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Prawidło tygodnia:
„Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa. Jak jest On zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim wszyscy zmartwychwstaniemy, tak może On być
również królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować”.
- św. Cyprian

CZYTANIE I
Ez 17, 22-24
Bóg wywyższa drzewo niskie
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej
i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i
wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I
wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo
wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone
usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie
Boże.
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

CZYTANIE II
2 Kor 5, 6-10
Staramy się podobać Bogu
Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy
pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze
ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to
gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy
stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki
dokonane w ciele, złe lub dobre.
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

EWANGELIA
Mk 4, 26-34
Przypowieść o ziarnku gorczycy
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie
kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym
porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest
ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od in-

-nych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się
w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli
ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Rozważanie
Nauka o Królestwie Bożym
Logika ziarna to jest nauka o Królestwie Bożym zawarta w dzisiejszych
przypowieściach. Przypowieść jest to porównanie Królestwa Bożego do obrazu wziętego z życia. Słuchacze znali obraz wzięty z życia / ziarno /, dlatego
rozumieli naukę o Królestwie Bożym. Ziarno ma w sobie życie ale w połączeniu z ziemią, która też ma siły witalne, kiełkuje, rośnie nawet w nocy, czyli
ciemność i brak słońca nie ma wpływu, rośnie w sposób niezależny od ludzkich zamierzeń i starań. Tak się dzieje z Królestwem Bożym, które już nadeszło / ziarno zostało wsiane /. Z najmniejszego prawie ziarna wyrasta drzewo
wysokie na cztery metry. Przypowieści ukazują wewnętrzną moc i dynamikę
Królestwa Bożego. Królestwo Boże będzie się rozwijało jak nasienie: siew,
wzrost i żniwo. Ziarno rośnie samo z siebie, bez pomocy człowieka. Pan Jezus jak rolnik sieje Królestwo, głosząc Ewangelię. Przypowieść o ziarnie jest
wezwaniem do odkrycia ziarna i jego mocy. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ma w sobie siłę, której trudno się oprzeć. Ma siłę w sobie. „Kto to zaprogramował”. Drzewo Sekwoja, to najwyższe na świecie jest w Kalifornii, ma
115,61 metrów wysokości, w obwodzie 25 metrów, waży 2 tysiące ton. Z ziarna 5 miligramów. Powiększyło się 150 miliardów razy. U Jana Pawła II występuje często słowo -zdumienie.
Ziarno nie potrzebuje ze strony człowieka pouczeń. Chrześcijanin to
człowiek otwierający się na Królestwo Boże i nie przeszkadza „ziarnu”. Ziarno najmniejsze z nasion staje się największym krzewem. Dynamiczna moc
słowa. Bo, On, Jezus, jest Ewangelią. Wtedy ziemia sama z siebie wydaje
plon. Przypowieść jest mocną zachętą do zaufania Jezusowi. Trzeba przyjąć
postawę pokory wobec ziarna słowa, Jezus jest ziarnem, które powierza się
ludzkiej wolności. Jezus podobnie jak siewca, obsiewa ludzkie serca w różny
sposób. Zawsze, w ciszy ziemi, jakby znikło, przepadło, zaczyna dokonywać
się cud wzrostu. Panowanie Boga nad dziejami. Królestwo Boże to panowanie Boga. Nie objawia się spektakularnie, dlatego trzeba wiary, aby dostrzec
ten wzrost / por. Ks. Stanisław Ormanty /. „Przyjdź Królestwo Twoje” / Ojcze Nasz /. Jan Paweł II pisze, że najważniejsza nasza modlitwa. „Jest ono
królestwem Ojca, którego prosimy, tak jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojciec Przedwieczny ofiaruje ludziom /przez Chrystusa / zbawienie i przebaczenie. Pełen miłości czeka na ich powrót, tak jak ojciec w przypowieści o

synu marnotrawnym, bo Bóg jest przedziwnie „bogaty w miłosierdzie”.
Ewangelia nawrócenia, którą Jezus głosi od początku - mówi Jan Paweł II.
Jesteście ziarnem gorczycznym, wasze ziarno wydaje dziś owoc - mówił Prymas Wyszyński do Odrodzenia - Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży
Akademickiej / Stefan Kardynał Wyszyński, Źródła odrodzenia, 1993, s.
68 /. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie” / Mt 5,3 /. Ubogi to człowiek uczciwy, pokorny, sprawiedliwy,
chodzi o ubogich w duchu, o ducha ubóstwa. To prostota serca i przekonanie
o potrzebie Boga i otwartości wobec ludzi. To cichość. Pokora. Wspólnota z
Bogiem / Królestwo niebieskie / nie jest obiecana ludziom biernym, lecz
tym, którzy aktywnie zabiegają o sprawiedliwość i pokój. Jak to zrobić? Jak
żyć? „Błogosławieni, którzy nie idą na ostentację konsumpcyjną” / prof. Andrzej Święcicki 50 lat temu na wykładzie Socjologii Pracy na Akademii Teologii Katolickiej” /.
ks. Stanisław Stradomski
***
Komunikat z 389. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski
W dniach 11 i 12 czerwca 2021 r., pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, odbyło się w Kalwarii Zebrzydowskiej 389. Zebranie Plenarne
Konferencji Episkopatu Polski.
1.W pierwszym dniu obrad, przypadającym w uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa, biskupi pielgrzymowali do Krakowa, gdzie w czasie Eucharystii odprawionej w Bazylice Ojców Jezuitów ponowili, po stu latach,
Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To
wyjątkowe wydarzenie przypomina nam, że sercem Kościoła jest nieograniczona miłość Boga do człowieka.
2.Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju, biskupi z uznaniem przyjęli decyzję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych w kościołach i
budynkach przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego. Podjęli także
jednogłośnie decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej
niedzielnej oraz w święta nakazane. Dyspensy te zostaną zniesione od 20
czerwca br., jednocześnie we wszystkich diecezjach. Biskupi wyrażają głęboką łączność z osobami, których dotknęły skutki pandemii. Kierują słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w pomoc potrzebującym,
w szczególności służbie zdrowia za oddaną posługę chorym i cierpiącym.
Apelują do wszystkich wiernych o postawę wrażliwości i solidarności, a także okazywania wobec potrzebujących zwykłej, ludzkiej dobroci. Zwracają się
do wszystkich kapłanów i duszpasterzy, by w czasie zbliżających się wakacji
poświęcili hojnie swój czas rodzinom, dzieciom i młodzieży, pozwalając im
doświadczyć bliskości Boga, radości Ewangelii i troski Kościoła.
3.Biskupi zapoznali się z dokumentem studyjnym Komisji Duszpasterstwa
KEP pt. „Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce w czasie i po pan-

-demii”. Dokonano w nim analizy wybranych działań pastoralnych podejmowanych w czasie pandemii oraz wskazano na wyzwania stojące przed osobami odpowiedzialnymi za kształt duszpasterstwa. Dokument zwraca uwagę
m.in. na konieczność budzenia żywej wiary w sercach wiernych, rozwój
duszpasterstwa bardziej personalnego, kształtowanie parafii jako rodziny
rodzin i wspólnoty wspólnot, a także otwartej postawy dialogu wobec świata.
4.Biskupi zapoznali się ze stanem przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystość ta odbędzie się
w niedzielę 12 września br. o godz. 12.00. Miejscem celebracji będzie Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Tej wspólnej beatyfikacji
przewodniczyć będzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Uroczystość będzie godna i skromna, na
miarę możliwości malejącej pandemii.
5.W trakcie obrad biskupi zapoznali się z kalendarzem planowanej na październik wizyty „ad limina Apostolorum”. Poza spotkaniami w poszczególnych dykasteriach oraz audiencją u Ojca Świętego Franciszka, biskupi będą
celebrować Eucharystie w czterech Bazylikach Większych Rzymu. Wizyta
będzie czasem odnowienia więzi z Ojcem Świętym, wspólnej modlitwy, wymiany myśli, rozeznawania oraz określenia priorytetów życia i misji Kościoła w Polsce na najbliższe lata.
6.Biskupi przyjęli zatwierdzenie przez Kongregację ds. Duchowieństwa, we
współpracy z Kongregacją Edukacji Katolickiej, nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce przedstawionych w dokumencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. Zasady te wejdą w życie 1 października 2021 r. Dokument jest odpowiedzią na najnowsze
wytyczne Kongregacji, potrzeby osób powołanych i uwzględnia aktualną
sytuację Kościoła w Polsce.
7.Biskupi dziękują wszystkim nauczycielom, wychowawcom i katechetom za
podjęty trud nauczania i wychowania w kończącym się roku szkolnym. Był
on szczególnie trudny, bo przeżywany w okresie pandemii. Dzięki poświęceniu tej grupy zawodowej nauczanie nigdy nie zostało przerwane, a wraz z
przekazywaną wiedzą uczniowie otrzymywali duchowe wsparcie. Zbliżający
się okres wakacyjny niech będzie zatem tak dla nauczycieli, jak i uczniów,
czasem odpoczynku naznaczonego Bożym błogosławieństwem.
W duchu dokonanego Aktu Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa w pozostałych dniach miesiąca czerwca szczególnie powierzajmy Sercu Jezusowemu nasze rodziny, Ojczyznę i dzieło odnowy Kościoła w Polsce.
Polecając wszystkich Rodaków szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej
Kalwaryjskiej biskupi udzielają Polakom w kraju i za granicą pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 389. Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Kalwaria Zebrzydowska, 12 czerwca 2021 r.
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1. Dzisiaj przypada 13-y dzień miesiąca, czyli dzień fatimski. Podczas wieczornego nabożeństwa do Serca Pana Jezusa o godz. 18.00 odmówimy
wspólnie część różańca polecając cała naszą Parafię i czekające nas w najbliższych dniach ważne wydarzenia.
2. Od dzisiejszej niedzieli zmieniają się limity (do 50% ilości dostępnych
miejsc) dla uczestników nabożeństw w kościołach. Dla naszej świątyni
oznacza to możliwość jednoczesnej modlitwy dla 130 osób, z uwzględnieniem zakonnego chóru. Rezygnujemy więc z systemu obrazków stosowanego do tej pory i pozostawiamy jedynie obowiązek dezynfekcji rąk oraz
zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wspomnianego limitu nie
włączają się ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione, ale
w takim wypadku powinny posiadać przy sobie świadectwo szczepienia.
Prosimy o przestrzeganie nakazanych rygorów.
3. W najbliższą sobotę (19 VI) nasza wspólnota będzie przeżywać Uroczystość I. Komunii św., do której przystąpią uczniowie klas III ze Szkoły
Podstawowej Nr 190 oraz Szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki.
Każda z pięciu klas ma przewidzianą odrębną godzinę rozpoczęcia uroczystości: I. grupa o godz. 9.00, a ostatnia o 15.00. W związku z limitami dostępności wejście do świątyni będzie możliwe tylko na specjalne zaproszenia, które każda Rodzina otrzyma przed Uroczystością. Dla osób bez zaproszeń przewidujemy możliwość udziału w uroczystości na terenie dziedzińca szkolnego i parafialnego od strony ul. Nowosieleckiej, gdzie, podobnie jak podczas Triduum Paschalnego, będzie zapewniony udział w
liturgii poprzez nagłośnienie miejsca oraz możliwość przyjęcia Komunii
podczas Mszy św. I-komunijnej. Zapraszamy!
4. W tym tygodniu, zanim Dzieci przeżyją radość pełnego udziału
w Eucharystii, odbędzie się jeszcze specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych połączony z I. spowiedzią dla Dzieci i możliwością spowiedzi Rodziców. Zapraszamy poszczególne klasy na godz. 16.00 według
następującego porządku: w poniedziałek (jutro) – klasa 3B, we wtorek
(15 VI) – klasa 3A, w środę (16 VI) – klasa 3C i w czwartek (17 VI) – obie
klasy 3 ze Szkoły Podstawowej Nazaretu. Prosimy Dzieci o przyniesienie
świec chrzcielnych.
5. Parafialny Zespół Caritas informuje, że ostatnia przed wakacjami akcja
dystrybucji paczek osobom objętym działalnością tego Zespołu odbędzie
się w sobotę (26 VI) od godz. 10.00.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 14 VI – BŁ. MICHAŁA KOZALA
6.30 W int + S. Bożydary w 40 rocz śm
8.00 + Apolonię MARCINIAK
8.00 +Wiesławę DENKIEWICZ (greg 1)
17.30 + Floriana (m) PROC (greg 14)
17.30 +Stanisławę KARWOWSKĄ(g 14)
18.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 27)
WTOREK 15 VI
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny FLISOWSKIEJ i
jej rodziny
8.00 +Wiesławę DENKIEWICZ (greg 2)
8.00 + Edwarda PŁASZCZYŃSKIEGO
w 11 rocz śm, ++ Antoniego i Józefę
PŁASZCZYŃSKICH, + Czesława
PŁASZCZYŃSKIEGO, ++ Stanisława i
Annę CICHOCKICH
17.30 + Urszulę WYRZYKOWSKĄ w 1
rocz śm
17.30 + Floriana PROC ( greg 15)
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO
18.30 W INT AKCJI KATOLICKIEJ
18.30 + Stanisławę KARWOWSKĄ (15)
ŚRODA 16 VI
6.30 W intencjach S. Bogny - imieninowa
8.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla S. Karoli i S. Teresity
8.00+Wiesławę DENKIEWICZ (greg 3 )
17.30 + Floriana PROC (greg 16)
17.30 +Stanisławę KARWOWSKĄ(g 16)
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
Dziękczynna z prośbą o Boże błog
dla Moniki z okazji urodzin
CZWARTEK 17 VI – ŚW. BRATA
ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
6.30 W intencjach S. Julity PROKOPIUK - imieninowa
8.00 W int. Panu Bogu wiadomej
8.00 + Wiesławę DENKIEWICZ (g 4)
17.30 O Boże błog dla chrześniaczek:
Róży i Mileny w rocznicę chrztu
17.30 + Floriana PROC (greg 17)

18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO
18.30 + Czesławę PIOTROWSKĄ
18.30+Stanisławę KARWOWSKĄ(g17)
PIĄTEK 18 VI
6.30 W intencjach S. Elżbiety - imieninowa
8.00 W int. Panu Bogu wiadomej
8.00 +Wiesławę DENKIEWICZ (g 5)
17.30 + Floriana PROC (greg 18)
17.30+Stanisławę KARWOWSKĄ (18)
18.30 O mądrość, świętość i odwagę
dla kapłanów
18.30 ++ Henrykę i Stanisława CHOROSIÓW, Tadeusza, Janinę, Annę
TURCZYŃSKICH oraz + Romana GOŁĘBIOWSKIEGO i Witolda MAKOWSKIEGO
SOBOTA 19 VI
6.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Rodzin: OBROCHTÓW, BARTKOWIAKÓW i MUSIELSKICH
8.00 O nowe powołania do Sióstr
Nazaretanek
9.00; 10.30; 12.00; 13.30; 15.00 Uroczystość I Komunii św.
17.30+Stanisławę KARWOWSKĄ (19)
17.30 + Floriana PROC (greg 19)
18.30 ++ Dominika i Annę CHMIELEWSKICH I + Teresę CHMIELEWSKĄ w 14 rocz śm
18.30 + Wiesławę DENKIEWICZ (g 6)
NIEDZIELA 20 VI - 24 NIEDZ.
ZWYKŁA
7.00 O opiekę Najśw. Rodziny i
wszelkie potrzebne łaski na nowej
drodze życia dla Emilii i Jacka
8.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę M. Bożej i zdrowie dla małżonków Adama i
Agnieszki oraz ich córki Klementyny
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Floriana PROC (greg 20)
11.30 + Wiesławę DENKIEWICZ (g 7)
13.00 + Alinę SOKOŁOWSKĄ i zm z
rodziny
17.00+Stanisławę KARWOWSKĄ (20)
19.00 W INTENCJI BIERZMOWANEJ MŁODZIEŻY

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

XI Niedziela Zwykła
13 czerwca 2021
6.Od przyszłej niedzieli (20 VI), zgodnie z decyzją Episkopatu, znosi się na
terenie całego kraju i udzielone na czas pandemii dyspensy od udziału we
Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie
dotyczy I. przykazanie kościelne, które zobowiązuje do udziału we Mszy
św. we wspomniane dni.
7.W przyszłą niedzielę (20 VI), od godz. 10.00 nasza Parafia będzie gościć
Księdza Biskupa Pomocniczego Warszawskiego Piotra Jareckiego, który
przez cały dzień będzie obecny w naszej wspólnocie i dokończy rozpoczętą
przed rokiem wizytację kanoniczną naszej Parafii. Zapraszamy wszystkich
Parafian do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Poszczególne wspólnoty
parafialne będą przekazywać Ks. Biskupowi pisemne relacje ze swojej działalności za okres ostatnich 5 lat. Porządek tych wystąpień będzie następujący: o godz. 10.00 sprawozdania przekaże Akcja Katolicka, Parafialny Zespół CARITAS, Grupa Rodzin oraz Parafialna Rada Duszpasterska. O 11.30
relacje złożą przedstawiciele: grona Katechetów, Liturgicznej Służby Ołtarza, formacji Dzieci i Rodziców w przygotowaniu do I. Komunii św. oraz
dziecięcej Scholi. Na tę Mszę św. zapraszamy też szczególnie małe Dzieci
oraz matki spodziewające się potomstwa, którym Ksiądz Biskup udzieli
specjalnego błogosławieństwa. Z kolei o godz. 13.00 wystąpią członkowie
Domowego Kościoła, Legionu Maryi, Odnowy w Duchu Świętym z Grupy
„Eliasz” oraz chóru parafialnego „Credo”. Na godz. 17.00 zaproszone są
zwłaszcza osoby należące do Grupy „Modlitwy Jezusowej”, Kół Żywego
Różańca oraz Rodziny Rodzin. Wreszcie podczas Mszy św. o godz. 19.00
Ks. Biskup udzieli Bierzmowania młodzieży naszej Parafii i przyjmie sprawozdanie o formacji Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Już dziś
zachęcamy do udziału w tych wyjątkowych spotkaniach. Dziedziniec szkolny i parafialny od ul. Nowosieleckiej pozostanie nagłośniony podczas całego dnia wizytacji.

DOM POGRZEBOWY
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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

