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Prawidło tygodnia:
„Nawrócenie jest zwróceniem się do Boga.
Uświęcenie jest napełnieniem się Bogiem”.
- św. Teresa z Kalkuty

CZYTANIE I
So 3, 14-17
Bóg jest wśród swojego ludu
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała
się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie
słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia,
uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk
radości.
Głośmy z weselem: Bóg jest między
nami.
Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i on stał się moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †

Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych
dokonał! *
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

CZYTANIE II
Flp 4, 4-7
Pan jest blisko
Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan
jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w
Chrystusie Jezusie.

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt
Narodzenia Pańskiego, † spraw, abyśmy przygotowali
swoje serca * i z radością mogli obchodzić
wielką tajemnicę naszego zbawienia. Amen.

EWANGELIA
Łk 3, 10-18
Zapowiedź nowego chrztu
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On
im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma;
a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć
chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». Pytali go
też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na
waszym żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do

wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego
omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Rozważanie
3 Niedziela Adwentu
Radość z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, z pełni czasów rozpoczętych przez Wcielenie / Katechizm p. 1 /, radość z powtórnego przyjścia
Pana na końcu czasów / p. 682 / są źródłem wesela tej Niedzieli. „Pan jest
blisko” woła św. Paweł w II czytaniu. Pan przychodzi w celebracji Narodzenia Pańskiego, przychodzi w każdej Eucharystii.
„Pan jest blisko” / dzisiejsze czytanie /. Ta bliskość przejawia się w
modlitwie. Serce ludzkie śpiewa „oto Bóg jest moim zbawieniem. Pan jest
moją pieśnią” / Iz 12,2 /.
1.Człowiek pragnie zbliżyć do Niego innych. By czerpali wodę „ze zdrojów
Zbawienia” / Iz 12,3 /.
2. Człowiek odkrywa świat dzieł Bożych: „śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy” / Iż 12,5 /.
3. Człowiek pragnie dzielić się z innymi bliskością Boga: „Wznoś okrzyki i
wołaj z radości, bo wielki jest pośród ciebie” / Iz 12,6 /.
Jan Chrzciciel ukazuje drogę do 1. miłości, 2. sprawiedliwości, 3. unikania przemocy.
1. „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma”.
2. „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”.
3. „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie”.
Zdaniem Jana, w świetle Słowa Jezusa człowiek widzi siebie w prawdzie.
1 grudnia w tym roku czytaliśmy we Mszy św. Ewangelię św. Mateusza: „Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł
na górę i tam siedział” / 15,29 /. Czekał. Adwent. Nie zostawia nas samych
na drodze życia, pośród nas żyje i działa. My jako uczniowie mamy przyjąć
postawę czuwających. Idźcie w pokoju Chrystusa - zostali uzdrowieni i nakarmieni. „Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, nie chcę ich puścić zgłodniałych. Bóg, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić.
We wtorek w tym tygodniu Bóg przedstawiony w Ewangelii jako Pasterz.
Szuka owcy, bo się zgubiła. „To pocieszenie rozbrzmiewające w Adwencie
jest adresowane do każdego z nas” / ks. Jarosław Piłat, Adwent 2021, s.
57 /.
W środę 8 grudnia przeżywaliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Punktem decydującym w historii zbawienia jest „Niepokalane Po-

-częcie” - mówi Jan Paweł II. Wybrał Ją od początku, od pierwszej chwili
poczęcia, czyniąc Ją godną macierzyństwa Bożego, do którego w ustalonym
czasie miała być powołana. Uczynił Ją pierwszą spadkobierczynią świętości
swojego Syna. Pierwszą wśród odkupionych. Uczynił Ją Niepokalaną w samej chwili poczęcia. Cały Kościół podziwia dzisiaj tajemnicę Niepokalanego
Poczęcia i raduje się z niej. Jest to dzień szczególny w czasie Adwentu. Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w szczególny sposób przygotowuje nas na
przyjście Jezusa Chrystusa. To Adwentowe święto ma już w sobie coś z radości Bożego Narodzenia. Radość ta związana jest z Maryją jako Bożą Rodzicielką.
W 1854 r. Papież Pius IX ogłosił prawdę o Niepokalanym Poczęciu
jako dogmat wiary katolickiej, „Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie
Boga naszego. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana cała ziemio, cieszcie się i
weselcie, i grajcie” / Ps 98 /. Pan okazał swoje zbawienie w Tej, którą przeznaczył na Matkę Przedwiecznego Syna. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą” / Łk 1,28 /. Bądź pozdrowiona Maryjo! Módl się za nami Święta
Boża Rodzicielko. W ostatnią sobotę 4 grudnia zamiast audycji „Rozmowy
niedokończone” w Radiu Maryja o g. 21.30 była audycja poświęcona Pierwszym Sobotom Miesiąca. Audycję zaczęła śpiewaczka operowa wykonaniem
„Ave Maryja”. Bardzo mi się podobało.
„Sobór Święty umyślnie podaje do wiadomości tę katolicką naukę napominając równocześnie wszystkich synów Kościoła, aby szczerze popierali
kult Błogosławionej Dziewicy, szczególnie liturgiczny, a praktyki i zbożne
ćwiczenia ku Jej czci zalecane w ciągu wieków przez Urząd nauczycielski cenili wysoko i to, co postanowione było w minionych czasach o kulcie obrazów Chrystusa, Błogosławionej Dziewicy i Świętych, pobożnie zachowywali” / Konstytucja Dogmatyczna o Kościele 67 /. Obchodząc ten roczny cykl
misteriów Chrystusa, Kościół Święty ze szczególną miłością oddaje cześć
Najświętszej Matce Bożej Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana
jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W niej Kościół podziwia i wysławia
wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda
to, czym cały pragnie i spodziewa się być” / Konstytucja o liturgii świętej
103 /.
Anioł zaprasza Ją do radości: „Bądź pozdrowiona”. Następnie mówi
do Niej: „Pełna łaski”. To nowe imię Maryi. Wśród wszystkich stworzeń
ludzkich Maryja jako jedyna jest pełna łaski. Pełna łaski to pełna Boga, pełna
świętości. Za przyczyną Ducha Świętego Bóg podejmuje w Maryi dzieło nowego stworzenia. Jest to dzieło bardzo cudowne i niepowtarzalne: Bóg staje
się człowiekiem. Maryja odpowiada: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa. „Pan z Tobą” - być z nami, to znaczy z ludźmi. To
jest imię Boga: Jestem, który jestem”, czyli „jestem dla ciebie”.
Perykopa o Zwiastowaniu mówi o wierze Maryi. Wydarzenie wiary za-

-czyna się z chwilą usłyszenia słowa Bożego. „Przeto wiara rodzi się z tego, co
się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa” / Rz 10,17 /.
Poeta Francuski Loys Masson ur. w 1915 r. pisze w wierszu pt. „Polska
1941”:
Bracia Bóg wyciąga rękę nagą i siną od świateł przepaści ponad modlitwą
waszą.
Jego dłoń zwrócona w stronę świtów kapie z niej pot błękitny na purpurę
Widzi Polskę wolności Polskę z różańcem umarłych przykrytą całunem równin
I Warszawę świętą Pańską z prochem na wargach
kiedy przetrząsa w obliczu nieba popioły swoich męczenników
Najświętsza Panna Częstochowska po trzykroć przebita
szpadą po trzykroć wyjmuje ostrze z ran i zsypują się czarne róże
do stóp szafotów
Bracia ach bracia moi w rowach bracia pod łukami nocy bracia z izb tortur
/ Smak winnic Twoich, 1956, s. 119 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Plan rekolekcji ADWENTOWYCH
w parafii św. Stefana Króla Wyznawcy
WARSZAWA
19 ÷ 21 grudnia 2021
prowadzi misjonarz Ks. Michał Chutkowski
kapłan Archidiecezji Warszawskiej – misjonarz w Kamerunie
NIEDZIELA
19 grudnia 2021
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz.
7.00 – 8.30 – 10.00 – dla dorosłych
11.30 – dla dzieci
13.00 – 17.00 – dla dorosłych
19.00 – dla młodzieży
Spowiedź podczas każdej Mszy św. do chwili rozpoczęcia nauki
18.00 – Nabożeństwo o pokój i pojednanie na świecie
ZAPRASZAMY
Program na poniedziałek i wtorek podamy za tydzień.
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1.Trwa zbiórka produktów żywnościowych o przedłużonym okresie przydatności do spożycia oraz środków higienicznych. Tym, którzy złożyli już swoje
dary na rzecz potrzebujących, składamy serdeczne podziękowania. Tych,
którzy jeszcze się wahają, zachęcamy: przed ołtarzem św. Józefa jest ustawiony kosz, w którym można składać przyniesione dary. Najprawdopodobniej w środę (22 XII) postaramy się zorganizować ich przekazanie osobom
ubogim z naszej Parafii.
2.Przed nami ostatni pełny tydzień z Roratami. Msze św. o Matce Bożej
sprawowane w Adwencie o brzasku dnia odprawiamy codziennie o godz.
6.30. Na specjalne Roraty dla dzieci i młodzieży zapraszamy we wtorki i
piątki na godz. 17.30. Dzieci mogą zbierać adwentowe kupony i jeszcze przed
Świętami swoją obecnością sprawić radość rodzącemu się Jezusowi, a także
otrzymać konkursową nagrodę. Zapraszamy z lampionami!
3.Jutro przypada 13 dzień miesiąca. Nabożeństwo fatimskie rozpocznie się o
godz. 18.00. Msza św. o godz. 18.30 będzie sprawowana w intencji zbiorowej
do Matki Bożej Fatimskiej. Jest to także 13 dzień grudnia, w którym będziemy obchodzić 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Podczas nabożeństwa będziemy polecać Bogu i Jego Fatimskiej Matce szczególnie te polskie rodziny, które tak dotkliwie doświadczyły przemocy i pogardy, represji i
prześladowania, krzywdy i niesprawiedliwości w tych bolesnych dla naszej
Ojczyzny czasach.
4.W przyszłą niedzielę (19 XII) rozpoczniemy parafialne rekolekcje adwentowe, które potrwają do wtorku (21 XII). Poprowadzi je dla nas ks. Michał
Chutkowski, kapłan naszej Archidiecezji, który powraca przez Polskę do
swoich Parafian w Kamerunie, do Essiengbot, gdzie pełni misję proboszcza.
Nauki rekolekcyjne usłyszymy za tydzień na każdej Mszy św. Zachęcamy do
udziału w przedświątecznym, duchowym, wysiłku nawrócenia. W niedzielę
na Mszę św. o godz. 11.30 zapraszamy szczególnie dzieci, na 13.00 – młodych Rodziców ze swoimi pociechami, także mamy w stanie błogosławionym, a na 19.00 – młodzież i studentów. O godz. 18.00 planujemy nabożeństwo o pokój i pojednanie w świecie, oczywiście wszystko w zgodzie z obowiązującymi restrykcjami pandemicznymi. Szczegółowy program pozostałych rekolekcyjnych dni przedstawimy za tydzień.
5.Trwa też akcja specjalna pt. „GROSIKI DLA AFRYKI”. Do szklanego naczynia przy ołtarzu można wrzucać drobne monety, które przekażemy Ks.
Michałowi, naszemu rekolekcjoniście, na rzecz jego podopiecznych w Kamerunie. Zapraszamy do udziału w tym małym dziele, które dla afrykańskich
dzieci może się okazać wielką pomocą!
6.Zapraszamy dziś dzieci z klasy 3A i 3B ze Szkoły Nr 190 na Mszę św. inicjacyjną na godz. 14.30. Za tydzień (19 XII), pomimo rekolekcji, też o godz.
14.30, oczekujemy na dzieci z klasy 3C i 3D z tej samej Szkoły.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 13 XII – Św. Łucji
6.30 W intencjach S. Łucji-imieninowa,

dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł. dla naszej Ojczyzny
6.30 + Eugenię WIECZOREK w 1 rocz
śm, o szczęście wieczne
8.00 W intencji Łucji KLIMOWICZ
8.00 + Barbarę
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 INTENCJA ZBIORWA do MBF:
• + Piotra OLAKA
• O uzdrowienie dla poczętego dziecka
18.30 + Mery WADECKĄ (greg 24)
Wtorek 14 XII–Św. Jana od Krzyża
6.30 +Rudolfa RZEPCZYK w 1 rocz śm
6.30 + S. Stanisławę KUCZYŃSKĄ
8.00 + Apolonię MRCINIAK
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 25)
17.30+Mariannę ROGUSKĄ w 3 roczśm
18.30 + Feliksę i Czesława KOSTANIAKÓW, Andrzeja DYRKACZA i z rodz.
BONDERÓW
18.30 + Barbarę
ŚRODA 15 XII
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
6.30 + Barbarę SOCZEWKĘ
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 26)
8.00 + Barbarę
17.30 + Stanisława (m) NOWICKIEGO w
22 rocz śm
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
•O dobre przygotowanie do śmierci dla
Ireny i bliskich •+ Alicję, Leona, Waldemara, Elżbiety, Hanny, Stefana, Andrzeja,
Kamili i ++ z rodziny • O pomoc boża w
rozwiązaniu trudnych spraw dla Wandy i
Urszuli • + Barbarę MISIEK (po pogrzebie)
CZWARTEK 16 XII
6.30 + Sewerynę CZMUCHOWSKĄ i Zofię UŚPIEŃSKĄ
8.00 Za przyczyną MB Królowej Polski o
niepodległość i suwerenność dla Polski
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 27)
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej

18.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy z okazji 85
rocz urodzin
18.30 + Barbarę
PIĄTEK 17 XII
6.30 O powołania do Zgromadzenia
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 28)
8.00 + Barbarę
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św.
Józefa dla ks. Rafała
18.30 + Romualda SKUTNIKA
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
SOBOTA 18 XII
6.30 + Mery WADECKĄ (greg 29)
8.00 + Tadeusza NOSOWICZA (w 36
rocz śm)
8.00 + Barbarę
17.30 + Mariana FLISOWSKIEGO w
100 rocz urodz
17.30 ++ Teresę, Zofię i Bolesława (m)
SKOCZYLAS oraz + Rozalię, Aleksandra
ZAWIEJSKICH
18.30 + Eugeniusza ŁODZIŃKIEGO w
30 rocz śm oraz zm z rodz. ŁODZIŃSKICH i GRYCZÓW
NIEDZIELA 19 XI – IV NIEDZIELA ADWENTU
REKOLEKCJE ADWENTOWE
7.00 O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Agaty KRAWCZYK
8.30 + Jadwigę BAJKO
10.00 + Mery WADECKĄ (greg 30)
10.00 + Jadwigę MARKOWSKĄ w 13
rocz śm
11.30 + Barbarę Alicję ANDRES w m-c
po pogrzebie
13.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św.
Kazimierza dla Krzysztofa
15.00 W intencji Stanisława – o zdrowie
i potrzebne łaski
17.00 + Andrzeja SOKOLIŃSKIEGO w
miesiąc po śmierci
19.00 O łaskę uzdrowienia w rodzinie
Urszuli, Tadeusza, Jadwigi i Janusza
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7.Kalendarze na nowy rok, kartki świąteczne, sianko, dekoracje i stroiki na
stół wigilijny, świece Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas oraz poświęcone
opłatki wigilijne można nabyć po każdej Mszy św. Świece, które rozprowadzamy z pomocą członków Kół Żywego Różańca, są dostępne obok dużego
konfesjonału z tyłu kościoła, opłatki wigilijne – na lewo od ołtarza, a pozostałe przedmioty w sklepiku obok zakrystii. Dziękujemy za okazywane w ten
sposób wsparcie dla Sióstr, ministrantów oraz dzieł Caritas w naszej Diecezji
i Parafii.
8.O ile sytuacja pandemiczna pozwoli, chcemy rozpocząć wizytę duszpasterską, zwaną popularnie kolędą, wkrótce po Świętach Bożego Narodzenia, ale
w nieco innym trybie. Odwiedzimy tylko te Rodziny i Parafian, którzy wyrażą taką wolę. Przez cały grudzień zbieramy osobiste, telefoniczne czy mailowe zgłoszenia, tak aby na styczeń przygotować i przedstawić plan całej wizyty w domach Parafian. Oczekujemy na zgłoszenia od tych, którzy chcą przyjąć kapłana we własnym domu, uczestniczyć we wspólnej modlitwie oraz
błogosławieństwie. Prosimy o przekazanie tej informacji sąsiadom, którzy z
rożnych powodów rzadziej bywają w kościele.
9.Przed tygodniem obchodziliśmy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W całej Polsce przed kościołami były zbierane ofiary
do puszek na ten cel. W naszej Parafii zebraliśmy w sumie 2100 zł i 55 gr.
Wszystkim uczestniczącym w tej pomocy swoimi materialnymi i duchowymi
ofiarami składamy staropolskie „Bóg zapłać!”
10.Dziękujemy naszym Parafianom i Sympatykom wspierającym swoimi
ofiarami budżet naszej Parafii. Jesteśmy wdzięczni za okazywaną wrażliwość
i ofiarność serc, szczególnie wobec czekających nas wydatków związanych z
zapowiadanym remontem dachu i więźby kościoła. Niech Bóg Was wynagrodzi!
11.W pierwszej dekadzie grudnia pożegnaliśmy w naszej świątyni Zmarłych
Parafian: śp. + Stanisława Rakoczego i + Barbarę Misiek. Polecajmy ich
wspólnie Bożemu miłosierdziu.
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
Msze w niedziele: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00*, 19:00.
Msze w dni powszednie: 06:30, 08:00*, 17:30*, 18:30. [*oprócz wakacji]
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

