św. Stefana Króla
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Niedziela Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2021

swstefana/

Parafia

Prawidło tygodnia:
„Dzięki sakramentowi chrztu świętego zamieniłeś się w świątynię Ducha
Świętego. Obyś nigdy nie wypędził poprzez swoje złe uczynki tak zacnego
Gościa, ani też nie poddał się niewoli diabła: ponieważ posiadasz wartość
Krwi Chrystusa”.
- św. Leon Wielki
„DYPLOM CHRZEŚCIJANINA”

Ja
……………………………………………
(wpisz swoje imię/imiona)

……………………………………………
(wpisz datę chrztu)

w:

……………………………………………
(wpisz parafię chrztu)

otrzymałem z wielkiej miłości Boga
tytuł Dziecka Bożego
Dziękuję

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».

CZYTANIE I
Iz 55, 1-11
Nowe i wieczne przymierze
Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć
nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy
i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest
chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i
przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. zawrę z
wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo
on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go,
dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy
swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do
Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują
nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie
powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie
dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i on stał się moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
*
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †

Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych
dokonał! *
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

CZYTANIE II
1 J 5, 1-9
Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i
każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego
otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i
wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na
spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które

zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto
wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł
przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.
Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo:
duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo
Boga, które dał o swoim Synu.

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».
EWANGELIA
Mk 1, 7-11
Chrzest Jezusa
Jan Chrzciciel 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». W owym czasie
przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W
chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Rozważanie
Niedziela Chrztu Pańskiego
„Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście
ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha
Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości” / Modlitwa brewiarzowa w Jutrzni,

zbawisz siebie i swój dom - oświadcza św. Paweł swojemu strażnikowi w Filippi. Natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem” / Katechizm
p. 1226 /. Innymi słowy: Komu udziela się sakramentu chrztu? Odpowiedź
brzmi: człowiekowi, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. „Jesteśmy
wspólnotą, chrześcijanami wszczepionymi w Chrystusa, a ta wspólnota znajduje najpełniejszy wyraz, kiedy gromadzimy się na Eucharystii. Im bliżej
jesteśmy Chrystusa, tym bliżsi stajemy się sobie nawzajem. On zacieśnia
więzy między nami poprzez Komunię Świętą. My zaś składamy świadectwo
naszej wdzięczności Bogu wobec Kościoła. Jednocześnie manifestujemy naszą przynależność do Kocioła. Mówimy innym: nie jesteśmy sami. Gromadząc się, uczymy się odpowiedzialności za innych” / Ks. Henryk Sławiński,
Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, 2008, s.60 /. „Starożytni chrześcijanie
budowali wspaniałe starożytne baptysteria, które świadczą o wadze, jaką
przywiązywali do sakramentu inicjacji. Byli dumni z przynależności do Chrystusa. Wiara, radość i entuzjazm sprawiały, że nie wahali się oddać za Niego
życia” / Stanisław Biel SJ, Wiara jak ziarno gorczycy, 2013, s. 160 /.
Po co Pan Jezus przyjął chrzest?
1. Pan Jezus będąc bez grzechu, ustawia się w kolejce do Jana Chrzciciela. To
jest wyraz prawdziwej solidarności z człowiekiem. „W poczet złoczyńców został zaliczony”.
2. „Gdy się modlił, otworzyło się niebo”. „Duch Święty zstąpił na Niego”. „A z
nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Jest umiłowany, bo godzi się przyjąć postać sługi, aby dać się zniszczyć ratując człowieka. Taka jest miłość Boga. Miłość rodzi miłość. Jezus od momentu
chrztu rozpoczyna swoją publiczną działalność / ks. Stanisław Ormanty TCh,
Komentarze biblijne do czytań, 2013, s. 79 /. Z miłością.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński w dniu święceń kapłańskich, mówił:
Idźcie i głoście Królestwo Boże. Ale głoście z miłością.

Nieszporach dnia dzisiejszego /.

„Wy wszyscy, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w tej Bazylice,
aby uczestniczyć w radosnym święcie chrześcijańskiej rodziny, przybyliście
tu z pewnością prowadzeni przez wiarę. Wierzycie, że Jezus jest Mesjaszem,
Chrystusem, Odkupicielem człowieka. Jako prawdziwy Syn Boży zgotował
On nam, synom ludzkim, to zwycięstwo, które zwycięża świat, zwycięstwo
przez wiarę. Tego wspaniałego zwycięstwa przez wiarę wy - rodzice - chcecie
dla waszych nowo narodzonych dzieci. Chrystus ofiaruje wam je w sakramencie chrztu świętego” / Jan Paweł II w czasie udzielania sakramentu
chrztu /.
„Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu każdemu, kto
wierzy w Jezusa. Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: Uwierz w Pana Jezusa, a

Ks. Stanisław Stradomski
***
Ogień i sąd
W Biblii grzeszników porównuje się do suchych cierni lub krzewów, niedających owoców, które pochłania ogień. Obraz ten stanowi bardzo
czytelną, pouczającą informację dla odbiorcy (Pwt 32, 22; Iz 10, 17; Ez 21,
36; Hbr 12, 29)28. Ogień Boży pochłaniający obrażającą Boga ofiarę, to dowód prawdziwości Bóstwa. Takie zdarzenie miało miejsce podczas składania
ofiar przez proroka Eliasza i kapłanów Baala. Ogień trawiący ofiarę składaną

na cześć bóstwa był poświadczeniem prawdy o istnieniu jedynego Boga (1
Krl 18, 24). W Biblii znajdujemy także metaforyczne opisy Boga ziejącego
ogniem, z którego ust i nozdrzy wydobywa się dym i płomień. Ogień Boży
bywa też przedstawiany w postaci błyskawicy (Lm 1, 13), pożaru lasu (Jr 21,
14), rozpalonego pieca, w którym oczyszcza się złoto (Ml 3, 2), stosu węgla i
drzewa płonącego dzięki tchnieniu Pana (Iz 30, 33).
Ogień ma również związek z sądem i oczyszczeniem z grzechów.
Wielokrotnie pojawiają się w Biblii obrazy oddzielania sprawiedliwych od
grzeszników, jak pszenicy od chwastu podczas żniw. Niepotrzebne plewy w
dniu zbiorów wrzucane są do ognia na spalenie. Tak samo grzesznicy w dniu
sądu pójdą w ogień wieczny. Ci, którzy świadomie odrzucają miłość Boga i
nie pragną zjednoczenia z Nim, po śmierci sami siebie skazują na męki w
nieugaszonym ogniu. Człowiek z własnej, wolnej woli decyduje się na potępienie. Bóg z góry nikogo nie potępia i nie przeznacza do odrzucenia w ogień
piekielny. Ogień ten jest przeciwieństwem Królestwa Bożego, oznacza wieczne męki i odłączenie od Stwórcy.
W Liście św. Pawła do Koryntian ogień ukazany jest jako wyznacznik tego, co wartościowe w czasie sądu (1 Kor 3, 10-15). Opis ten może
być też aluzją do czyśćca, gdzie, jak wierzymy, istnieje ogień oczyszczający
duszę przed sądem ostatecznym. Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa św. Jana,
również wiele mówi o ogniu. Przedstawiona jest wizja powtórnego przyjścia
Syna Bożego – paruzja. Księga zapowiada, że na końcu czasów świat zostanie zanurzony w ogniu spadającym z nieba (Ap 8, 7. 8; 13, 13; 16, 8). Przedstawiony jest tu również obraz jeziora z ognia i siarki, do którego zostanie
wrzucony szatan, jego fałszywi prorocy, śmierć oraz ci, którzy czczą zło i nie
są zapisani w księdze życia (Ap 20, 10. 14-15). Dlatego konieczne jest ciągłe
nawracanie się i czuwanie, aby móc wejść na ucztę weselną z Panem, a nie
być przeznaczonym do ognia wiecznego.
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN
***
Koncert Marcina Stycznia z zespołem w ramach cyklu "Duchowość dla
Warszawy" odbędzie się 14 stycznia 2021 roku o godz. 19:00.
Program słowno-muzyczny pt.: „Święci” to czternaście portretów świętych i
błogosławionych stworzonych przez piosenkarza, kompozytora i autora tekstów Marcina Stycznia. Wśród nich: św. Brat Albert, św. Szarbel, św. Jan od
Krzyża, św. Jadwiga Królowa, św. Jadwiga Śląska, św. Franciszek z Asyżu,
św. Ignacy Loyola, św. o. Pio, św. Maksymilian Kolbe, bł. Jerzy Popiełuszko,
kard. Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II, św. Faustyna, bł. Michał Giedroy.Koncert odbędzie się online 14 stycznia (czwartek), o godzinie 19.00 i
będzie transmitowany w internecie. Link do transmisji można znaleźć na
stronie internetowej uczelni: www.akademiakatolicka.pl. Zapraszamy!

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał: „Każdy chrześcijanin (…)
w sakramencie chrztu św. osobiście albo przez swoich rodziców chrzestnych
wyrzekł się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za Mistrza i wszechwładnego Pana, by jako niewolnik z miłości do Niego należeć. Przyrzeczenie to jest największe i najuroczystsze. (…) Lecz któż
dochowuje owego uroczystego ślubu? Czyż większość chrześcijan nie sprzeniewierza się wierności obiecanej Chrystusowi na chrzcie św.? Skąd pochodzi to ogólne rozprzężenie moralne, jeśli nie stąd, że żyjemy zapominając o
obietnicach i zobowiązaniach Chrztu św. i że mało kto osobiście zatwierdza i
odnawia przymierze z Bogiem zawarte?”
K: Wpatrzeni w światło Chrystusa, odnówcie teraz przymierze chrztu św., w
którym niegdyś przyrzekaliście służyć Bogu w świętym Kościele:
K: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie
opanował?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z
martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie
świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.
K: Wyznajcie teraz, że chcecie praktykować przymierze chrzcielne w waszym codziennym życiu. Pytam zatem każdego z was:
K: Czy przyrzekasz z całych sił dążyć do świętości, do której zostałeś powołany łaską chrztu świętego?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz z pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania
Boskie i kościelne, i pogłębiać swoją wiarę?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz wiernie wypełniać wolę Bożą na drodze życiowego powołania – kapłańskiego, małżeńskiego, na drodze rad ewangelicznych – które
wyrasta z sakramentu chrztu?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz dawać godne świadectwo wiary w swoim otoczeniu?
W: Przyrzekam.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest
naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W: Amen.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 11 I
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 16)
8.00 + Stanisława HANKIEWICZA w
29 rocz śm
17.30 + Danutę KIRKOR w 4 rocz śm
17.30 Dziękczynna za dar życia Klary,
Michała i Tereski oraz o Boże błogosławieństwo dla Ani
18.30 + Edwarda ZACHARCZUKA w
22 rocz śm
WTOREK 12 I
6.30 +Eugeniusza TWORKOWSKIEGO
w 5 rocz śm oraz za+ Mariannę i Józefa
8.00 + S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 17)
8.00 Dziękczynna w 23 rocz ślubu Haliny i Andrzeja z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie UKLEJÓW
18.30 W intencji Leszka o Boże prowadzenie i dobre wypełnienie powołania
ŚRODA 13 I – ŚW. HILAREGO
6.30 + S. Alicję SIOMKAJŁO
8.00 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 18)
8.00 O Boże błogosławieństwo dla
Marceliny z okazji imienin
17.30 ++ Władysława w 4 rocz śm i Danutę WIDENKA
17.30 W intencji Joanny o Boże prowadzenie i dobre wypełnienie powołania
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
Za zmarłych z rodziny
•
+ Janinę ZIEJA
•
+ Władysława CYGANA
•
+ Genowefę ZATORSKĄ
CZWARTEK 14 I
6.30+S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 19)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 W intencji Moniki i Wojciecha o

Boże błogosławieństwo
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 ++ z rodziny MARKIEWICZÓW i DOLATÓW
PIĄTEK 15 I
6.30+S. Paulinę TOKARSKĄ(greg 20)
8.00
17.30 + Sławomirę BĘBENEK
17.30 W intencji małżonków Małgorzaty i Alfreda o Boże błogosławieństwo
18.30 + Wiesława PERGOŁ w 27 rocz
śm oraz ++ z rodz GAWROŃSKICH
SOBOTA 16 I
6.30 + Antoninę i Wincentego
8.00+S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 21)
8.00 W intencji Sióstr Nazaretanek i
o nowe powołania do Zgromadzenia
17.30 ++ Eugenię i Edwarda BURZYŃSKICH oraz za ich zmarłych Rodziców
17.30 + Pawła RUDZIKA w miesiąc po
pogrzebie
18.30 ++ Felicję i Andrzeja SENDEK
NIEDZIELA 17 I – II NIEDZIELA
ZWYKŁA
7.00+S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 22)
8.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jakuba z okazji 18tych urodzin oraz o potrzebne łaski
dla Jacka
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 +Mieczysława KRÓLIKOWSKIEGO
13.00 + Mariannę SKONIECZNĄ w 14
rocz śm oraz męża Jana
17.00 ++ Zofię, Franciszka, Henryka
MURAWSKICH i ++ z rodz MURAWSKICH, LIPSKICH, TYMIŃSKICH,
SIENNICKICH, BOGUCKICH oraz +
Janinę ZAWADA
19.00 ++ Janinę i Czesława GRZYBEK

Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2021
1.Dziś przypada Niedziela Chrztu Pańskiego, czyli ostatni dzień okresu Bożego Narodzenia. Kolędy będziemy śpiewać jeszcze do 2. lutego, ale od jutra
powraca okres zwykły w liturgii Kościoła, co oznacza III tom lekcjonarza
mszalnego na rok B, cykl I oraz pierwszy tydzień okresu zwykłego w modlitwie brewiarzowej.
2.Wraz z nowym rokiem kalendarzowym proponujemy, aby w każdą środę,
ostatnia Msza św. wieczorna sprawowana o godz. 18.30 była odprawiana w
intencjach zbiorowych, które można przekazywać w kancelarii lub zakrystii.
Według tych intencji będziemy się modlić także podczas nabożeństwa do
Matki Bożej bezpośrednio poprzedzającego ostatnią, wieczorną, środową
Mszę św. W najbliższą środę (13 I) będzie to nabożeństwo fatimskie, które
rozpocznie się ok. godz. 18.00.
3.Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu (oczywiście przy stałym
zachowaniu znanych rygorów sanitarnych), która odbywa się od poniedziałku do piątku między godz. 16.00 a 17.30, a także w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00.
4.Ponownie gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel o materialne wsparcie potrzebne do zakupu i montażu nowego sprzętu audiowizualnego. Jesteśmy już po pierwszych konsultacjach z
firmą, która zajmuje się takimi instalacjami we wnętrzach kościelnych.
Oczekujemy obecnie na sam projekt z ofertą techniczną. Choć nadal nie znamy ostatecznej ceny, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazują
swoje ofiary na tacę, w zakrystii czy przez Internet: drobne i większe sumy.
Nadal prowadzimy zbiórkę mając nadzieję, że wkrótce przejdziemy już do
fazy realizacji naszego projektu. Bóg zapłać!
5.Kolędę planujemy po Wielkanocy. Będziemy o tym informować na bieżąco,
także w związku z sytuacją pandemiczną.
6.Mamy jeszcze wolne intencje intencji Mszy św. w tym tygodniu
i do końca miesiąca. Można je zamawiać w zakrystii i w kancelarii, także telefonicznie, składając ofiarę przelewem na konto Parafii. Zapraszamy!
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

