św. Stefana Króla
w Warszawie
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Prawidło tygodnia:
„Czym zatem są bogactwa, skoro, im bardziej się powiększają, tym mniej
zaspokajają sytość i tym bardziej zapalają pragnienie”?
- św. Augustyn

CZYTANIE I
Jr 17, 5-8
Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w
ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do
dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera
miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż,
który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do
drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi;
nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku
posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców».
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Szczęśliwy człowiek,
który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą
wodą, *

które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

CZYTANIE II
1 Kor 15, 12. 16-20
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary
Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą
niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli
tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od
wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.

Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, †
daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski *
stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Amen.

EWANGELIA
Łk 6, 17. 20-26
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem
oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich
uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy
królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie

będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać
się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was
wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą
z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo
wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę
waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».
Rozważanie
Szósta Niedziela Zwykła
Co nam daje wiara?
1. Pozwala nam poznać Boży majestat
2. Powoduje w nas uczucie wdzięczności
3. Czyni nas cierpliwymi w przeciwnościach
4. Prowadzi nas do właściwego używania rzeczy stworzonych
5. Pozwala nam uświadomić sobie naszą godność / Św. Tomasz z Akwinu,
Wykład pacierza 1987, s. 19 /.
Błogosławieni, którzy umieją poprzestać na małym / ks. Tadeusz Olszański CM, Głosząc Ewangelię Królestwa 1995, s. 270 /. Błogosławieni, którzy nie idą na ostentację konsumpcyjną / Prof. Andrzej Święcicki na wykładzie /. Błogosławieństwa odnoszą się do tych, którzy są wierni nauce Jezusa.
Wierni żyją w ten sposób, że nauka Boża jest głoszona ich życiem / Ks. Wł.
Biedrzycki MSF, Ewangelia na każdy dzień, s. 303 /. Duchowy wzrost i rozwój człowieka zależą od jego własnych decyzji i wyborów, zależy od wolności
woli, od stanu świadomości, od poglądu na świat, od skali wartości, którymi
się kieruje w życiu i postępowaniu. Co to znaczy uwierzyć w Chrystusa? Co
to znaczy uwierzyć w Zmartwychwstanie? To znaczy:
1. Położyć ufność w Panu
2. Upodobać sobie w Prawie Pańskim
Liturgia dzisiejszej niedzieli wzywa nas do pokładania naszej nadziei
tylko w Bogu. Antyfona na wejście przypomina nam, że tylko w Nim możemy znaleźć pomoc i ochronę. Liturgia słowa ukazuje nam, że prawdziwe
szczęście możemy otrzymać tylko na drodze całkowitego zaufania Bogu.
Prawdziwą nadzieję dają nam Chrystusowe błogosławieństwa, które zapowiadają wieczne szczęście - KKK 18820 / Program duszpasterski Kościoła w
Polsce na rok 2021/2022, s. 101 /.

Dokonywanie wyboru może w sposób zasadniczy wpłynąć na nasze losy.
Chodzi tutaj o wybór takich życiowych postaw, w sferze ducha, które zapewnią człowiekowi błogosławieństwo Boże, czyli prawdziwe szczęście. Właściwy
wybór zapewni błogosławieństwo. Właściwy wybór umocni nadzieję.
Tak jak ubogi w sensie materialnym potrzebuje chleba, tak ubogi w
sensie ewangelicznym potrzebuje Boga.
Ubóstwo, o którym mówi Biblia, nie wskazuje jedynie na pewną sytuację ekonomiczno-społeczną, ale na dyspozycję wewnętrzną i postawę duchową. Ubogi w sensie biblijnym to nie tylko ten, który nie posiada dóbr materialnych. Ubogi jest także ten, który nie ma żadnego znaczenia czy wpływu w
społeczeństwie, czy też w jakiejś mniejszej wspólnocie. Ale mimo całej swojej
nędzy jest on przedziwnie wewnętrznie scalony, jest całkowicie oddany Bogu, któremu bezgranicznie ufa. Jest to człowiek pokorny, głębokiej wiary i
wierny Bogu. On liczy tylko na Pana, któremu powierzył siebie i cały swój
los.
„W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy Odkupienia. „Wierniej” iść za Chrystusem i naśladować Go,
„wyraźniej” ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być „głębiej” obecnym w
sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą „węższą”
drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz „dają wspaniałe i zaszczytne
świadectwo, że świat nie może przemieniać się i ofiarować Bogu bez ducha
ewangelicznych błogosławieństw” / Katechizm 932 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Namaszczenie - sakrament uzdrowienia

Wielu błędnie myśli, że sakrament chorych przeznaczony jest dla
umierających. Jak widzą, że ksiądz idzie z olejami, wołają: „O! A kto tam
umiera?”. Tymczasem jest to sakrament, który ma uzdrowić człowieka.
Podstawą biblijną dla sakramentu chorych jest List św. Jakuba. Czytamy tam: „Jest ktoś chory między wami, niech wezwie kapłanów Kościoła.
Niech się nad nim modlą i namaszczą go olejem w imię Pana. Modlitwa płynąca z wiary zbawi chorego. Podniesie go Pan, a gdyby był w grzechach, będą
mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Konstytucja apostolska Sacram unctionem
infirmorum Pawła VI ustaliła, że sakramentu namaszczenia udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem, wymawiając jeden raz następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.

Te słowa wskazują, że działanie łaski Bożej jest tutaj podwójne. Uzdrawia człowieka duchowo, ale również, jeżeli jest taka wola Boga, fizycznie. Do
namaszczenia używa się tzw. oleju chorych, który błogosławiony jest przez
biskupa podczas uroczystej Mszy Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek w
katedrze.
Sakrament chorych powinien być poprzedzony sakramentem pokuty.
Zakładamy, że przyjmując namaszczenie człowiek jest w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli nie jest, powinien przystąpić najpierw do spowiedzi. Chyba, że
jest nieprzytomny. Wtedy namaszczenie gładzi grzechy, oczywiście pod warunkiem, że chory miał pragnienie wyspowiadania się przed zapadnięciem w
nieświadomość. Po przyjęciu namaszczenia chorych, udzielana jest Komunia
św. Taka kolejność przyjmowania sakramentów: pokuta, namaszczenie chorych, Eucharystia, jest najbardziej logiczna. Jeżeli jest realne niebezpieczeństwo śmierci, bo np. wydarzyła się jakaś katastrofa, to nie udziela się namaszczenia chorych, ale Komunii św. w formie wiatyku. Sakrament chorych
jest bowiem przeznaczony, jak sama nazwa wskazuje, dla chorych. Jeżeli
ktoś nie jest chory, to ten sakrament nie jest dla niego. Można go też udzielać osobom w podeszłym wieku, których stan zdrowia jest pogorszony nie
chorobą, ale wiekiem.
Sytuacje, kiedy sakrament chorych przyjmują nie tylko chorzy, ale i
starsi, zdarzają się szczególnie podczas tzw. zbiorowych namaszczeń, odbywających się w parafiach przy okazji np. dni chorego. Ta praktyka nie
wszystkim kapłanom się podoba, ponieważ skłania do przyjęcia sakramentu
chorych osoby, które wcale nie są chore ani stare. Rzeczywiście mogą się
zdarzyć takie sytuacje, że ktoś przyjmie sakrament chorych „na wszelki wypadek”. Ale uważam, że organizowanie zbiorowych namaszczeń to dobra
praktyka. Ten sakrament należy, jak się da, celebrować we wspólnocie.
Oczywiście można sakrament chorych przyjmować wielokrotnie, nawet w tej
samej chorobie, jeżeli stan się pogorszy. Nie ma więc limitu, ale trzeba uważać też w drugą stronę i nie przesadzać. Ten sakrament to nie jest jak np.
lekarstwo na katar.
Jednak przypadki przesadzania z częstotliwością przyjmowania sakramentu chorych nie zdarzają się często. Znacznie częściej ludzie nie doceniają
tego sakramentu i nie chcą przyjmować. - Jeszcze nie umieram - mówią. Co
wtedy robić? - Bardzo ważna jest tu rola osób towarzyszących choremu. To,
jak mówią i co mówią o sakramencie chorych. Jeżeli będą miały właściwe
podejście do tego sakramentu, mogą przekonać chorego do jego przyjęcia.
Rola rodziny chorego jest ogromna. Ważne jest, żeby rodzina umiała wytłumaczyć choremu, jeżeli jeszcze tego nie rozumie, sens przyjmowania sakramentu chorych. Wtedy księdzu jest już łatwiej.
Wszyscy, którzy pragną przyjąć sakrament chorych powinni się do
tego dobrze przygotować. W szpitalach za przygotowanie to odpowiada ro-

-dzina i oczywiście kapelan. W przypadku osób samotnych, w domach, nieocenioną rolę odgrywają życzliwi sąsiedzi, którzy zainteresują się konkretną
osobą, dadzą znać do parafii, że potrzebna jest wizyta księdza.
Przed wizytą kapłana trzeba przygotować stolik z krzyżem, zapaloną
świecę, wodę święconą, ręczniczek i szklankę z wodą. Ale przede wszystkim
ważne jest, aby domownicy i osoby towarzyszące modliły się wraz z kapłanem w intencji chorego.
Cały artykuł można przeczytać na: niedziela.pl
UWAGA - KONKURS !!!
Chcemy zaproponować Parafianom (w każdym wieku) nową aktywność.
‘Słuchać to nie to samo, co usłyszeć’. W czasie kazań padają nieraz ważne
myśli, ale nie zawsze pamiętamy o przesłaniu ewangelicznym już po wyjściu
z kościoła. Możemy nad tym pracować, aby Słowo Boże dłużej rezonowało w
naszym sercu. Dlatego zachęcamy Was do jeszcze uważniejszego słuchania,
zapamiętywania i zapisania choć jednego zdania z homilii w naszej parafii.
Wszystko po to, aby utrwalić tę „złotą myśl” i wysłać ją na adres: gazetka.sw.stefana@gmail.com, lub przynieść do zakrystii zapisaną na kartce.
Najlepsze teksty będą zamieszczane w naszej gazetce. Podamy informację o
autorze homilii oraz imię uważnego słuchacza. ZAPRASZAMY! Redakcja
zastrzega sobie prawo do autoryzacji. Nagrodą w konkursie jest wieczna sława zasłuchanych w Słowo. ;)
***
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1.Dzisiaj zapraszamy na godz. 15.0o na Mszę św. z okazji obchodów
Światowego Dnia Chorych, który był w miniony piątek. Ta Msza będzie
połączona z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych tym osobom, które pomimo pandemii chcą przyjąć ten Sakrament w kościele.
Mogą to uczynić ci wierni, którzy przystąpią wcześniej do spowiedzi
(lub są w stanie łaski uświęcającej), cierpią na poważne schorzenia lub
są w podeszłym wieku i nie przyjmowali Namaszczenia w ostatnim czasie (albo stan chorobowy wyraźnie się zaostrzył).
2.Również dzisiaj z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo
do Matki Bożej Fatimskiej na godz. 18.00.
3.Zgodnie z przekazanym planem za tydzień (20 II) na Mszę św. inicjacyjną zapraszamy dzieci z klas 3A, 3B, 3C i 3D ze Szkoły Nr 190 im. Orła
Białego przygotowujące się do I. Komunii św. w naszej Parafii. Początek
w kościele o godz. 14.30.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 14 II – Św. Cyryla
6.30 Za dobrodziejów Sióstr Nazaretanek
8.00 + Piotra OLAKA (greg 16)
8.00 + Apolonię MARCINIAK
17.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 14)
18.30 +Barbarę MINURSKĄ w 16 rocz
śm
18.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO
(greg 14)
WTOREK 15 II
6.30 + Janusza WCZEŚNIAKA
8.00 + Piotra OLAKA (greg 17)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
13.00 Msza św. POGRZEBOWA: + Weronika BORÓWKO
17.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO
(greg 15)
18.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 15)
18.30 + Elżbietę OPAŁKO w miesiąc
po pogrzebie
ŚRODA 16 II
6.30 W intencjach S. Julianny - imieninowa
8.00 + Piotra OLAKA (greg 19)
8.00 + Julię i Jana GARDYŃSKICH
17.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 16)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
•
+ Izabelę KONIECZNĄ - WOTAWĘ tydzień po pogrzebie
•
+ Teresę SZARMACH
18.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO
(greg 16)
CZWARTEK 17 II
6.30 +S. Loretę BENEDETTI
8.00 + Piotra OLAKA (greg 19)
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 W intencji Jolanty TOPCZEWSKIEJ w dniu urodzin
18.30 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO (17)
18.30 +Włodzimierza STEFANIAKA(17)
PIĄTEK 18 II
6.30 O nowe powołania do Sióstr Nazaretanek
8.00 + Piotra OLAKA (greg 20)

8.00 + Romanę (k) RYBARSKĄ w
miesiąc po śmierci
17.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 18)
17.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO
(greg 18)
18.30 + Wacława (m) i Walerię KUTCHAN oraz Władysławę (k) i Franciszka (m) SUPŁACZ
18.30 + Krystynę TRZAŚNIEWSKĄ
SOBOTA 19 II
6.30 + S. Consolatę PYLILO
8.00 Za wstawiennictwem M.B. Królowej Polski o niepodległość i suwerenność dla Polski
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 19)
17.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO
(greg 19)
18.30 + Piotra OLAKA (greg 21)
18.30 + Andrzeja BĄKA w miesiąc po
pogrzebie
NIEDZIELA 20 II – 7. NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Piotra OLAKA (greg 22)
8.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO
(greg 20)
8.30 + Stanisława (m) SUWAŁĘ, Helenę i Jana WESOŁOWSKICH
10.00 + Włodzimierza STEFENIAKA
(greg 20)
10.00 + Małgorzatę i Adama MARKUSZEWSKICH
11.30 + Edwarda KURA (23 rocz śm)
oraz jego Rodziców i Rodzeństwo
13.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Zuzanny z okazji urodzin
13.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Moniki z okazji 50 rocz urodzin
15.00 Msza św. INICJACYJNA:
17.00 + Stanisławę KOSIŃSKĄ w 17
rocz śm
19.00 + Zdzisława GOŁĘBIOWSKIEGO w 6 rocz śm, jego Rodziców Zofię i
Mariana, brata Marka i Jadwigę GOŁĘBIOWSKICH, Annę i Krzysztofa
LEWANDOWSKICH
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4.Swój Srebrny Jubileusz wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
obchodzi dziś nasza zakrystianka – s. Teresita. Dziękując za posługę Siostry
na rzecz Parafii, składamy życzenia zdrowia, błogosławieństwa oraz wzrastania w świętości na drodze swego powołania. Po Mszy świętej będą rozdawane pamiątkowe obrazki z okazji 25-lecia życia zakonnego s. Teresity.
5.W każdą środę wieczorem istnieje możliwość wspólnego odmówienia części Różańca i udziału w Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Wystawienie rozpoczyna się po ostatniej Mszy św. i trwa do godz. 20.00. W
tych samych godzinach, ale w czwartki, dostępna jest podobna Adoracja,
która odbywa się zazwyczaj w zupełnej ciszy. Zbawiciel na nas oczekuje!
6.Zachęcamy wszystkich, przy okazji dorocznego rozliczenia podatku dochodowego, do przekazania 1% tego podatku (bez żadnych operacji gotówkowych) na rzecz naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W tym celu trzeba
podać numer KRS Caritas oraz wskazać Parafię św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie jako właściwego beneficjenta i obie te informacje wpisać do
swojego rozliczenia. Otrzymane fundusze będą przeznaczone na zakup żywności, środków higienicznych lub lekarstw dla osób objętych działalnością
naszej Caritas. Dokładne informacje można znaleźć w gazetce parafialnej.
7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
8.W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszych śp. Parafian † Izabelę
Koieczna-Wotawa, oraz Stanisława Kowalkowskiego. Polecajmy ich wspólnie Bożemu Miłosierdziu.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas
należy odpowiednio wypełnić deklarację.
Poniżej przedstawiony sposób wypełnienia na przykładzie PIT – 37:
- w pkt. 123 należy wpisać KRS: 0000225750
- w pkt. 124 wpisać wyliczoną kwotę 1 % podatku
- w pkt. 125 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy”
- w pkt. 126 koniecznie zaznaczyć X
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

