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Prawidło tygodnia:
„To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust
żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia”.
- św. Ambroży

Już za tydzień (12 września 2021 o 12.00) beatyfikacja
Kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej (transmisja w TVP).
Znamy dni, kiedy będziemy wspominać błogosławionych w liturgii:

CZYTANIE I
Iz 35, 4-7a
Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić». Wtedy
przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na
pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze,
spragniony kraj w krynice wód.
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę
swego.
Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.

Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

CZYTANIE II
Jk 2, 1-5
Bóg wybrał ubogich
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie
człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i
powiecie: «Ty usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie:
«Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic
między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia
moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA
Mk 7, 31-37
Uzdrowienie głuchoniemego
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i
prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły
się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym

gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».
Rozważanie
Stefan Kardynał Wyszyński
„Duch pracy ludzkiej” / Czarnym drukiem tytuły rozdziałów - spis
treści. Jasnym drukiem są to podtytuły. Wydanie 4, 1991 r. /
Obraz pracy Boga:
Zanim wejdziemy do świątyni pracy, trzeba się jej przyjrzeć z różnych stron.
Czy można mówić o „pracy” Boga? Mówił o niej Syn Boży: Ojciec mój działa
aż do tej chwili i Ja też działam / J 5,17 /. Bóg jest początkiem wszelkiego
działania, wszelkiego ruchu, pracy.
Pochwała pracy Boga:
„Rozpinasz niebo jak namiot” / Ps 104 /. Wszystkie dzieła Boże są dokładne,
doskonałe.
Boże prawo pracy:
Chrystus pracownik.
W Chrystusowej szkole pracy.
Kościół a praca.
Praca potrzebą natury ludzkiej.
Praca udoskonala człowieka i dzieło.
Praca obowiązkiem społecznym.
Praca posługą społeczną.
Praca tworzy dobro powszechne.
Użycie owoców pracy.
Praca wiedzie do własności.
Miłość u podstaw pracy i własności.
Duch przyjaźni w pracy.
Boża pracownia.
Ziemia woła o pracę ludzką.
Człowiek ma nadal uczłowieczać ziemię.
Praca ludzka współpracą z Bogiem.
Jesteśmy bowiem pomocnikami Bożymi.
Praca miłością ku Stwórcy świata.
Praca jest miłością ku Stwórcy Wszechrzeczy.
W pracy swej człowiek staje się przyjacielem Boga.
Zbawcze zadanie pracy.
Módl się pracą
Modlitwa czy praca?

Modlitwa w pracy jest koniecznością
Modlitwa w pracy jest radością
Nadprzyrodzona organizacja pracy
Modlitwa przebiegu pracy
Modlitwa trudu pracy
W pocie oblicza
Tajemnica radości i męki w pracy
Bunt przeciwko bratu w pracy
Nadzieja chrześcijańska w trudzie
Tajemnica odkupienia pracy
Uszlachetniający trud pracy
Praca narzędziem wybawienia
Życie wewnętrzne a nadmiar pracy codziennej
Życie wewnętrzne jest podstawą życia zewnętrznego
Od życia wewnętrznego zależy cały owoc naszej pracy zewnętrznej
Praca czynna nie może być zwolnieniem od życia wewnętrznego
Znaczenie wartości nabytych w pracy wewnętrznej dla życia społecznego
Wiara a praca
Miłość i pokora w pracy
Życie wewnętrzne uspołecznia naszego ducha
Roztropność i polot w pracy
Cierpliwość w pracy
Rola cierpliwości w pracy
Cnota nieskwapliwości w pracy ludzkiej
Długotrwałe dążenie do odległego dobra
Wytrwałość i stałość w pracy
Sumienność i pilność w pracy
Cichość w pracy
Wprowadzać ład przez pracę
Cichość warunkiem owocnej pracy
Współpraca
Duch współpracy
Czas pracy i odpoczynek
Brzemię dnia pracy
Odpoczynek świąteczny w pracy
Bóg błogosławił dniowi siódmemu i poświęcił go
Radość w pracy
W pracy tkwi radość czysto przyrodzona
W pracy ludzkiej istnieją ponadto radości Boże, nadprzyrodzone.
ks. Stanisław Stradomski
***

Kronika - rok 1999

Pod hasłem „W Tobie są wszystkie me źródła” odbędzie się w dniach 5-12
września br. 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie. Kongres rozpocznie się 5 września Mszą świętą na Placu Bohaterów
w centrum Budapesztu. Będzie ona połączona z Pierwszą Komunią i rozpoczęciem roku szkolnego dla katolickich ośrodków oświatowych. W kolejnych
dniach do 10 września Kongres przeniesie się do hali Hungexpo. W programie przewidziano prelekcje, świadectwa, katechezy, dyskusje panelowe i wydarzenia kulturalne. 11 września rozpocznie się dwudniowy kulminacyjny
etap Kongresu Eucharystycznego. Kard. Péter Erdő odprawi Mszę św; na
Placu Kossutha, a następnie poprowadzi procesję eucharystyczną do Placu
Bohaterów. Tam następnego dnia odbędzie się celebracja wieńcząca Kongres
Eucharystyczny z udziałem papieża Franciszka.
***
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1.Już za tydzień będziemy mogli uczestniczyć w epokowym wydarzeniu.
Niedaleko, w świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie, odbędzie się
uroczystość beatyfikacji dwojga naszych Rodaków: Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej,
franciszkanki, założycielki Zakładu dla Osób Ociemniałych w Laskach. 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.Ciekawą formą przygotowania do samej beatyfikacji jest Nowenna, którą
odprawiamy codziennie aż do soboty zaraz po Mszy św. wieczornej o godz.
17.30. Zachęcamy do udziału!
3.Z okazji 100-ej rocznicy powstania w Irlandii pierwszej wspólnoty
„Legionu Maryi”, dziś (05 IX), podczas Mszy św. transmitowanej przez radio
z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie o godz. 9.00, okolicznościową homilię wygłosił Opiekun tej wspólnoty w ramach Konferencji Episkopatu Polski - Ks. Biskup Roman Marcinkowski. Przedstawiciele Legionu Maryi z naszej Parafii zachęcają do udziału w swoich spotkaniach.
4.Po wakacyjnej przerwie działalność wznawiają także inne grupy. Grupa
Rodzin ma swoje spotkania w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej
(ok. 19.15) w Domu parafialnym. I. spotkanie już jutro. Zapraszamy!
5.W środę (08 IX) przypada święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej). Msze św. odbędą się według normalnego porządku.
6.Cała wspólnota Kół Żywego Różańca zbierze się we wrześniu dopiero w
III. Niedzielę miesiąca (19 IX). Początek spotkania o godz. 16.00, tym razem
najpierw 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.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 6 IX
6.30 + Józefa LAZAROWICZA
8.00 ++ Mariannę i Władysława i ++ z
rodziny KRZYŻAKÓW i WIRKUSÓW
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 5)
17.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 6)
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez wstawiennictwo bł. Marii od PJ
Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 6)
WTOREK 7 IX
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 6)
17.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 7)
18.30 ROCZNICOWA – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 7)
ŚRODA 8 IX – NARODZENIE
NMP
6.30 + Sebastiana GAJASZKA
8.00 + Tadeusza KALKĘ w 10 rocz śm
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 7)
17.30 +Stefana KUBISIAKA (greg 8)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
Dziękczynna w 84 rocznicę urodzin dla Marii KRASZEWSKIEJ z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej na dalsze lata
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 8)
CZWARTEK 9 IX
6.30 + Fernandę (k) FONTANESI
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 9)
17.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 9)

18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 8 )
18.30 + Danutę JĘDRZEJCZYK w 3
rocz śm
PIĄTEK 10 IX
6.30 + Gertrudę BARTECZKO
8.00 +Jolantę WOJTUSIAK (greg 10)
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 9)
17.30 + Stefana (m) KUBISIAKA
(greg 10)
18.30 + Sylwię SALAMON w 1 rocz
śm
18.30 W intencji Katarzyny i Łukasza
z okazji 10 rocznicy ślubu
SOBOTA 11 IX
6.30 + Edwarda (m) LIZONIA
8.00 + Wincentego CYMERMANA w
37 rocz śm i ++ z rodz. CYMERMANÓW
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 10)
17.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg
11)
18.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 11)
18.30 Dziękczynna w 90 rocz urodzin
Józefa z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
NIEDZIELA 12 IX – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za Siostry Prowincji Najświętszego Imienia Maryi
8.30 + Stefana (m) KUBISIAKA
(greg 12)
10.00 rezerwacja
11.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg
12)
13.00 + Danutę i Władysława RĄCZKOWSKICH oraz ++ z rodzin
17.00 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 11)
19.00 + Janinę i Jana LITAROWICZ
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7.Dysponujemy już nową Księgą intencji. Terminy Mszy św. na pierwsze
półrocze przyszłego roku można rezerwować osobiście lub telefonicznie (z
godzinach pracy kancelarii).
8.Bardzo dziękujemy za materialne wsparcie, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub w postaci internetowych przelewów na rzecz kompleksowego
remontu dachu nad kościołem. W najbliższym czasie spodziewamy się zakończenia prac nad wnioskiem o dofinansowanie tego projektu, który chcemy złożyć w biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Raz jeszcze dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na ten cel.
9.Dziękujemy też za przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych
z Covid-19, które obowiązują wewnątrz kościołów.
10.Po okresie wakacyjnej przerwy powróciliśmy też do publikacji niedzielnej Gazetki parafialnej. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy przyczyniają się do
regularnego wydawania kolejnych numerów naszego lokalnego pisma.
11.Uroczystość komunijną w naszej Parafii planujemy wstępnie na sobotę,
14 maja 2022 roku. Przez cały wrzesień przyjmujemy zapisy dzieci do grupy
komunijnej. Prosimy o zapoznanie się z zestawem dokumentów, które są
niezbędne w celu zgłoszenia dziecka do grupy komunijnej. Ich wykaz można
znaleźć na stronie internetowej Parafii.
12.Zgodnie z wolą naszego Ordynariusza, Księdza Kard. Kazimierza Nycza, dziś zbieramy ofiary do puszek na pomoc dla uchodźców z Afganistanu
przebywających w Polsce. Okażmy im nasze serce w miarę naszych nawet
skromnych możliwości. Modlitwa i ofiara nigdy przecież nie jest zbyteczna.
13.Witamy ponownie w rodzimej Parafii wszystkich, którzy tworzą nasz
ośrodek duszpasterski – drogich Parafian, jak również szanownych Gości i
wiernych Sympatyków. Dziękując Bogu za szczęśliwe i bezpieczne wakacje
podejmujmy nasze codzienne obowiązki w duchu troski o nasze Rodziny,
grupy, Szkoły Sióstr Nazaretanek i całą parafialną wspólnotę. Szczęść Boże!

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

