ojca / F. Carvajal, Rozmowy z Bogiem 1997, s. 164 /.
„Święta Matka-Kościół silnie i bardzo stanowczo utrzymywał i utrzymuje, że cztery Ewangelie, których historyczność bez wahania stwierdza,
podają wiernie to, co Jezus Syn Boży, żyjąc wśród ludzi, dla wiecznego ich
zbawienia, rzeczywiście uczynił i czego uczył aż do dnia, w którym został
wzięty do nieba. W tej intencji pisali, którzy od początku byli naocznymi
świadkami i sługami słowa, byśmy poznali prawdę tych nauk, które otrzymaliśmy” / Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym 19, Drugi Sobór Watykański /.
„To zapowiedziany Mesjasz - Bóg Wcielony, który przyjmując Człowieczeństwo zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi, Jego braćmi i z całym stworzeniem. Imię Jego - to Emmanuel / Bóg z nami / wśród nas. Bliski, ciepły,
serdeczny, zatroskany, zbawiający, miłosierny. Tak się objawił w Chrystusie.
Niech ta prawda na nowo nas olśni i rozraduje. „W Nim żyjemy, poruszamy
się i jesteśmy”. Świat to najstarszy modlitewnik. Znak, że Bóg nas kocha i o
nas się troszczy” / Ks. Mieczysław Nowak, Kontemplacja Boga w świecie,
2017, s. 34 /.

Tylko wolność dla doskonałości, a nie do obojętności / Robert Baron /.
Tylko postawa zadaniowa, a nie doznaniowa, sprawia, że człowiek zaczyna
żyć w pełni i tak staje się chwałą Boga / św. Ireneusz /.
Ks. Stanisław Stradomski

Kronika - rok 1998
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach adwentowych,
które poprowadził dla nas Ks. Andrzej Krzesiński, obecnie posługujący w
parafii św. Marka w Łomiankach-Dąbrowie. Polecajmy w naszej własnej
modlitwie Parafię św. Marka, i samego rekolekcjonistę, który prosił nas o
pamięć właśnie dziś, w dniu rozpoczęcia rekolekcji w jego własnej Parafii.
2.Przedświąteczna spowiedź będzie możliwa dzisiaj, między godz. 14.00 a
17.00, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiadamy też w czasie każdej Mszy św. aż do porannych Mszy Wigilii Bożego Narodzenia we
czwartek. Zachęcamy!
3.Dziś wieczorem oczekujemy na Rodziców dzieci I.-komunijnych. Każda
Rodzina powinna być reprezentowana przez jednego z Rodziców. Nabożeństwo i konferencja odbędą się w kościele. Początek o godz. 18.00.
4.W Roratach możemy uczestniczyć jeszcze do czwartku włącznie o godz.
6.30 rano oraz po południu – tylko do środy na 18.30. Na ostatnie Roraty
dla dzieci i młodzieży zapraszamy we wtorek na godz. 17.30. Wszystkich,
którzy sumiennie zbierali kupony konkursowe, prosimy o przyniesienie swoich uzupełnionych planszy. Dla najwytrwalszych przewidziane nagrody!
5.Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały Adwent, przekazywali swoje dary
na rzecz ubogich. Zebraliśmy pokaźną liczbę darów, z których powstało ponad 150 świątecznych paczek. Dziękujemy całemu zespołowi wolontariuszy,
z księżmi Rafałem i Piotrem na czele, w sumie ponad 20 osobom, które
uczestniczyły w ich przygotowaniu i dystrybucji. Wyrazy wdzięczności kierujemy też do p. Konrada Kowarzyka, który dostarczył całe pieczywo do paczek. W sumie wczoraj udzielono pomocy ponad 70 osobom. Aby wszystkie
paczki mogły dotrzeć jeszcze przed Świętami do potrzebujących zapraszamy
we tę środę (23 XII), między 10.00 a 11.00. Oczekujemy na te osoby, które
do tej pory otrzymywały pomoc od Caritasu, ale jeszcze nie odebrały paczek.
6.Gorąco dziękujemy też Panu Jarosławowi Wezgajowi za choinki, które
współtworzą świąteczną dekorację kościoła, oraz wszystkim Siostrom i Panom, którzy z wielkim sercem uczestniczyli w jej realizacji pod czujnym
okiem Siostry Teresity. Bóg zapłać!
7.Poświęcone wigilijne opłatki można nabyć w dawnym punkcie sprzedaży
prasy, a do środy w zakrystii lub kancelarii. Niestety nie dysponujemy już
świecami na wigilijny stół. W pomieszczeniu przy zakrystii, czyli na prawo
od ołtarza dostępne są też bombki wykonane przez Kandydatów do Bierzmowania, kartki świąteczne, sianko na stół wigilijny, kalendarze na nowy
rok oraz zapowiadana przed tygodniem gra planszowa. Pod kościołem Siostry rozprowadzają też świąteczne stroiki. Polecamy!
8.Samym Kandydatom, dziękujemy za wykonanie bombek choinkowych, o
które ostatnio prosiliśmy. W ten wtorek (22 XII) Kapłani, Opiekunowie starszej i młodszej grupy formacyjnej, zapraszają na godz. 19.30 do wspólnej
dekoracji jednego z drzewek, które przez okres świąteczny będzie przypomnieniem ich zaangażowania w budowanie wspólnoty Kościoła.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21 XII
6.30 + Rudolfa RZEPCZYKA w dniu
pogrzebu
8.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 21)
17.30 + Stanisława GONTARCZYKA
17.30 + Czesławę WOJNAROWICZ w
11 rocz śm
18.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30 W intencji Elizy: o uzdrowienie,
nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
WTOREK 22 XII
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 +Jerzego KERNERA i jego rodziców
8.00 + Ludwika GŁUSKA w 2 rocz śm
17.30 ++ Koletę i Feliksa
17.30 + Józefa (m) SYTĘ
18.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 22)
ŚRODA 23 XII
6.30 + Martę KSIĘŻYC w 1 rocz śm
8.00 W intencji Elizy: o uzdrowienie,
nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
17.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 23)
17.30 + Romana JANKOWSKIEGO
18.30 + Reginę i Henryka TELAKOWSKICH
CZWARTEK 24 XII – WIGILIA
NARODZENIA PAŃSKIEGO
6.30 W dniu imienin + Ewy i ++ rodziców: GÓRNYCH i CZYŻAKÓW
6.30 + Antoniego – Pawła w 5 rocz śm
8.00 +Mieczysławę LAUDY (greg 24 )
8.00 + Kazimierza WAJSZCZAKA, ++
Julię, Jana, Eugeniusza, Wiktorię i
Wawrzyńca GARDYŃSKICH
8.00 + Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO
24.00 Pasterka – za parafian
24.00 +Eugeniusza OSTRYSZ w 10 r śm
24.00 Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc Bożą i opiekę Matki Bożej
PIĄTEK 25 XII – UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.30 Za dobrodziejów S. Nazaretanek
10.00 ++ z rodziny FUKLETÓW,
TRZCIŃSKICH, WOLAKÓW

10.00 +Mieczysławę LAUDY(greg 25)
11.30 + Janinę DĄBROWA w 25 rocz
śm oraz + Zygmunta DĄBROWA
13.00 + Włodzimierza STEFANIAKA
w kolejny miesiąc po śmierci
17.00 O Bożą pomoc i opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla Basi
BRZOZOWSKIEJ, Beaty ROMER,
Danuty GRYZ, Basi i Łukasza KOPAŁA oraz ich rodzin
19.00 ++ Józefa w 17 rocz śm i Stefanię KOZŁOWSKICH
SOBOTA 26 XII – Św. Szczepana
7.00 W intencjach S. Janisławy imieninowa
8.30 + Cecylię KOZAK
10.00 ++ Helenę, Genowefę, Wincentego, Zofię, Wiktorię i ++ z rodziny:
SZYSZKOWSKICH, PASZKOWSKICH, STOJANOWSKICH, ZANIEWSKICH, PIĄTKOWSKICH i GĄSOWSKICH
11.30 ++ Andrzeja i Halinę CHMIELEWSKICH
13.00 +Piotra Skolasińskiego, Marię,
Wacława i Józefa Sęczkowskich
17.00 ++ Bartłomieja SOWA i Natalię
NIEMCZYK
19.00 +Mieczysławę LAUDY (greg 26)
NIEDZIELA 27 XII – NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
7.00 Za Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w dniu
patronalnego święta
8.30 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 1)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 27)
11.30 W intencji Nikodema Antoniego
w dniu chrztu oraz całą jego Rodzinę
13.00 Dziękczynna z okazji 50 rocz
ślubu Bożeny i Andrzeja z prośbą o
Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę
17.00 + Pawła DRÓŻDŻ
19.00 W intencji Elizy: o uzdrowienie,
nawrócenie i odbudowanie małżeństwa

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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9.W dzisiejszej gazetce można znaleźć świąteczny list z życzeniami do Parafian wystosowany przez Ks. Proboszcza. Zapowiada on ważną zmianę przesunięcie kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej kapłanów w domach Parafian,
która normalnie rozpoczynała się zaraz po Świętach. W tym roku, z powodu
pandemii, musimy opóźnić kolędę i rozpoczniemy ją, jeśli pozwolą na to warunki sanitarne, dopiero po Wielkanocy. Będziemy jeszcze o tym szczegółowo informować. Teraz prosimy o pomoc w dostarczeniu wspomnianego listu, jeszcze przed Świętami, do wszystkich Parafian, którzy przyjmują kapłana z kolędą. Dlatego zapraszamy po Mszy św. do zakrystii te osoby, które
mogą (ale tylko w swoim bloku) umieścić list w odpowiednich skrzynkach
pocztowych. Bardzo liczymy na pomoc w tej sprawie oraz na przypomnienie
swoim sąsiadom, by zechcieli sprawdzić swoje skrzynki pocztowe przed
Świętami i zapoznać się z listem.
10.W tym tygodniu zapraszamy na Pasterkę, która rozpoczyna radosny okres
Bożego Narodzenia. Na pewno będzie inna niż zwykle, gdyż z racji na pandemię do wnętrza kościoła będzie mogła wejść jedynie skromna liczba wiernych (25 osób). Pasterkę rozpoczniemy tradycyjnie o północy. Tym, którzy
nie będą mogli modlić się wspólnie w świątyni, przypominamy o medialnych
transmisjach Mszy z wielu polskich świątyń, a także z Watykanu.
11.W Boże Narodzenie nie będzie Mszy św. sprawowanej o godz. 7.00. Pozostałe odprawimy według normalnego porządku niedzielnego. W drugi dzień
Świąt wszystkie Msze św. odbędą się o tej samej porze, co w każdą niedzielę.
12.Dziękujemy wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom wspierającym
swoimi ofiarami i modlitwami funkcjonowanie naszej Parafii. Niech Pan
sprawi, aby Święta przyniosły ukojenie Waszym Rodzinom i sercom, tak boleśnie dotkniętym skutkami pandemii. Bożego pokoju, wiary, nadziei i miłości dla wszystkich, których spotkacie w czasie wigilijnej wieczerzy i świątecznych małych spotkań w swoim domu, bądź u Waszych bliskich.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
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

