św. Stefana Króla
w Warszawie
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Prawidło tygodnia:
„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.”
- św. Augustyn

"W niedzielę widać na drogach
wiejskich i na ulicach miast ludzi
idących do kościoła. Idą, bo Bóg jest
u nich na pierwszym miejscu - miłość.
Miłość i modlitwa to warunki
działalności apostolskiej”.
- Ks. Stanisław Stradomski

Kazanie z 16.06.2022 na procesji Bożego Ciała.
Wysłuchała Agnieszka P.

KONKURS
‘Słuchać to nie to samo, co usłyszeć’

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi
światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności
błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy.
Amen.

CZYTANIE I
1 Krl 19, 16b. 19-21
Powołanie Elizeusza
Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na
proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata,
orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy
Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować
mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?» Wtedy powrócił do niego i
zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich
mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Pan mym dziedzictwem, moim
przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do
Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
*
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *

On jest po mojej prawicy, nic mną nie
zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

CZYTANIE II
Ga 5, 1. 13-18
Postępowanie według ducha daje wolność
Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Wy zatem, bracia, powołani
zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.
Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera,
baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według
ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży
niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody,
tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.

EWANGELIA
Łk 9, 51-62
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do
Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do
pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie
z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się
do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za
Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i
ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział:
«Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu:
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».
Rozważanie
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„Homilista może wykorzystać dialogi Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, aby wspólnie ze słuchaczami poszukiwać konkretnych odpowiedzi na pytanie „Nauczycielu, co mam czynić” / Program Duszpasterski /. Program
podpowiada, aby zajrzeć do Katechizmu p. 2052-2055.
P. 2052: „Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania” mówi Jezus.
P. 2055: „Na postawione Mu pytanie: Które przykazanie w Prawie jest
największe, Jezus odpowiada: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.
Pierwsze powołanie w dzisiejszej Ewangelii dotyczy człowieka entuzjastycznie nastawionego do Jezusa.
Drugi rodzaj powołania dotyczy człowieka, któremu Jezus powiedział
„Pójdź za Mną”.
Trzeci typ powołania dotyczy kogoś kto chciałby być uczniem Jezusa,
ale usiłuje wpierw pożegnać się z rodziną. Jezus sugeruje, że żąda całkowitego i natychmiastowego oddania się Jego dziełu. Tak jak rolnik, który orze,
musi patrzeć tylko przed siebie, bo u tego który się ogląda do tyłu, skiba nie
będzie prosta. Jezus mówi, że pierwsze jest głoszenie Królestwa Bożego,
pierwszy jest Bóg. W dzisiejszej Ewangelii zostały zamieszczone trzy dialogi
na temat naśladowania Chrystusa. Pan Jezus wyjaśnił, że nie chodzi jedynie
o towarzyszenie Jezusowi, chodzi o uczestniczenie w życiu Jezusa i w Jego

zadaniach. Żądania wskazują na to, kim jest Ten kto je stawia.
W ostatni poniedziałek 20 czerwca br. temat czytanej Ewangelii w czasie Mszy św.: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” / Mt 7,1 /. Jest wiele wyjaśnień i odpowiedzi, dlaczego nie wolno. Nie znamy dobrze innych ludzi,
jak więc możemy ich oceniać. „Czy nie ma jednak obiektywnych norm i miar,
np. czy taką miarą nie jest ewangelia”? / Ks. Roman Bartnicki, Biblia, 2015,
s. 347 /. Które jest najważniejsze przykazanie, pytał ktoś w Ewangelii? Miłuj
Pana Boga, a bliźniego jak siebie. Gdzie tu jest miłość? Nie ma zwykle i sprawiedliwości. A Jan Paweł II tak komentuje Ewangelię z poniedziałku: nie ma
wolności bez prawdy. „Człowiek nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi
prawdy” / AD 2022 ze świętym papieżem Janem Pawłem II /.
Życia należy się uczyć
Powoli się uczę, powoli.
Od tego uczenia trudnego
Raduje się serce i boli.
O świcie nadzieją zakwita,
Pod wieczór niczemu nie wierzy.
Czy wątpi, czy ufa - jednaka
Do ciebie człowieku należy.
Uczę się ciebie i uczę
I wciąż cię jeszcze nie umiem ale twe ranne wesele, Twą troską wieczorną rozumiem / Jerzy Liebert /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
DEO GRATIAS
To już ostatni numer Gazetki parafialnej przed wakacjami. Następne
wydanie, z Bożą pomocą, za dwa miesiące - we wrześniu 2022.
Bardzo cieszymy się z każdej wziętej i przeczytanej gazetki. W ostatnim czasie było drukowanych co tydzień około 200 egzemplarzy. Wszystkim
Drogim Czytelnikom dziękujemy za ofiary składane na pokrycie kosztu druku. Dziękujemy także za dostarczanie prasy osobom, które nie mogą samemu przybyć do kościoła.
Szczególne podziękowania kieruję dla księdza Proboszcza za dostarczanie ogłoszeń parafialnych, kanonika Stanisława za cotygodniowe homilie,
siostry Krystyny za pisanie intencji na tydzień, Żywemu Różańcowi (Pani
Annie i Hannie) za tworzenie intencji modlitewnych na miesiąc, osobom
biorącym udział w konkursie „Słuchać to nie to samo, co usłyszeć”, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej 190 i z Liceum Ogólnokształcącego 156 za
zszywanie i składanie gazetek - zwłaszcza Frankowi i Mariance oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia naszego tygodnika. Bóg zapłać.
Ks. Piotr Strakowski

Intencje modlitwy Żywego Różańca
Lipiec 2022
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się
do Wszechmogącego Boga:
Papieskie intencje:
• Modlimy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięci narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
• Za Papieża, biskupów i prezbiterów i misjonarzy, by z radością wypełniali
swoje powołanie.
• Za wspólnotę Kościoła, aby Duch Święty obecny w trwającym procesie synodalnym uczył nas iść w jedności z Chrystusem.
• O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
• O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• Za kraje ogarnięte wojnami, konfliktami i zniszczeniem, w tym szczególnie
za Ukrainę, by mogły żyć i budować swą przyszłość w pokoju.
• 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 wygaszenie pandemii koronawirusa oraz o potrzebne siły i wytrwałość
dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby
zdrowia.
• Za przebywających na wakacjach, aby dobrze wykorzystali podarowany im
czas.
• Za osoby starsze, samotne, chore, bezdomne i głodujące na całym świecie,
aby Bóg otaczał je swoją troską i zawsze mogły liczyć na pomoc od wyznawców Chrystusa.
• 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.
• O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia.
• Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o owoce beatyfikacji Błogosławionej Pauliny Jaricot oraz o rozwój modlitwy różańcowej
w naszej parafii.
• Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na
Ukrainie, a także za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
• Intencje własne.

Ogłoszenia parafialne, 26.06.2022 - cz. 1/2
1.Decyzją Stolicy Apostolskiej dzisiejsza taca w kościołach jest składana na
rzecz Daniny św. Piotra (czyli świętopietrza, zwanego też obolem św. Piotra).
Te środki są znakiem komunii z Ojcem Świętym i, nie tylko symbolicznie,
wspierają jego misję i działania – charytatywne oraz apostolskie. W imieniu
Papieża Franciszka dziękujemy za ofiarność i okazane mu wsparcie. Bóg zapłać!
2.W miniony piątek zakończył się diecezjalny etap Synodu Biskupów. Dokument końcowy zostanie przekazany do każdej Parafii i pojawi się z pewnością na naszej stronie internetowej.
3.Do końca miesiąca zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe na g. 18.00.
4.Dziękujemy całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za całoroczny trud
opieki nad osobami potrzebującymi pomocy – wszystkim, którzy składali
swoje ofiary na rzecz ubogich, uczestniczyli w przygotowaniu i dystrybucji
paczek (także w ostatnich dniach), Siostrze Karoli za cotygodniowy trud odwiedzin u osób samotnych, chorych i starszych, Kapłanom za comiesięczne
wizyty z posługą sakramentalną. Przypominamy, że tradycyjnie na okres wakacji (poza wyjątkowymi sytuacjami) działalność Zespołu zostaje zawieszona, a kolejna okazja do odbioru paczek pojawi się w ostatnią sobotę września. Dziękujemy i już dziś zapraszamy do współpracy!
5.Spotkanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się we wtorek
(28 VI) o godz. 19.00 w refektarzu na plebanii.
6.W najbliższą środę (29 VI) przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a zatem dzień imienin Ks. Piotra Strakowskiego, naszego wikariusza. Już teraz życzymy, aby kapłańskie posługiwanie przynosiło mu pokój,
radość i te duchowe owoce, które pomnaża jako Szafarz łaski Bożej. Do
wspólnej modlitwy w intencji Czcigodnego Solenizanta zapraszamy w środę
na Mszy św. o godz. 17.30.
7.Dziś w sklepiku parafialnym można nabyć dwie nowe, atrakcyjne książki.
Jedna to poruszające świadectwo „Mężczyźni mojego życia”, którego autorką
jest S. Michaela Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, założycielka hospicjum dla dzieci w Gorzowie oraz założycielka i dyrektorka pierwszego takiego hospicjum na Litwie, która przeprowadziła do wieczności – jak mówi
– ponad 5 tys. ludzi. Druga pozycja to książka znanego nam autora, ks. Jarosława Piłata, pt. „Zmagania na drodze wiary” – bardzo wnikliwy i ciekawy
opis tego, czego doświadczamy podążając ku Bogu drogą wiary, oparty w
dużej mierze na jego własnej praktyce życia w Bogu i z Bogiem. Zachęcamy
do nabycia.
8.W tym tygodniu (1 VII) przypada I. piątek miesiąca. Spowiedź od godz.
17.00. W I. sobotę (2 VII) zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00, wynagradzającą za zniewagi uczynione Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec po tej Mszy. W lipcu i w sierpniu nie będzie regularnych wizyt u

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 27 VI – ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO
6.30 W intencjach S. Marii SANTUS imieninowa
8.00 Za dusze czyśćcowe
8.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla S. Angeliki
17.30 + Janinę, Walentynę, Zofię, Marię, Jadwigę, Aleksandra (m) i Władysława (m)
18.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 27)
18.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 27)
WTOREK 28 VI – ŚW. IRENEUSZA
6.30 + Janinę i Piotra CYGAL
8.00 +Barbarę i Waldemara BUERGER
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 28)
18.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 28)
18.30 + Eugenię i Bolesława (m) SZMITÓW, Teresę i Jana MALECHÓW i
Mieczysławę (k) BARAŃSKĄ
ŚRODA 29 VI – SWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA
6.30 Za Ojca Świętego i Kościół
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 29)
8.00 + Piotra OLAKA
8.00 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 29)
17.30 W intencji Ks. Piotra STRAKOWSKIEGO (z okazji imienin)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Ks. Piotra (z okazji
imienin) od Żywego Różańca
• + Piotra IZDEBSKIEGO oraz za zmarłych Rodziców • + Zofię i Antoniego
MAJTCZAK oraz + Rodziców: Marię i
Henryka (m) KRĘPICZ •
O Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Piotra z okazji imienin • + Piotra
CZWARTEK 30 VI
6.30 W intencjach S. Emilii-imieninowa
8.00 O Boże błogosł. i wszelkie po-

trzebne łaski dla Beaty i Tomasza
DERKOWSKICH w 10 rocznicę ślubu
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Zdzisławę (k) MILCZARSKĄ
w miesiąc po pogrzebie
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 30)
18.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (g 30)
18.30 Za zmarłych w czyśćcu cierpiących i ofiary wojny na Ukrainie
PIĄTEK 1 VII
7.00 W intencjach S. Haliny - imienin.
7.00 O potrzebne łaski dla Aleksandry i jej Rodziny
18.30 + Marcjannę HARASIMIUK i
zm. z Rodziny
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janiny ROJEWSKIEJ w dniu 104 urodzin
SOBOTA 2 VII
7.00 W intencji wynagradzającej
7.00 + Barbarę i Waldemara BUERGER
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w Rodzinie Janiny i Jana
18.30 + Artura ALOT
NIEDZIELA 3 VII – 14 niedziela
zwykła
7.00 +Barbarę i Waldemara BUERGER
8.30 + Jadwigę CYGAN, Wacławę (k)
i Antoniego PAWŁOWSKICH, Mariana STASZEWSKIEGO
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O błogosławieństwo Boże dla
Leona w 2 rocznicę urodzin i w intencji Rodziców
13.00 + Ryszarda (m) GODLEWSKIEGO ( 8 r. śm. ) Emilię i Juliana PISAREK Stanisławę (k) i Leonarda (m)
GODLEWSKICH, Halinę i Zbigniewa
SZYMAŃSKICH
19.00 + Andrzeja WACHNIKA i za
Rodzinę WACHNIKÓW

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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chorych w I. sobotę miesiąca, poza wyjątkowymi sytuacjami.
9.Zmienia się na czas wakacji porządek nabożeństw. Od piątku (1 VII) nie
będzie już Mszy św. porannych o godz. 6.30 i 8.00. Będzie tylko jedna Msza
przed południem – o godz. 7.00.
10.W wakacyjne niedziele (od następnej, czyli 4 VII) oraz w dni powszednie
(od 5 VII) będzie też tylko jedna Msza wieczorna – w niedziele o godz.
19.00, a w dni powszednie o 18.30. Informacja jest zawsze dostępna na
stronie internetowej Parafii.
11.W lipcu i w sierpniu zmienią się także godziny funkcjonowania kancelarii.
Będzie dostępna rano (od 9.00 do 10.00) - we wtorki, czwartki i soboty, a
po południu (od 17.00 do 18.00) – w poniedziałki, środy i piątki. Prosimy o
uwzględnienie wszystkich wakacyjnych zmian w swoich planach.
12.Podczas wakacji nie będzie też codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Chcemy jednak podtrzymać środowe i czwartkowe
adoracje po Mszy wieczornej do godz. 20.00. Zachęcamy!
13.Dziś, ostatni raz przed wakacyjną przerwą, jest dostępna nasza parafialna
gazetka. Dziękujemy wszystkim autorom, którzy uczestniczą w jej redakcji i
składają ofiary na jej publikację. Wyrazy szczególnego uznania należą się
również Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Stradomskiemu, który nieprzerwanie, od 23 lat, jest autorem komentarza biblijnego do niedzielnych czytań, zawartego w każdym numerze. Bóg zapłać z całego serca!
14.Na plakatach znajdziemy informację o licznych pielgrzymkach organizowanych w miesiącach wakacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z szeroką gamą propozycji.
15.Wszystkim Dzieciom, młodzieży i rozpoczynającym swoje urlopy życzymy
Bożych, radosnych, atrakcyjnych i zdrowych wakacji. Wypoczywajcie, nie
zapominając o Bogu i modlitwie. Bezpiecznie wracajcie do domu, do swoich
bliskich, szkoły, pracy i naszej Parafii. Udanych wakacji i spokojnego wypoczynku! 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

