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Węgierska moneta ‘5 Pengo’ z 1938 roku

Prawidło tygodnia:
„Nie możemy być spokojni, gdy miliony naszych braci i sióstr żyje nieświadomych Bożej Miłości”.
- św. Jan Paweł II

Święty Stefan Węgierski
969 - 1038
PATRON NASZEJ PARAFII
Wszechmogący Boże, święty Stefan królując na ziemi rozszerzał prawdziwą wiarę, * spraw, aby w niebieskiej chwale był
orędownikiem Twojego Kościoła. Amen.

CZYTANIE I
Jr 31, 7-9
Pan wybawił swój lud
Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój
lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z
krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta
brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia
wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym».
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla
nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

CZYTANIE II
Hbr 5, 1-6
Chrystus kapłanem na wieki
Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on
współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I
ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary
za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest
powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył
sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział
do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym
miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
EWANGELIA
Mk 10, 46b-52
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to
jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade
mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał:
«Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie

go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A
Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu
niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara
cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
Rozważanie
Chrystus Kapłanem na wieki
Skoro Chrystus jest Synem Bożym / II czytanie /, to tym samym jest
najdoskonalszym pośrednikiem między Ojcem a ludźmi. Autor Listu do Hebrajczyków, Św. Paweł dużo miejsca poświęca wysokiej godności Chrystusa.
Chrystus złożył doskonałą ofiarę jako pośrednik. W Ewangelii dzisiejszej widzimy Jezusa, który uwalnia z niewoli kalectwa jednego człowieka. W pierwszym czytaniu widzimy, że nie jeden człowiek, ale cały naród jest przez Boga
wyzwolony. Bóg wyzwala z niewoli wygnania. W drugim czytaniu Bóg pośrednik Jezus Chrystus wyzwala już nie jeden naród, ale wszystkich ludzi,
całą ludzkość z niewoli szatana.
Dzisiaj mówimy raczej - wyznawać Chrystusa, a nie przyznawać się do
Chrystusa. Wyznawać wiarę. Mnie się wydawało zawsze, że ludzie są niewierzący z braku wiedzy, wiadomości religijnych, nie wiedzą kim jest Chrystus,
ale Pan Jezus mówi / Łk 12,9 / o trwałym oporze Jego Łasce, o sprzeciwianiu
się prawdzie, mimo wyraźnych znaków mesjańskich. Św. Szczepan mówi:
„Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu” / Dz 7,51 /. Z czasem już
nie tylko osoby, lecz powstają systemy przeciwne. Chrystus to przewodnik
jak żyć. „Rola przewodnika jest konieczna, gdyż decyduje o bezpieczeństwie,
a niekiedy o życiu. Dzieje się tak w wysokich górach, w labiryntach piramid,
na bagnach i w grotach skalnych. Dzieje się tak na pustyniach oraz w tropikalnych lasach. Przewodnik ma za zadanie doprowadzić do określonego celu
i zapewnić bezpieczeństwo w drodze. Ma on ostrzegać podążających za nim
ludzi przed pojawiającymi się niebezpieczeństwami, a także dostarczyć potrzebnych informacji na temat drogi i celu. Podążający z przewodnikiem musi przestrzegać zasad oraz okazywać posłuszeństwo. Prorok Jeremiasz zapowiada Izraelitom długo oczekiwany powrót z niewoli i określa przewodnika.
To Bóg sam sprowadzi ich do domu” / Program Duszpasterski, Zgromadzeni
na Świętej Wieczerzy, s.159 /. Dnia 15 bm. widziałem w pewnym sklepie stoisko z napisem „Maski”, a jedna maska była podpisana: Rydzyk.
Święty Stefan Król jest patronem naszej parafii. Mamy dobrego patrona w wyznawaniu wiary w Boga. Dobry przykład. Proszę zajrzeć do mojego
„Dziennika Proboszcza” - druga część książki jest poświęcona Świętemu Stefanowi, jak myślał, jak wierzył, jak rządził. Naród Węgierski jest mu wierny

do dnia dzisiejszego. To jest nasz bratni naród. Tydzień temu, 16 października br. oglądałem film w telewizji Republika, w 2012 r. dużo Polaków ze swoimi flagami przechodziło koło Węgrów w Budapeszcie, a ci bili brawo Polakom. Czegoś podobnego nie widziałem w telewizji, żeby jeden naród bił brawa drugiemu narodowi.
Autor Listu do Hebrajczyków dużo miejsca poświęca wysokiej godności Chrystusa. Uznaje Go za kapłana, za arcykapłana doskonałego.
Kapłaństwo jest darem, który zależy całkowicie od inicjatywy Boga, a
więc należy go przyjąć z pokorą. Na moim roku w Seminarium Duchownym
zaczynało studia 73, a skończyło 23. W dzisiejszej ewangelii Jezus pyta niewidomego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus
pochwalił wiarę Bartymeusza. Powiedział, że uzdrowiła go wiara. Uratowała.
Jest nie tylko uzdrowionym ślepcem, lecz nowym uczniem Jezusa, nie tylko
doznał cudu, lecz także duchowego oświecenia w wierze. Tłum przeszkadzał
ślepemu w dotarciu do Jezusa, ale Jezus zatrzymał się i nakazał „Zawołajcie
go”. Jak zwykle. Chrystus ciągle jest na naszych drogach, podejmuje inicjatywę, woła nas i zbawia. Otworzyły mu się nie tylko oczy, ale i serce. Kiedy dokucza nam niepokój serca, dotyka nas niesprawiedliwość, kiedy gubimy się
w emocjach, kiedy nie potrafimy się modlić, doświadczamy pokus, Ślepota.
Trzeba wołać o przejrzenie. Temat dzisiejszej Ewangelii to podążanie za Jezusem. Aby iść za Jezusem trzeba dobrze widzieć. Ale przyjście Jezusa
otwiera nową sytuację. Zaczyna mieć nadzieję ukierunkowaną na Jezusa.
Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, który przyszedł po to, aby zająć się kondycją człowieka. „Wielu nastawało na niego, aby umilkł”… jak dzisiaj. Stać
na poboczu drogi, to znaczy nie dojść jeszcze do prawdy. Zbliżyć się do niej
można przez rozum, natomiast aby ją posiąść, musi być spotkanie z Chrystusem. Wołanie niewidomego jest formą modlitwy.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Różaniec 2021 – Zgromadzeni na świętej wieczerzy (cz. 4/4)
Benedykt XVI:
Długie przebywanie razem w ciszy przed Panem obecnym w swoim sakramencie jest jednym z najbardziej autentycznych doświadczeń naszego bycia
Kościołem, które łączy się komplementarnie ze sprawowaniem Eucharystii,
wspólnym słuchaniem Słowa Bożego, śpiewaniem, przystępowaniem do stołu Chleba Życia. Komunii i kontemplacji nie można oddzielać — łączą się one
ze sobą. Aby komunikować się naprawdę z inną osobą, muszę ją znać, umieć
przebywać blisko niej w milczeniu, słuchać jej, patrzeć na nią z miłością.
Prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń zawsze żyją tą wymianą spojrzeń,
intensywnym milczeniem, wymownym, pełnym szacunku i czci, tak, by spotkanie było przeżywane głęboko, w sposób osobowy, a nie powierzchownie.

Niestety, kiedy brakuje tego wymiaru, także sama komunia sakramentalna
może stać się z naszej strony powierzchownym gestem. Natomiast w prawdziwej komunii, przygotowanej przez dialog modlitwy i życia, możemy powiedzieć do Pana słowa zaufania(…): «Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia
Pana» (Ps 115, 16-17).
(Homilia w uroczystość Bożego Ciała, Bazylika św. Jana na Lateranie, 7
czerwca 2012 r.)
Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie
Dz 1, 3: Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im
przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
Tak jak kiedyś ukazywałeś swym uczniom wiele dowodów na to że zmartwychwstałeś i żyjesz, tak i nas zapewniasz o tym w Eucharystii.
2. Wniebowstąpienie
Dz 1, 10: Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
Tak jak kiedyś na oczach uczniów uniosłeś się do nieba, tak i my możemy w
Eucharystii wpatrywać się w Ciebie.
3. Dar Ducha Świętego
Dz 2, 4: I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Tak jak kiedyś zesłałeś na swoich uczniów Ducha Świętego, tak i nam Go
posyłasz w każdej Eucharystii.
4. Wzięcie do nieba
Łk 8, 21: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i
wypełniają je.
Tak jak kiedyś wziąłeś z duszą i ciałem swoją Matkę do nieba, tak i nas łączysz z sobą w Eucharystii.
5. Korona chwały
1 J 3, 1: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Tak jak ukoronowałeś swą Matkę na Królową nieba i ziemi, tak i nas w Eucharystii czynisz uczestnikami szczęścia wiecznego.
***
Św. Stefan Węgierski - syn księcia węgierskiego Gejzy, urodził się w
Ostrzyhomiu około roku 969. Chrztu świętego udzielił mu w dzieciństwie
wędrowny misjonarz. W roku 995 został bierzmowany przez św. Wojciecha.
Po śmierci Gejzy objął rządy na Węgrzech i gorliwie krzewił wiarę chrześcijańską. W roku 1000 otrzymał od papieża Sylwestra II koronę królewską.
Ufundował 10 diecezji z metropolią w Ostrzyhomiu oraz sławne opactwo
benedyktyńskie w Pannonhalma. Umarł 15 sierpnia 1038 r. w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą nazywał "Wielką Panią Węgier".
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1.Dziś świętujemy uroczystość odpustową naszego Patrona św. Stefana, Króla Wyznawcy, protoplasty wielkiej dynastii królów węgierskich i organizatora zrębów państwa węgierskiego. Podczas Mszy św. o godz. 10.00, będziemy
gościć w naszej Parafii Wspólnotę węgierską z Panią Ambasador Orsolyą
Kovacs na czele, w związku z 65. rocznicą rewolucji węgierskiej, która rozpoczęła się 23 października jako odpowiedź na wydarzenia, które miały
miejsce w Polsce. Uroczystą Mszę św. odpustową w intencji wszystkich Parafian o godz. 13.00 z litanią do naszego Patrona i błogosławieństwem jego
relikwiami odprawi Ojciec Waldemar Borzyszkowski, Proboszcz parafii OO.
Jezuitów pw. 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.Pod obrazem naszego Patrona i jego relikwiami jest ustawiony koszyk, do
którego można składać intencje modlitwy za pośrednictwem św. Stefana,
które zostaną odczytane dzisiaj podczas nabożeństwa różańcowego o godz.
18.00. Prosimy o czytelny zapis i formułowanie intencji.
3.Dzień parafialnego odpustu jest stosowną okazją, by podziękować Wam
wszystkim, Drodzy Parafianie i Szacowni Goście, za Waszą życzliwość, zaangażowanie w rozmaite formy współdziałania z Parafią w liturgii czy grupach
formacyjnych, modlitewnych, charytatywnych, których aktywną obecność
we wspólnocie mogliśmy w pełni unaocznić przy okazji czerwcowej wizytacji. Dziękujemy za Waszą modlitwę i wsparcie, zwłaszcza animatorom grup.
Naszą wdzięczność kierujemy na ręce Przełożonej Generalnej Siostry Angeli
Marie (obecnej dzisiaj z nami) oraz Siostry Prowincjalnej Teofanii za posługiwanie wszystkich Sióstr Nazaretanek, które są bezpośrednio zaangażowane w codzienne prace w Parafii: Siostrom Zakrystiankom, Katechetkom,
Organistce i Kancelistce, także posługującym przy niedzielnych posiłkach
księży. Wasza modlitwa i świadectwo, uśmiech, śpiew czy dekoracje znajdują wielkie uznanie w oczach Parafian i Kapłanów. Także tym ostatnim należą się w dniu dzisiejszym szczególne słowa wdzięczności. Dziękuję osobiście
za klimat współpracy, więzi i życzliwości, jaki tworzy nasza kapłańska
wspólnota. Wszystkim raz jeszcze, duchownym i świeckim, składam z serca
płynące podziękowania! Bóg zapłać!
4.Dzień skupienia Kół Żywego Różańca odbędzie się za miesiąc w Parafii na
Siekierkach (w sobotę, 13 XI). Chcemy podzielić się też radosną wieścią, że
udało się utworzyć kolejne, siódme już Parafialne Koło Różańcowe, tym razem złożone z samych panów, które będzie działać pod patronatem bł. Kard.
Stefana Wyszyńskiego. To nowe Koło rozpocznie swoją regularną, codzienną modlitwę od dnia 1 listopada, o czym jeszcze będzie przypominał jego

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 25 X
6.30 + S. Anette ALLEN
8.00 + Mariannę LIPKA (greg 25)
17.30 + Jana i Rozalię WIDENKA
18.30 + Władysławę PALEŃ (greg 25)
18.30 Przez wstawiennictwo M. Bożej w
intencji Panu Bogu wiadomej
WTOREK 26 X
6.30 + Ewę TRAFANKOWSKĄ
8.00 + Mariannę LIPKA (greg 26)
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Barbary i Zdzisława z okazji 71 rocz urodzin
17.30 + Sabinę i Stanisława DRAPCZYŃSKICH
18.30 + Mariannę i Stanisława STEFANIAKÓW
18.30 + Władysławę PALEŃ (greg 26)
ŚRODA 27 X
6.30 W intencjach S. Sabiny - imieninowa
8.00 + Mariannę LIPKA (greg 27)
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Emilki SMULKO z okazji 10-tych urodzin
17.30 + Jerzego FILIPOWICZA w 6
rocz śm oraz Gabrielę FILIPOWICZ w 8
rocz śm oraz ++ z rodziny
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
•
+ Stanisława BARTOSIKA

PIĄTEK 29 X
6.30 W intencjach S. Wioletty imieninowa
8.00 + Mariannę LIPKA (greg 29)
17.30 + Tadeusza OTRĘBSKIEGO –
imieninowa oraz + Zdzisława KARTASIŃSKIEGO
18.30 + Władysławę PALEŃ (greg 29)
18.30 + Kazimierza STANISŁAWSKIEGO w 27 rocz śm i ++ z rodziny
STANISŁAWSKICH i SOBCZAKÓW
SOBOTA 30 X
6.30 Dziękczynna w 18 rocz urodzin
Weroniki RZEPCZYK z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów i Boże prowadzenie na drogach życia
8.00 + Mariannę LIPKA (greg 30)
8.00 + Władysławę PALEŃ (greg 30)
17.30 + Kazimierza WAJSZCZAKA,
Julię, Jana, Eugeniusza, Wiktorię i
Wawrzyńca GARDYŃSKICH
18.30 + Adelę WIERZCHOŃ w 15 rocz
śm oraz Jana WIERZCHONIA
NIEDZIELA 31 X – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Helenę, Bolesława WALO,
Helenę, Piotra, Zygmunta, Edmunda
OSTRYSZ
8.30 + Teresę JANUSZ i jej Rodziców: Jana i Helenę
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + S. Jolantę CIEŚLAK oraz Ro•
dziców: Genowefę i Mieczysława
18.30 + Władysławę PALEŃ (greg 27)
CZWARTEK 28 X - ŚW. SZYMONA 13.00 + Kazimierza w 28 rocz śm
17.00 + Marię i jej Rodziców oraz KaI JUDY TADEUSZA
rolinę KOPNIAK
6.30 + Mariannę LIPKA (greg 28)
8.00 + Tadeusza OPAŁKĘ i Zbigniewa 19.00 + Krystynę BIENIEK i jej Rodziców
OPAŁKĘ
***
8.00 Przez wstawiennictwo M. Bożej w
Intencje
Mszy
na
listopad i grudzień
intencji P. Bogu wiadomej
br.
oraz
I
półrocze
2022 roku można
17.30 + Władysławę PALEŃ (greg 28)
zamawiać w zakrystii, kancelarii lub
18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
telefonicznie.
18.30 + Mariana SUCHANA
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Zelator, P. Tomasz. Dziękujemy i już dziś zapraszamy na listopadowy dzień
skupienia, także tych, którzy chcą dołączyć do Wspólnoty Żywego Różańca.
5.Msza św. inicjacyjna dla Dziewcząt z klasy 3A Nazaretu i Rodziców
rozpocznie się spotkaniem w kościele o godz. 14.30 – już dzisiaj.
6.Cały Kościół obchodzi dziś niedzielę misyjną. My z racji parafialnego odpustu, zapraszamy dzieci i dorosłych na ostatni tydzień nabożeństw różańcowych w tygodniu misyjnym, które chcemy wspólnie ofiarować w intencji misji i misjonarzy. Tych, którzy nie mogą przyjść do świątyni, zachęcamy do
rodzinnego odmawiania różańca w domu.
7.W najbliższą sobotę (30 X) planujemy kolejną akcję wydawania paczek dla
ubogich i potrzebujących objętych działalnością parafialnej Caritas. Oczekujemy w domu parafialnym w godz. od 10.00 do 11.00.
8.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!
9.Po złożeniu dokumentów w Biurze Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, otrzymaliśmy zapowiadany wstępny kosztorys prac remontowych na
dachu i przy więźbie kościoła. Według wykonanych przez rzeczoznawcę obliczeń, koszt całej inwestycji został wyceniony na 840 tys. zł, według cen aktualnie obowiązujących na rynku. Bez zewnętrznych dotacji nie będzie nas stać
na wykonanie tego zadania. Dziękujemy za wszelkie wsparcie!
10.Przy wejściu do świątyni zamontowaliśmy działające na podczerwień
dwa, bezdotykowe dyspensery. Zgodnie z napisami: ten nad kropielnicą
(przy głównych drzwiach) jest przeznaczony na wodę święconą, zaś ten
umieszczony bliżej bocznych drzwi zawiera płyn do dezynfekcji rąk. Wystarczy podstawić dłoń, by odpowiedni płyn został rozpylony na rękę. Prosimy o
stosowne użycie według potrzeb.
11.W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok, także te misyjne, wydane przez Siostry Nazaretanki posługujące w Ghanie.
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
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(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
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