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Prawidło tygodnia:
„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od
wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.
- św. Jan Paweł II

CZYTANIE I
Kpł 13, 1-2. 45-46
Odosobnienie trędowatego
Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi
się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała
jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z
jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane
szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w
odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».
Tyś mą ucieczką i moją radością.
Szczęśliwy człowiek, †
któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje
winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej
winy. †

Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca!

CZYTANIE II
1 Kor 10, 31 – 11, 1
Paweł naśladowcą Chrystusa
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na
chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać
wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra
wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

EWANGELIA
Mk 1, 40-45
Uzdrowienie trędowatego
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił
Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd
go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Rozważanie
Pragnienie oczyszczenia
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” / dzisiejsza Ewangelia /. Polecenie udania się do kapłana oznacza, że chodzi o integralne oczyszczenie człowieka, czyli o powrót do udziału w kulcie jako właściwej przestrzeni relacji
do Boga / Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021 /.
Polak, Ojciec Jan Beyzym / 1850-1912 / pracował na Madagaskarze przy trędowatych. Trędowaty cierpiał fizycznie, cierpiał na skutek samotności, czuł
się przeklęty przez Boga. O. Jan Beyzym to ewangelizator. Beatyfikowany w
Krakowie 18 sierpnia 2002 roku. Czytałem w Seminarium Duchownym
„Listy z Madagaskaru” Ojca Beyzyma.
Jezus dotknął człowieka całkowicie odseparowanego, zainfekowanego,
zarażonego, nieczystego. Cud jest związany z wiarą, zakłada wiarę. Jezus dotknął człowieka, którego nie można było dotykać. Silne pragnienia są odbiciem wiary i przejawem nadziei. Z tym wszystkim trzeba do Jezusa przyjść.
Uzdrowiony z choroby zaczął wszystkim opowiadać, co się stało. Wyszedł ze
swojego osamotnienia i zaczął nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Jego słowa do Jezusa odsłaniają prośbę o uzdrowienie i wyznanie wiary w nieograniczoną moc Chrystusa. Jezus zauważył wielką biedę ludzi przychodzących do
Niego / Ks. Stanisław Ormanty TCh, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne,
cz. II, 2018, s. 107 /.

Przypomnijmy sobie nasze prośby:
- Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
- Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
- Dla Jego bolesnej męki - miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
- Święty Boże, - Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i
nad całym światem.
- Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana / psalm 130 /.
- O, dla tych wielkich cierpień, zasług i miłości Jezusa Chrystusa, dla Najświętszego Imienia Jego, błagamy Cię, Ojcze przedwieczny, zmiłuj się nad
nami i ocal nas od morowego powietrza.
- Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego, módl się za
nami.
- Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
- Odpuść nam nasze winy.
„Uznajemy, że bez Niego nie damy sobie rady. Gdy więc prosimy, żyjemy w
prawdzie, uznając przed Bogiem nasze ograniczenia, biedę, nieporadność i
grzeszność. Tak czyniąc, staję przed Bogiem w prawdzie i pozwalam Mu

działać. A dlatego „pozwalam”, bo Bóg dał mi wolność działania, wolną wolę
i nie będzie działał w moim życiu, naprawiał, prostował, stwarzał na nowo,
prowadził i dodawał sił, jeśli Mu na to nie pozwolę” / Ks. Lucjan Szurbartowski, O modlitwie Ojcze Nasz, 2012, s. 195 /.
„Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 2002 r. Pamiętamy te pół godziny osobistej modlitwy Ojca św. w katedrze wawelskiej i w Kalwarii, którym towarzyszyła medialna cisza, tak rzadkie zjawisko w telewizji. Ta modlitwa papieska była dla nas więcej niż wskazówką” / Ks. Lucjan Szubartowski,
jw. /. Mój opis tej modlitwy Papieża ukazał się tydzień później w tygodniku
„Niedziela”, następnie był także drukowany w: „Miejsca Święte” nr 2/2003,
s. 45.
Opis modlitwy Jana Pawła II na Wawelu 18.08.2002 r.,
godz. 18.00
Bije Zygmunt, bo Papież jedzie ulicami Krakowa,
jedzie do katedry na Wawelu.
Zostań u siebie - skandowali mieszkańcy.
Dzwon bije, dźwięk jego jest niepowtarzalny, jak dzisiejszy Gość,
a kamera pokazuje panoramę miasta.
Gość jedzie przez Wawel do katedry.
Papież usiadł w fotelu, podali mu brewiarz, usiedli dostojnicy
i zaczęła się cisza.
Przestał mówić komentator.
Papież odmawia Nieszpory.
Państwowa telewizja filmuje ciszę, modlitwę Papieża. Jedna minuta, dwie,
pięć.
Cisza, bo Papież się modli.
Oświetlili Papieżowi brewiarz. Skinął głową, że może być. To światło.
Jest godzina 18,27.
Z tyłu są też klerycy. Na wykładzie modlitwy.
Jest 18.30.
W moim kościele w Warszawie zaczynają śpiewać Koronkę do Miłosierdzia
Bożego,
jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca o tej porze.
Telewizja zaczyna pokazywać na zmianę
Ojca Świętego i sarkofag Świętego Stanisława Biskupa.
A teraz kamera przesuwa się wolno po dostojnikach kościelnych.
W pierwszej ławce siedzi Kardynał Józef Glemp i Gulbinowicz.
18.38. 18.42. Proboszcz katedry klęczy od samego początku przy Papieżu i
oświetla brewiarz. 18.43.
Myślę sobie, może zamiast pisać, zacząć się modlić?
Sarkofag Św. Stanisława i Papież Jan Paweł II.
Na zmianę.

Intencje mszalne
Kamerzysta jakby zaczął mieć wyrzuty, że przeszkadza w modlitwie
i filmuje szerzej - Papież z bukietem kwiatów. 18.50.
Papież zamyka brewiarz, gaśnie światło, podchodzi biskup Dziwisz,
odzywa się po raz pierwszy od 25 minut komentator
i mówi
że to modlitwa przy relikwiach świadków wiary,
u korzeni naszej kultury.
ks. Stanisław Stradomski
***
54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu: 14-20 lutego 2021 roku.
Hasło: Trzeźwością pokonywać kryzys.
Żyjemy w trudnych czasach. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, w
sytuacji różnych obostrzeń, społecznej izolacji. Wiele osób w różnym wieku
nie radzi sobie ze skutkami tego kryzysu. Cierpią fizycznie, psychicznie i duchowo. Zdarza się, że szukają pocieszenia nie tam, gdzie naprawdę można go
znaleźć. Niestety, sięgają po alkohol, a także wpadają w sidła różnych innych
nałogów. Tak się dzieje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ludzie kupują i konsumują zdecydowanie więcej alkoholu niż w czasie sprzed ogłoszenia pandemii. Potwierdzają to badania naukowe prowadzone w różnych krajach. Eksperci apelują, gdyż wzrost spożycia alkoholu przekłada się na pogorszenie stanu zdrowia pojedynczych osób i całych populacji. Grozi nam
więc nie tylko wirus COVID-19, ale także wirus pijaństwa, przynoszący utratę zdrowia, przedwczesną śmierć i co najgorsze, niosący ze sobą zagrożenie
utraty życia wiecznego. Musimy postawić sobie pytanie, czy żyjemy z czystym sumieniem? I nie chodzi tylko o to, czy sami zachowujemy w swoim
życiu trzeźwość i staramy się żyć według Bożych przykazań. Chodzi także o
to, czy naprawdę troszczymy się o trzeźwość naszych dzieci i naszej młodzieży, naszych bliskich i znajomych, o trzeźwość osób, z którymi uczymy się i
pracujemy, czy troszczymy się o trzeźwość całego naszego narodu. Bardzo
ważnym przejawem takiej troski jest dobrowolna abstynencja od alkoholu,
podejmowana po to, aby chronić siebie, dawać dobre świadectwo innym,
jak również, by wynagradzać Bogu wszelkie grzechy popełniane z powodu
pijaństwa. Niezwykle ważna jest też gorliwa modlitwa w intencji trzeźwości.
Jakże byłoby dobrze, gdyby rodziny spotykały się wieczorem na wspólnej
modlitwie różańcowej! Musimy zdawać sobie sprawę, że walka z nałogami to
nie tylko bój na poziomie fizycznym i psychicznym. Jest to przede wszystkim
walka duchowa z naszym odwiecznym nieprzyjacielem, szatanem.
Prośmy Boga, za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, o siłę do
codziennej walki o trzeźwość narodu. Prośmy także o odważnych liderów,
którzy sprawy trzeźwości będą traktować poważnie i odpowiedzialnie.
Wszystkim apostołom trzeźwości i ludziom dobrej woli, którzy trzeźwością
pokonują różne kryzysy, z serca błogosławię.
ks. bp. Tadeusz Bronakowski

PONIEDZIAŁEK 15 II
6.30 Za Dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo M Bożej
17.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA
(greg 15)
17.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
(greg 26)
18.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 5)
WTOREK 16 II
6.30 W intencjach S. Julianny - imieninowa
8.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 6)
17.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA (16)
17.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
(greg 27)
18.30 ++ Julię i Jana GARDYŃSKICH
18.30 W INT. AKCJI KATOLICKIEJ
ŚRODA 17 II – POPIELEC
6.30 + S. Irminę PASZKIEWICZ
8.00 O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Andrzeja
9.00 ++ Marka w 23 rocz śm i Henryka w 44 rocz śm KĘDZIORKÓW
16.00 + Eugeniusza KRAWCZYKA (17)
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Jolanty TOPCZEWSKIEJ z okazji 70-tych
urodzin
17.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 7)
18.00 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy: - W int Panu Bogu wiadomej - o łaskę zdrowia dla Andrzeja + Annę GAŁECKĄ
+ Kazimierza, Krystynę i Zdzisława
KARPIŃSKICH
19.00+Romana Dziunikowskiego (g 28)
CZWARTEK 18 II
6.30O powołania do Sióstr Nazaretanek
8.00 Dziękczynno – błagalna w int
Zuzanny SYKUŁA z okazji 20 rocz urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
na dalsze lata życia
8.00 + Juliana (m) SUTORA
17.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA (18)
17.30 +Romana Dziunikowskiego (g 29)
18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO

18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg
PIĄTEK 19 II
6.30 O szczęśliwą operację dla Mileny i powrót do zdrowia
8.00 W int Panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo Matki Bożej
17.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (19)
17.30 + Romana DZIUNKOWSKIEGO (greg 30)
18.30 ++ Halinę, Antoniego, Tomasza, Stanisława TERLIKOWSKICH i
dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 9)
SOBOTA 20 II
6.30 O Boże błog. i łaskę zdrowia dla
Krzysztofa i jego rodziny oraz dla Wiesławy
8.00 + Eugeniusza KRAWCZYKA
(greg 20)
17.30 W int Andrzeja i Aleksandry
PIÓRKO z okazji 50 rocz ślubu
17.30 + Stanisławę KOSIŃSKĄ w 16
rocz śm i z rodz KOSIŃSKICH i KOC
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Moniki
18.30 + Zdzisława GOŁĘBIOWSKIEGO w 5 rocz śm oraz ++ Zofię, Mariana, Jadwigę i Marka GOŁĘBIOWSKICH oraz ++ Annę i Krzysztofa LEWANDOWSKICH
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (10)
NIEDZIELA 21 II - I Niedziela
Wielkiego Postu
7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (21)
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Elżbietę PIETROWSKĄ
11.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 1)
11.30 +Jadwigę i Edwarda NOWAKÓW
13.00 + Edwarda KURA w 23 rocz.
oraz za zm. rodziców i rodzeństwo
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
17.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 4)
19.00 W podziękowaniu za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zuzi z okazji 14-tych urodzin

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Dzieci I.-komunijne spotykają się w swoich małych grupach, w gronie
uczniów własnej klasy. Dziś Msza św. inicjacyjna o godz. 15.00 dla klasy 3A,
a we wtorek spotkanie o godz. 16.00 dla klasy 3C ze Szkoły Nr 190. W przyszłą niedzielę na 15.00 przychodzą dzieci z klas trzecich z Nazaretu. Wystarczy, aby każdemu dziecku towarzyszył jeden Rodzic.
2.Od Środy Popielcowej (17 II) rozpoczynamy liturgiczny okres Wielkiego
Postu, który służy duchowemu przygotowaniu do obchodów Paschy. Msze
św. w tym dniu odprawimy o godz. 6.30/ 8.00 / 9.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00
i 19.00. Na znak rozpoczęcia okresu pokuty dokonamy obrzędu posypania
głów popiołem. Przypominamy też, że w tym dniu wszystkie osoby wierzące
(w wieku pomiędzy 18. a 60. rokiem życia) obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania pokarmów mięsnych oraz nakaz zachowania postu ścisłego, czyli
ilościowego (co oznacza tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, a pozostałe
mniejsze).
3.Zapraszamy również na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w nich w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami:
• Gorzkie Żale – w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 16.50 dla dzieci, a dla młodzieży i
dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św.
4.Na czas Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej) przed ołtarz powróci też
kosz przeznaczony na wielkopostną jałmużnę. Będzie można w nim składać
dary miłosierdzia, czyli produkty żywnościowe o przedłużonej trwałości, które przekażemy osobom chorym lub potrzebującym objętym działalnością
Zespołu Caritas Parafii św. Stefana.
5.Przypominamy też, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego każdy ma możliwość przekazania 1% tego podatku (bez żadnych
operacji gotówkowych) na rzecz wspomnianego Zespołu Caritas. Zachęcamy
wszystkich do udzielenia takiego wsparcia osobom potrzebującym pomocy.
Otrzymane fundusze będą przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych lub lekarstw. Dokładne informacje znajdziemy 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
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6.Najbliższy piątek (19 II) będzie dniem modlitwy przebłagalnej i postu za
grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. W tej intencji będziemy modlić się szczególnie podczas piątkowej Drogi krzyżowej o godz.
18.00.
7.Od dziś w kiosku parafialnym obok zakrystii można już nabyć wielkopostną zdrapkę. Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z tej drobnej pomocy w bardziej duchowym przeżyciu całego Wielkiego Postu.
8.Po blisko dwóch miesiącach od awarii poprzedniego urządzenia, udało się
dokonać instalacji nowego systemu multimedialnego w naszej świątyni.
Dzięki niemu możemy teraz swobodnie korzystać z tekstów pieśni, modlitw, liturgii czy komunikatów wyświetlanych na ekranie, a także obrazów,
filmów czy grafik, użytecznych w naszym duszpasterstwie. Samo urządzenie może też współpracować z obecnym, kościelnym system nagłośnienia.
Jednocześnie koszty wykonania całości prac udało się ograniczyć do 30%
sumy proponowanej pierwotnie przez innego wykonawcę. Raz jeszcze
dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w tym projekcie, który może nam wszystkim służyć przez kolejne lata. Wielkie «Bóg zapłać!»
9.W Środę Popielcową, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, rozpoczyna się również «Modlitwa w wielkopostnych kościołach stacyjnych».
Szczegółowy plan tej wspólnej, wielkopostnej modlitwy Kościoła obu warszawskich diecezji, jest dostępny na plakacie.
10.Taca w przyszłą niedzielę (21 II) w całej Archidiecezji Warszawskiej będzie przeznaczona na nasze Seminarium Duchowne. Z góry dziękujemy za
wsparcie udzielane naszym klerykom. Za tydzień w Seminarium odbędzie
się obrzęd obłóczyn. Pamiętajmy zwłaszcza o tych, którzy po raz pierwszy
założą wtedy swoje stroje duchowne, czyli sutanny.
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