św. Stefana Króla
w Warszawie

II Niedziela po Bożym Narodzeniu
03 stycznia 2021

swstefana/

Parafia

Prawidło tygodnia:
„Podobnie jak wąż porzuca wszystko, nawet część swojego ciała, byle tylko
ocalić głowę, tak i ty, z wyjątkiem wiary, porzuć wszystko: bogactwo, ciało, a
nawet życie. Wiara jest głową i korzeniem. Gdy wiarę ocalisz, to choćbyś
wszystko inne postradał, odzyskasz w daleko większym stopniu”.
-św. Jan Chryzostom

Maseczki, dystans, temperatura...
36,6 °C

Gdyby pokłon Mędrców odbył się w 2021 roku

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

CZYTANIE I
Syr 24, 1-2. 8-12
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta
na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» Przed
wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na
Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

CZYTANIE II
Ef 1, 3-6. 15-18
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; on
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył
nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas
w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o
miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia,
wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w
głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście
wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały
Jego dziedzictwa wśród świętych.

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.
EWANGELIA
J 1, 1-18
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było

na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był
on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga
się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski
i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o
którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy –
łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział;
ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.
Rozważanie
Światło życia.
Coś absolutnie najistotniejszego jest w tym pokłonie
/ S. Bożena Flak o poniższej homilii /
W takim miejscu, w Betlejem, w absolutnej prostocie dokonało się
największe wydarzenie w historii ludzkości. „Kiedy tam przebywali, nadszedł
dla Maryi czas rozwiązania”/ Łk 2,6 /. Jezus rodzi się jako ubogi, otacza Go
prostota codzienności i wiara Maryi, Józefa i pasterzy. Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi: Wstańcie pasterze. Bóg się wam rodzi. „Naraz stanął przy
nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Lecz Anioł rzekł do
nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” / Łk 2,9 /. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud.
Radujemy się wszyscy w Panu, ponieważ na świat przyszedł nasz
Zbawiciel. Dzisiaj z nieba zstąpił na nas pokój, mówimy w dzisiejszej Mszy
św. Odwieczne Słowo Boga na trwałe zamieszkało wśród nas.
W miejscu narodzin Jezusa w Betlejem znajduje się dziś Bazylika z
VI w. Aby uczcić miejsce narodzin Jezusa trzeba się trzykrotnie pochylić.
Trzeba się pochylić, aby wejść do bazyliki - niskie drzwi. Trzeba się pochylić
po raz drugi, żeby zejść do groty narodzenia. I wreszcie trzeba się pochylić,

aby ucałować gwiazdę wskazującą miejsce narodzin Jezusa. Po tych uniżeniach, człowiek pozostaje na kolanach, trwa w milczeniu, pokorze, medytacji
nad wielką tajemnicą narodzin Boga - Człowieka i „wielką tajemnicą naszej
wiary”.
Prolog do Ewangelii Św. Jana jest prawdziwą perłą literackoteologiczną. Jan nazywa Jezusa „Słowem”, które było na początku u Boga i
było Bogiem. „Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Św.
Jan jako pierwszy zrozumiał, że Bóg jest miłością. Trzeba otworzyć się na
słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Trzeba otworzyć się na prawdę Bożą,
która jest światłem i życiem. Trzeba otworzyć się na Jezusa Chrystusa, który
jest wcielonym słowem Bożym. Trzeba podążać za Nim: „Kto idzie za Mną,
nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” / J 8,12 /.
Trzeba przyjąć te wartości, otworzyć się na wszelkie dobro i piękno tego
świata, bogactwo natury i sztuki, przyjąć światło miłości i nadziei. Lepiej zapalić malutkie światełko niż narzekać na ciemności tego świata. Narzekaniem niczego się nie zmienia. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, żeby
stali się dziećmi Bożymi.
Z pokłonem
Jedyne światło, które nie gaśniesz, gdy gwiazdy gasną i spadają słońca. Jedyna bez końca Miłości.
Jedyna Skało, która ostajesz w topieli knowań i źródeł zbełtanych. Jedyna
wśród danych Nadziejo.
Jedyna Chwało z siebie wyzuta Coś nie zadrżała przed Wcielenia Chlebem.
Jedyna pod niebem Wiaro / Bożena Anna Flak, Boże Narodzenie 2020, Paryż /.

Ks. Stanisław Stradomski
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Zapraszamy dzisiaj na spotkanie Kół Żywego Różańca. Początek w kościele
godz. o 16.00. W programie: konferencja i wspólna modlitwa różańcowa
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a o 17.00 Eucharystia w
intencji wszystkich członków Wspólnoty. Pamiętajmy o obowiązkowych maseczkach i zachowaniu dystansu społecznego.
2.Na godz. 18.00, również dziś, zapraszamy z kolei na nabożeństwo adoracyjne w intencji wszystkich Parafian z racji I. niedzieli miesiąca. Będziemy
się modlić o łaski potrzebne nam na cały nowy rok kalendarzowy.
3.Jutro (4 I) będziemy się modlić podczas Mszy o godz. 18.30 w intencjach
powierzanych Bogu za wstawiennictwem błog. S. Franciszki Siedliskiej. Intencje można składać do koszyka przy relikwiach Błogosławionej.
4.W ten wtorek (5 I), zapraszamy po raz pierwszy na specjalne nabożeństwo
do św. Józefa, Opiekuna Rodzin i jednocześnie Patrona naszego kościoła, w
związku z rokiem jemu poświęconym ogłoszonym ostatnio przez papieża
Franciszka. To nabożeństwo wypełni czas pomiędzy Mszami, które sprawujemy wieczorem o 17.30 i 18.30. Msza św. wieczorna o 18.30 w I. wtorek,
tzw. Msza rocznicowa, będzie sprawowana w intencji naszych Śp. Zmarłych

Kronika - rok 1998
Intencje modlitwy Żywego Różańca - Styczeń 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
• Ogólna: Aby postęp robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie człowiekowi.
• Ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym
szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie
nawzajem i otwartości na wszystkich.
• Za Papieża Franciszka i biskupów, aby Bóg umacniał go swoją łaską i błogosławił jego posłudze dla Kościoła i świata.
• Za Kościół, aby służył Bogu z miłością i oddaniem.
• O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
• Za nowe dobre powołania do kapłaństwa, życia zakonnego lub misyjnego,
aby nigdy nie brakowało głosicieli Dobrej Nowiny.
• 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.
• O rozbrojenie serc – dla ludzi żyjących w nienawiści.
• 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 i młodzież, aby miały mądrych przewodników na drodze wiary.
• 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, aby gospodarowali dobrami kraju uczciwie, dbając o społeczeństwo oraz edukację dzieci i młodzieży.
• 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 4 I
6.30 + S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 9)
8.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny ŻACZEK i jej Rodziny
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
10.30 Msza w. pogrzebowa - śp. Władysław (m) CYGAN
17.30 + Ryszarda (m) KAŁAMAGA w
miesiąc po pogrzebie
17.30 W intencji osób, które w ostatnim
czasie znieważały kościoły i Najświętszą
Maryję Pannę
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez przyczynę bł. Marii od P.J. Dobrego
Pasterza – Franciszki Siedliskiej
WTOREK 5 I
6.30 +S. Paulinę TOKARSKĄ ( greg 10)
8.00 O zdrowie dla rodziny DERKOWSKICH
8.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo
i wszelkie potrzebne łaski dla s. Malwiny
z okazji 98 rocznicy urodzin
17.30 W intencji osób, które w ostatnim
czasie znieważały kościoły i Najświętszą
Maryję Pannę
17.30 + Ryszarda (m) KAŁAMAGA
18.30 ROCZNICOWA – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła, a szczególnie za zmarłych
w ostatnim miesiącu naszych parafian:
Janinę ZIEJA, Władysława CYGANA,
Genowefę ZATORSKĄ
ŚRODA 6 I – Objawienie Pańskie
7.00 W intencjach S. Prowincjalnej Teofanii z okazji imienin
8.30 + S. Paulinę TOKARSKĄ(greg 11)
10.00 + Jerzego SIEDLECKIEGO w 26
rocz śm i jego ++ Rodziców
11.30 +Edwarda NOZDERKA i rodziców
13.00 Dziękczynno – błagalna z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla Andrzeja z
okazji 68 rocz urodzin i potrzebne łaski w
rodzinie MOLSKICH i BAZAKÓW
17.00 W intencji osób, które w ostatnim
czasie znieważały kościoły i Najświętszą
Maryję Pannę
19.00 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 7 I
6.30 ++ Wacława w 30 rocz śm, Mariannę, Tadeusza i ++ z rodziny
8.00 + Edwarda SZCZEŚNIAKA w 36
rocz śm i z rodz. SZCZEŚNIAKÓW
8.00+S. Paulinę TOKARSKĄ(greg 12)
17.30 + Genowefę NOZDERKA i ++
Rodziców
17.30+Lucjana BEJM–w dniu imienin
17.30 + Janinę i Lucjana GOZDOWSKICH
18.30 W intencji osób, które w ostatnim czasie znieważały kościoły i Najświętszą Maryję Pannę
PIĄTEK 8 I
6.30 Za Dobrodziejów S. Nazaretanek
8.00 +S. Paulinę TOKARSKĄ(greg 13)
8.00 + zm. z rodz. OWCZARKÓW
17.30 W intencji osób, które w ostatnim czasie znieważały kościoły i Najświętszą Maryję Pannę
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 O pomoc Bożą w rozwiązaniu
trudnej sprawy dla Łukasza
SOBOTA 9 I
6.30+S. Paulinę TOKARSKĄ(greg 14)
8.00
17.30 + Jana TOPCZEWSKIEGO w 50
rocz śm
17.30 O łaskę nawrócenia dla Zofii
18.30 W intencji osób, które w ostatnim czasie znieważyły kościoły i Najświętszą Maryję Pannę
NIEDZIELA 10 I
7.00+S. Paulinę TOKARSKĄ(greg 15)
8.30+Józefa, Walentynę, Stanisława i
Agnieszkę, rodzeństwo i wszystkich z
rodz. NARBUTÓW i KAŁOWSKICH
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O potrzebne łaski, dary Ducha
Świętego i we wszystkich intencjach Ks.
Piotra z okazji urodzin
13.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Nowogródzian i ich rodzin
17.00 W intencji osób, które w ostatnim czasie znieważyły kościoły i Najświętszą Maryję Pannę
19.00 + Stanisława WILKA w 3 rocz śm

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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poleconych modlitwie całej wspólnoty parafialnej. Zapraszamy!
5.W środę (6 I) przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto
Trzech Króli. Msze św. odprawimy według porządku niedzielnego. Po Komunii, podczas każdej Mszy św., odbędzie się obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy, którą następnie oznaczymy drzwi naszych domów.
6.Przypominamy ogłaszaną już ważną zmianę - kolęda, czyli wizyta duszpasterska kapłanów w domach Parafian, rozpocznie się, jeśli pozwolą na to rygory sanitarne, dopiero po Wielkanocy. Mamy nadzieję, że wtedy uda nam
się spotkać w bardziej sprzyjających warunkach.
7.Przed tygodniem, informując o awarii rzutnika, prosiliśmy o wsparcie darczyńców, którzy mogliby pomóc w zakupie nowego urządzenia. Dziękujemy
wszystkim osobom, które wyraziły zainteresowanie tą sprawą i udzieliły nam
swojego materialnego wsparcia, szczególnie trzem ofiarodawcom, którzy
przekazali większe sumy. Nadal jednak nie dysponujemy jeszcze kwotą, która pozwoliłaby zakupić odpowiedni projektor, dobry ekran, komputer i inne
urządzenia niezbędne do uruchomienia nowoczesnego systemu audiowizualnego. Wciąż prosimy o pomoc w tej ważnej sprawie.
8.Wraz z nowym rokiem kalendarzowym proponujemy, aby w każdą środę,
ostatnia Msza św. (także ta najbliższa sprawowana o godz. 19.00 w Święto
Trzech Króli) była odprawiana w intencjach zbiorowych, które można przekazywać w kancelarii lub zakrystii. Według tych intencji będziemy się modlić
także podczas nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy bezpośrednio poprzedzającego ostatnią, wieczorną Mszę św.
9.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest już także możliwość zamawiania intencji Mszy na ten rok. Przyjmujemy je w zakrystii lub w kancelarii.
10.W Nowym Roku raz jeszcze życzymy naszym drogim Parafianom, Gościom i Sympatykom, aby pokój i wszelkie Boże dary odnawiały Wasze widzenie świata i upływającego czasu! Niech Pan będzie z Wami, niech rozpromieni nad Wami swoje oblicze, niech w każdym czasie i w każdej sprawie
towarzyszy Wam swoją zadziwiającą miłością i łaską! Wszystkiego Bożego na
cały Nowy Rok! Szczęść Boże!
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

