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Prawidło tygodnia:
„Strach zapukał do drzwi. Otworzyła mu… odwaga i nikogo tam nie było”.
- bł. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia

W krainie życia będę widział Boga.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
«Panie, ratuj moje życie!»

Rafael.pl

W tym miejscu będzie umieszczana
kolekta dnia, czyli modlitwa używana
na początku Mszy (przed czytaniami)

Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj
nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać
skutków Twojego miłosierdzia. Amen.

CZYTANIE I
Iz 50, 5-9a
Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem
mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem,
że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy
toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech
się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
*
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

CZYTANIE II
Jk 2, 14-18
Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a
nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na
przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,
a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» –
a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to
przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest
sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam
uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z
krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu
świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
EWANGELIA
Mk 8, 27-35
Zapowiedź męki Chrystusa
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli:
«Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu

Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim
nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że
zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie
otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz
On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».
Rozważanie
/ S. Bożena Anna Flak, Paryż 2021 /
Kardynał Stefan Wyszyński Błogosławiony
Drzewo
nad wodą płynącą Kościoła
Tysiącletni
Dąb
Korzenie jego
od domu
skały
wichrom opornej
ojcowych kolan zgiętych
na straży
przez noce ciemne
po Laski widne
niewidomej
Róży
Pień Dębu
lity
honoru splot
i odwagi
trzon na wskroś dojrzały
ten sam na stolicy
i w więziennej celi
ze śladami razów

stumanionych
drwali
Konary Dębu
korzeniom dościgłe
o niebo oparte
w niewoli ciągle wolne
mocą z góry wziętą
umęczonego
ręce
narodu
ku zgodzie
rozpięte
korona Dębu
wszystka
ażur domowych gniazd
harmonia myśli
i słowa
na ustach
bez domieszki
obcych koron
cała Jasnogórska
szum Dębu
proroczy
gdy trzeba grzmot burzy
ojcowskie
„non possumus”
Na ołtarzu cesarza
składać rzeczy
Bożych
Cień Dębu
przyjazny
prorokom ulga w drodze
by na murów grzebanie
okrzepli
Błogosławione drzewo
nad wodą płynącą
Kościoła
Dąb
Tysiącletni.

12-18 września 2021 r - XI Tydzień Wychowania
Rozważanie na dziś: Dar męstwa – nie szukaj lepszego życia.
„Strach ma wielkie oczy”. To powiedzenie służy jako szybka riposta i
pociecha wobec małych dziecięcych lęków, bywa też zachętą, by dziecko wykonało jednak jakiś ruch pomimo swych obaw. Jeśli jednak zatrzymamy się
dłużej nad tymi słowami, odkryjemy, że mają głębszy sens. Strach rzeczywiście w tajemniczy sposób rozszerza nasze spojrzenie i koncentruje je na tym,
co niebezpieczne. Człowiek przejęty lękiem widzi wyraźniej to wszystko, co
może mu zagrażać, co jest jakąś przeszkodą, a traci z pola widzenia to, co
działa na jego korzyść. Wyobraźmy sobie małą karteczkę, którą trzymamy
tak blisko oczu, że zasłania nam wszystko, przesłania całe pole widzenia.
Gdy oddalimy karteczkę od naszych oczu, znów wszystko staje się widoczne.
Skupianie się na problemach sprawia, że nakręca się spirala lęku i jedno
zmartwienie potrafi przesłonić nam cały horyzont.
Tegoroczny Tydzień Wychowania chcemy przeżyć wraz ze św. Józefem. Papież Franciszek w Liście apostolskim „Patris corde”, w którym ogłosił
obchody Roku Świętego Józefa w całym Kościele, w sposób bardzo ciekawy
wyjaśnił, czym jest dar męstwa. Św. Józef nie szukał lepszego życia, lecz potrafił zaakceptować życie takim, jakim jest. Dar męstwa umożliwia przyjęcie
i zaakceptowanie życia – nie tego wymarzonego, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, ale tego „tu i teraz”, konkretnego życia z problemami, które akurat przeżywamy: „Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego
uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego.
Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby
uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia” (Patris corde 4).
W dzisiejszym I czytaniu z Księgi Proroka Izajasza Sługa Pański wyraża skargę: „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę.
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem” (Iż 50,6). Cierpiący człowiek wyjaśnia, gdzie znalazł siłę, która pozwoliła mu odnaleźć się
w tak ciężkiej sytuacji: „Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na
obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Blisko jest Ten, który mnie uniewinni” (Iz 50, 7-8).
Męstwo jest darem Ducha Świętego. Święty Józef cały czas był prowadzony przez Boga i doświadczał Jego bliskiej obecności. Stąd czerpał siłę do
odważnego stawiania czoła największym przeciwnościom.
Św. Józef jest jedną z nielicznych postaci, które nie wypowiadają żadnego słowa w całej Ewangelii. Wiemy jednak, że nie były mu obce trudne

emocje i obawy. Świadczy o tym odnotowana przez św. Łukasza reakcja na
fakt zagubienia się dwunastoletniego Jezusa w czasie pielgrzymki do Jerozolimy: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 48). Józef
pomimo bolesnych emocji potrafił stawić czoła trudnym wydarzeniom, w
których uczestniczył i zaakceptować je. W życiu bardzo często towarzyszą
nam: lęk, obawa o przyszłość, brak wiary w to, że sobie z czymś poradzimy.
Dziedziną, w której pojawiają się takie odczucia jest również sfera wychowania. Wielu rodziców i dziadków martwi się o przyszłość swych dzieci. Lęk
nigdy nie jest dobrym doradcą i może paraliżować wiele cennych spraw. W
wychowaniu i w ogóle w życiu, konieczny jest dar męstwa. Prośmy Ducha
Świętego za wstawiennictwem św. Józefa o ten dar dla wszystkich rodziców i
wychowawców.
Źródło: https://tydzienwychowania.pl/
***
Ogłoszenia parafialne - 1/2
1.Dziś, w świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie, odbędzie się (odbyła się)
uroczystość beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego, oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej Uroczystości za
pośrednictwem mediów. Początek Mszy św. beatyfikacyjnej o godz. 12.00.
W naszej Parafii, porządek Mszy św. – bez zmian.
2.Nabożeństwo dziękczynne za dar beatyfikacji oraz za Mszę kończącą Światowy Kongres Eucharystyczny z udziałem papieża Franciszka odbędzie się
dziś o godz. 18.00 w naszym kościele. Zapraszamy Parafian do modlitwy
przed Najświętszym Sakramentem.
3.Rozpoczynamy zapisy na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla
uczniów z kl. VIII z naszej Parafii. Zapisy przyjmujemy do końca września
w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
4.Po wakacyjnej przerwie działalność wznawiają grupy parafialne. Szczegółowe informacje u duszpasterzy. Zapraszamy!
5.Jutro (13 IX) zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, które rozpoczniemy o
godz. 18.00.
7.W czwartek 9 września 2021 r. odszedł do Pana po długiej chorobie,
opatrzony świętymi sakramentami, biskup senior Marian Duś w latach 1986
- 2013 biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Pogrzeb odbędzie się
14 września, o godzinie 11.00 w Świątyni Opatrzności Bożej.
8.Święto Podwyższenia Krzyża św. będziemy obchodzić we wtorek (14 IX).
Msze św. będą sprawowane jak w dzień powszedni.
9.Dysponujemy już nową Księgą intencji. Terminy Mszy św. na pierwsze
półrocze przyszłego roku można rezerwować osobiście lub telefonicznie (z
godzinach pracy kancelarii).

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 13 IX – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
6.30 + Halinę TUŁODZIECKĄ
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 12)
17.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 13)
18.30 INTENCJA ZBIOROWA DO MB
FATIMSKIEJ:
•
W intencji przebłagalno – dziękczynnej w 40 rocznicę ślubu Teresy i
Dariusza z prośbą o Boże błogosł.
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 13)
WTOREK 14 IX – PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny MATYSIAKÓW, wzrost wiary i dar potomstwa dla
rodziny Kosmy i Miłosza
8.00 + Wacława (m) WOJNAROWICZA w rocznicę śmierci
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 13)
17.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 14)
18.30 + Katarzynę w 7 rocz śm, Wojciecha, Teresę, Adama i Barbarę
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 14)
ŚRODA 15 IX – M B BOLESNEJ
6.30 W intencjach S. Nikodemy imieninowa
8.00 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 15)
17.30 + Sabinę i Stanisława DRAPCZYŃSKICH
17.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 15)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
+ Bogusława (m) DĄBRÓWKĘ, +
Stefanię i Jana KAROLKOWSKICH
•
W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 14)
CZWARTEK 16 IX – ŚW. KORNELIUSZA
6.30 + Rodziców: Janinę i Stefana
CZARKOWSKICH
8.00 + Apolonię MARCINIAK
8.00 + Tadeusza KOC w 5 rocz śm i
zm z rodziny KOC i KOSIŃSKICH

17.30 +Jolantę WOJTUSIAK (greg 16)
17.30 + Stefana (m) KUBISIAKA
(greg 16)
18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 15 )
18.30 + Zofię SIEMIENIACKĄ w miesiąc po pogrzebie
PIĄTEK 17 IX
6.30 O nowe powołania do Sióstr
Nazaretanek
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Aleksandry, Julii, Moniki i Tomasza
WASILEWSKICH
17.30 + Stefana (m) KUBISIAKA
(greg 17)
18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 16)
18.30 +Jolantę WOJTUSIAK (greg 17)
SOBOTA 18 IX – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
6.30 + Józefa, Elżbietę i Walerię
TRABSZO
8.00 +Jolantę WOJTUSIAK (greg 18)
17.30 O Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Ks. Stanisława z okazji
imienin – od Żywego Różańca
17.30 + Helenę, Stanisława (m) Aleksandra (m) Eugenię, Władysława,
Wincentego, Marię i Halinę
18.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 18)
18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 17)
NIEDZIELA 19 IX – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 W intencji Sióstr Nowicjuszek
8.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 19)
10.00 ZA PARAFIAN
11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżonków: Adama i
Agnieszki oraz ich córki Klementyny
13.00 +Jolantę WOJTUSIAK (greg 19)
17.00 + Kazimierę SITAREK, Rozalię i
Antoniego SITAREK, Janinę i Kazimierza WIĘCŁAWSKICH
17.00 KŻR
19.00 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 18)
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10.Za tydzień (19 IX) zapraszamy na spotkanie Kół Żywego Różańca
o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. W tym roku planujemy powstanie nowego, wyłącznie męskiego Koła Różańcowego. Gorąco zachęcamy Panów w
każdym wieku do podjęcia tej wspólnej modlitwy. Zapisy w zakrystii i w
kancelarii.
11.Bardzo dziękujemy za materialne wsparcie, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub w postaci internetowych przelewów na rzecz kompleksowego
remontu dachu nad kościołem.
12.Dziękujemy także za przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych z
Covid-19, które obowiązują wewnątrz kościołów.
13.Uroczystość komunijną w naszej Parafii planujemy wstępnie na sobotę,
14 maja 2022 roku. Przez cały wrzesień przyjmujemy zapisy dzieci do grupy
komunijnej. Informację o zestawie dokumentów, które są niezbędne w celu
zgłoszenia dziecka do grupy komunijnej można otrzymać w zakrystii, kancelarii lub u Siostry katechetki.
14.Trwa konkurs dla dzieci związany z „Ziarnem”. Po każdej Mszy o 11.30,
dzieci otrzymują kartkę z tekstem Ewangelii i zadaniem. Wypełniony kupon
przynoszą w kolejną niedzielę i przed Mszą św. dla dzieci umieszczają w koszu przy ambonie. Na koniec przekazujemy drobny upominek wylosowanej
osobie.
15.W najbliższą sobotę (18 IX) będziemy w liturgii wspominać św. Stanisława Kostkę, Patrona Polski, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Tego dnia swoją uroczystość obchodzi także nasz rezydent, Ks. Kanonik Stanisław. Już
dziś składamy Mu gorące życzenia dobrego zdrowia, uśmiechu i szczególnej
opieki swojego Patrona. Msza św. w intencji Solenizanta będzie odprawiona
w sobotę o godz. 17.30.
16.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

