św. Stefana Króla
w Warszawie
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Parafia

Prawidło tygodnia:
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości,
nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”.
- św. Jan Paweł II

CZYTANIE I
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Dawid oszczędza Saula
Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego
dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła
niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe
ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż
bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?»
Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie.
Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy
spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą
stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw
pomazańcowi Pańskiemu».
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię
Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając
Twoją naukę, * spełniali słowem i czynem to,
co się Tobie podoba. Amen.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć
Mu oddają.

CZYTANIE II
1 Kor 15, 45-49
Chrystus nowy Adam
Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co
ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi
Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i
niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

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

EWANGELIA
Łk 6, 27-38
Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera
ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was
miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy
wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to
samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się
zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A
wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On
jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz
jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a
będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».
Rozważanie
Siódma Niedziela Zwykła
Dużo w odczytanych tu słowach Chrystusa było mowy o bezinteresowności. Zaleca Pan Jezus, aby dawać, pożyczać, czynić dobrze niczego się za to
nie spodziewając, czyli bez oglądania się na nagrodę czy na jakąś wdzięczność / Ks. Tadeusz Olszański CM, Głosząc Ewangelię Królestwa 1995, s.
271 /.
Co znaczy miłować jest wyjaśnione słowami: dobrze czynić, błogosławić, modlić się. Uczniowie mają postępować nie tylko zgodnie z zasadami
sprawiedliwości, które przyznają ludziom to, na co zasługują, ale mają wychodzić poza nie / Ks. Władysław Biedrzycki MSF, Ewangelia na każdy dzień
1996, s. 304 /.
Pan Jezus odrzucił dodatek uczonych w Piśmie: „nieprzyjaciela swego
będziesz nienawidził” / Mt 543 /. Wzorem miłości nieprzyjaciół jest sam
Bóg / por. Rz 5,10 /. W praktyce miłość nieprzyjaciół wyraża się w zastępo-

-waniu nienawiści dobrymi uczynkami, przekleństw błogosławieństwami,
oszczerstw modlitwą za braci / Ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii 2016,
s. 493 /.
Chrystusowi chodzi o ukazanie ducha chrześcijańskiego, którym winni
się kierować Jego uczniowie. Abyśmy nigdy nie odpowiadali złem za zło.
Wszystko ostatecznie sprowadza się do tego, abyśmy nastawiali się przede
wszystkim na czynienie dobra. / Ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do
liturgii 1985, s. 268 /.
Jezusowe przykazanie nie oznacza bynajmniej, że nie jesteśmy związani miłością z naszą ziemią rodzinną, nie oznacza, że mamy pozostawać obojętni wobec niesprawiedliwości w jej różnorodnych doczesnych i historycznych przejawach. Te słowa Jezusa odrzucają jedynie nienawiść. Proszę, abyście głęboko się zastanowili: jakie byłoby życie ludzkie, gdyby Jezus nigdy
nie wypowiedział tych słów? Jaki byłby świat, gdybyśmy we wzajemnych
stosunkach dali pierwszeństwo nienawiści między ludźmi, klasami i narodami? Jaka byłaby przyszłość ludzkości, gdybyśmy mieli o tę nienawiść oprzeć
przyszłość jednostek i narodów? Czasami można by mieć wrażenie, że w obliczu doświadczeń historii i konkretnych sytuacji, miłość utraciła swą moc i
nie można już jej praktykować. A przecież, na dalszą metę, miłość zawsze
zwycięża, miłość nigdy nie ponosi klęski. Gdyby tak nie było, ludzkość byłaby skazana na zagładę / AD 2022 ze Świętym Papieżem Janem Pawłem II /.
„Zdolność miłowania wrogów jest darem Boga. Nikt o własnych siłach
nie jest zdolny tak kochać. To jest miłość, która nazywa się w Nowym Testamencie agape. To miłość, która bierze zło na siebie - taka forma miłości jest
darem. Jest rzeczą niemożliwą wypełnić przykazanie miłości do nieprzyjaciół zwykłymi ludzkimi siłami. U Boga jednak jest możliwe.
Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powiadam.
Nie stawiajcie oporu złemu.
Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.
I bądźcie synami Najwyższego

Nadstawić drugi policzek, nie stawiać oporu złemu to nie zniżać się do poziomu złoczyńcy, odpowiadając złem za zło, które rodzi się ze złego serca.
W nakazie miłości nieprzyjaciół Jezus zachęca nas do nieodpowiadania złem na zło, przemocą na przemoc, czyli do odnoszenia zwycięstwa nad
nienawiścią. Takie zwycięstwo jest możliwe właśnie dzięki miłości / Ks. Stanisław Ormanty TChr /. Bez Boga nie można opisać świata - mówi ks.
Krzysztof Kołakowski. Okazuje się, że nie tylko kosmosu ale także człowieka.
Ks. Stanisław Stradomski

***
„Zwracam się do Was, Drodzy Bracia, jako biskup kraju, który sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jesteśmy powiązani wspólną historią i
świętą wiarą chrześcijańską. Połączmy więc duchowy wysiłek wyznawców
Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, wspólnie zanosząc gorącą modlitwę do Tego, który sam jest Pokojem, aby zażegnać widmo
kolejnej wojny w naszym regionie” – napisał abp Stanisław Gądecki do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy. „Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem, aby zapobiec cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień ludzkich, zwłaszcza najsłabszych, bezbronnych, którzy nie
znajdą sił i możliwości do ucieczki przed pożogą wojenną” – czytamy w liście.
Przewodniczący Episkopatu Polski, nawiązując do doniesień medialnych o poważnym ryzyku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, podkreślił, że
„każda wojna jest tragedią ludzkości” i giną w niej tysiące ludzi, a wielu z
nich, po obu stronach, zostaje okaleczonych. „Wojnie między Rosją a Ukrainą dramatyzmu dodawałby fakt, że są to dwa chrześcijańskie i słowiańskie
narody. Po ludzku zatem, i po Bożemu, te dwa różne narody wiele powinno
łączyć i skłaniać nie do nienawiści, lecz do wzajemnego szacunku i przyjaźni.
Warunkiem koniecznym do tego jest poszanowanie praw narodów, w tym
prawa do samostanowienia i integralności terytorialnej” – napisał abp Gądecki.
Źródło: episkopat.pl
Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę
gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu,
niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw,
niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na
ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj
przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania
wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.
Amen.
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1.Dziś Rodzice i Dzieci z klasy 3A i 3B ze Szkoły Nr 190 przygotowujące się
do I. Komunii św. będą uczestniczyć we Mszy św. inicjacyjnej. Początek spotkania o godz. 14.30. Za tydzień odbędzie się analogiczne spotkanie dla klas
3C i 3D ze Szkoły Nr 190 w połączeniu z klasą 3A Nazaretu. Zapraszamy!
2.Jutro, w poniedziałek (21 II), planowane jest spotkanie osób odpowiedzialnych za organizację Uroczystości I-komunijnej w tym roku. Oczekujemy
w domu parafialnym od godz. 20.00.
3.We wtorek (22 II) odbędzie się kolejne spotkanie synodalne, tym razem
poświęcone tematowi „Kościół i młodzi”. Prosimy wszystkich zaproszonych
o punktualne przybycie – początek o godz. 19.00.
4.Chcemy w najbliższych dniach dokończyć kolędę w domach naszych Parafian przerwaną w styczniu br. Tych, którzy wcześniej zaprosili kapłana,
będziemy odwiedzać począwszy od najbliższej środy (23 II). Godziny wizyty
pozostają bez zmian (od 17.00 do 21.00). Program jest następujący:
• Środa (23 II) – ul. 29 listopada Nr 10A – 16 – 18 oraz
ul. Czerniakowska Nr 139 – 143 – 143A – 147 – 149
• Czwartek (24 II) – ul. Czerniakowska Nr 54 i 155 oraz ul. Szwoleżerów Nr
5B – 5C – 7 i ul. Zwierzyniecka Nr 6
• Piątek (25 II) – ul. Zwierzyniecka Nr 1 – 3 – 9 – 15 – 17
• Poniedziałek (28 II) – ul. Zwierzyniecka Nr 11 – 13 // ul. Sielecka Nr 55 i
59/63 // ul. Podchorążych Nr 69A oraz ul. Łużycka Nr 2
Jeśli byłyby nowe osoby zainteresowane kolędą w tym roku, możliwe jest
także zorganizowanie dodatkowej wizyty we wtorek (2 III). Prosimy o kontakt. Szczegółowy plan kolędy można znaleźć również w gazetce parafialnej i
na stronie internetowej Parafii.
W domu: dobrze jest przygotować Biblię, wodę święconą i Krzyż na stole.
Wizyta będzie się odbywać w rygorze pandemicznym, czyli bez zwyczajowego poczęstunku, jakim często podejmujemy u siebie naszych gości. Ofiary
składane przy okazji kolędy będą przeznaczone na pokrycie części kosztów
remontu dachu i więźby kościoła. Z góry dziękujemy za obecność w domu,
oczekiwanie na przybycie Kapłana, dzielenie się swoimi doświadczeniami i
wspólną modlitwę.
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 zawsze na nas oczekuje!

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21 II – Św. Cyryla
6.30 + S. Prezencję GÓRAL
8.00 + Eleonorę i Feliksa CZARNECKICH i ++ z Rodziny
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
11.00 Msza św POGRZEBOWA: + Michała WIŚNIEWSKIEGO
17.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 21)
18.30 + Piotra OLAKA (greg 23)
18.30 + Jerzego WIŚNIEWSKIEGO
(greg 21)
WTOREK 22 II
6.30 W intencjach S. Izy - imieninowa
8.00 + Piotra OLAKA (greg 24)
8.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły psychiczne dla Jana
17.30 + Józefa (m) SAŁAWIŁĘ w 30
rocz śm i + Mariannę i Sylwestra SAŁAWIŁÓW
17.30 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO (22)
18.30+Włodzimierza STEFANIAKA(22)
18.30 O Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Boże dla
Oliwiera z okazji 18 rocz urodzin
ŚRODA 23 II – ŚW. POLIKARPA
6.30 W intencjach S. Izabeli - imienin.
8.00 + Piotra OLAKA (greg 25)
8.00 + Marka SITARSKIEGO oraz
Katarzynę i Lukiego
17.30 +Włodzimierza STEFANIAK (23)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
•
+ Teresę SZARMACH
•
+ Weronikę BORÓWKO
•
+ Michała WASILEWSKIEGO
(tydzień po śmierci)
•
O życie wieczne dla Jadwigi i Tadeusza WÓJCIK oraz ++ Rodziców
18.30 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO(23)
CZWARTEK 24 II
6.30 W 24 rocz śmierci śp. Ewy, Wincentego i Eugeniusza
8.00 + Piotra OLAKA (greg 26)
8.00 O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i uzdrowienie z choroby dla Tomka
17.30 + Jana JUSIŃSKIEGO oraz zm
Rodziców i braci
18.30+Jerzego WIŚNIEWSKIEGO(24

18.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 24)
PIĄTEK 25 II
6.30 O Boże błogosławieństwo dla
Ks. Mariana w rocznice urodzin
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 O Boże błogosł. dla Jolanty i
Gabrieli z okazji 70 rocz urodzin
17.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 25)
17.30 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO(25
18.30 + Piotra OLAKA (greg 27)
18.30 + Mieczysława i Genowefę oraz
Antoniego i Stanisława KARPIŃSKICH, Franciszka KOZŁOWSKIEGO
oraz Ewę i Stanisława DZICZEK
SOBOTA 26 II
6.30 Rezerwacja
8.00 + Piotra OLAKA (greg 28)
8.00 + Mirosława (m) i Krystynę KUBIAKÓW
17.30 + Włodzimierza STEFANIAKA
(greg 26)
17.30+Jerzego WIŚNIEWSKIEGO(26
18.30 + Mariana i Helenę JARECKICH, Tadeusza i Helenę KRAWCZAK, Zofię SUCHENEK oraz Stanisława i Hannę SZYMAŃSKICH
18.30 + Andrzeja BĄKA w miesiąc po
pogrzebie
NIEDZIELA 27 II – 8. NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00W intencjach S. Gabrieli-imienin.
8.30 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO(27
10.00 + Włodzimierza STEFENIAKA
(greg 27)
11.30 + Katarzynę NAKLICKĄ
13.00 Dziękczynna w rocznicę urodzin
Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Niej i Rodziców
13.00 + Helenę i Stanisława CHĄDZYŃSKICH
15.00 Msza św. INICJACYJNA:
O Boże błogosławieństwo dla Jolanty
WIDENKA w dniu urodzin
17.00 + Piotra OLAKA (greg 29)
19.00 + Krystynę ŻYWALEWSKĄ w 3
rocz śm
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6.W najbliższą sobotę (26 II) parafialny Zespół Caritas będzie wydawać
paczki osobom potrzebującym pomocy z naszej Parafii. Zapraszamy w godz.
10.00-11.00. Zachęcamy też 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.Szybko mijają kolejne dni. W liturgii wkrótce będziemy przeżywać Środę
Popielcową. Od I. Niedzieli Wielkiego Postu (6 III) parafialne rekolekcje
wielkopostne przygotowujące do Świąt Wielkanocnych poprowadzi dla nas
ksiądz Martin de la Roncière, kanonik regularny św. Wiktora, mieszkający i
posługujący na stałe w środkowej Francji (w Montbron, w departamencie
Charente, niedaleko Limoges, w regionie Nowej Akwitanii). Szczegółowy
program rekolekcji podamy w ogłoszeniach i gazetce parafialnej za tydzień,
ale już teraz prosimy o modlitwę w intencji Rekolekcjonisty i całej naszej
Parafii.
8.W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszą śp. Parafiankę † Weronikę Borówko. Polecajmy ją 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. 136 należy wpisać KRS: 0000225750
- w pkt. 137 wpisać wyliczoną kwotę 1 % podatku
- w pkt. 138 wpisać „PZC w parafii Św. Stefana Króla Wyznawcy”
- w pkt. 139 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

