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Prawidło tygodnia:
„Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z
wielką miłością”.
- św. Matka Teresa z Kalkuty

Msza Święta Rocznicowa
za zmarłych polecanych modlitwom w Parafii św. Stefana

w I wtorki miesiąca 2021/2022
2021

5 kwietnia - godz. 18.30

2 listopada - godz. 18.30

3 maja - godz. 19.00

7 grudnia - godz. 18.30

7 czerwca - godz. 18.30

2022

5 lipca - godz. 18.30

4 stycznia - godz. 18.30

2 sierpnia - godz. 18.30

1 lutego - godz. 18.30

6 września - godz. 18.30

1 marca - godz. 18.30

4 października - godz. 18.30

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie
wszelkie przeciwności, † abyśmy wolni od niebezpieczeństw
duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Amen.

CZYTANIE I
1 Krl 17, 10-16
Uboga wdowa karmi Eliasza
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta,
pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi,
proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby
jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» Na to odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa –
tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka
kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę.
Zjemy to, a potem pomrzemy». Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się! Idź,
zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w
którym Pan spuści deszcz na ziemię». Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie
wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan
wypowiedział przez Eliasza.
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
Hbr 9, 24-28
Jedyna ofiara Chrystusa
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za
nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż
w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A
tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech
przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem
zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych,
którzy Go oczekują.

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

EWANGELIA
Mk 12, 38-44
Wdowi grosz
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku,
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają
domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam
wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».
Rozważanie
Co człowiek ma w sercu?
„Można powiedzieć, że dziesięcioro przykazań zawiera w streszczeniu
całe sumienie ludzkości” mówi Jan Paweł II w kazaniu na dzisiejszą niedzielę. Zbierajmy, zapamiętajmy sformułowania niezwykłe, bo sumienie to
głos rozumu. Nie może być głosem rozumu, to, co mi się wydaje, bo jakie to
jest źródło rozumu? Bo mogę się pomylić. Spotkanie z Bogiem odbywa się w
sercu otwartym na Boga. Bywa, że człowiek nie daje Chrystusowi jakiejś części swojego życia, swojej aktywności i siebie samego. Zawsze istnieje coś, co
zatrzymuje dla siebie. Wdowa dzisiejszej ewangelii przez to, co uczyniła, stała się wzorem hojności, miłości i ufności w Bogu. W małym pieniążku było
wszystko tej osoby. Te drobne pieniążki ofiarowane z serca i z całkowitym
wyrzeczeniem są znakiem miłości. W ostateczności człowiek składa ofiarę z
siebie samego. Ewangelista przedstawia dwa typy zachowań. Modlitwa - gest
adoracji Boga albo staje się gestem pustym albo jest gestem miłości.
„Kładziemy na tym ołtarzu na oczach całego świata nasz głód wolności” - mówił w 1976 r. Kardynał Karol Wojtyła w Filadelfii na początku
Mszy św. na zakończenie Światowego Kongresu Eucharystycznego, a na mieście były plakaty z monstrancją, a promienie to problemy świata: Eucharystia, a wolność, a głód, a sprawiedliwość, a pokój itd.
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” - pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, pierwsza Msza św. w Warszawie
w 1979 roku. Szedłem po tym kazaniu tanecznym krokiem w sutannie na
ulicach Warszawy. 2 listopada br. w 96 rocznicę powstania Grobu nieznanego żołnierza, na tym samym Placu, polityk nazwał to przemówienie najważniejszym przemówieniem w historii Polski, a o Placu tym powiedział: stoimy

w miejscu świętym.
„Ojcze Nasz to nasza najważniejsza modlitwa” mówi Jan Paweł II.
Zna wiele modlitw, a o tej pisze w ten sposób.
„Kto się spowiada - rzeźbi siebie” - pisze Jan Paweł II.
Jezus chce przyciągnąć uwagę swoich uczniów dlatego wyjaśnienie zachowania ubogiej wdowy zaczyna uroczyście, mówi: zaprawdę powiadam wam.
Taki zwrot zapowiada ważne stwierdzenie. Jezus skupia się na tym, co człowiek ma w sercu. Wnętrze człowieka mówi o tym, czy to, co czyni na zewnątrz, jest wielkie czy małe, dobre czy złe. Jezus jest wzruszony kobietą.
Dała z serca, nie z tego co jej zbywało.
„Chrześcijanin wyraża swą miłość do Jezusa przez dar z siebie
złożony bliźniemu” - tak komentował Jan Paweł II tydzień temu temat
„Największe przykazanie”.
„Nie lękajcie się” - pierwsze przemówienie po wyborze. Nie lękajcie się
Boga, który jest Absolutem. Mówcie do Niego wraz ze mną: „Ojcze nasz”.
Chrystus jest sakramentem niewidzialnego Boga. Sakrament oznacza obecność. Bóg jest z nami. Czy można lepiej powiedzieć? Wyjaśnić? Nie.
Veritatis splendor - blask prawdy - Encyklika Jana Pawła II wydana 6
sierpnia 1993 r. Później wyciąłem z gazety początek artykułu: „Na spotkanie, Encykliki Jana Pawła II, Zdjęcie Papieża, Veritatis splendor, Szczęście…” Był to format większego zdjęcia, więc włożyłem w stojącą ramkę koloru złotego, którą otrzymałem od kogoś i postawiłem na biurku.
„Wśród ludzi dorosłych wielkim jest ten człowiek, który chce się
zawsze czegoś nauczyć” - Jan Paweł II, motto w naszej Gazetce Parafialnej 10 października br.
„Nie możemy być spokojni, gdy miliony naszych braci i sióstr żyje
nieświadomych Bożej Miłości” - Jan Paweł II, motto w naszej Gazecie
parafialnej 24 października br.
„Eucharystia jest bowiem w pełnym tego słowa znaczeniu sakramentem miłości, pojmowanej jako dar z siebie” - Jan Paweł II w
książce pt. - „I wy bądźcie radośni” 2005, s. 25. „Nauczanie Jana Pawła II to
niewyczerpana kopalnia diamentów. Niniejsza książka zawiera te najpiękniej wyszlifowane - wspaniałe brylanty” / od wydawcy /.
„U początków naszej wiary znajduje się spotkanie, jedyne w swoim rodzaju, które oznaczało odsłonięcie tajemnicy przez wieki
ukrytej, teraz jednak objawionej. „Spodobało się Bogu w swej dobroci i
mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki
której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca. Jest
zatem konieczne, aby rozum wierzącego zdobył naturalną, prawdziwą i uporządkowaną wiedzę o rzeczywistości stworzonej, o świecie i o człowieku, która jest także przedmiotem Bożego Objawienia” / j. w. /.
Ks. Stanisław Stradomski

Kronika - rok 1999
Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi)
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku
braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali
kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
***
Ogłoszenia, 7.11.2021 - 1/2
1.Dziś z racji I. niedzieli miesiąca zapraszamy na krótką adorację Najśw. Sakramentu zaraz po Mszy św. o godz. 10.00. Dziś również odbędzie się spotkanie Kół Żywego Różańca w Domu parafialnym o godz. 16.00 i Msza św.
dla całej Wspólnoty o godz. 17.00.
2.Jeszcze dziś i jutro zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo różańcowe
połączone z nowymi wypominkami. Będziemy modlić się szczególnie za
wszystkie osoby powierzone naszej modlitewnej pamięci w nowych wypominkach jednorazowych oraz rocznicowych.
3.W poniedziałek (8 XI) o godz. 18.30 odprawimy Mszę św. według intencji
powierzanych błog. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, S. Franciszce
Siedliskiej. Intencje można składać do koszyka przed ołtarzem z relikwiami
Błog. Założycielki Sióstr Nazaretanek.
4.W najbliższy czwartek przypada Narodowe Święto Niepodległości
i kolejna (103.) rocznica jej odzyskania przez naszą Ojczyznę. 11 XI odprawimy jedną dodatkową Mszę św. o godz. 10.00 w intencji wszystkich
obrońców Ojczyzny, zwłaszcza tych, którzy oddali życie dla ratowania wolności i suwerenności Polski i Polaków. W czwartek (11 XI) kancelaria parafialna będzie nieczynna.
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 Uroczystości Wszystkich Świętych na cały listopad. Według tego dekretu możliwe jest uzyskanie
odpustu zupełnego lub cząstkowego pod zwykłymi warunkami (czyli odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, stan łaski uświęcającej
albo spowiedź, przyjęcie Komunii św., dowolna modlitwa według intencji
Ojca św. oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet
powszedniego) oraz za pobożne (nawet tylko duchowe) nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za Zmarłych. Ten odpust można ofiarować tylko za Zmarłych aż do końca listopada br.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 8 XI
6.30 + Gertrudę, Jana i Henryka
NIEMCZYKÓW
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Janusza, Krzysztofa, Stanisławę (k), Apolonię i Stefana MROKOWSKICH
17.30 + Jana WIEJACZA (23 rocz śm),
o pokój duszy
18.30 W intencjach powierzonych Bogu
przez wstawiennictwo Bł. Marii od PJ
Dobrego Pasterza, Franciszki Siedliskiej
18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
WTOREK 9 XI – ROCZNICA POWIĘCEBIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6.30 + Emmę, Franciszka, Norberta i
Józefa KOZA
8.00 ++ z rodz. PIETRZAKÓW, KARWATÓW oraz za + S. Zdzisławę
i S. Dominikę
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Mieczysława (m) MARTINA w
15 rocz śm
18.30 + Jadwigę SAMBOR w 7 rocz śm
oraz + Antoniego
ŚRODA 10 XI – ŚW. LEONA
WIELKIEGO
6.30 O Boże błogosławieństwo w rodzinie Doroty i Damiana GLOMB
8.00 + Eugenię i Franciszka LINKOWSKICH
17.30 + czlonków Legionu Maryi
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
• O Boże błog. dla Ireny i Haliny
CZWARTEK 11 XI - ŚW. MARCINA
Z TOURS
6.30 Za naszą Ojczyznę
8.00 O wieczną radość dla tych, którzy czynem, modlitwą i ofiarą z życia
przyczynili się do odzyskania w 1918r.
niepodległości przez Polskę
8.00 + Mariannę WÓJCIK w 34 rocz
śm i ++ z Rodziny
10.00 103 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
17.30 +Kazimierza KOŚCIUKA w rocz
śm

18.30 W intencji do dyspozycji Trójcy
Świętej przez Niepokalaną za całą naszą Ojczyznę
PIĄTEK 12 XI – SW. JOZAFATA
6.30 + Piotra, Rudolfa i Jana RZEPCZYKÓW
8.00 + Witolda BOJCZUKA pół roku
po śmierci
17.30 ++ z Rodziny
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
SOBOTA 13 XI
6.30 W int. S. Angeliki o Boże błogosławieństwo
8.00 O łaskę duchowego i fizycznego
uzdrowienia dla Małgorzaty
8.00 O zdrowie i siły w cierpieniu dla
Anety, Kacpra, Emilii i Karola
17.30 Intencja zbiorowa do MBF:
•
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MB
Fatimskiej dla Renaty MARTYNIUK
18.30 + Agnieszkę – Katarzynę CICHOWLAZ w 4 rocz śm oraz + Elżbietę CEGIEŁKĘ
NIEDZIELA 14 XI – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 W intencjach S. Damaris - imieninowa
8.30 + Apolonię MARCINIAK
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 Dziękczynna z okazji 14-tych
urodzin Marysi BIAŁEK z prośbą o
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
niej i jej rodziny
11.30 + Janinę PIEKARSKĄ w 9 rocz
śm
13.00 + Halinę i Stefana MANCZARSKICH, zm z rodz. MANCZARSKICH i
MAJEWSKICH, Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO oraz Bożenę i Ryszarda KOMOROWSKICH
17.00 + Stefana WOŹNIAKA w 70
rocz śm
19.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Gertrudy, Zofii i ich
rodzin
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6.Z racji na decyzję, podjętą przez władze oświatowe, o przejściu wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 190 na zdalne nauczanie informujemy,
że zapowiadane na kolejne niedziele listopada Msze św. inicjacyjne o godz.
15.00 zostają odwołane, także dla grupy nazaretańskiej. O postanowieniach
dotyczących kolejnych miesięcy będziemy informować poprzez ogłoszenia i
mailowo.
7.Z tego samego powodu przesuwamy na później rozstrzygnięcie Wielkiego
Konkursu Różańcowego. Przewidziane nagrody chcemy wręczyć dzieciom
osobiście, kiedy sytuacja zdrowotna powróci już do normy.
8.W najbliższą sobotę (13 XI), w Parafii na Siekierkach, odbędzie się zapowiadany Dzień skupienia Kół Żywego Różańca. Formuła tego spotkania jest
otwarta, każdy może wziąć w nim udział. Początek, już na miejscu, jest przewidziany na godz. 11.00. Dojazd indywidualny. W programie będzie Eucharystia, konferencja, wspólny różaniec, czas na posiłek i okazja do poznania
historii Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży prowadzonego
przez Ojców Pijarów.
9.Również w sobotę (13 XI) zapraszamy na nabożeństwo fatimskie na
godz. 18.00.
10.Mamy nadzieję, że jednym z owoców beatyfikacji ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję, będzie wspólne odmawianie
części różańca w każdą środę, po ostatniej Mszy św. wieczornej, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, które będzie trwać do godz. 20.00.
Zapraszamy wszystkich w kolejne środy!
11.Można jeszcze zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do modlitwy wypominkowej na ten rok. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji!
12.W zakrystii są do nabycia kalendarze na Rok Pański 2022.
13.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

