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Prawidło tygodnia:
„I mnie się trafiają liczne słabości, lecz nigdy się im nie dziwię… To tak słodko czuć się słabą i małą”.
- św. Teresa od Dzieciątka Jezus

CZYTANIE I
Iz 53, 10-11
Cena zbawienia
Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda
swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola
Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się
nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On
sam dźwigać będzie.
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,

aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

CZYTANIE II
Hbr 4, 14-16
Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy
arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i
znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Od dziś do kwietnia 2022 roku
będzie trwała faza diecezjalna Synodu.

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była
zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli
Twojemu majestatowi. Amen.

EWANGELIA
Mk 10, 35-45
Przełożeństwo jest służbą
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu,
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co
chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej
chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im
odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić,
albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu:
«Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie
pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie
do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale
dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to
dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców
narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie

między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie
sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,
lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».
Rozważanie
Służyć
„Kiedy wzrastamy w naszej wiedzy o Bogu, powinniśmy mieć jeszcze większe
pragnienie, aby służyć innym, tak, jak uczył nas tego Chrystus. Naturalną
odpowiedzią na to, że Bóg objawia się nam, jest ukazywanie naszej wiedzy o
Bogu przez nasze życie. Poprzez pogłębienie wiedzy o Jego przeogromnej
miłości i litości wierzący zaczną automatycznie dzielić się darem Bożym poprzez uprzejmość i miłość, jaką okazują innym ludziom. Bóg, który dał nam
wszystko, będzie nadal rozdawał swoje dary poprzez nas, kiedy będziemy Go
jeszcze lepiej poznawać” / Jerry Macgregor - Mary Prys, 1001 Rzeczy, które
warto wiedzieć o Bogu, 2007, s. 279 /.
Chrystus przez swoje uniżenie dał wzór do naśladowania, przez swoją
Modlitwę pociąga do modlitwy / KKK 520 /. Przyjęcie Eucharystii oznacza
postawę adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Św. Paweł Apostoł pisze: „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” / Flp 2,7 /. Jezus przemienił władzę w służbę. Ewangelia przeciwstawia władzy służbę, czyli władzę
sprawowaną dla dobra drugich, nie zaś nad nimi. Władza daje znaczenie, ale
służba daje coś więcej: wiarygodność, czyli szacunek, poważanie, prawdziwy
wpływ na innych. Ewangelia przeciwstawia władzy także brak przemocy,
czyli władzę innego rodzaju, władzę moralną, nie zaś fizyczną / Ks. Stanisław
Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne, cz. II, 2018, s.
638 /. „Chrystus wywyższa człowieka przez swój Krzyż. Człowieka i całe
stworzenie. Świat jest zbawiony w tym Krzyżu. Święto Podwyższenia Krzyża.
Jest to wywyższenie zbawcze: kto wierzy w Ukrzyżowanego ma życie wieczne. W Chrystusie ukrzyżowanym wyraziła się do końca miłość Boga do świata, do człowieka. Krzyż kryje w sobie tajemnicę zbawienia, ponieważ w Krzyżu podwyższona jest Miłość. Liturgia zachęca nas byśmy patrzyli na Krzyż” /
Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 772 /.
Ukrzyżowanie
Rozpoznasz drzewo to kanciaste
po kształcie tym nie nazbyt
zwykłym kiedy rozkłada
dwa konary

także kanciaste gdzie poczęły
bić na trwogę
pulsy ukryte wśród arterii
aż się tunele ciemne ciała
wypełnią mrowiem
tłumu zdjętego nagłym lękiem
/ Jean Cocteau, Ukrzyżowanie w: Smak winnic Twoich 1956, s. 81 /.
Objawienia w Fatimie:
1. 13 maja 1917 r. - Jestem z nieba
2. 13 czerwca 1917 r. - Nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca to droga
powrotu do Boga
3. 13 lipca 1917 r. - prosi o codzienne odmawianie różańca
4. 13 sierpnia 19917 r.
5. 13 września 1917 r.
6. 13 października 1917 r. - po zakończeniu cudu słońca / 70 tys. osób widziało/ dzieci zobaczyły Świętą Rodzinę. Bóg wybrał dzieci. Maryja przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa.
W 1976 r. Kardynał Karol Wojtyła odprawiał Mszę Św. na zakończenie
Światowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii na stadionie, powiedział na wstępie: kładziemy na tym ołtarzu na oczach całego świata nasz głód
wolności. Byłem, słyszałem - miałem dobre miejsce: 3 rząd, 3 miejsce. Na
jednej z konferencji mówił: stoimy w obliczu największej konfrontacji dobra
i zła. Fatima wzywała do wynagradzania. Trzeci Dzień Tygodnia Fatimskiego
rozpoczął się 25 marca 1984 r., kiedy Jan Paweł II poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. W La Salette 19 września 1846 r. Ukazała się Pani Płacząca. Byłem, widziałem pomnik. Mówi się: Światło z Fatimy. Dlatego mówi
się: Lourdes leczy, Fatima nawraca. W Lourdes Maryja mówi - Jestem Niepokalane Poczęcie. Kościół nazwał Ją - Ucieczką grzeszników. 21 listopada
1964 r. Papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Trzy dni po ostatnim
Objawieniu, 16 października 1917 r. Maksymilian Kolbe zakłada Rycerstwo
Niepokalanej.
Moje Niepokalane Serce zwycięży - napisał Papież Benedykt XVI we
wstępie do książki o Objawieniach Fatimskich.
- Świat jest wspaniałym znakiem Boga, kosmos - kto to tak mądrze zaprogramował. Niebiosa głoszą chwałę Boga.
- Człowiek - arcydzieło Boże, 10 bilionów komórek, a oko? Newton był zachwycony budową oka.
- Wnętrze człowieka - głos sumienia. A głos sumienia to jest głos rozumu.
- Objawienie spisane w Piśmie Świętym.
- Najbardziej przemawiającym znakiem istnienia Boga jest Chrystus.
- Objawienia NMP w Fatimie, Lourdes i innych miejscowościach.
Ks. Stanisław Stradomski

Różaniec 2021 – Zgromadzeni na świętej wieczerzy (cz. 3/4)
Benedykt XVI: Adoracja poza Mszą św. przedłuża i umacnia to, co wydarzyło się podczas liturgii, i umożliwia pełne i głębokie przyjęcie Chrystusa.
(…) Chciałbym skorzystać ze sposobności, (…) by gorąco zachęcić pasterzy i
wszystkich wiernych do praktykowania adoracji eucharystycznej. Wyrażam
moje uznanie instytutom życia konsekrowanego, a także stowarzyszeniom i
bractwom, które poświęcają się adoracji w sposób szczególny: przypominają
one wszystkim o centralnym miejscu Chrystusa w życiu każdego z nas i całego Kościoła. Z radością stwierdzam również, że wielu młodych ludzi odkrywa
piękno adoracji, zarówno indywidualnej, jak wspólnotowej. Wzywam kapłanów, by zachęcali do tego grupy młodzieży, a także nad nimi czuwali, aby
adoracja wspólnotowa miała zawsze stosowną i godną formę, przewidującą
odpowiednią ilość czasu na ciszę i na słuchanie słowa Bożego.
(Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 10 czerwca 2007 r.)
Tajemnice bolesne
1. Ogrójec
Łk 22, 43: Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.
W Ogrójcu przed męką, Anioł z nieba umacniał Cię, Panie Jezu. W Eucharystii Ty umacniasz nas, abyśmy się nie trwożyli wobec cierpienia.
2. Biczowanie
Mt 27, 26: Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał
na ukrzyżowanie.
Pozwoliłeś przywiązać się do słupa, aby Cię ubiczowano. W Eucharystii przywiązałeś się do nas, aby wziąć na siebie nasze boleści.
3. Cierniowa korona
Mt 27, 29: Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki
dali Mu trzcinę.
Posadzono Cię na szyderczym tronie i wtłoczono na głowę cierniową koronę.
W Eucharystii narażasz się na opuszczenie i lekceważenie.
4. Dźwiganie krzyża
Mt 27, 31: A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Wziąłeś na swe barki krzyż, by nieść go na Golgotę. W Eucharystii bierzesz
nasze słabości i problemy.
5. Śmierć
Mt 27, 50: A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
Na krzyżu oddałeś swoje życie w ofierze za nas. W Eucharystii nieustannie
wydajesz swoje Ciało i Krew za życie świata.
***
Ogłoszenia, 17.10.2021 - 1/2
1.Wszystkim naszym drogim Gościom i Parafianom przypominamy, że doroczną uroczystość odpustową, przeniesioną z okresu wakacji, będziemy obchodzić już za tydzień – w niedzielę (24 X). Uroczystą Mszę św. odpustową

w intencji wszystkich Parafian o godz. 13.00 z litanią do św. Stefana Króla
Wyznawcy i błogosławieństwem jego relikwiami odprawi Ojciec Waldemar
Borzyszkowski, Proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli i dziekan dekanatu
mokotowskiego. Zachęcamy też do wyjątkowego, duchowego przeżycia całej
uroczystości poprzez możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub
naszych bliskich Zmarłych w dniu parafialnego Święta.
2.Za tydzień, jak przed rokiem, podczas Mszy św. o godz. 10.00, będziemy
też gościć w naszej Parafii Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsolyą
Kovacs na czele, w związku z 55. rocznicą powstania węgierskiego. Już dziś
zapraszamy na te ważne uroczystości i prosimy o modlitwę za oba narody –
polski i węgierski – tak bardzo sobie bliskie, a jednocześnie doświadczane
szczególnymi wydarzeniami, także we współczesnej Europie.
3.Pod obrazem naszego Patrona i jego relikwiami jest ustawiony koszyk, do
którego można składać intencje modlitwy za pośrednictwem św. Stefana,
które zostaną odczytane podczas nabożeństwa różańcowego w dniu odpustu
(24 X) o godz. 18.00. Prosimy o ich czytelny zapis i formułowanie.
4.Dzień skupienia całej Wspólnoty Kół Żywego Różańca w Parafii na Siekierkach odbędzie się za miesiąc (w sobotę 13 XI). Mamy nadzieję, że będziemy
już wtedy w poszerzonym składzie, z nowym, męskim Kołem Różańcowym
pw. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy tym panom, którzy zgłosili
się przed tygodniem. Nowe osoby wciąż są mile widziane, także podczas dnia
skupienia.
5.Dziś kończą się zgłoszenia dzieci z klas III na przygotowanie do
I. Komunii św. Specjalne Msze św. inicjacyjne dla Dzieci i Rodziców odprawiamy w kolejne niedziele. Dziś na g. 14.30 zapraszamy Dzieci i Rodziców z
klasy 3C i 3D ze Szkoły Podstawowej Nr 190. Za tydzień, także na godz.
14.30, zapraszamy dziewczęta z klasy 3A Nazaretu.
6.Wszystkie dzieci, nie tylko te I.-komunijne, zachęcamy do wspólnej, dziecięcej modlitwy różańcowej przez cały październik we wtorki i czwartki o
godz. 17.00. W specjalnym konkursie różańcowym dla dzieci są przewidziane atrakcyjne nagrody.
7.Również dorosłych zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które przez
cały miesiąc odprawiamy o godz. 18.00 (pomiędzy Mszami wieczornymi),
także w niedzielę. Tych, którzy nie mogą przyjść do świątyni, zachęcamy do
wspólnego odmawiania różańca w domu.
8.We wtorek (19 X) zapraszamy na kolejne spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Początek spotkania w domu parafialnym o 19.15.
9.W kościele zostały wyłożone nowe kartki, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok. Bóg zapłać
za ofiary wypominkowe składane przy tej okazji!
10.Dziękujemy za wsparcie finansowe przekazywane na rzecz remontu dachu kościoła, czy bezpośrednio, czy przez Internet. W minionym tygodniu w

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 18 X – ŚW. ŁUKASZA
6.30 O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
8.00 + Mariannę LIPKA (greg 18)
17.30 + Edwarda MAUL w 12 rocz śm
oraz jego rodziców i brata Stanisława,
Stefanię i Jana BRODZIK, Janinę i Józefa WRONÓW i Józefę SABALA
17.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30 + Władysławę PALEŃ (greg 18)
WTOREK 19 X
6.30 + Mariannę LIPKA (greg 19)
8.00 + Piotra ZAWISTOWSKIEGO w
5 rocz śm
17.30 + Władysławę PALEŃ (greg 19)
18.30 W intencji Akcji Katolickiej
18.30 + Stanisławę KOWALCZYK
ŚRODA 20 X – św. Jana Kantego
6.30 W intencji Teresy RZEPCZYK w
dniu urodzin
8.00 + Mariannę LIPKA (greg 20)
8.00 + Zofię, Antoniego, Stefana, Leonarda, Monikę BŁASZKOWSKICH, Karolinę i Tadeusza RUTKIEWICZ
8.00 + Władysławę PALEŃ (greg 20)
17.30 + Irenę ŁUBKOWSKĄ
17.30 + Annę i Tomasza MAŁECKICH,
Irenę COZAŚ oraz Ewę i Piotra
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
•
Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji P. Bogu wiadomej
•
+ Zygmunta GIZIŃSKIEGO w 1
rocz śm
18.30 + Irenę ROGOWSKĄ
CZWARTEK 21 X
6.30 + Mariannę LIPKA (greg 21)
8.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie Bernadety
i Kazimierza
17.30 + Zygmunta BUCHTĘ
18.30 + Eugenię i Kazimierza STYŚ i
zmarłych z rodziny
18.30 + Władysławę PALEŃ (greg 21)
PIĄTEK 22 X – św. Jana Pawła II
6.30 + Mariannę LIPKA (greg 22)
8.00 Przez wstawiennictwo Matki Bo-

żej w intencji Bogu wiadomej
17.30 + Władysławę PALEŃ (greg 22)
18.30 Dziękczynna za pielgrzymkę na
Siekierki z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
pielgrzymów i ich rodzin, Kapłanów
naszej parafii i Sióstr Nazaretanek
18.30 + Natalię ŁĘSKĄ w 23 rocz śm i
zm z rodziny ŁĘSKICH
SOBOTA 23 X
6.30 + Krystynę POPRAWSKĄ
8.00 Przez wstawiennictwo Matki
Bożej w intencji Bogu wiadomej
17.30 + Mariannę LIPKA (greg 23)
17.30 + Władysławę PALEŃ (greg 16)
18.30 + Andrzeja DYRKACZA w 15
rocz śm, Mariannę i Romana DYRKACZÓW oraz Feliksę i Czesława KOSTANIAKÓW i Władysławę NOWAKOWSKĄ
NIEDZIELA 24 X – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA
ODPUST PARAFIALNY
7.00 + Władysławę PALEŃ (greg 24)
8.30 + Mariannę LIPKA (greg 24)
10.00 W intencji Wspólnoty Węgierskiej w Warszawie (z racji wydarzeń
na Węgrzech z 1956 r.) oraz za wszystkich pracowników Ambasady Węgier
10.00 + Wojciecha GRABOWSKIEGO
w 3 rocz śm i Piotra GRABOWSKIEGO w 1 rocz śm
11.30 + Tadeusza JANUSZ, Józefa
SZYMCZAKA, Pawła, Jadwigę, Stanisława KASZUBSKICH i Krystynę MARUSZEWSKĄ
13.00 ZA PARAFIAN – MSZA ŚW.
ODPUSTOWA
13.00 + Janinę i Henrykę KLUSKA
15.00 + Elżbietę GAŁUSZKIEWICZ w
1 rocz śm (najdroższą Mamę, Żonę,
Siostrę i Babcię)
17.00 + Marka SOPIJA w 1 rocz śm
19.00 + Alicje WOJEWÓDZKĄ –
WOJNO ( absolwentkę Gimnazjum
Sióstr Nazaretanek z 1950 r.)
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XXIX Niedziela Zwykła
17 października 2021
Biurze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożyliśmy
pakiet dokumentów niezbędnych do otrzymania zgody na remont i ubieganie się o finansową dotację dla tego przedsięwzięcia. Na dniach ma być sporządzony wstępny kosztorys planowanych prac. Udostępnimy go zaraz po
otrzymaniu.
11.Dziękujemy za przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych z Covid-19,
które obowiązują wewnątrz kościołów.
12.W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok.
13.Przed tygodniem świętowaliśmy niedzielę papieską. W całej Polsce składano ofiary do puszek. W naszej Parafii zebraliśmy 3810 zł i 7 gr, które zostaną przekazane na stypendia dla utalentowanych dzieci i młodzieży z ubogich środowisk. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za złożone ofiary.
14.Dziś w Archikatedrze Warszawskiej rozpoczyna się diecezjalny etap Synodu, który Papież Franciszek zainicjował uroczyście w Rzymie przed tygodniem. Za chwilę zwrócimy się do Boga ze specjalną modlitwą w intencji Synodu, która towarzyszy nam dziś przez cały dzień. Prośmy Pana, aby ta
szczególna synodalna droga Kościoła przyniosła mu spodziewane owoce służące lepszej ewangelizacji współczesnego świata oraz pogłębieniu więzi miłości i komunii pomiędzy wszystkimi, którzy dzisiejszy Kościół tworzą.
Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje, z Tobą jedynie, który nas prowadzisz. Zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi,
którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas
na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Pomóż
nam odnaleźć w Tobie naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia
wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to
wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.
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