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Prawidło tygodnia:
„W wątpliwościach na temat powołania powiedz samemu sobie: gdybym
znajdował się teraz na progu śmierci, co pragnąłbym uczynić? W jakim stanie chciałbym przeżyć moje życie, aby zbawić moją duszę i czynić dobro?”.
- św. Jan Bosko

CZYTANIE I
1 Sm 3, 3b-10. 19
Powołanie Samuela
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz
Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię,
synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a
słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz
trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc:
«Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się
spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim
razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój
słucha». Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego
słowu na ziemię.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów
ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

*
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę,
mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim
zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

CZYTANIE II
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Wasze ciała są członkami Chrystusa
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i
Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała
wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim
jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest
przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że
już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

EWANGELIA
J 1, 35-42
Powołanie pierwszych uczniów
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim,
rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to
znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a
zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u
Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli
od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy:
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to
znaczy: Piotr.
Rozważanie
Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy Chrystusa / J 1,41 /
W poniedziałek 4 stycznia br. czytaliśmy tę samą Ewangelię co dzisiaj: znaleźliśmy Mesjasza, znaleźliśmy Chrystusa. Oto pierwsi uczniowie:
Jan, Andrzej, Piotr, Filip, Natanael. Wyobrażam sobie, ile myślą przez sześć
lat władze Seminariów Duchownych o swoich powołanych, o formacji przyszłych księży. „Czego szukacie”? / J 1, 38 /. Jan Chrzciciel wskazuje uczniom
Jezusa. To są:
- spadkobiercy wiary
- Pasterze,
- nauczyciele modlitwy,
- życie w obecności Boga.
Jechałem 7 stycznia na pogrzeb mojego brata z ks. Piotrem, S. Przełożoną, S. Teresitą do Żuromina. W czasie rozmowy, ks. Piotr mówi: więcej
jest teraz profesorów niż kleryków. Taki mamy problem - mało kandydatów
na pasterzy, na nauczycieli modlitwy. „Wszystko wróci na swoje miejsce, gdy
rodziny wrócą do Boga” - mówi prof. Mieczysław Guzewicz w artykule pt. „Ratujmy Europę” w „Naszym Dzienniku” 8 stycznia br. Muszę wspomnieć
jedno zdanie z kazania w czasie Mszy św. pogrzebowej: był czcicielem Eucharystii, widzę go jak codziennie wybiera to samo, swoje miejsce w kościele
- mówi miejscowy duszpasterz.
Moc świadectwa Jana sprawiła, że uczniowie zwrócili szczególną
uwagę na Jezusa, natomiast bezpośrednia bliskość z Jezusem i rozmowa z
Nim przekonały ich o tym, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Andrzej
po spotkaniu z Jezusem pierwszy podjął działalność apostolską w swoim
najbliższym środowisku i pozyskał brata. To nadprzyrodzona wiara jako dar
Boży, rozbudzona i utrwalona przez osobisty kontakt z Jezusem, zaowoco-

-wała decyzją pójścia za Jezusem. Jakże jest budująca postawa pokory Jana
Chrzciciela wobec Jezusa. Dwaj uczniowie Jana, kiedy usłyszeli, że Jezus jest
Barankiem Bożym, natychmiast poszli za Nim. „Czego szukacie?”. Chcieli
zobaczyć, gdzie Jezus mieszka. Jak mieszka. Jezus zaprosił ich do siebie, aby
mogli pójść i zobaczyć. Nie wiemy o czym rozmawiali, ale wiemy, że postanowili pozostać z Nim na całe życie. Byli z Nim - dar obecności. Są takie chwile,
są takie spotkania, które są łaską niezależnie od wypowiadanych słów. Andrzej pobiegł do Szymona, swego brata, by mu o wszystkim opowiedzieć, a
Filip do Natanaela, by mu powiedzieć. Aby znaleźć właściwą drogę osobistego powołania, warto mieć pomoc czyjejś braterskiej obecności, przyjaciela,
nauczyciela. „Tego dnia pozostali u Niego”. To była decyzja całkowitego oddania się Bogu, a nie idei, czy moralnemu systemowi. „Chodźcie, a zobaczycie”. Jezus obiecał im taki widok, który zdominuje wszelkie ziemskie widoki i
świadectwa. Pójdźcie ze mną tam, gdzie objawiam się taki jaki jestem. To
zaproszenie dotyczy naszej religii. Charakterystyczną cechą chrześcijaństwa
jest to, że nie da się go poznać od zewnątrz, trzeba wejść i doświadczyć. Z
pozoru jest mało atrakcyjne, ale jego siła tkwi w głębi. Żeby poznać Chrystusa i uwierzyć, że warto za Nim iść, żeby się w chrześcijaństwie rozsmakować,
musimy dowiedzieć się, gdzie mieszka / ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe
bowiem jest słowo Boże, część II, 2018, s. 19 /.
Byłem w celi O. Maksymiliana Kolbe w 1948 roku. Byłem na jego kanonizacji
w Rzymie w 1982 r. Byłem w Fillipi w Grecji i widziałem pomnik Św. Pawła,
miejsce pierwszego chrztu świętego w Europie. Byłem w lesie przy krzyżu
koło Nowogródka, gdzie rozstrzelano 11 Sióstr Nazaretanek w czasie wojny.
Odprawiałem Mszę św. w amerykańskiej Częstochowie, w Filadelfii i Nowym
Jorku, we Lwowie i na Monte Cassino, w Asyżu i Filadelfii w Berlinie. Z Biurem Pielgrzymkowym Księży Pallotynów zwiedzałem Sanktuaria Austrii,
Szwajcarii i Bawarii, śladami Jana Pawła II - Litwa, Łotwa i Estonia. Widziałem świadectwo. Widziałem chrześcijaństwo. Widziałem Jana Pawła II uczestniczyłem we Mszy św. w Warszawie, w czasie Pierwszej Jego Pielgrzymki do Ojczyzny, a wracałem tanecznym krokiem na ulicy w sutannie w
Warszawie. Spotkałem Jego uczniów wśród Profesorów Seminarium Duchownego, szkoły Podstawowej, gdzie kierownik był po obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu, spotkałem Jego uczniów wśród profesorów szkoły średniej w latach 1951-1955, np. Zygmunt Lichniak / „Sarkam na Sartra. Życie
bez nadziei jest nieprawdą”, Monologi kibica literackiego, 1958, s. 194, Zygmunt Kubiak. Piętnaście lat później na Uczelni Prof. Socjologii Pracy Andrzej Święcicki przystępował codziennie do Komunii św., mawiał: w tradycji
jest mądrość pokoleń. Prof. Janusz Pasierb mawiał: Katedra to herb Europy.
W Seminarium Duchownym Ks. Czesław Miętek, Ojciec Duchowny - pokora
to prawda człowieka. A inny profesor - sumienie to jest głos rozumu. Nauczyciele modlitwy.
Ks. Stanisław Stradomski

Obecność Boga w słupie ognia podczas wędrówki Izraelitów
Bóg pragnie, aby Jego stworzenie poznało Go i pokochało, dlatego stara się prowadzić je do coraz głębszej relacji. W całym dorobku Orygenesa
bezsprzecznie widać owo pragnienie poznania Boga i wejścia z Nim w wyjątkową relację. Pragnienie świętości wyraża w zgłębianiu Słowa, kiedy pisze,
że świętość jest szczerym i całkowitym oddaniem się Bogu, trzeba nad nią
czuwać i strzec jako daru.
Świat symboli był mu niezwykle bliski, przez nie poznawał Boga, przy
czym wielokrotnie wiązał obecność Jahwe z ogniem lub światłem. Symbolika
ognia w komentarzach mistrza z Aleksandrii najczęściej skupia się na temacie wyjścia Izraela z Egiptu i wędrówki przez pustynię. Tam obecność Boga
była wręcz na wyciągnięcie ręki. Nasz autor w sposób alegoryczny wyjaśnia
podobieństwo pomiędzy zdążaniem do Ziemi Obiecanej, a rozwojem życia
duchowego i dążeniem do nieba.
Każdy, kto daje się porwać obecności Bożej, którą symbolizuje słup
ognia i obłok, dochodzi do momentu w swoim życiu duchowym, który można porównać do stanięcia nad brzegiem morza. W interpretacji Orygenesa
oznacza to, że kto żyje w Bożej obecności, doświadcza również ogromu fal,
jakimi są pokusy. Napotykanie na trudności i prześladowania są normą dla
tych, którzy chcą żyć z Chrystusem. Godność kapłana stawia go w obecności
Boga, jednocześnie nie czyni wolnym od pokus.
Aleksandryjczyk dostrzega analogię pomiędzy kroczeniem za Mojżeszem, a podążaniem za Prawem Bożym. W obydwu przypadkach doświadczenie prześladowania jest czymś normalnym. Egzegeta wyjaśnia różnicę
pomiędzy Egipcjanami, a Izraelitami. Do wojsk egipskich nie zbliża się słup
ognia, ponieważ bardziej umiłowali ciemność (J 3, 19). Izrael oddzielony
murem Bożym trwa w światłości, która jest samym Bogiem. Tak samo obecność Jahwe jest wystarczająca do przejścia przez przeciwności bez lęku i kroczenia dalej za Panem.
Wierność Prawu Bożemu jest trwaniem w jasności ognia i zwycięsko
prowadzi nas przez różne wrogie nam ciemności. W Komentarzu do Ewangelii św. Jana zachęca Ambrożego, by prosił Jezusa, aby prowadził innych,
niczym świetlisty obłok, przez poszukiwania sensu Ewangelii. Bóg, który
ukazuje się w ogniu, daje jasność poznania. Obdarza światłem na drodze,
aby lepiej poznać Jego samego. Są to przestronne drogi wiodące do kresu,
którym jest zjednoczenie z Bogiem.
W ciągu dnia prowadził Izraelitów przez pustynię obłok, który jest lekki. Pozostaje obrazem ciała Zbawiciela. W ciągu nocy staje się ogniem, a
ogniem trawiącym jest sam Bóg. Słowo Boże mówi o tym wprost. Funkcję
oświecającą pełni przede wszystkim wobec świętych, gdyż ci podążają za Jego wskazaniami i zawsze starają się być blisko Pana. Pali natomiast grzeszników, którzy przez posiadanie brudu grzechu muszą wejść w głęboki proces

przemiany. Można też i na fundamencie Chrystusa popełniać grzeszne
uczynki, czyli żyć obłudnie; wtedy ogień w okrutny sposób je zniszczy. Taki
ogień nie niszczy złota, czyli dobra, ale grzech. Jest symbolem Boga, który
nie niszczy grzesznika, ale zło i daje szansę nawrócenia. Sam Jezus identyfikuje się z ogniem, bo kto jest bliżej Niego, jest bliżej ognia. Współpraca z
łaską jest konieczna do dobrego życia pełnego cnót - jeśli jej nie ma grzesznik pozostaje w swojej ciemności.
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

***
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
17 stycznia 2021
1.Dziś w Kościele katolickim w całej Polsce obchodzimy XXIV Dzień Judaizmu, a od jutra aż do 25 stycznia Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan
obchodzony pod hasłem: „Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie owoc
obfity.” (conf. J 15, 5-9). Z racji pandemii nie zachęcamy do osobistego
udziału we wszystkich nabożeństwach, ale prosimy o codzienną modlitwę w
tej intencji. W naszej świątyni o jedność chrześcijan będziemy prosić szczególnie za tydzień podczas nabożeństwa o 18.00, pomiędzy wieczornymi,
niedzielnymi Mszami. Już dziś zapraszamy do tej wspólnej modlitwy!
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, środową Mszę św.
3.Przypominamy, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego każdy ma możliwość przekazania 1% tego podatku na rzecz naszego
Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Stefana. Zachęcamy wszystkich
Parafian do udziału w tej bezgotówkowej akcji. Możemy w ten sposób wspomóc pracę Zespołu Caritas, który otrzymane fundusze przeznaczy na zakup
żywności, środków higienicznych lub lekarstw dla osób potrzebujących.
Szczegółowe informacje można znaleźć w gazetce parafialnej:
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas
należy odpowiednio wypełnić deklarację.
Poniżej przedstawiony sposób wypełnienia na przykładzie PIT – 37:
- w pkt. 132 należy wpisać KRS: 0000225750
- w pkt. 133 wpisać wyliczoną kwotę 1 % podatku
- w pkt. 134 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy”
- w pkt. 135 koniecznie zaznaczyć X
Dziękujemy wszystkim za pomoc najbardziej potrzebującym!

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 18 I
6.30O powołania do Sióstr Nazaretanek
8.00 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 23)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Annę WOŹNIAK
17.30 + Zofię GOLIK w miesiąc po pogrzebie
18.30 ZA OJCZYZNĘ
WTOREK 19 I
6.30 + S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 24)
8.00
17.30 + Henryka SUCHCICKIEGO imieninowa
17.30 + Zofię i Józefa SIEMIŃSKICH
18.30 W intencji AKCJI KATOLICKIEJ
18.30 W int. Katarzyny i Romana, o
potrzebne im łaski w życiu małżeńskim
ŚRODA 20 I
6.30 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 25)
8.00 + Rudolfa RZEPCZYKA
17.30 ++ Janinę i Józefa BOGUCKICH
17.30 + Czesława (m) ROGUŚ w miesiąc po śmierci
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
O Boże błogosławieństwo dla Józefa, Zofii, Krzysztofa i Piotra HARASIMIUK z okazji urodzin
CZWARTEK 21 I
6.30 ++ Marię, Karola, Jadwigę i ++ z
rodz RZEPCZYK i NIESŁONY
8.00 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 26)
8.00 + Jerzego i Barbarę KOWERDANÓW
17.30 + Izydora WOŹNIAK
17.30 W 1 rocz śmierci ++ Małgorzatę
WEJSS i + Jacka SAMOCIA
18.30 + Romana DZUNIKOWSKIEGO
(greg 1)
PIĄTEK 22 I
6.30 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 27)
8.00 ++ Łucję (miesiąc po śmierci) i
Zdzisława GRZYBOWSKICH oraz Stefa-

na CZARKOWSKIEGO
8.00
17.30 + Ryszarda KAŁAMAGA
17.30 + Marię Wandę MAKUCH w
miesiąc po śmierci
18.30 + Lidię SIEMIŃSKĄ
18.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO (greg 2)
SOBOTA 23 I
6.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Tomasza i jego Rodziny
8.00+S. Paulinę TOKARSKĄ(greg 28)
8.00 + Bolesława (m) IWACH w 2
rocz śm
17.30 ++ Stanisława, Mariannę, Henryka i Beatę CHOMICKICH oraz
+ Tomasza SADOWSKIEGO
17.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO (greg 3)
18.30 + Janinę WALICKĄ
18.30 + Kazimierza JANICKIEGO
(tydzień po pogrzebie)
NIEDZIELA 24 I – III NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 ++ Erazma, Władysławę, Eugeniusza WASILEWSKICH oraz + Eugeniusza KRZYŻANOWSKIEGO
8.30 + Zofię HARASIMIUK i ++ z
rodziny
10.00 O błogosławieństwo Boże i
zdrowie rodziny – małżonków Henryka i Elżbiety GŁADYŚ z okazji 60-ej
rocznicy ślubu (córki, wnuki i prawnuki)
11.30 + Rodziców: Ziemowita i Felicję
oraz ++ Kazimierza, Antoniego, męża
Przemysława i ++ z rodziny
13.00 ++ Eugenię, Leonarda i Zbyszka
MACHNIEWSKICH
17.00 + Annę SZCZEPAŃSKĄ
17.00 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO (greg 4)
19.00+S. Paulinę TOKARSKĄ (g. 29)

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2

II Niedziela Zwykła
17 stycznia 2021
4.Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel o materialne wsparcie potrzebne przy zakupie i montażu
nowoczesnego sprzętu do emisji obrazu. Po konsultacji technicznej oczekujemy na warunki realizacji projektu od firmy, która wykonuje takie instalacje
we wnętrzach kościelnych. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich
osób, które przekazują nam swoje duchowe i materialne wsparcie, bezpośrednio bądź przez wpłaty internetowe, zwłaszcza teraz, gdy pandemia nam
wszystkim znacznie utrudnia życie. Bóg zapłać!
5.Po odbiór paczek żywnościowych w sobotę za dwa tygodnie (30 I 2021 r.)
zapraszamy te osoby, które były objęte pomocą naszego parafialnego Zespołu Caritas. Paczki będą wydawane jak zwykle w Domu parafialnym w godz.
0d 10.00 do 11.00. Prosimy, aby wszyscy zainteresowani przychodzili z ważnym dokumentem potwierdzającym wymagane dane osobowe.
6.Od jutra najmłodsze dzieci z klas I-III powracają do nauki w swoich szkołach i klasach. W związku z tym chcemy także zaproponować odnowioną formę przygotowania do I. Komunii św. dla dzieci zgłoszonych już w październiku do udziału w tej uroczystości w naszej Parafii. Już od przyszłej niedzieli
dzieci będą przygotowywane tylko w gronie własnej klasy podczas dwóch
specjalnych, dedykowanych spotkań w kościele – jedno będzie w niedziele o
godz. 15.00 (to tzw. Msza św. inicjacyjna), a drugie we wtorki o godz. 16.00.
Szczegółowy plan tych spotkań będzie dostępny na parafialnej stronie internetowej i zostanie rozesłany pocztą elektroniczną. Na początek, w przyszłą
niedzielę (24 I) na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. dzieci z klas 3A i 3B
z Nazaretu, a we wtorek (26 I) na godz. 16.00 dzieci z klasy 3A ze Szkoły
Podstawowej Nr 190. Liczymy, że każdemu dziecku będzie towarzyszyć przynajmniej jeden Rodzic. Zaś samym Dzieciom, Nauczycielom i Katechetom
życzymy, aby bezpieczny powrót do Szkół i nauka w swoich klasach przyniosły dużo radości i owoców zamierzonych przez Boga na ten czas. 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
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