św. Stefana Króla
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Prawidło tygodnia:
„Bóg każdemu dał wolną wolę i nikogo nie przymusza,
ale wskazuje, wzywa, przekonuje ”.
św. Aniela Merici

CZYTANIE I
Pwt 26, 4-10
Wyznanie wiary ludu wybranego
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go
przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec
Pana, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył
tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie
roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan
usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem
wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał
nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny
płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem
swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i
twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».

CZYTANIE II
Rz 10, 8-13
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia
Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w
sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak
mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». Nie ma
już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On
to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy,
kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Amen.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
Łk 4, 1-13
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez
Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe
dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie
królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się
stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie,
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

-siadami. Mam na myśli modlitwę o pokój, o ustanie konfliktu zbrojnego,
wstawiennictwo u Boga za uciemiężonymi. Mam na myśli przekazywanie
ofiar pieniężnych dla ratowania ludzi w wielkiej biedzie, a także podjęcie trudu organizowania konwojów humanitarnych i zaangażowanie się w przyjęcie, można powiedzieć więcej – w dzieło przyjęcia przybyszów. By to się działo w duchu Ewangelii trzeba szerokiego otwarcia serca dla uciemiężonego
wojną narodu ukraińskiego, okazania obywatelom Ukrainy tego braterstwa,
o którym mówi papież Franciszek, czerpiąc z przykładu Miłosiernego Samarytanina.
Przyszła szczególna godzina dla naszego Kościoła w Polsce, w którym
to czasie synodalne „idziemy razem” – my i Duch Święty – powinno przybrać bardzo konkretne formy spotkań i bliskości.
Obdarzmy naszych bliźnich nie tylko darami materialnymi, lecz nade
wszystko Bożym pokojem. Kanałem modlitwy i duchowej łączności przekazujmy go obrońcom ojczyzny i tym, którzy w niej pozostaną. A przybywającym dajmy nie tylko coś od siebie, ale ten właśnie pokój, który jest od Chrystusa przyjmowanego w Eucharystii. Starajmy się o to, by przywitać ciepło,
razem pobyć, wspólnie się pomodlić, zaprosić w swój dom. Tak realizujmy
nasze posłannictwo w pokoju Chrystusa.
bp Andrzej Czaja

Rozważanie
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP na Wielki Post
Okres Wielkiego Postu, jak co roku 40-dniowy, to czas nawrócenia i
pokuty, ponieważ służy naszemu przygotowaniu do Paschy Chrystusa.
Pierwszym więc zadaniem jest zbliżenie się do Boga, pojednanie z Bogiem.
Potrzeba więc nawrócenia, przemiany myśli, zapomnienia o sobie, przezwyciężenia egoizmu, wyrugowania z życia tego wszystkiego, co nas od Boga oddziela. Podstawowymi środkami, które w tym pomagają, są modlitwa, post i
jałmużna, co przypomina Kościół w liturgii Środy Popielcowej.
Generalnie zatem chodzi o otwarcie naszych serc, by wyrzucić z nich
stary kwas: złości, przewrotności, wszelkie zło. By dać jak najwięcej miejsca
Panu Bogu i doznać przemiany. I z takim sercem odmienionym, odnowionym, krzewić Królestwo Boże w swoim środowisku życia, budując dojrzałe
relacje z bliźnimi, zwłaszcza w rodzinie i realizując posługę miłości. To dzieło
wielkopostne, które podejmujemy co roku. Tym razem będziemy je przeżywać pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”, ale też pod znakiem bardzo
konkretnych wyzwań związanych z wojną w Ukrainie i sytuacją bezpośredniego zagrożenia życia tak wielu ludzi. Nie możemy pozostać jedynie na pozycji bacznych obserwatorów tragicznych wydarzeń. Nieszczęście, tragedia
naszych sióstr i braci z Ukrainy jest dla nas jako wyznawców Chrystusa wielkim zobowiązaniem do wielorakiego wsparcia, tym bardziej, że jesteśmy są-

***

We wtorek 1 marca 2022 zmarł
ś.† p.
Andrzej Powałka
Ojciec ks. Piotra Powałki
wikariusza parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie
(pochodzącego z naszej parafii)
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek
7 marca o godz. 12.00
w parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie,
po niej nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu
w Marysinie Wawerskim, ul. Korkowa 152
Dobry Jezu, okaż śp. Andrzejowi swoje miłosierdzie!

Ogłoszenia, 6 marca 2022 - 1/2
1.Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym będą przeznaczone na Warszawskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać!
2.Dziś rozpoczynamy nasze wielkopostne rekolekcje, które potrwają do środy (09 III). Nauki na każdej niedzielnej Mszy św. poprowadzi dla nas ksiądz
Martin de la Roncière, kanonik regularny św. Wiktora, mieszkający i posługujący na stałe w środkowej Francji (w klasztorze w Montbron). W kolejnych
dniach (07/08/09 marca) nauki będą głoszone na każdej Mszy św. oprócz
tej porannej o godz. 6.30. W poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy na
adorację Najświętszego Sakramentu: po Mszy św. porannej (do godz. 10.00)
oraz od godz. 15.00 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego) do 17.30. Spowiedź
jest możliwa podczas każdej Mszy św. (do rozpoczęcia nauki) oraz w trakcie
adoracji Najświętszego Sakramentu rano i po południu. W poniedziałek (7
III) na godz. 19.30 zapraszamy Rodziców dzieci I.-komunijnych. A we wtorek (8 III /o 19.30) O. Martin zaprasza na konferencję wszystkich młodych
Parafian: Kandydatów do Sakr. Bierzmowania, licealistów i studentów. Po
zakończeniu tych spotkań, i w poniedziałek, i we wtorek, będzie jeszcze wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 kończąca się
Apelem i błogosławieństwem. Plan rekolekcji jest dostępny na plakatach
i w gazetce parafialnej.
3.Dziś (poza porządkiem rekolekcji) odbędzie się tradycyjne spotkanie
Wspólnoty Żywego Różańca. Zelatorzy zapraszają na godz. 16.00 do Domu
Parafialnego. Po spotkaniu Msza św. Wspólnoty o godz. 17.00.
4.Jutro (w I. poniedziałek) miesiąca (7 III), zapraszamy na Mszę św. zbiorową o godz. 18.30 sprawowaną według intencji powierzanych błog. Franciszce
Siedliskiej, Założycielce Zgromadzenia Nazaretanek. Intencje można składać
przed ołtarzem z relikwiami Błogosławionej.
5.Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w nich
w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
• Gorzkie Żale – już dziś i w kolejne niedziele Wielkiego Postu po Mszy
św. o godz. 17.00
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św. Zapraszamy już
w najbliższy piątek (11 III).
6.Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w I. piątek otrzymały specjalne plansze, a w kolejne piątki specjalne obrazki do
wklejenia. Ci, którzy chcą zdobyć pamiątkę uczestnictwa, powinni zbierać
wszystkie obrazki. Zaś w sklepiku obok zakrystii można nabyć wielkopostne
zdrapki.
7.Na cały czas Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej) przed ołtarzem św.
Józefa jest wystawiony kosz przeznaczony na wielkopostną jałmużnę. Można
w nim składać dary miłosierdzia, czyli produkty żywnościowe o przedłużonej
trwałości oraz środki higieniczne, które przekażemy osobom chorym lub potrzebującym objętym działalnością naszego Parafialnego Zespołu Caritas
jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy. Dziękujemy w imieniu wszystkich
obdarowywanych.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 7 III
6.30 + Józefa LAZAROWICZA (greg 7)
8.00 +Halinę Smyczyńską w 30 rocz śm
8.00 + Jerzego GAJA (greg 7)
12.00 MSZA ŚW. POGRZEBOWA:
+ Andrzej POWAŁKA
17.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Aliny z okazji urodzin i potrzebne łaski dla jej rodziny
18.30 We wszystkich intencjach powierzanych Bogu przez wstawiennictwo bł.
Marii od PJ Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 + Kazimierza WAJSZCZAKA w 6
rocz śm
WTOREK 8 III
6.30 O radość życia wiecznego dla śp.
Andrzeja i + z rodziny
8.00 Przez wstawiennictwo św. Józefa w
intencji P. Bogu wiadomej
8.00 +Ryszarda Zielińskiego w 11 rocz śm
17.30 + Józefa LAZAROWICZA (gr 8)
18.30 + Jerzego GAJA (greg 8)
18.30 + Stanisława KOWALKOWSIEGO
(miesiąc po pogrzebie)
ŚRODA 9 III
6.30 W intencjach S. Felicyty - imienin.
6.30 + Józefa LAZAROWICZA (gr 9)
8.00 + Jerzego GAJA (greg 9)
8.00 O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pascala ALTHAIDE
17.30 W intencji Tomasza TOPCZEWSKIEGO (w dniu urodzin)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA:
•+ Andrzeja BORKOWSKIEGO (4 miesiące po śmierci), o spokój duszy i + z Rodziny •+ Andrzeja POWAŁKĘ i o pociechę
dla bliskich • O potrzebne łaski dla Beaty
SPODAREK, Łukasza KOPAŁA, Luizy
GRYZ oraz ich rodzin
18.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Zuzanny z okazji urodzin
CZWARTEK 10 III
6.30 +Józefa LAZAROWICZA (greg 10)
8.00 O Boże błogosł. i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie Kazimierza i Bożeny
8.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla
Wiesławy ALTHAIDE
17.30 + Jerzego GAJA (greg 10)
18.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa w

intencji P. Bogu wiadomej
18.30 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Rafała
PIĄTEK 11 III
6.30 +Józefa LAZAROWICZA (gr 11)
8.00 + Jerzego GAJA (greg 11)
8.00 + Krystynę MARUSZEWSKĄ,
Pawła, Jadwigę, Katarzynę i Stanisława
KASZUBSKICH
17.30+Bronisławę i Mikołaja Martyniuk
18.30 + Wiktora HUMIĘCKIEGO w 2
rocz śm (były Powstaniec Warszawski)
18.30 O Boże błog i potrzebne łaski dla
Maksymiliana KRAJEWSKIEGO
SOBOTA 12 III
6.30 + Lucjana (m) ZAREMBĘ i jego
rodziców i braci
8.00 + Jerzego GAJA (greg 12)
8.00 + Marię NOWAKIEWICZ
17.30 +Józefa LAZAROWICZA (gr 12)
17.30 + Piotra IZDEBSKIEGO w miesiąc po pogrzebie
18.30 + Jana, Katarzynę i Mariana REPETOWICZÓW
18.30 + Weronikę i Jana oraz Lucjana
(m) i Henryka (m) PTASZEK
NIEDZIELA 13 III – 2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 W intencjach S. Krystyny-imien.
8.30 + Ryszarda, Grzegorza i Macieja
BORTACKICH
8.30 + Krystynę OLCZAK
10.00 Za wstawiennictwem MB Królowej Polski w int. Synodu trwającego w
Kościele powszechnym i w Polsce oraz o
umocnienie wiary w Kościele Polskim
11.30 + Janinę KRÓLIKOWSKĄ w 5
rocz śm
13.00 + Danutę KOŁODZIEJCZYK, Jadwigę MELANOWICZ oraz zmarłych
pracowników Zakładu Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
+ Jerzego GAJA (greg 13)
17.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA (WSP.
MB FATIMSKIEJ) •+ Jana GWIAZDĘ
(1 rocz śm) • + Barbarę FEDORCZYK w
7 rocz śm • W intencji S. Józefy z racji
imienin
19.00 + Józefa LAZAROWICZA (gr 13)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

I Niedziela Wielkiego Postu
6 marca 2022
8.Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. Dziękujemy za każde
spotkanie, rozmowę, uśmiech, życzliwe uwagi i przekazywane ofiary, które
będą przeznaczone na pokrycie części kosztów remontu dachu i więźby kościoła. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
9.Od piątku (4 III) rozpoczęły się próby śpiewu na Triduum Paschalne. S.
Jana zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w próbach chóru, które odbywają się w piątki o g. 19.30 w domu parafialnym.
10.W przyszłą niedzielę (13 III) zapraszamy na Mszę św. zbiorową o godz.
17.00 i nabożeństwo fatimskie bezpośrednio po nim.
11.W ostatnich dniach, na prośbę Caritas Polska, zbieraliśmy ofiary do puszek na rzecz poszkodowanych w czasie zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę.
Bóg zapłać za wszystkie przekazane środki! W sumie na ten cel zebraliśmy
pokaźną kwotę 17 tys. 549 zł 91 gr. Rozważamy kolejne działania, jakie możemy podjąć, aby ulżyć doli naszych wschodnich sąsiadów, np. utworzenie
przez szkołę Speak & Spell specjalnych zajęć dla dzieci z Ukrainy z nauką
języka polskiego czy przystosowanie Domu parafialnego do zamieszkania w
nim grupy ukraińskich uchodźców, co wiązało by się jednak z poważnymi
pracami i wydatkami, których parafia sama nie jest w stanie podjąć. Czekamy wciąż na stosowne wskazania władz diecezji i Caritas Polska. We wspólnych suplikacjach prośmy Boga za Ukrainę, Rosję, naszą Ojczyznę, całą Europę i świat, aby zechciał oddalić niebezpieczeństwo światowej wojny – ocalić nasze życie i obdarzyć nas pokojem.
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

