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II Niedziela po Bożym Narodzeniu
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Prawidło tygodnia:
„Bóg jest prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”.
- św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

CZYTANIE I
Syr 24, 1-2. 8-12
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta
na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» Przed
wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na
Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Światkalendarzy

ROK 2022

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich
ludzi, którzy w Ciebie wierzą, + napełnij cały świat Twoją
chwałą, * i ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej
prawdy. Amen.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

CZYTANIE II
Ef 1, 3-6. 15-18
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; on
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył
nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas
w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o
miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w
głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście
wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały
Jego dziedzictwa wśród świętych.

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.
EWANGELIA
J 1, 1-18
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie

stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek
posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga
się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy
Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i
prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o
którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy –
łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział;
ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.
Rozważanie
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Wigilia - dzień o niepowtarzalnym nastroju / ks. Bartnicki /. Dzień
naznaczony obecnością Bożą / ks. Proboszcz /. Okres Bożego Narodzenia
kończy się w niedzielę po Objawieniu Pańskim, czyli po 6 stycznia. Na początku było Słowo - Prolog zaczyna się talk samo jak pierwsze zdanie Starego
testamentu. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Chrystus jest nazwany
Słowem, hymn o Słowie, czyli o Chrystusie. Logosem jest Jezus Chrystus pośród nas, który nam mówi o Ojcu. W owym Słowie czyli w Chrystusie, jest
życie i światło, które są niezbędne do ludzkiego bytowania. Takie życie jest
tylko w Bogu. Właśnie Słowo / Chrystus / jest największą mądrością. Gdy
człowiek wchodzi w relację z tą mądrością, staje się prawdziwie mądrym.
Chrystus nazywa siebie światłem świata. Gdzie jest światło tam jest życie.
Chodzi o światło Bożej prawdy. Jezus jest takim światłem, dzięki któremu
człowiek może zobaczyć coś więcej niż do tej pory. Odrzuca się Boga, który
objawia się w stworzeniu, odrzuca się Boga który objawia się przez swoje
Słowo, odrzuca się Boga przychodzącego w ludzkim ciele. Łaska i prawda
uobecniona w przyjściu Syna Bożego na ziemię stanowi kulminacyjny punkt
zbawczej inicjatywy Boga. Słowo w języku greckim oznacza także sens. Jeżeli
człowiek oprze swoją egzystencję o Logos - sens, ład, harmonia, czyli o Chrystusa, będzie miał życie naznaczone sensem, będzie miał życie uporządkowa-

-ne. Człowiek bywa tak zarozumiały, że nie widzi Boga. Bóg albo zagraża
człowiekowi albo go nudzi. Człowiek chce należeć wyłącznie do siebie. A jakie są słowa ucznia - I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca. Mówi czego człowiek doświadczył w spotkaniu z Jezusem. Te słowa są określeniem tego, czym jest wiara - oglądaniem Jego chwały pośród świata. Ten, kto wierzy, widzi / ks. Ormanty /.
„Oto radosne przesłanie Bożego Narodzenia: Boże światło, które napełniło serce Maryi i Józefa i prowadziło pasterzy i mędrców, świeci również
i dla nas. Jakże ważne jest zatem, by dawać radosne świadectwo jedynemu
orędziu zbawienia, Ewangelii życia i światła, nadziei i miłości” / Jan Paweł
II /.
Jan Paweł II zwraca naszą uwagę, że w Maryi wszystko jest skierowane ku Chrystusowi, wszystko zależy od Niego, wszystko jest przeniknięte Jego tajemnicą. „Od czasów apostolskich chrześcijanie oddają się kontemplacji
Jezusa, „Pana chwały” / 1 Kor 2,8 /, a zgłębiając tajemnice Jego osoby, Syna
Bożego i za sprawą Maryi, Syna człowieczego - pojmują zasadniczą rolę Maryi w dziele zbawienia. Później, stopniowo zastanawiając się nad nierozerwalnym związkiem Matki ze zbawczymi wydarzeniami życia, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa, doszli do przyjęcia wobec Niej postawy przepełnionego wzruszeniem podziwu, głębokiego szacunku i uwielbienia pełnego
miłości” / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 83 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Fragment orędzia na 55. Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2022)
„Jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna, (…) który ogłasza
pokój” (Iz 52, 7). Słowa proroka Izajasza wyrażają pocieszenie, westchnienie
ulgi ludu wygnanego, wyczerpanego przemocą i niesprawiedliwością, narażonego na upokorzenie i śmierć. Prorok Baruch zastanawiał się nad tym:
„Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co
schodzą do Otchłani?” (3, 10-11). Dla tych ludzi przybycie zwiastuna pokoju
oznaczało nadzieję na odrodzenie się z gruzów historii, początek świetlanej
przyszłości.
Także dzisiaj droga pokoju, którą św. Paweł VI nazwał nowym imieniem rozwoju integralnego, pozostaje niestety daleko od realnego życia bardzo wielu mężczyzn i kobiet, a tym samym rodziny ludzkiej, która jest obecnie w pełni wzajemnie połączona. Mimo wielu wysiłków zmierzających do
konstruktywnego dialogu między narodami, nasila się ogłuszający zgiełk wojen i konfliktów, postępują choroby o rozmiarach pandemii, pogłębiają się
skutki zmian klimatycznych i degradacji środowiska, pogłębia się tragedia
głodu i pragnienia, a dominuje model gospodarczy oparty na indywiduali-

-zmie, a nie na solidarnym dzieleniu się. Podobnie, jak w czasach starożytnych proroków, tak i dzisiaj nie ustaje wołanie ubogich i ziemi, by błagać o
sprawiedliwość i pokój.
W każdej epoce pokój jest zarówno darem Bożym, jak i owocem
wspólnego zaangażowania. Istnieje bowiem pewna „architektura” pokoju, w
której uczestniczą różne instytucje społeczne, i istnieje „rzemiosło” pokoju,
które angażuje każdego z nas osobiście. Wszyscy mogą współdziałać w budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy od własnego serca, poprzez
relacje w rodzinie, społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między narodami i między państwami.
Chciałbym zaproponować tutaj trzy drogi na rzecz budowania trwałego pokoju. Przede wszystkim dialog międzypokoleniowy, jako podstawa realizacji wspólnych planów. Po drugie, edukacja, jako czynnik wolności, odpowiedzialności i rozwoju. Wreszcie, działania na rzecz pełnej realizacji ludzkiej godności. Są to trzy elementy niezbędne do „powstania ugody społecznej”, bez której każdy projekt pokojowy jest niespójny...
Papież Franciszek
***
Ogłoszenia, 2.01.2021 - 1/2
1.Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 17.00 będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla Sióstr Nazaretanek w ich życiu zakonnym i w podejmowanych
dziełach. Jutro, w poniedziałek (3 I), będziemy się modlić podczas Mszy św.
o godz. 18.30 w intencjach powierzanych Bogu za wstawiennictwem bł. S.
Franciszki Siedliskiej, założycielki całego Zgromadzenia. Intencje można
składać do koszyka przy relikwiach Błogosławionej.
2.Kontynuujemy naszą akcję specjalną „GROSIKI DLA AFRYKI” aż do niedzieli chrztu Pańskiego (9 I). Właśnie tego dnia nasz adwentowy rekolekcjonista, Ks. Michał Chutkowski, zagości ponownie w naszej wspólnocie, aby
odkryć przed nami zwyczajne życie swoich Parafian w Kamerunie. Na rzecz
dzieci z jego parafii w Esssiengbot można wciąż składać drobniaki do szklanej tuby przy plakacie. Dziękujemy za to widoczne (nie tylko symboliczne)
zaangażowanie w troskę o los afrykańskich dzieci i ich duszpasterzy.
3.Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia kolędowe, które napłynęły do tej pory.
O ile Bóg pozwoli, wizytę duszpasterską rozpoczniemy od 10 stycznia. Póki
co prowadzimy zapisy Rodzin i Parafian, którzy wyrażą chęć wspólnej modlitwy z kapłanem w swoim domu. Zgłoszenia można wciąż przekazywać
osobiście, telefonicznie czy mailowo. W ten czwartek (6 I) podamy planowany rozkład kolędy na I. jej tydzień (czyli od 10 do 14 stycznia).
4.Kapłani, zgodnie z zapowiedzią, odwiedzą chorych w najbliższą sobotę
(8 I), o czym sami zainteresowani zostaną odrębnie poinformowani.

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Styczeń 2022
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•O wychowanie do braterstwa.
Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją, uznało ich prawa i
godność wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.
•Za Papieża Franciszka, aby pod natchnieniem Ducha Świętego ukazywał
światu Boga żywego i prawdziwego.
•Za Kościół, aby wiernie wypełniał swoją misję we współczesnym świecie.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•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 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.
•Za osoby, które odeszły od Kościoła, aby przyjęły łaskę nawrócenia i pojednania.
•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 pokojowe zakończenie konfliktu na wschodnich granicach Polski oraz
pokój i pojednanie w Ojczyźnie i na świecie.
•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.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 3 I – NAJŚW.
IMIENIA JEZUS
6.30 Za Prowincję Najśw. Imienia Jezus
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 1)
17.30 + Bartosza BUKOWIANA w 3
rocz śm
18.30 W intencjach powierzonych Bogu
przez wstawiennictwo bł. Marii od PJ
Dobrego Pasterza Franciszki Siedliskiej
18.30 +Stanisławę JAWORSKĄ (greg 3)
WTOREK 4 I
6.30 W intencji Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo Matki Bożej
8.00 W intencji Stowarzyszenia
Obrońców Życia
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 2)
17.30
18.30 Msza św. WYPOMINKOWA –
ROCZNICOWA:
•
+ Barbarę MISIEK w miesiąc po
śmierci
•
Irenę Teresę GUTOWSKĄ
18.30 +Stanisławę JAWORSKĄ (greg 4)
ŚRODA 5 I
6.30
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 3)
17.30 + Zuzannę NIUTON w dniu pogrzebu ( wychowanka Sióstr Nazaretanek)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP
•
O szczęśliwy przebieg operacji i
powrót do zdrowia dla Elżbiety
•
+ Irenę Teresę GUTOWSKĄ
18.30 +Stanisławę JAWORSKĄ (greg 5)
CZWARTEK 6 I – UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.00 W intencjach S. Prowincjalnej
Teofanii – imieninowa
8.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
8.30 +Stanisławę JAWORSKĄ (greg 6)
10.00 +Rodziców, braci, męża i dziadków
11.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
13.00 Dziękczynno – błagalna z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Andrzeja z
okazji 69 rocz urodzin i potrzebne łaski

w rodzinie MOLSKICH i BAZAKÓW
17.00 + Genowefę i Edwarda
NOZDERKA i zm z rodziny
19.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 4)
PIĄTEK 7 I
6.30 + Halinę GŁADYSZ (greg 5)
8.00 O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych dzieci
8.00 + Stanisława (m) JARYSZEK w
14 rocz śm i zm z rodziny
17.30 + Edwarda w 37 rocz śm oraz
za zm z rodz SZCZEŚNIAKÓW
18.30 +Stanisławę Jaworską (greg 7)
18.30 + Janinę i Lucjana (m) GOZDOWSKICH
SOBOTA 8 I
6.30 + Wacława w 32 rocz śm, Mariannę, Tadeusza i ++ z rodziny
6.30 + Halinę GŁADYSZ (greg 6)
8.00 Dziękczynna za koronację Jezusa Chrystusa na Króla Polski
8.00+Stanisławę Jaworską (greg 8)
17.30 + Henryka (m) JAKUBIKA w 12
rocz śm
17.30 + Zdzisława CHMIELEWSKIEGO w 1 rocz śm
18.30 + Stanisława w 23 rocz śm i zm
z rodz. LAUDY
NIEDZIELA 9 I
7.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 7)
8.30+Stanisławę JAWORSKĄ (greg 9)
10.00 W int. Tomka o łaskę powrotu
do zdrowia
11.30 O potrzebne łaski, dary Ducha
Świętego i we wszystkich intencjach
ks. Piotra z okazji urodzin
13.00 W intencji Nowogrodzian
13.00 + Eugeniusza i Leszka SOCHAN
i zm z rodz SOCHANÓW i GRONDZIUKÓW
15.00 MSZA ŚW INICJACYJNA
17.00 Dziękczynna w 50 rocz urodzin
Ireneusza z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata
19.00 + Irenę i Leszka PIONTEK i +
Hannę IWAŃCZYK

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

II Niedziela po Bożym Narodzeniu
2 stycznia 2022
5.W I. wtorek miesiąca (4 I) zapraszamy na Mszę św. wypominkową, tzw.
rocznicową, sprawowaną o godz. 18.30 w intencji naszych Śp. Zmarłych poleconych modlitwie całej wspólnoty parafialnej w tym roku.
6.W ten czwartek (6 I) przypada jedno z kilku tzw. świąt nakazanych – Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. Msze św. odprawimy według normalnego porządku niedzielnego. Po Komunii, podczas każdej
Mszy św., odbędzie się obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy, którą następnie oznaczymy drzwi naszych domów na znak szczególnego przyjęcia
Boga w naszym domu. Z racji Święta kancelaria parafialna w tym dniu nie
będzie czynna, a na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy w czwartek wyjątkowo pomiędzy wieczornymi Mszami św., czyli od
godz. 18.00 do 19.00.
7.Zgodnie z przekazanym planem w przyszłą niedzielę (9 I) zapraszamy dzieci z klas 3A i 3B ze Szkoły Nr 190 im. Orła Białego przygotowujące się do I.
Komunii św. w naszej Parafii na spotkanie inicjacyjne. Początek w kościele o
godz. 14.30. Rodzicom zaś przypominamy, że zamiast styczniowego spotkania formacyjnego w I. czwartek miesiąca (z racji na Święto Trzech Króli) samych Rodziców, jak i każdego katolika, obowiązuje w tym dniu udział we
Mszy św. o dowolnej porze. Zapraszamy!
8.Dziękujemy wszystkim naszym Parafianom, Gościom i Sympatykom, którzy wspierają swoją modlitwą i ofiarami działalność naszej Parafii, Zgromadzenie Sióstr, parafialny Caritas czy niezbędne remonty oraz inne inwestycje. Bóg zapłać!
9.Już w Nowym Roku raz jeszcze życzymy Wam wszystkim, aby pokój i
wszelkie dary Boże odnawiały Wasze widzenie świata i upływającego czasu!
Niech Pan będzie z Wami, niech rozpromieni nad Wami swoje oblicze, niech
w każdym czasie i w każdej sprawie towarzyszy Wam swoją zadziwiającą miłością, łaską i światłem! Wszystkiego Bożego na cały Nowy Rok! Szczęść Boże!!!
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

