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Prawidło tygodnia:
„Kiedy pojawia się pokusa, wówczas zaraz uciekaj do Boga. Tu zwycięża ten,
kto ucieka. Nie gódź się dobrowolnie na to, co podsuwa ci wróg”.
- św. Pio z Pietrelciny

CZYTANIE I
Rdz 9, 8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z
wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą,
która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są
przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona
wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego
ziemię». Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram
z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z
każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych
pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.

Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

CZYTANIE II
1 P 3, 18-22
Woda chrztu nas ocala
Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego
cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to
jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z
tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego,
ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba,
gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
Mk 1, 12-15
Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści
dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię!»
Rozważanie
Krzyż jako źródło naszego zbawienia

Krzyż jako naśladowanie Chrystusa to nieuleganie zepsuciu pogańskiego świata, znoszenie trudów i cierpień życia, jako życie logiką miłości.
Przez wszystkie niedziele przewija się napomnienie skierowane do wszystkich współczesnych ludzi, którzy chcą osiągnąć szczęście i radość. W cyklu
liturgicznym B liturgia Wielkiego Postu przedstawia Paschę i Nowe Przymierze jako dwa aspekty wydarzenia zbawczego, które ma swoje implikacje w
życiu wierzących / Program Duszpasterski /. „Przeżywajmy zatem Wielki
Post jako czas eucharystyczny, w którym przyjmując miłość Jezusa, uczymy
się szerzyć ją w otaczającym świecie każdym gestem i słowem” / Benedykt
XVI /. Jak Chrystus. Przyjął chrzest, z nieba słychać głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie” i zaraz znajduje się na pustyni, kuszony przez szatana, sprawdzany: „Jeśli jesteś Synem Bożym” powie dwa
razy, trzeci raz przy konaniu Jezusa na krzyżu - „Jeśli jesteś Synem Bożym,
zstąp z krzyża”.
Pustynia - miejsce modlitwy i doświadczenia Boga. Pustynia - to miejsce ryzyka i pokusy. Pustynia to szczególne miejsce samotności, głodu, wyciszenia i modlitwy. Szliśmy przez Pustynię Judzką w 1995 r. do Klasztoru Bar
Kosiba. Przechodziliśmy obok krzyża. W klasztorze zobaczyliśmy przygotowaną dla nas wodę na stole. Mam zdjęcie, na którym widać, jak wyciągamy
ręce po wodę. Post - ograniczenie jest dowodem wolności wobec siebie i wartości światowych. Jezus nie opowiada o panowaniu Boga. On je zapowiada,
Ogłasza. „Czas się wypełnił”. Lud Boży w tej chwili wcale się jeszcze nie nawrócił. Cały Izrael stoi przed decyzją za lub przeciw Ewangelii. Jak długo nie
zostaje ono przyjęte, wciąż jeszcze trzeba się modlić: „Niech przyjdzie Twoje
Królestwo” / Mt 6,10 / Ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo
Boże i skuteczne, rok B, t. I, 2018, s. 256 /.

Pan Jezus pokonał na pustyni szatana i przyszedł do Galilei, „gdzie
głosił Ewangelię Bożą”. Mówił: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie
mówi „nawróćcie się”, lecz „nawracajcie się”, przez co rozumiał wewnętrzną
przemianę jako nieustanny proces. „Uczyniwszy na wieki wybór, każdej
chwili wybierać muszę” / Polski poeta Jerzy Liebert /. Pan Jezus sugeruje, że

nawracanie się polega na wierze w Ewangelię. Ewangelia zaś jest posłannictwem prawdy i miłości. „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” / J 14,6 /. Pokój
na świecie jest owocem prawdy i miłości. Prawdziwy pokój między narodami
i między ludźmi zależny jest od ciągłego ich nawracania się i wiary w Ewangelię.
Nawracać się tzn. zmienić kierunek egzystencji, a to jest możliwe, jeśli
zostanie zmieniony sposób myślenia, od którego trzeba odejść, wnieść się
ponad dotychczasowe myślenie, które trzeba porzucić, przekroczyć, wyjść
ponad niego. Przemiana umysłu generuje sposób myślenia, sądzenia, wartościowania, oceniania.
„Daj mi poznać Twoje drogi Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twoich pouczeń, Boże i Zbawco, w
Tobie mam nadzieję” / Ps 25 /. Wielki Post jest drogą prawdy. Człowiek powinien odczytać na nowo prawdę pouczeń Bożych, przykazań Bożych, woli
Bożej - powinien skonfrontować z nimi swoje sumienie. Od tego miejsca prowadzi droga zbawienia. Jest to droga nadziei. „Wspomnij na swe miłosierdzie Panie, na swoją miłość, która trwa na wieki. Tylko o mnie pamiętaj w
swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie” / Ps 25 /. Wielki Post
jest czasem rozbudzenia sumień. Kościół modli się o pokorę ludzkiego serca.
Modli się, aby człowiek przy pomocy pokory znalazł się w prawdzie, aby się
znalazł w prawdzie wewnętrznej, aby w ten sposób mógł spotkać się z miłością, która jest silniejsza od grzechu i śmierci, silniejsza od wszelkiego zła i
żeby pozwolił się prowadzić przez Słowo Boże. „Nie samym chlebem żyje
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Oto program
pierwszej niedzieli Wielkiego Postu” / Jan Paweł II, Homilie, 2011, s. 121 /.
ks. Stanisław Stradomski
***
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021-fragmenty
Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami
przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami. Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w
prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w
Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości,
czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z
innymi miłości. (…) Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w
naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami. Post oznacza
uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych,
aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy”: Syna Bożego, Zbawiciela. Post,
modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu, są warun-kami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post),

Intencje mszalne
spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą
wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.
Czas Wielkiego Postu jest po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie,
podczas gdy my często traktowaliśmy je źle. Jest to nadzieja na pojednanie,
do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem”. Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum
naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia:
otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę
poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala
nam przeżywać Wielkanoc braterstwa. W Wielkim Poście bądźmy bardziej
czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które
pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą”. Czasami,
by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na
bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować
uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności”.
Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy
bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie…
Miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i
który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii. „Zaczynając od
«miłości społecznej», można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej uniwersalnym dynamizmem, może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale
najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich”. Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy
cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez
Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem”, ofiarujmy wraz z
naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.
Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia,
modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego
Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do miłości,
której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca. Niech Maryja,
Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, wspiera
nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego
niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.
Franciscus

Poniedziałek 22 II – Katedry Św.
Piotra
6.30 W intencjach S. Izy - imieninowa
8.00 O łaskę zdrowia i powrót ze szpitala dla Heleny KOSTRZEWY
8.00 + Eugeniusza KRAWCZYKA
(greg 22)
17.30 +Eleonorę i Feliksa CZARNECKICH
17.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
miesiąc po śmierci
18.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 2)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 12)
Wtorek 23 II – Św. Polikarpa
6.30 W intencjach S. Izabeli - imieninowa
8.00 + Józefę i Bolesława KLUSEK
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, z podziękowaniem za 40
lat życia Małgorzaty
17.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (g 23)
18.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 3)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 13)
ŚRODA 24 II
6.30 + Ewę w 23 rocz śm, Wincentego
i Eugeniusza
8.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 14)
17.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (g 24)
17.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 4)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Marianny OSNOBISZYN i jej
Rodziny
- + Annę GAŁECKĄ
- O wszelkie łaski potrzebne, by dojść do
życia wiecznego dla Ireny i Rodziny
- O łaskę zdrowia dla Zofii BIL
- O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla osób z „Apostolatu
Margaretka”, które modlą się za księży z
naszej Parafii
CZWARTEK 25 II
6.30 rezerwacja
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej

przez wstawiennictwo M. Bożej
17.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (25)
17.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 5)
18.30 + Barbarę SUWART w miesiąc
po pogrzebie
18.30 +Barbarę MINURSKĄ (greg 15)
PIĄTEK 26 II
6.30 W intencjach S. Gabrieli CIOŁEK - imieninowa
8.00 + Mirosława KUBIAKA
8.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 16)
17.30 + Ryszarda KAŁAMAGA
17.30 + Mirosława GIZIEWICZA
18.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA
(greg 26)
18.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 6)
SOBOTA 27 II
6.30 O łaskę zdrowia dla Janiny ŻACZEK
8.00 + Waldemara DOLECKIEGO w
30 dzień po pogrzebie
17.30+Eugeniusza KRAWCZYKA (27)
17.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 7)
18.30 + Mariana JARECKIEGO w 5
rocz śm oraz + Helenę JARECKĄ, Tadeusza i Helenę KRAWCZAK
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 17)
Niedziela 28 II - II Niedziela
Wielkiego Postu
7.00 + s. Julię KURAŚ
8.30 + Wojciecha OLECHOWSKIEGO w 7 rocz śm
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA
(greg 28)
13.00 + Helenę i Stanisława CHĄDZYŃSKICH
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
+ Barbarę MINURSKĄ (greg 18)
17.00 O Boże błogosławieństwo dla
Jolanty z okazji urodzin
17.00 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 8)
19.00 + Jerzego KOWERDANA i jego
żonę Barbarę o wejście do nieba

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Dzisiaj w kościele seminaryjnym (o godz. 10.30) odbędzie się obrzęd obłóczyn. Klerycy III roku po raz pierwszy założą swoje stroje kapłańskie – sutanny. Dziś też w całej naszej Archidiecezji ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Warszawskiego Seminarium Duchownego. Dziękujemy za modlitwę i wsparcie udzielane w ten sposób przyszłym kapłanom.
2.Dzieci I.-komunijne spotykają się regularnie w swoich małych grupach, w
gronie uczniów klasy, z którą przystąpią w maju do I. Komunii św. Dzisiejsza
Msza św. inicjacyjna o godz. 15.00 oraz spotkanie wtorkowe (23 II) o godz.
16.00 są przeznaczone dla dzieci z klas trzecich z Nazaretu. W przyszłą niedzielę (28 II) o 15.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr 190.
3.Rodzicom zaś przypominamy także o ich własnym spotkaniu (bez udziału
dzieci), na które zapraszamy w czwartek (25 II) na g. 19.30 do kościoła. Spotkanie rozpocznie krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Każda Rodzina powinna być reprezentowana przynajmniej przez jednego Rodzica. Będziemy też podejmować istotne decyzje dotyczące przebiegu samej I. Komunii św.
4.Na czas Wielkiego Postu przed ołtarz św. Józefa powrócił kosz przeznaczony na wielkopostną jałmużnę. Będzie można w nim składać dary miłosierdzia, czyli produkty żywnościowe o przedłużonej trwałości oraz środki
higieniczne, które przekażemy osobom chorym lub potrzebującym objętym
działalnością Zespołu Caritas Parafii św. Stefana. W najbliższą sobotę
(27 II), od godz. 10.00 do 11.00, zapraszamy po odbiór paczek te osoby, które regularnie korzystają z pomocy naszej Parafialnej grupy Caritas. Postaramy się, aby następne paczki mogły być wydane jeszcze przed Wielkanocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie uczestniczą w pracach Zespołu Caritas, a także wszystkim, którzy wspierają ten cel materialnie poprzez ofiary do skarbony św. Antoniego lub przez wpłaty na konto parafialne. Bóg zapłać!
5.Przypominamy też, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego (do końca kwietnia br.) każdy ma możliwość przekazania 1% podatku (bez żadnych operacji gotówkowych) na rzecz wspomnianego Zespołu
Caritas. Zachęcamy wszystkich do udzielenia takiego wsparcia osobom potrzebującym pomocy. Dokładne informacje znajdziemy ponownie 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.Wielki Post to również tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Udział w
nich można każdorazowo połączyć z uzyskaniem odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami. Zapraszamy na:
• 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.
7.Powracają niektóre spotkanie formacyjne grup działających przy Parafii.
W poniedziałek (22 II) o godz. 19.15 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie Grupy Rodzin, a we wtorek spotkanie Kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania z młodszej grupy rozpocznie się o 19.15 w kościele.
8.Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w trzecią niedzielę Wielkiego Postu (7 III) i potrwają do środy. Poprowadzi je dla naszej
Parafii zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski
Ksiądz dr Jarosław Mrówczyński. Szczegółowy plan rekolekcji przedstawimy
za tydzień.
9.W kiosku parafialnym obok zakrystii można nabyć wielkopostną zdrapkę. Zachęcamy nie tylko dzieci i młodzież do skorzystania z tej drobnej pomocy w bardziej duchowym przeżyciu całego Wielkiego Postu.
10. 28 lutego (w przyszłą niedzielę, tzw. „Ad gentes”), w całej Polsce będzie
prowadzona zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom. Już
teraz z serca dziękujemy za wszystkie środki przekazane na ten cel, które
będą formą realizacji naszego apostolskiego zobowiązania zawartego w przyjętym sakramencie bierzmowania. Pomagajmy naszym misjonarzom w ukazywaniu miłości Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela świata.

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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