św. Stefana Króla
w Warszawie

V Niedziela Zwykła
7 lutego 2021

swstefana/

Parafia

Prawidło tygodnia:
„Dramatyczne pytania o sens cierpienia i śmierci, które – choć zeświecczona
mentalność często próbuje lekceważyć je lub całkowicie usunąć ze świadomości człowieka – pojawiają się w sercu każdej osoby i czekają na zadowalającą odpowiedź. Chrześcijanin, zwłaszcza gdy staje w obliczu ludzkich tragedii, jest wezwany do dawania świadectwa o pocieszającej prawdzie zmartwychwstałego Pana, który przyjmuje na siebie wszystkie krzywdy i cierpienia ludzkości, w tym również śmierć, i przemienia je w źródło łaski i życia.
Prawdę tę trzeba głosić wszystkim ludziom na całym świecie”.
- św. Jan Paweł II
Czwartek, 11 lutego 2021:

CZYTANIE I
Hi 7, 1-4. 6-7
Marność życia ludzkiego
Hiob przemówił w następujący sposób: «Czyż nie do bojowania podobny byt
człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do
cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i
wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i
wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą
jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak
powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna».
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać
psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.

CZYTANIE II
1 Kor 9, 16-19. 22-23
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie
głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli
działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty,
nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których
pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się
wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i dźwigał nasze choroby.

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i dźwigał nasze choroby.

EWANGELIA
Mk 1, 29-39
Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o
niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I
usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił
wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz
nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy je-

jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się
modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie
indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając
złe duchy.
Rozważanie
Ewangelizacja
Pierwszym głosicielem Ewangelii jest sam Chrystus. Ta ewangelizacja polegała na nauczaniu o Królestwie Bożym i na służbie cierpiącym. Jan
Paweł II o Świętym Pawle: „Trudno byłoby znaleźć słowa, które mogłyby powiedzieć więcej: głosić Ewangelię znaczy stać się niewolnikiem wszystkich.
Podziwu godny Paweł. Paweł z Tarsu, który był jednym z największych głosicieli Ewangelii i znał jej historię. I dalej mówi Jan Paweł II: Jako daleki następca tego Piotra na stolicy Rzymskiej, pragnę powtórzyć Chrystusowi w
waszej wspólnocie parafialnej te słowa: Panie, wszyscy Cię szukają. Niech w
tych słowach, drodzy bracia i siostry, znajdzie potwierdzenie fakt, że czynicie
wszystko dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział” / Jan Paweł II, Homilie
2011, s. 386 /.
Św. Tymoteusz – uczeń Pawła Apostoła, pierwszy biskup Efezu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Św. Paweł pisze do niego: „Przyjdzie
bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych
pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom” / 2 Tm, 4, 3-4 /.
Św. Tytus - uczeń św. Pawła Apostoła, biskup, apostoł Krety, święty Kościoła
katolickiego i prawosławnego. Św. Paweł pisze do niego: „Jest bowiem wielu
krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych: trzeba
im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając czego nie należy, dla
nędznego zysku. Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz: Kreteńczycy
zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe” / Tt, 1, 10 /. Wspomnienie liturgiczne tych ewangelizatorów odbyło się 26 stycznia. 25 stycznia natomiast Święto Nawrócenia Świętego Pawła.
„Wszyscy Cię szukają”, mówią uczniowie i słyszą: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. Przyszedł, aby właśnie udać się gdzie indziej. Nie przyszedł tylko do
jednych, ale do wszystkich ludzi. Przyszedł, aby głosić Królestwo Boże.
„Zaraz powiedzieli Mu o niej”. Do uzdrowienia drugiego człowieka potrzebny jest Jezus, ale i człowiek. „jeden drugiego brzemiona noście” - powie św.
Paweł. Powiedzieli Mu, przynosili do Niego - na tym polega miłość - niesie-

-nie człowieka do Chrystusa. Jezus ujmuje teściową Piotra za rękę - podaje
człowiekowi rękę. Pragnie podać rękę każdemu. Ewangelia jest skutecznym
lekarstwem na życie, a jeśli człowiek nie wykorzystuje tego lekarstwa, to będzie się skarżył na życie jak Hiob. Paweł powie o sobie, że jest szafarzem rozdającym skarb, a tym skarbem jest Ewangelia Jezusa Chrystusa.
Znalazłem w twórczości Jana Pawła II dwa sformułowania, które mnie
zachwyciły: Misja Jezusa, to - 1. misja nauczyciela. 2. Ewangelia nawrócenia.
Od początku publicznej działalności Pana Jezusa widać, że jest to posłannictwo nauczycielskie. W tej perspektywie rodzi się cała ewangelia nawrócenia.
Jak traktujemy słowo Boże? Jak przy drodze? Jak na skale? Jak między ciernie, sprawy świata ważniejsze? Wielu się zmienia, nawraca się, słuchają,
przyjmują słowo, wydają dobry plon. Krzyż jest pługiem, którym oramy, aby
gleba nie skamieniała. W sakramencie pokuty wyrywamy chwasty. Katechizm 2653: Czytaniu Pisma św. powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało
się ono rozmową między Bogiem a człowiekiem. Z Nim rozmawiamy, kiedy
się modlimy, Jego słuchamy, gdy czytamy Boże słowa.
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.
Św. Tomasz z Akwinu / 1225 - 1274 /, genialny filozof, genialny teolog, genialny ewangelizator. Stworzył pięć dowodów na istnienie Boga:
1. Dowód z przyczynowości:
Wszystko, co istnieje ma przyczynę,
świat istnieje
Więc świat ma swoja przyczynę
2.Dowód z ruchu:
wszystko, co się rusza jest poruszone z zewnątrz
Świat się rusza
Więc istnieje motor na zewnątrz świata, który wprawił świat w ruch
3.Dowód z przygodności:
Świat jest bytem przygodnym / czasowym /, ma 13,7 mld lat. Może
zaistnieć byt czasowy, jeśli istnieje byt wieczny.
4.Dowód ze stopni doskonałości:
Wszyscy ludzie to ułamkowe doskonałości.
Ułamek zakłada istnienie całości.
Więc istnieje pełnia doskonałości.
5. Dowód z porządku w świecie:
Prawa przyrody są celowe / rozumne /
Więc pochodzą od rozumu.
Czyli Bóg jako: 1. Przyczyna świata 2. Pierwszy motor 3. Byt wieczny 4. Byt
doskonały 5. Rozum świata.
ks. Stanisław Stradomski

Fragmenty
ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 r.
2. Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym
staje się fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach a niekiedy
przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych zdolności ani
od naszego „zatroskania” (por. Mt 6, 27). Choroba narzuca pytanie o sens,
które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego znaczenia i nowego kierunku dla egzystencji, a które niekiedy nie od razu może
znaleźć odpowiedź. W tych żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni. Symboliczna pod tym względem jest
biblijna postać Hioba. Jego żona i przyjaciele nie potrafią towarzyszyć mu w
nieszczęściu, wręcz przeciwnie, oskarżają go, potęgując jego samotność i
zagubienie. Hiob wpada w stan opuszczenia i niezrozumienia. Ale właśnie
poprzez tę skrajną kruchość, odrzucając wszelką obłudę i obierając drogę
szczerości wobec Boga i wobec innych, sprawia, że jego uporczywe wołanie
dociera do Boga, który w końcu odpowiada, otwierając przed nim nową perspektywę. Potwierdza, że jego cierpienie nie jest naganą ani karą, nie jest też
stanem oddalenia od Boga ani oznaką Jego obojętności. Zatem z poranionego i uzdrowionego serca Hioba wypływa ta tętniąca życiem i wzruszająca
wypowiedź, skierowana do Pana: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie
ujrzałem Cię wzrokiem” (42, 5). (…)
Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie. Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który
ze współczuciem stał się bliskim każdego człowieka zranionego przez grzech.
Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha Świętego jesteśmy powołani, by
być miłosierni jak Ojciec i miłować zwłaszcza naszych braci chorych, słabych
i cierpiących (por. J 13, 34-35). Przeżywamy tę bliskość nie tyko osobiście,
ale także w formie wspólnotowej. Braterska miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza, która włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych.(…)
4. Dla dobrej terapii decydujące znaczenie ma aspekt relacyjny, dzięki któremu można mieć podejście całościowe do chorego. Docenianie tego aspektu
pomaga również lekarzom, pielęgniarkom, specjalistom i wolontariuszom,
aby otoczyć opieką osoby cierpiące, aby im towarzyszyć w procesie uzdrowienia, dzięki relacji międzyosobowej, opartej na zaufaniu (por. Nowa Karta
Pracowników Służby Zdrowia [2016], 4). Chodzi zatem o ustanowienie paktu między osobami potrzebującymi opieki a tymi, którzy się nimi opiekują;
paktu opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku, szczerości i dyspozycyj-

-ności, aby przezwyciężyć wszelkie bariery obronne, umieścić w centrum
godność chorego, chronić profesjonalizm pracowników służby zdrowia i
utrzymywać dobre relacje z rodzinami pacjentów. To właśnie ta relacja z
osobą chorą znajduje niewyczerpane źródło motywacji i mocy w miłości
Chrystusa, jak pokazuje tysiącletnie świadectwo mężczyzn i kobiet, którzy
stali się świętymi służąc chorym. Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa wypływa bowiem ta miłość, która potrafi nadać pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego troszczy. Zaświadcza o tym
wielokrotnie Ewangelia, ukazując, że uzdrowienia dokonane przez Jezusa
nigdy nie są gestami magicznymi, lecz zawsze są owocem spotkania, relacji
międzyosobowej, w której dar Boży, ofiarowany przez Jezusa, odpowiada na
wiarę osoby, która go przyjmuje, co podsumowują słowa, które Jezus często
powtarza: „twoja wiara cię ocaliła”.
5. Drodzy bracia i siostry, przykazanie miłości, które Jezus pozostawił swoim
uczniom, znajduje konkretną realizację także w relacji z chorymi. Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione
miłością braterską. Dążmy do tego celu i sprawmy, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub opuszczony. Powierzam wszystkich chorych, pracowników służby zdrowia i tych, którzy troszczą się o cierpiących, Maryi, Matce Miłosierdzia i Uzdrowieniu Chorych.
Niech z Groty w Lourdes i z Jej niezliczonych sanktuariów na całym świecie
wspiera naszą wiarę i naszą nadzieję, i pomaga nam troszczyć się o siebie
nawzajem z bratnią miłością. Wszystkim i każdemu z was z serca udzielam
mojego błogosławieństwa.
Franciscus
***
Przypominamy, że przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego
każdy ma możliwość przekazania 1% tego podatku (bez żadnych operacji
gotówkowych) na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Stefana.
Zachęcamy wszystkich do udzielenia wsparcia temu Zespołowi. Otrzymane
fundusze będą przeznaczone 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

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 8 II
6.30 + Barbarę BUERGER
8.00 + Szczepana BUJAKA w 11 rocz
śm i ++ z rodziny
8.00 + Eugeniusza KRAWCZYKA
(greg 8)
17.30 ++ Jadwigę, Aleksandra, Wiktorię i Wincentego
17.30 + Romana DZIUNIKOWSKIEGO
(greg 19)
18.30 ++ Urszulę i Zdzisława WYRZYKOWSKICH
WTOREK 9 II
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 +Zofię MARCINIAK w 13 rocz śm
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo M. Bożej
17.30 + Eugeniusza KRAWCZYKA (9)
17.30+Romana Dziunikowskiego (g 20)
18.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Jadwigi i Stanisława TYCZYŃSKICH oraz Anny JELENIEWSKIEJ
ŚRODA 10 II – Św. Scholastyki
6.30 + S. Zuzannę DANOSKĄ
8.00 + Eugeniusza KRAWCZYKA (10)
8.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla S. Ancilli
17.30 + Ryszarda KAŁAMAGA
17.30+Romana Dziunikowskiego (g 21)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
• + Julię WOŻNIAK w 50 rocz śm
• W intencji Panu Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo Matki Bożej
• Przez Najśw. Serce P. Jezusa i Niep.
Serce Maryi niech będzie uwielbiona
Trójce Przenajświętsza w sercach ludzi
• + Annę GAŁECKĄ
• O Boże błog. dla Tomasza
CZWARTEK 11 II – Nmp z Lourdes
6.30 + Piotra RZEPCZYKA
6.30 Za wszystkie chore S. Nazaretanki
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo M. Bożej
8.00 + Marię, Bolesława, Janusza,
Wiesławę z rodz. OPALÓW
17.30 + Marię MENCZYK
17.30+Romana Dziunikowskiego(g22)

18.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (11)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 1)
PIĄTEK 12 II
6.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
w 30 dzień po śmierci
8.00 + Jadwigę w 28 rocz śm i Kazimierza BARTKOWIAK
8.00 + Mirosława BALICKIEGO
17.30+Annę GRYGIELSKĄ w 4 r. śm
17.30 + Romana DZIUNKOWSKIEGO (greg 23)
18.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (12)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 2)
SOBOTA 13 II
6.30 O potrzebne łaski dla Elżbiety i
jej rodziny
6.30 + Emilię KASPRZAK
8.00 +Eugeniusza KRAWCZYKA (13)
8.00 O łaskę zdrowia dla Krystyny
17.30 Int. zbiorowa do MB Fatimskiej:
+ Henryka i Eugeniusza KRUPĘ oraz
Jadwigę i Józefa GOLIAN
17.30 + Janinę GLINKĘ w 10 rocz śm
oraz + Władysława GLINKA i ++ z
rodziny GLINKÓW i WÓJCIKÓW
18.30 +Romana Dziunikowskiego (23)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 3)
NIEDZIELA 14 II - VI Niedziela
Zwykła
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aliny i jej rodziny
8.30 +Eugeniusza KRAWCZYKA (14)
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 ++ Danutę KOŁODZIEJCZYK,
Jadwigę MELANOWICZ oraz zmarłych pracowników Zakładu Genetyki
Medycznej Instytutu Matki i Dziecka
11.30 + Zdzisława CHMIELEWSKIEGO w miesiąc po pogrzebie
13.00 + Józefa ZIEMIŃSKIEGO w 4
rocz śm oraz ++ Janinę i Stanisława
ZIEMIŃSKICH, ++ Stanisława, Reginę i Józefa HORODECKICH
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
(klasa 3A Szk. Podst. 190)
17.00 +Romana Dziunikowskiego (22)
19.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 4)
w 15 rocz. śm.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Zwykła
7 lutego 2021

1.Zapraszamy na spotkanie Kół Żywego Różańca, które rozpocznie się dziś
w kościele o godz. 16.15, a zakończy Mszą św. w intencjach członków KŻR o
godz. 17.00.
2.W tym tygodniu odbędzie się instalacja nowego systemu audiowizualnego w naszej świątyni. Dziękujemy wszystkim osobom, które swoją materialną i duchową ofiarą uczestniczyły w tym projekcie. Mamy nadzieję, że już
wkrótce będzie nam służył przez kolejne lata. Bóg zapłać!
3.Dzieci I.-komunijne spotykają się w swoich małych grupach, w gronie
uczniów własnej klasy. Dziś Msza św. inicjacyjna o godz. 15.00 dla klasy 3C,
we wtorek spotkanie dla klasy 3B o godz. 16.00. W przyszłą niedzielę na
15.00 przychodzi klasa 3A, wszystkie ze Szkoły Nr 190. Wystarczy, aby każdemu dziecku towarzyszył jeden Rodzic. Dziś też, w oficjalnym losowaniu,
ustalimy dla każdej klasy dokładną godzinę rozpoczęcia I. Komunii na dzień
08 maja.
4.We wtorek (9 II) zapraszamy na spotkanie kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania z młodszej grupy o godz. 19.15 (w kościele).
5.W tym tygodniu we czwartek (11 II) przypada wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes. Co roku obchodziliśmy to święto jako Światowy Dzień Chorych.
Dzisiaj, z racji pandemii, nie możemy zorganizować podobnej uroczystości.
Podczas wczorajszej wizyty kapłani udzielali chorym sakramentalnej łaski
umocnienia w cierpieniu. Wszystkich prosimy o szczególną modlitwę za
chorych w tym tygodniu. Okazją do wspólnej modlitwy będzie sobotni różaniec (13 II), w dniu fatimskim, na który zapraszamy do kościoła na godz.
18.00.
6.W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszą śp. Parafiankę † Annę Gałecką. Polecajmy ją wspólnie Bożemu Miłosierdziu.
7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
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