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Prawidło tygodnia:
„Niech nic cię nie niepokoi,
niech nic cię nie przeraża.
Wszystko mija,
Bóg się nie zmienia.
Cierpliwość osiąga wszystko.
Temu, kto ma Boga,
Nie brakuje niczego.
Bóg sam wystarcza”.
- św. Teresa od Jezusa

PORZĄDEK WAKACYJNY
(lipiec i sierpień)
Msze św. w dni powszednie: 7.00 i 18.30.
Msze św. w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 19.00.
Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa i piątek: 17.00 - 18.00.
Wtorek, czwartek i sobota: 9.00 - 10.00.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

CZYTANIE I
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24
Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem
wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich
śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość
jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go
obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać
się ze mnie.
Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do
grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
i pamiętajcie o Jego świętości.

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez
chwilę, †
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem
wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade
mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

CZYTANIE II
2 Kor 5, 14-17
Wszystko stało się nowe
Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden
umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł
Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za
nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie
znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
EWANGELIA
Mk 5, 21-43
Wskrzeszenie córki Jaira
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki
tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z
przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i
prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby
ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na
Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.
Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie
pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z ty-

tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć
dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła
w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum
zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, by
ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż
wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On
zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna
od swej dolegliwości». Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi:
«Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego
synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i
rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło,
tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko
ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko
leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy:
«Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał
im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano
jeść.
Rozważanie
Twoja wiara cię uzdrowiła
Jezus „Objawił się jako dawca życia, zdolny je przywrócić, podnosząc
umarłych jak córkę Jaira / KKK 548-549, 646, 994 /. Ukazał się jako lekarz,
zdolny wyrwać człowieka z każdej choroby, usunąć każde cierpienie, ograniczyć skutki grzechu pierworodnego. Warunkiem jest wiara” / Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021.
Jair, kiedy ujrzał Jezusa, wykonał trzy czynności:
- spojrzenie ciepiącego ojca w stronę Jezusa
- upadł Mu do nóg
- usilna prośba
„Jair i kobieta są przykładem wiary. Jezus jak dawniej tak i dziś jest
pośród nas. Możemy do Niego się zbliżyć, dotknąć Go i być uzdrowionym.
Zawsze jednak pod jednym warunkiem - nasza wiara powinna być tak żywa,
jak żywa była wiara ewangelicznej niewiasty i Jaira. Wtedy możemy usłyszeć
podobne zapewnienie, jakie otrzymała niewiasta: Twoja wiara cię ocaliła, idź

w pokoju” / ks. Władysław Biedrzycki, MSF, Ewangelia na każdy dzień,
1996, s. 176 /. Dotknąć Jezusa swoją wiarą - jak kobieta dzisiejszej Ewangelii. Przed Komunią świętą wzbudzić w sercu wiarę i ufność tej kobiety: Żebym się choć Jego szaty dotknęła, a będę zdrowa / Ks. Tadeusz Olszański
CM, Głosząc Ewangelię Królestwa 1995, s. 155 /.
W 1995 r. ukazała się książka Ks. Jana Twardowskiego pt. - Blisko Jezusa. Autor pisze na końcu: „Mówią, że pomimo tylu niewierzących, obojętnych i wrogów - Jezus jako człowiek budzi największą miłość na świecie.
Wystarczy przypomnieć w ciągu bez mała dwóch tysięcy lat świętych wyznawców, męczenników i tych, którzy dla Niego poświęcili i poświęcają całe
swoje życie, wreszcie wszystkich grzeszników powracających do Niego ze
łzami”.
„Uzdrowienie przygotowuje wskrzeszenie. Kobieta zmarła dla kultu
dwanaście lat wcześniej, a więc wtedy, gdy urodziła się córka przełożonego
synagogi. Motyw dwunastu lat oraz fakt, że w obydwu narracjach chodzi o
kobietę, jeszcze ściślej zespalają obydwa opowiadania. Uzdrowiona z upływu
krwi kobieta stała się dla współczesnych czytelników Ewangelii nie tylko
wzorem wiary, lecz także postawy często zanikającej wśród chrześcijan: posiadania marzeń. Przez dwanaście lat jej życie było złamane przez chorobę.
Przez dwanaście lat była obolała, gdyż prawo zakazywało jej wstępu do świątyni. Pomimo to nie straciła zdolności do marzeń. Szczególnie pielęgnowała
jedno z nich: „Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa”. Jezus
spełnił to marzenie. My jesteśmy w o wiele szczęśliwszej sytuacji. Możemy co
dzień w Eucharystii dotykać nie tylko płaszcza Jezusa, lecz także Jego samego” / Ks. Stanisław Ormanty TChr /.
ks. Stanisław Stradomski
***
Litania do św. Józefa
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformowała
1.05.2021, że Papież Franciszek dołączył w Litanii do św. Józefa siedem nowych wezwań zaczerpniętych z dokumentów Kościoła. Są to wezwania:
Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Szafarz Zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wykluczonych, Patron strapionych oraz Patron ubogich.
Ukazało się już oficjalne tłumaczenie na język polski. Publikujemy cały tekst:
Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,– módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida,– módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego
Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Zaproszenie na pielgrzymkę
W czwartek, 5 sierpnia 2021 roku sprzed Kościoła Akademickiego św. Anny
przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wyruszy 41. Warszawska
Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Tegorocznej pielgrzymce będzie
towarzyszyć hasło Obyś na nowo rozpalił charyzmat. Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej www.wapm.waw.pl oraz fanpage na Facebooku,
gdzie znajdziemy wszystkie najistotniejsze zasady. W tym roku zapisy będą
możliwe tylko drogą elektroniczną: www.e-wapm.pl
***
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1.
1.Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim naszym Parafianom, zespołom i wspólnotom, Dzieciom I.-komunijnym wraz z Rodzicami,
asyście liturgicznej, Siostrom Nazaretankom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oraz przebieg całej uroczystości wizytacyjnej, która
miała miejsce przed tygodniem z udziałem Biskupa pomocniczego warszawskiego Księdza dr Piotra Jareckiego. Szereg spotkań z Parafianami i opis aktywności działających w naszym ośrodku duszpasterskim grup zakończył się
udzieleniem Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Wszystkim gratulujemy pięknej postawy i złożonego świadectwa wiary.
2.W poprzednią niedzielę, decyzją Episkopatu Polski, zniesiono na terenie
całego kraju obowiązujące podczas pandemii dyspensy od udziału we Mszy
św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I. przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we
Mszy św. we wspomniane dni, także podczas urlopów i wakacji.
3.Przypominamy, że od dziś zmieniają się limity (do 75% ilości dostępnych
miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych nabożeństwach. Dla naszej
świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w modlitwie dla 230
osób, nie licząc miejsc stojących. Wciąż zachowujemy jednak obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby
zaszczepione mogące ten stan realnie udokumentować. Dziękujemy
za przestrzeganie obowiązujących zaleceń.
4.W najbliższy wtorek (29 VI) przypada Uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. To także dzień imienin Ks. Piotra Strakowskiego, naszego
wikariusza, któremu już dziś życzymy, aby w każdej chwili swojego kapłańskiego posługiwania mógł powtarzać za św. Piotrem słowa: „Panie, Ty wiesz,
że Cię kocham!” Do wspólnej modlitwy w intencji Czcigodnego Ks. Solenizanta zapraszamy we wtorek podczas Mszy św. o godz. 17.30.
5.Wczoraj parafialny Zespół Caritas prowadził dystrybucję żywności dla
osób chorych, ubogich i potrzebujących. Dziękujemy tym wszystkim, którzy
przez cały ostatni rok angażowali się w prace tego Zespołu i wspierali jego
działalność swoimi dobrowolnymi ofiarami. Po następne paczki zapraszamy

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 28 VI – ŚW. IRENEUSZA
6.30 + S. Bernikę ANDRELCZYK
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00+Wiesławę DENKIEWICZ (greg
15)
17.30 + Floriana (m) PROC (greg 28)
17.30 + Stanisławę KARWOWSKĄ
(greg 28)
18.30 + Bogumiłę MIRKOWSKĄ w 1
rocz śm
18.30 + Jadwigę i Adama KOZŁOWSKICH
WTOREK 29 VI - ŚW. PIOTRA I
PAWŁA
6.30 Za Ojca św. i Kościół św.
8.00 + Piotra RZEPCZYKA oraz + Rudolfa i Jana
8.00 + Wiesławę DENKIEWICZ (greg
16)
17.30 O Boże błogosławieństwo dla ks.
Piotra z okazji imienin – od Żywego Różańca
17.30 + Floriana PROC (greg 29)
18.30 Dziękczynna w 25 rocz ślubu z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Witolda i Jolanty oraz ich dzieci Aleksandry i Pawła
18.30 + Piotra CYGALA
18.30 +Stanisławę KARWOWSKĄ(g 29)
ŚRODA 30 VI
6.30 W intencjach S. Emilii ZARYCHTA
- imieninowa
8.00 + Wiesławę DENKIEWICZ (g 17)
17.30 + Floriana PROC (greg 30)
17.30 + Stanisławę KARWOWSKĄ
(greg 30)
18.30 ++Czesławę, Teresę, Zygmunta
BOGDAŃSKICH oraz Marię i Eugeniusza KĘDZIERSKICH
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•

CZWARTEK 1 VII
7.00 W intencjach S. Haliny KARBOWNIK - imieninowa
18.30 + Marcjannę HARASIMIUK i
++ z Rodziny
18.30+Wiesławę DENKIEWICZ (g 18)
PIĄTEK 2 VII
7.00 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
18.30+Wiesławę DENKIEWICZ (g 19)
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Haliny SAPIŃSKIEJ
i dla córki Moniki
SOBOTA 3 VII – ŚW. TOMASZA
APOSTOŁA
7.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
18.30 + Wiesławę DENKIEWICZ
(greg 20)
18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie dla
Natalii z okazji 22 urodzin oraz dla
Agnieszki z okazji 46-tych urodzin
NIEDZIELA 4 VII - 14 NIEDZ.
ZWYKŁA
7.00 W intencji Jana z prośbą o zdrowie i łaskę wiary
8.30 + Janinę i Władysława SOBKOWICZ i ++ z rodziny
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Helenę, Kazimierza, Janusza,
Tadeusza KRÓL oraz Krzysztofa i Janusza MROKOWSKICH
13.00 CHRZEST: Wojciech MIKLEWICZ
+ Ryszarda GODLEWSKIEGO w 7
rocz śm oraz Stanisławę i Leonarda
GODLEWSKICH, Emilię i Juliana (m)
PISAREK i Halinę SZYMAŃSKĄ w 1
rocz śm
19.00 + Wiesławę DENKIEWICZ
(greg 21)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

XIII Niedziela Zwykła
27 czerwca 2021
już po wakacjach, we wrześniu. O terminie będziemy jeszcze dokładnie informować.
6.W tym tygodniu (2 VII) przypada I. piątek miesiąca . Spowiedź od godz.
17.30. W I. sobotę (3 VII) zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, wynagradzającą za zniewagi uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec po tej Mszy. W lipcu i w sierpniu nie będzie regularnych wizyt u
chorych w I. sobotę miesiąca, poza wyjątkowymi sytuacjami.
7.W związku z nadchodzącym okresem letniego wypoczynku przypominamy,
że w lipcu i w sierpniu będzie obowiązywać wakacyjny porządek Mszy św. W
dni powszednie Msze św. będą sprawowane (od czwartku, 01 VII) tylko o
godz. 7.00 i 18.30. Zaś w niedziele, w wakacyjnym porządku dnia, nie będzie
Mszy św. o godz. 17, czyli ostatnia Msza niedzielna będzie o godz. 19.00.
8.Na czas wakacji ulegają także zmianie godziny funkcjonowania kancelarii
parafialnej, która będzie dostępna po południu tylko w poniedziałki, środy i
piątki (od 17.00 do 18.00), a rano - we wtorki, czwartki i soboty (od 9.00 do
10.00).
9.Dziś, ostatni raz przed wakacyjną przerwą, jest dostępna nasza
parafialna gazetka. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w
jej redakcji i składają swoje ofiary na jej utrzymanie, zwłaszcza
Księdzu Kanonikowi Stanisławowi, który nieprzerwanie, od 22
lat, jest autorem zawartego w każdym numerze biblijnego komentarza do niedzielnych czytań. Bóg zapłać!
10.Wszystkim Dzieciom, młodzieży i rozpoczynającym swoje urlopy życzymy
Bożych, radosnych, zdrowych i błogosławionych wakacji. Wypoczywajcie i
wracajcie bezpiecznie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich,
do swojej Szkoły, pracy i do naszego kościoła. Udanych wakacji i spokojnego
wypoczynku dla wszystkich! Szczęść Boże!
11.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
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

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
Kontakt do redakcji: gazetka.sw.stefana@gmail.com

