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Prawidło tygodnia:
„Upadając i podnosząc się, nauczyłam się iść pod górę”.
- św. Teresa z Ávila

CZYTANIE I
Ba 5, 1-9
W drodze do nowego Jeruzalem
Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe
szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co
jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności». Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.
Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg
zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z
ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana
lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi
Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.
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.

Wszechmogący i miłosierny Boże, † spraw, aby troski
doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie
z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość
kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia
z Chrystusem. Amen.

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
Flp 1, 4-6. 8-11
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was
wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem
Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się
coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny
tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na
chwałę i cześć Boga.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA
Łk 3, 1-6
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei
i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na
pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka
Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek
zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».
Rozważanie
Druga niedziela Adwentu
W 1979 r. pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce, Msza św. na Placu
Piłsudskiego. Byłem. W 1989 r. beatyfikacja Franciszki Siedliskiej, w dziesięciolecie pontyfikatu. Jan Paweł II powiedział o niej - apostołka godności rodziny. W 2019 r. mamy już 12 Dzień Dziękczynienia, zawsze w pierwszą niedzielę czerwca, obchodzimy, świętujemy 40 rocznicę wyboru Jana Pawła II
na papieża. I co widzimy? Niosą relikwie Bł. Franciszki Siedliskiej, z Placu
Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności. Kardynał Kazimierz Nycz powiedział:
Za obu tych pasterzy dziękujemy w tegorocznym Święcie Dziękczynienia.
Dołączamy też bł. Franciszkę Siedliską. Dla niej, podobnie jak dla Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego rodzina była zawsze sprawą najważniejszą. Zawierzamy Opatrzności Bożej sprawy Kościoła, rodzin i całej Ojczyzny.
W czasie Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w tym roku w Świątyni
Opatrzności ubrałem się do Mszy św., dużo księży przyszło przede mną, zająłem pierwsze wolne miejsce, po chwili patrzę w lewo i widzę, że siedzę pod
obrazem Bł. Franciszki Siedliskiej. Siedziałem trzy i pół godziny, od g. 11.00,
a wyszedłem o g. 14.30. Od czasu do czasu spoglądałem na obraz.
W domu rodzinnym przez wojnę i po wojnie, dokąd byłem w domu, do
szkoły średniej, wisiał na ścianie obraz Świętej Rodziny, na środku ściany, w
kolorze zieleni, Pan Jezus i Matka Boża i Św. Józef. Codziennie patrzyłem na
ten obraz.
Po tym kazaniu, po Mszy św. przyszła do zakrystii parafianka, aby jej
dać sformułowanie Jana Pawła II o Błogosławionej Franciszce Siedliskiej Apostołka godności rodziny. Założy Zgromadzenie Najświętszej Rodziny z
Nazaretu, zajmie się dziećmi i młodzieżą, zajmie się rodziną i jak Jan Chrzciciel będzie wołać: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego - będzie nawoływać do nawrócenia. Oto głos Adwentu 2021 roku - Błogosławio-

na Franciszka Siedliska. Program Duszpasterski w Polsce formułuje temat
dzisiejszej niedzieli: Przez całe życie przygotowujemy się na przyjście Pana.
A temat Programu na cały ten rok brzmi: Posłani w pokoju Chrystusa. Naszym fundamentem jest Chrystus.
Przygotujcie drogę Panu / dzisiejsza Ewangelia /. Poprzez szkolnictwo
katolickie. Mówiłem tydzień temu: czuwać, czyli postępować zgodnie z
Ewangelią. Czuwać - to wiedzieć. Czuwanie zawiera w sobie zdolność rozeznawania. „Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze” / Flp 1,9-10 /.
„Lecz wy starajcie się o większe dary” / 1 Kor 12,31 /. A tym właśnie większym darem jest miłość - pisze Jan Paweł II. „Czuje się pociągnięta do tego,
abyśmy tu miały szkołę; tym bowiem sposobem najlepiej odpowiemy naszemu zadaniu - rozszerzenia wśród innych Królestwa Twojej Miłości. I zdaje
mi się, że to Ty sam, Panie wskazałeś nam tutaj te pracę. Bądź uwielbiony!
I spraw, by spełniły się w nas Twe Boskie zamiary” /Maria od Pana Jezusa
Dobrego Pasterza, Dziennik duchowy 2002, tom 3, s. 307 /. Mamy w Kościele obecnie Rok Rodziny / 19 marca 2021 - 26 czerwca 2022 /.
„Glos wołającego na pustyni: „Przygotujcie drogę Panu”. Tą pustynią
może być serce człowieka. Pustynia pojawia się wtedy, gdy człowiek odrzuca
miłość Boga, wybierając innych idoli. Bóg nie jest chciany przez człowieka.
Ale na pustyni nie ma życia i nie ma nadziei. Ucieczka od prawdziwego życia
jest pustynią - osamotnienie, bezsens, utrata nadziei. „Życie bez nadziei jest
nieprawdą. Nieprawdą Sartra” / Zygmunt Lichniak, Monologi kibica literackiego 1958, s. 194 /. Autor uczył mnie języka polskiego niedaleko stąd, ul.
Naruszewicza na Wierzbnie w 1952/53 /. Co to znaczy: „przygotować drogę
Panu”? To proces usuwania przeszkód - arogancja, pycha chłód i obojętność,
duchowe lenistwo krętactwo, matactwo, złudzenia, pycha, przemoc, chciwość kłamstwo uzależnienie od urody, swojej inteligencji, od siebie. „Każda
dolina niech będzie wypełniona. Drogi kręte niech staną się prostymi”. Pan
przychodzi, więc drogę dla Niego trzeba przygotować. Skoro człowiek ucieka
przed Bogiem, to jak może sam do Niego wrócić. Trzeba człowiekowi pomóc
dostrzec miłość Boga w swoim życiu.
Peter Seewald - „Kiedy znów zacząłem myśleć o Bogu”? 2009 r. Kiedy
zaczął znów myśleć o Bogu? Gdy patrząc na świat który ma 13,7 mld lat,
człowiek ma 10 bilionów komórek, zaczął się zastanawiać, kto to zaprogramował? Są dwie drogi poznania Boga: Świat i Chrystus. 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 prawdę. Mówił Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Więc jest Bóg.
Wierzę w Boga, bo wierzę Jezusowi, który Zmartwychwstał.
Jak dowodzimy Zmartwychwstania? Przez ukazywania się Jezusa po
śmierci.
Ks. Stanisław Stradomski
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1.Przed tygodniem rozpoczęliśmy Adwent i nowy rok liturgiczny pod hasłem
„Posłani w pokoju Chrystusa”. Przed ołtarzem św. Józefa jest ustawiony kosz
przedświątecznej pomocy, w którym można składać produkty żywnościowe o
przedłużonym okresie przydatności do spożycia albo środki higieniczne.
Jeszcze przed Świętami chcemy je przekazać osobom potrzebującym wsparcia. Dziękujemy za każdy dar!
2.Tradycyjne Roraty, czyli Msze św. o Matce Bożej sprawowane w Adwencie
o brzasku, odprawiamy codziennie o godz. 6.30, oprócz tej środy. Na specjalne Roraty dla dzieci i młodzieży zapraszamy we wtorki i piątki na godz.
17.30. Dla dzieci przygotowaliśmy specjalny konkurs z adwentowymi kuponami. Jeszcze przed Świętami dla najwytrwalszych uczniów Matki Bożej biorących udział w konkursie przewidziana jest stosowna nagroda. Na Msze św.
roratnie zapraszamy z adwentowymi lampionami
3.W najbliższą środę (8 XII) przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP, dlatego nie będzie Mszy roratniej. W środę odprawimy też dodatkową
Mszę św. o godz. 12.00, a wieczorem, podczas Mszy św. o 18.30 odbędzie się
obrzęd przyjęcia do Wspólnoty Kół Żywego Różańca nowych jej członków,
m.in. z niedawno utworzonego Koła męskiego p.w. Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy!
4.Trwa akcja specjalna, przeznaczona nie tylko dla dzieci, pt. „GROSIKI
DLA AFRYKI”. Do szklanego naczynia przy ołtarzu można wrzucać drobne
monety, które przekażemy na rzecz katolickiej parafii w Kamerunie. Wiele
wskazuje na to, że Jej proboszcz, ks. Michał, kapłan naszej Archidiecezji, w
drodze powrotnej z Paryża przez Polskę do swoich Parafian w Essiengbot,
przybędzie do nas jeszcze w grudniu, aby opowiedzieć nam o swoich podopiecznych w Afryce. Przekażemy mu wtedy już podliczone grosiki dla Afryki.
Zachęcamy wszystkich do udziału w tym małym dziele, które dla nich może
być wielką pomocą.
5.Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można nabyć w naszej świątyni (tak jak w roku poprzednim) obok dużego konfesjonału z tyłu kościoła.
Dochód z ich sprzedaży zasili zarówno Dzieło Wigilijne Caritas, jak również
parafialną kasę pomocy ubogim. Od dziś są też dostępne poświęcone opłatki
wigilijne, które można nabyć na lewo od ołtarza, w dawnym sklepiku.
6.Zapraszamy dziś dzieci z klasy 3A Nazaretu przygotowujące się do I. Komunii św. na Mszę św. inicjacyjną na godz. 14.30. Za tydzień, też o godz.
14.30, oczekujemy na dzieci z klas 3A i 3B ze Szkoły Nr 190.
7.Tradycyjne spotkanie członków Kół Żywego Różańca rozpocznie się dzisiaj
nie tak jak zapowiadaliśmy w Domu parafialnym, ale od razu w kościele o g.
16.00 – w programie adoracja, konferencja i wspólna modlitwa różańcowa,
a potem Msza o godz. 17.00 według intencji powierzanych przez całą Wspólnotę KŻR.
8.Raz jeszcze zachęcamy do zapisu na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego
dla uczniów klas VIII oraz maturalnych, które w naszym domu parafialnym

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 6 XII – ŚW. MIKOŁAJA
6.30 W intencjach Łucji i jej Rodziny
6.30 + Marię GULBIŃSKĄ
8.00 O Boże błogosławieństwo dla
wszystkich, którzy dzisiaj bronią Ojczyzny i jej granic
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla
syna Jacka
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Mery WADECKĄ (greg 17)
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez przyczynę bł. Marii od PJ Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
WTOREK 7 XII – ŚW. AMBROŻEGO
6.30 W intencjach S. Stelli - imieninowa
6.30 O pomyślne zakończenie trudnej
sprawy sądowej i zgodę w rodzinie
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla
syna Jacka
8.00 +Zbigniewa i Janusza DYMIŃSKICH
17.30 + Mery WADECKĄ (greg 18)
18.30 ROCZNICOWA – za wszystkich
zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła
•
+ Stanisława RAKOCZEGO
•
+ Barbarę Alicję ANDRES
18.30 + Reginę SŁONECKĄ, Alicję FEIFER, Antoniego MELONA i Marka SALOMONA
ŚRODA 8 XII – NIEPOKALANE
POCZĘCIE NMP
6.30 Dziękczynna za łaskę powołania
zakonnego S. Innocencji oraz siłę dla
małżeństw, którym grozi rozbicie
6.30 + Barbarę SOCZEWKĘ
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla
syna Jacka
12.00 Za ŻYWY RÓŻANIEC
12.00 +Kazimierza JANUSZA w rocz śm
17.30 + Mery WADECKĄ (greg 19)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP
•
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mikołaja
•
+ Stanisława RAKOCZEGO (2
tygodnie po śmierci)

18.30 + Jana, Cecylię i Wacława
DRAGAN w 77 rocz śm oraz Bronisławę i Stanisława LASKA
CZWARTEK 9 XII
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
6.30 + Józefę (k) LAZAROWICZ –
tydzień po śmierci
8.00 ++ Zofię, Piotra, Mieczysława,
Mariana, Marię i Jana ZABULSKICH,
Mariannę KREJDYNER, Ryszarda,
Jerzego i Anatola MISIEWICZ
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 20)
17.30 + Alicję i Stanisława SIENKIEWICZÓW
18.30 + Helenę i Bronisława GAJGER
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
PIĄTEK 10 XII
6.30 W intencjach S. Lauretty imieninowa
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 O potrzebne łaski i pełne pojednanie z Bogiem i ludźmi dla Barbary
17.30 + Helenę KORCZAK w 10 rocz
śm oraz Antoniego KORCZAKA
18.30 + Mariana SUCHANA
18.30 + Mery WADECKĄ (greg 21)
SOBOTA 11 XII
6.30 + Mery WADECKĄ (greg 22)
8.00 O pojednanie dla Barbary
17.30 + Anastazję WIELGOSZ w 1
rocz śm oraz Mariana WIELGOSZA w
14 rocz śm
17.30+Teresę NOSOWICZ (2 rocz śm)
18.30 + Ewę PIWORUN (8 rocz śm)
NIEDZIELA 12 XI – III NIEDZIELA ADWENTU
7.00 + Władysławę, Erazma i Eugeniusza WASILEWSKICH oraz Eugeniusza KRZYŻANOWSKIEGO
8.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Andrzeja i jego Rodziny
13.00 + Teresę WIĘCŁAWSKĄ
15.00 + Krystynę LATEK z domu POTOCKĄ
17.00 O pojednanie dla Barbary
19.00 + Mery WADECKĄ (greg 23)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

II Niedziela Adwentu
5 grudnia 2021
chce prowadzić Szkoła „Speak & Spell”. Zajęcia będą się odbywać w niedziele, w dwóch grupach wiekowych. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni
kontakt z Ks. Proboszczem.
9.Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, rozpocznie się po Świętach w nieco
innym trybie. Odwiedzimy tylko te Rodziny i Parafian, którzy wyrażą taką
wolę. Przez cały grudzień będziemy zbierać osobiste, telefoniczne czy mailowe zgłoszenia, tak aby na styczeń przygotować i przedstawić plan całej wizyty w domach Parafian. Oczekujemy na zgłoszenia od tych, którzy liczą na
wizytę kapłana, wspólną modlitwę i błogosławieństwo. Prosimy o przekazanie tej informacji sąsiadom, którzy z rożnych powodów rzadziej bywają w
kościele.
10.W zakrystii można nadal nabyć najnowszą książkę znanego nam autora,
ks. Jarosława Piłata, autora „W cieniu pandemii”. Są to codzienne rozważania przeznaczone na kolejne dni Adwentu, które niewątpliwie ubogacą przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
11.Przed tygodniem gościliśmy przedstawicieli Szkoły „Krok po kroku” dla
dzieci z autyzmem. Dziś przekazujemy ich podziękowania. Na rozbudowę
Szkoły i wsparcie dla Rodzin, które otrzymują darmowe stypendia dla swoich dzieci, zebraliśmy łącznie sumę 4389 zł 60 gr. W imieniu obdarowanych
Dzieci dziękujemy za okazane im serce! Bóg zapłać!
12.Informujemy, że w piątek otrzymaliśmy formalne potwierdzenie od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o przyjęciu naszego
wniosku o dofinansowanie remontu dachu i więźby kościoła św. Stefana.
Pozostaje nam teraz jedynie prosić Boga o łaskę i czekać na rozstrzygnięcie
konkursu przyznającego różnym podmiotom finansowe dotacje na realizację
projektów złożonych w Urzędzie. Mamy nadzieję, że w tym gronie znajdzie
się również nasza Parafia.
13.Dziś przypada Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. W całej Polsce przed kościołami zbierane są ofiary do puszek na
ten cel. Dziś też nastąpi rozstrzygnięcie Wielkiego Konkursu Różańcowego,
w którym będzie uczestniczyć pewien niezwykły gość. Zapraszamy zwłaszcza
dzieci na Mszę św. o g. 11.30!
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

