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Prawidło tygodnia:
„Miłość ma dwie nogi, wyrastają one z miłości Boga i miłości do ludzi. Nie
kuśtykaj, ale biegnij na nich obu do nieba”.
- św. Augustyn

CZYTANIE I
Pwt 6, 2-6
Będziesz miłował Boga z całego serca
Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie,
twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś
się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię
opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan
jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z
całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa,
które ja ci dziś nakazuję».

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.
Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.

W minioną środę (27 X 2021) na terenie naszej parafii, na murze przy
ul. Hołówki, została odsłonięta mozaika przedstawiająca akwarelę
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Poeta". Dekoracja ta powstała
z okazji 100. rocznicy urodzin, oraz z okazji Roku Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Poeta w latach 1936 - 1944 mieszkał w domu przy ul.
Tadeusza Hołówki 3, skąd wyszedł walczyć w Powstaniu Warszawskim.
Poległ 4 sierpnia 1944 r. Zapraszamy do zobaczenia nowego dzieła
i zapoznania się z tablicą informacyjną, która jest tam umieszczona.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni
Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Amen.

Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i
Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi *
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

CZYTANIE II
Hbr 7, 23-28
Nieprzemijające kapłaństwo
Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych,
którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za
nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania
codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To
bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
EWANGELIA
Mk 12, 28b-34
Największe przykazanie
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest:

„Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana,
Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu
uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo
Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko
więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już
nie odważył się Go więcej pytać.
Rozważanie
Największe przykazanie
„Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz,
Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych” / Mk 12,29-31 /. Połączył dwa przykazania w jedno
przykazanie. Uczy, że bliźnim jest każdy człowiek, a nie tylko obywatel tego
samego narodu. Miłości się nie nakazuje, lecz wybiera z radością. Miłość jest
odpowiedzią ludu na wybranie. Ma być wyrażana przez wszystkie władze
człowieka: serce, duszę i umysł. Miłość nie jest pojedynczym aktem, lecz stałą postawą.
Jeżeli chrześcijanin usiłuje być wiernym Bogu, powinien miłować bliźniego. Ta jedność, ta równowaga stanowi najgłębszą innowację przyniesioną
przez Jezusa. „Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził,
jest kłamcą” / 1 J 4,20 /. W języku Apostoła i Ewangelisty Jana słowo
„kłamca” oznacza „niewierzący”. Miarą prawdziwej wiary i niezwykłości
chrześcijaństwa jest umiejętność połączenia dwóch miłości: umiłowania Boga i umiłowania bliźniego. Jeżeli nauczanie Pana Jezusa odnosi się do
wszystkich / Łk 12, 39 /, to ogromna jest odpowiedzialność wszystkich, posłannictwo. Towarzyszą nam błogosławieństwa. To jest nasza godność. Zapalone pochodnie są wyrazem naszego zatroskania, jak np. u bł. Księdza Jerzego Popiełuszki / w liturgii 19 października /. Przez sprawowanie Eucharystii
okazujemy gotowość na spotkanie z Panem. „Głosimy śmierć Twoją Panie
Jezu, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w
chwale”.
Słuchanie Boga to przede wszystkim otworzyć serce na Jego słowo.
Ludzie czasami marzą o znaku z nieba. Znakiem są słowa i czyny Jezusa.

Ktoś nie może zrozumieć Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, że jest Bóg jeden w trzech osobach. Może mój sylogizm mógłby pomóc:
Jeżeli Pan Jezus uważał się za Syna Bożego i udowodnił
to, za kogo się uważał przez cuda, zwłaszcza Zmartwychwstanie, to był Synem Bożym. Jeżeli był Synem Bożym, to mówił
zawsze prawdę. A mówił Ojcze Nasz, który jesteś w niebie.
Więc / wniosek / jest Bóg. Wierzę w Boga, bo wierzę Chrystusowi, który Zmartwychwstał.
Słuchanie to otwieranie się na przyjmowanie. Słucham, aby poznawać,
a poznaję, aby więcej kochać. Słuchać to też poszukiwać. Prawdy. Konsekwencją prawdy, którą człowiek odkrywa i przyjmuje, jest wolność. W prawdzie możliwa jest miłość.
„Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to Boskie źródło służby braciom”. Chrześcijanin wyraża swą miłość do Jezusa przez dar z siebie złożony
bliźniemu / Jan Paweł II /. Przykładem jest Bł. Kardynał Stefan Wyszyński,
który w dniu naszych święceń mówił: głoście Królestwo Boże z miłością. Niezwykła troska Chrystusa o człowieka / Ewangelia w ostatni poniedziałek:
Chrystus uzdrawia w szabat kobietę pochyloną 18 lat, Łk 13, 10 /. Rzeczą
niezwykle ważną jest umieć dostrzegać potrzeby bliźniego. Trzeba ciągle się
tego uczyć. Bóg nas pierwszy umiłował. Eucharystia - sakrament miłości,
jaki Jezus czyni z samego siebie, objawiając nam miłość nieskończoną wobec
każdego człowieka. „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” / dzisiejsza
Ewangelia /. Zatem, co nas zbliża do królestwa Bożego, a co od niego oddala.
„Homilista może zaproponować słuchaczom słowa Bożego refleksję na temat
przykazań jako wezwanie do miłości / KKK 2083 /” - Program duszpasterski
Kościoła w Polsce na rok 2020/2021, s. 161 /.
Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II: Dla zbudowania pokoju niezbędna
jest zdecydowana wola poszanowania innych ludzi i narodów oraz ich godności, jak też wytrwałe praktykowanie braterstwa. A przeto pokój jest także
owocem miłości, która wychodzi poza granice tego, co może wyświadczać
sama sprawiedliwość. Pokój zaś ziemski, który powstaje z miłości bliźniego,
jest figurą i skutkiem pokoju Chrystusowego, spływającego od Boga Ojca.
Dekalog wolności i miłości – IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991. Wizyta pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. 1 czerwca 1991 r. około godz. 11.15 na wojskowym lotnisku
Koszalin-Zegrze Pomorskie wylądował samolot z Rzymu, wiozący na pokładzie Jana Pawła II. Tak rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieska w wolnej Polsce. Jej tematem były Przykazania.
Ks. Stanisław Stradomski

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Listopad 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.
•Ewangelizacyjna: Aby każda ochrzczona osoba angażowała się w ewangelizację, będąc otwartym na misje świadkiem Ewangelii.
•Za Papieża, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, aby wytrwale siali ziarno
Słowa Bożego, ufając w jego owocność, a ich życie było świadectwem wiary,
miłości i nadziei dla ludzi, do których zostali posłani.
•Za Kościół, aby z nowym zapałem głosił prawdę o zbawieniu człowieka w
Chrystusie.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•Za wszystkich zmarłych, aby zostali przyjęci do wiecznego domu, gdzie
Chrystus przygotował im miejsce.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie
wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych
w żałobie i smutku.
•O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•Za zatwardziałych grzeszników i niewierzących, aby modlitwa wspólnoty
Kościoła wyjednała im łaskę wiary, skruchę i żal za grzechy.
•Za osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z
młodym pokoleniem.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu
pełnym miłości.
•O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla
polityków i przywódców państw.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc
na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
•O pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie.
•O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

Ogłoszenia, 31.10.2021 - 1/2
1.Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w uroczystościach odpustowych ku czci naszego Patrona św. Stefana, Króla Wyznawcy, protoplasty
wielkiej dynastii królów węgierskich i organizatora zrębów państwa węgierskiego, którym przewodniczył Dziekan dekanatu mokotowskiego Ksiądz
Waldemar Borzyszkowski SJ.
2.W poniedziałek (1 XI) Msze św. odprawimy według normalnego porządku
niedzielnego. Na godz. 18.00 zapraszamy jutro (1 XI) na nabożeństwo wypominkowe ze specjalną procesję pokutną z pięcioma stacjami. Będziemy
modlić się szczególnie za wszystkie osoby powierzone naszej modlitewnej
pamięci w wypominkach jednorazowych.
3.We wtorek, w Dzień Zaduszny (2 XI) zapraszamy na dodatkową Mszę św.
o godz. 9.00 połączoną z procesją za Zmarłych do trzech stacji. Tego dnia
odprawimy też pierwszą z 12 Mszy św. tzw. rocznicowych, za Zmarłych, którzy zostali nam poleceni w modlitwie wstawienniczej w tej postaci. Podczas
kolejnych dwunastu pierwszych wtorków miesiąca będziemy prosić o ich
zbawienie podczas Mszy św. żałobnej sprawowanej o godz. 18.30.
4.Od 2 do 8 listopada, codziennie o godz. 18.00 zapraszamy na specjalną
modlitwę wypominkową połączoną z różańcem, zaś wypominki roczne będą
odczytywane tak jak do tej pory, w każdą niedzielę o 9.30.
5.Podobnie jak w roku ubiegłym, z racji na trwającą pandemię Penitencjaria
Apostolska w Rzymie wydała specjalny dekret, który przedłuża możliwość
uzyskania odpustu za Zmarłych z ośmiu dni Oktawy Wszystkich Świętych
na cały listopad. Według tego dekretu możliwe jest uzyskanie odpustu pod
zwykłymi warunkami oraz za pobożne nawiedzenie cmentarza (uwaga! także duchowe) i modlitwę za Zmarłych. Ten odpust można ofiarować tylko za
Zmarłych aż do końca listopada 2021 roku.
6.W czwartek (4 XI) młodzież naszego dekanatu wraz z Ks. Piotrem
(dekanalnym duszpasterzem młodzieży) oraz katechetami uda się do Archikatedry Warszawskiej na specjalne spotkanie poprzedzające tegoroczne Dni
Młodzieży. Wspólna modlitwa do bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i zwiedzanie katedry rozpoczną się o godz. 18.00. Dojazd na miejsce będzie indywidualny. Spotkanie całej grupy przed katedrą 0 godz. 17.50.
7.W przyszłą niedzielę (7 XI) na Mszy św. dla dzieci o godz. 11.30 nastąpi
rozstrzygnięcie Konkursu Różańcowego. Prosimy o przyniesienie planszy
konkursowych. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.
8.W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź w I. piątek (5 XI) od godziny 16.30. Msza św. I.-piątkowa dla wszystkich dzieci,
szczególnie dla tych, które w czerwcu przystąpiły do I. Komunii św., o godz.
17.30.
9.W I. sobotę (6 XI) Msza św. w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 1 XI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.30 + Marię PŁODZIK w 1 rocz śm
10.00 + Teofila RUMIEŃCZYKA w 21
rocz śm
11.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie Beaty i
Jacka oraz za ich córki: Gabrysię i Różę
13.00 + Włodzimierza STEFANIAKA
17.00 + Jerzego JĘDRACHOWICZA w 7
rocz śm
18.00 PROCESJA ŻAŁOBNA + WYPOMINKI
19.00 + Roberta WECZERKA (6 rocz
śm)
WTOREK 2 XI- WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH
6.30 Za zmarłych z rodzin Sióstr Nazaretanek
8.00 W int. Panu Bogu wiadomej
8.00 W int. Jana (z okazji 60 urodzin)
o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski
9.00 + Alicja KIRKOR – KOWALSKA
w 16 rocz śm
17.30 + Antoniego – Pawła FLANKA i
Marię BARASIŃSKĄ
18.00 Różaniec + WYPOMINKI
18.30 ROCZNICOWA – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła
ŚRODA 3 XI
6.30+ Paulinę TOKARSKĄ w 1 rocz śm
6.30 + Michaelę DOBIJA w 1 rocz śm
8.00 Za przyczyną św. Michała Archanioła w intencji naszej OJCZYZNY
17.30 + Marię i Stanisława RÓŻALSKICH oraz Katarzynę, Wojciecha, Teresę, Józefa i Janinę
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP
•
Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców wspierających naszą Parafię
CZWARTEK 4 XI – ŚW. KAROLA
BOROMEUSZA
6.30 W intencjach S. Karoli - imieninowa

8.00 + Marię i Franciszka JAWORSKICH
17.30 + Karola i Janinę LIWIŃSKICH i ++ z rodziny LIWIŃSKICH
18.30 + Mariannę i Mieczysława SYKUŁA (11 rocz śm), Marię i Wawrzyńca RUT, Marię, Władysława i Antoniego SYKUŁA
18.30 W intencji P. Bogu wiadomej
PIĄTEK 5 XI
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 Rezerwacja –szkoła Montessori
17.30 + Mieczysława PALMOWSKIEGO (36 rocz śm)
18.30 + Anielę, Albinę, Rafała, Marię,
Izabelę i Karola SUSZCZYŃSKICH
SOBOTA 6 XI
6.30 O Boże błogosławieństwo dla
Sióstr: S. Edyty, S. Angeliki, S. Ancilli,
S. Anny Marii, S. Karoli
8.00 W int wynagradzającej za zniewagi i bluźnierstwa skierowane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
17.30 + Mieczysława MIJASA 30 dnia
po pogrzebie
17.30
18.30
NIEDZIELA 7 XI – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00+Wandę i Eugeniusza OSTRYSZ
8.30 + Rodziców: Ziemowita i Felicję oraz Kazimierza, Antoniego i męża
Przemysława i ++ z rodziny
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Krzysztofa WALEROWICZA
w m-c po śmierci
13.00 + Edwarda, Stanisławę, Stanisława ŻÓRAWSKICH, Władysława
POLITOWSKIEGO, Leopolda DOMAŃSKIEGO, Krzysztofa SIEŃSKIEGO, Janinę, Władysława, Włodzimierza SZAŁASÓW
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
19.00 + Leszka DZIEŻYCA ( 2 rocz
śm) oraz zm z rodz. DZIEŻYCÓW i
BOJKÓW
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Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz
po niej zapraszamy na I.-sobotni różaniec z rozważaniami.
10.W I. sobotę (6 XI) kapłani udadzą się też z comiesięczną posługą sakramentalną do chorych. Początek wizyty od godz. 10.00.
11.Kancelaria parafialna nie będzie czynna z Dzień Zaduszny (2 XI) ani w I.
sobotę (6 XI), a w piątek zapraszamy tylko przed południem.
12.Dzień skupienia Kół Żywego Różańca odbędzie się w sobotę (13 XI) w Parafii na Siekierkach. Od jutra rozpoczyna swoją regularną modlitwę nowe,
siódme, męskie Koło Różańcowe pod patronatem Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Chcemy też zaproponować wszystkim, nie tylko członkom Kół Żywego Różańca, wspólne odmawianie różańca w kościele. W każdą środę, po
ostatniej Mszy św. wieczornej, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu trwającego do godz. 20.00, będziemy wspólnie odmawiać jedną część
różańca. Zapraszamy już w najbliższą środę (3 XI). A za tydzień, w niedzielę
(7 XI) spotkanie w Domu parafialnym o godz. 16.00 i Msza św. dla całej
Wspólnoty KŻR o godz. 17.00.
13.W kościele są wyłożone kartki, na których możemy jeszcze zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok. Bóg zapłać
za ofiary wypominkowe składane przy tej okazji!
14.Przy wejściu do świątyni zamontowaliśmy dwa działające na podczerwień
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. Nie dotykajamy urządzeń –
oba działają bezdotykowo.
15.W zakrystii są do nabycia kalendarze na przyszły 2022 rok, także te misyjne, wydane przez Siostry Nazaretanki posługujące w Ghanie.
16.Jest jeszcze sporo wolnych intencji mszalnych w listopadzie. Zainteresowanych prosimy o kontakt w zakrystii lub w kancelarii (także telefonicznie).
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

