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Prawidło tygodnia:
„Kiedy Kościół chrzci, Chrystus chrzci, kiedy Kościół rozgrzesza, Chrystus
rozgrzesza, kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, Chrystus ją sprawuje.
Wszystkie sakramenty są działaniem Chrystusa, działaniem Boga w Chrystusie. Naprawdę trudno mówić o milczeniu Boga. Można tylko mówić o
woli zagłuszania głosu Boga”.
- św. Jan Paweł II

Z naszej parafii do parafii Ks. Michała w
Kamerunie jest 8656 kilometrów

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty podczas chrztu Chrystusa
w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Ten, na którego zstąpił
Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby
Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze trwały w Twojej miłości. Amen.

CZYTANIE I
Iz 40, 1-5. 9-11
Chwała Pana się objawi i zobaczy ją wszelkie ciało
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do
serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za
wszystkie grzechy». Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą
wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem
ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały». Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz
miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię
Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.
Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym
dobrem.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem,
*
i odnawiasz oblicze ziemi.

CZYTANIE II
Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu
Świętym
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i
objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga,

do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z
miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w
duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».
EWANGELIA
Łk 3, 15-16. 21-22
Chrzest Jezusa
Gdy 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». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Rozważanie
Święto Chrztu Pańskiego
Od jutra Okres Zwykły w liturgii / kolor zielony / - tematyka moralna:
jak żyć? Pierwsza Encyklika Jana Pawła II nazywa się „Redemptor hominis”
- Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus. „Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a w szczególności w epoce naszej, aby skierował
wzrok człowieka, aby skierował świadomość i doświadczenie całej ludzkości
w stronę tajemnicy Chrystusa, aby pomagał wszystkim ludziom obcować z
głębią Odkupienia, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez to samo dotykamy
równocześnie najgłębszej głębi człowieka: ludzkich serc, ludzkich sumień,
ludzkich spraw” / Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 1997, s. 25 /.
W dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” / listopad-grudzień 2021 / ksiądz
pyta księdza: dlaczego tak mało się mówi o rodzajach współczesnego pogaństwa?
- Co jest głównym tematem Listu św. Pawła do Rzymian?
- Precyzyjne określenie miejsca religii założonej przez Chrystusa wśród innych religii świata.
- Czy Paweł zajmował się kultami pogańskimi? - Na Areopagu mówił o ołtarzu jaki Grecy wybudowali „Nieznanemu Bogu”.

- Czyli Paweł uważał, że nasz umysł jest zdolny do rozpoznania istnienia Boga?
- Pisze to jasno. Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bogactwo stają się widoczne dla umysłu przez Jego
dzieła.
- Dlaczego dziś, skoro słyszymy, że wszystkie religie są równe - tej prawdy
nie przekazuje się w Kościele?
- Jest to również dowód na odchodzenie od Prawdy Objawionej. Konieczne
jest utwierdzenie słuchających tak, by słowa Ewangelii dotarły do serca i je
kształtowały. Paweł doskonale wie, że tajemnica usprawiedliwienia przez
wiarę była ukryta i została ujawniona dopiero w czasach Jezusa. Paweł pisze,
że jest świadkiem tego. Wie, że jest Apostołem Narodów, czyli Ewangelia z
woli Ojca ma być przekazana każdemu z narodów.
26 grudnia 2021 r. kupiłem obok zakrystii trzy pisma:
„Któż jak Bóg” / dwumiesięcznik /. Miłość podstawą życia - czytam artykuł o ks. Aleksandrze Fedorowiczu, pierwszym proboszczu w Izabelinie. W
młodości słyszałem, że kupił dla parafii pralkę, którą po kolei używały
wszystkie rodziny. Drugi artykuł o św. Pawle, że w modlitwie do Boga Ojca
dziękuje za objawienie o wielkości religii chrześcijańskiej w zestawieniu z
pogańskimi, o wielkości tajemnicy usprawiedliwienia, o tajemnicy miłosierdzia. „Chrześcijanin jest jak rycerz”. Artykuł podaje cnoty kodeksu rycerskiego: 1. Życie w prawdzie. 2. Wiara. 3. Żal za grzechy. 4. Dawanie dowodu pokory. 5. Miłowanie sprawiedliwości. 6. Bycie miłosiernym. 7. Bycie szczerym
i wielkodusznym. 8. Znoszenie prześladowania.
„Różaniec” / miesięcznik /. Czytam: „Zatem Święta Bożego Narodzenia
będą wówczas, jeśli podobnie jak Józef uczynimy miejsce na milczenie; jeśli
podobnie jak Maryja powiemy Bogu „Oto jestem”; jeśli podobnie jak Jezus
będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli tak jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. „Adwentowa droga” - czwórka wyjątkowych
przewodników adwentowych: 1 Tydzień: prorok Izajasz, 2 Tydzień: św. Jan
Chrzciciel, 3 Tydzień: św. Józef, 4 Tydzień: Matka Boża. Jeśli ktoś śpiewa o
Jezusie, to uczy się odwagi wyznawania wiary, mówi Anastazja Filipska w
artykule „Nasza opowieść wigilijna” / s. 14 /.
„Miłujcie się” / dwumiesięcznik / duchowym testamentem Prymasa Tysiąclecia. W maju 1972 r. bł. Kard. Stefan Wyszyński zredagował ABC Społecznej Krucjaty Miłości, drukowane do dziś na okładce każdego numeru
„Miłujcie się” we wszystkich 23 wersjach językowych. Ksiądz Tadeusz Myszczyński TChr / 1914-1992 / zainspirowany ideą Społecznej Krucjaty Miłości
bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, założył w 1975 r. czasopismo „Miłujcie się”.
ABC Krucjaty, w formie nadanej przez Prymasa Tysiąclecia, umieszczone na
tylnej okładce czasopisma trafia do ponad 130 krajów świata, w 23 wersjach
językowych.

ABC
Społecznej Krucjaty Miłości
1.
Szanuj każdego człowieka,
bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy
na drugiego człowieka, twojego brata.
2.
Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim.
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3.
Mów zawsze życzliwie o drugich nie mów źle o bliźnich.
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4.
Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez.
Uspokajaj i okazuj dobroć.
5.
Przebaczaj wszystko - wszystkim.
Nie chowaj w sercu urazy.
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.
Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
Czyń dobrze każdemu, jak byś pragnął,
aby tobie czyniono.
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,
ale co ty jesteś winien innym.
7.
Czynnie współczuj w cierpieniu.
Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8.
Pracuj rzetelnie, bo z owoców
twej pracy korzystają inni,
jak ty korzystasz z pracy drugich.
9.
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim,
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10.
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. / bł. Kard. Stefan Wyszyński /
Ks. Stanisław Stradomski
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1.Dziś obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. W naszej Parafii gościmy ks.
Michała Chutkowskiego, naszego adwentowego rekolekcjonistę, który przed
powrotem do Afryki przybliżył nam codzienne życie swoich Parafian. Raz
jeszcze dziękujemy za wygłoszone w grudniu rekolekcje i za tę dzisiejszą prezentację. Bóg zapłać!
2.Zgodnie z przekazanym planem dzisiaj na Mszę św. inicjacyjną zapraszamy dzieci z klas 3A i 3B ze Szkoły Nr 190 im. Orła Białego przygotowujące
się do I. Komunii św. w naszej Parafii. Początek w kościele o godz. 14.30. W
przyszłą niedzielę na tę samą godzinę zapraszamy dzieci z klasy 3C i 3D ze
Szkoły Nr 190.
3.Dziękujemy za liczne zgłoszenia kolędowe, które napłynęły do tej pory.
Od jutra (10 I) rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Kapłani będą odwiedzać
rodziny od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 21.00. Program kolędy na kolejne dni jest następujący:
•Poniedziałek (10 I) – ul. Sielecka Nr 48 – 50 – 52 – 55 – 57 59/63 –

67/69 oraz [przed godz. 16.00] ul. Stępińska 41A
•Wtorek (11 I) – ul. Podchorążych Nr 6 – 15/19 – 16 – 23A –25A – 27/29
– 35 – 37 – 39 – 41 – 73 – 79
•Środa (12 I) – ul. Iwicka Nr 36 – 36A – 38 – 40 – 42 – 47 – 47A – 47B
– 51 oraz ul. Gagarina Nr 2 – 6 – 10 – 12 – 30A
•Czwartek (13 I) – ul. Hołówki Nr 3 // ul. Stępińska Nr 48/58 i 53 /

/ ul. Nowosielecka Nr 12 – 14A – 16 – 22 oraz
ul. Suligowskiego Nr 3/5 – 9 – 11/15
•Piątek (14 I) – ul. Czerska Nr 21 – 26/28 // ul. Łużycka Nr 2 – 4 – 10

oraz ul. Czerniakowska Nr 95/97 – 103/105 – 107
Szczegółowy plan wizyty można znaleźć również w gazetce parafialnej i na
stronie internetowej Parafii. Prosimy o przygotowanie w domu Biblii, wody
święconej i Krzyża na stole. Wizyta będzie się odbywać w rygorze pandemicznym, czyli bez żadnego poczęstunku. Ofiary składane przy okazji kolędy
będą przeznaczone na pokrycie części kosztów remontu dachu świątyni. Z
góry dziękujemy za obecność w domu, oczekiwanie na przybycie Kapłana,
wspólną modlitwę i rozmowę. W kolejnym tygodniu (od 17 do 21 stycznia)

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 10 I
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 8)
8.00 W intencji Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo Matki Bożej
17.30 +Irenę ROGOWSKĄ w 2 rocz śm
18.30 + Barbarę MISIEK (miesiąc po
pogrzebie)
18.30 + Stanisławę JAWORSKĄ (greg
10)
WTOREK 11 I
6.30 O łaskę uzdrowienia dla Romana
i Boże błog. w rodzinie
8.00 + Wacławę (k) CZESZEJKO
(miesiąc po pogrzebie)
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 9)
17.30 + Danutę KIRKOR w 5 rocz śm
18.30 W intencji dr Ewy MAKOWSKIEJ o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
18.30 + Stanisławę JAWORSKĄ (g 4)
ŚRODA 12 I
6.30 Za dobrodziejów Sióstr Nazaretanek
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 10)
8.00 + Kazimierza (m) ROŻNOWICZA
17.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP
•
+ Stanisława TYCZYŃSKIEGO w
1 rocz śm
•
+ Małgorzatę RENION
•
+ Czesława (m) SUROWCA
18.30 + Stanisławę JAWORSKĄ (g 12)
CZWARTEK 13 I – ŚW. HILAREGO
6.30 + Eugeniusza TWORKOWSKIEGO I Jego zm Rodziców
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 11)
8.00 +Waldemara WASILEWSKIEGO
17.30 + Władysława (m) w 5 rocz śm i
+ Danutę WIDENKA i ++ z rodziny
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO MB
FATIMSKIEJ:
•
+ Hannę i Zdzisława DYLĄGÓW
18.30 + Stanisławę JAWORSKĄ (g 13)

PIĄTEK 14 I
6.30 + Jadwigę i Eugeniusza KIERSNOWSKICH
8.00 + Apolonię MARCINIAK
8.00 W INTENCJI Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo M Bożej
17.30 + Halinę GŁADYSZ (greg 12)
18.30 +Stanisławę JAWORSKĄ (g 14)
18.30 + Halinę CHRÓŚCICKĄ (17
rocz śm) oraz zmarłych z rodz.
CHRÓŚCICKICH
SOBOTA 15 I
6.30 + Leokadię TODORSKĄ w miesiąc po śmierci
8.00 + Halinę GŁADYSZ (greg 13)
8.00 +Stanisławę JAWORSKĄ (g 15)
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Michała z okazji 6
urodzin
17.30 + Wiesława (m) PERGOŁ w 28
rocz śm oraz ++ z rodziny PERGOŁ i
GAWROŃSKICH
18.30 + Mariannę (14 rocz śm) i Jana
SKONIECZNYCH
NIEDZIELA 16 I – 2. NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Antoninę i Wincentego ZAREMBÓW
8.30 + Waldemara DOLECKIEGO (I
rocz śm)
8.30 + Halinę GŁADYSZ (greg 14)
10.00 + Stanisława (m) WILKA w 4
rocz śm
11.30 + Mieczysława KRÓLIKOWSKIEGO (5 rocz śm)
13.00 + Stanisławę JAWORSKĄ (g 16)
15.00 MSZA ŚW INICJACYJNA – +
Elżbietę CHRZANOWSKĄ – 30 dzień
od śmierci
17.00 + Alicję KASPRZAK
19.00 + Zofię, Franciszka, Henryka
oraz Janinę i Andrzeja LATUSEK i zm
z rodzin MURAWSKICH, LIPSKICH,
TYMIŃSKICH, SIENNICKICH i BOGUCKICH
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odwiedzimy mieszkańców ulic Zwierzynieckiej i Czerniakowskiej, a szczegółowy program kolędy podamy za tydzień w ogłoszeniach, w gazetce i na stronie parafialnej.
4.W czwartek (13 I) zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00, a
Msza św. o 18.30 będzie sprawowana w intencji zbiorowej.
5.W związku z pojawiającymi się prośbami chcemy nieco zmodyfikować zasady korzystania z sakramentu pokuty. Kapłan-spowiednik będzie obecny w
konfesjonale (o ile będzie to możliwe) na 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św. (oprócz porannej Mszy św. o godz. 6.3o w dni powszednie). W
uzasadnionych sytuacjach, dla osób słabiej słyszących czy mających trudność z klękaniem, będzie też możliwość spowiedzi w pomieszczeniu obok
zakrystii. Prosimy tylko przekazać spowiednikowi, że istnieje taka potrzeba.
Z powodu pandemii na razie nie możemy normalnie korzystać z odpowiedniego, dużego konfesjonału, który wydaje się lepszym miejscem do celebracji
sakramentu pokuty.
6.W ramach dzielenia się dobrami, którymi Bóg nas obdarza, dziś po każdej
Mszy św., będziemy mogli przekazać swoje ofiary na rzecz szkoły i ośrodka
zdrowia w kameruńskiej Parafii w Essiengbot, gdzie posługuje Ks. Michał.
Zostaliśmy też poproszeni o zbiórkę do puszek na operację mózgu dla małej
Arianki, która potrzebuje leczenia w USA, o czym informują rozwieszone
plakaty. Ta zbiórka odbędzie się za tydzień. Bardzo dziękujemy za wszystkie
ofiary przekazywane tym, którzy oczekują na naszą modlitwę i materialne
wsparcia. Bóg zapłać!
Cel zbiórki ze strony-www.siepomaga.pl/arianka:
Operacja guza mózgu i leczenie pooperacyjne w Children's Hospital w St.
Louis.
7.Woda święcona w buteleczkach jest do pobrania w zakrystii.
8.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
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

