św. Stefana Króla
w Warszawie
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Prawidło tygodnia:
„Pokora przywraca mi pokój umysłu, pokój serca i ufność…
Bóg mnie przekonał… Zrzuć troskę swą na Pana… Zaufaj…”
- bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Nowy Relikwiarz z włosem
bł. Prymasa Tysiąclecia od dziś, staraniem Księdza
Proboszcza, przeznaczony
do publicznego kultu
w naszym kościele.

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję
i miłość † i daj nam ukochać Twoje przykazania, *
abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Amen.

CZYTANIE I
Syr 35, 12-14. 16-18
Modlitwa pokornego przeniknie obłoki
Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu
na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.
Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu,
z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda
słuszny wyrok.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *

by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
*
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

CZYTANIE II
2 Tm 4, 6-9. 16-18
Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu
Najdroższy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki
nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w
owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim,
którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie
opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i
wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby
wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi
mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
EWANGELIA
Łk 18, 9-14
Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a
innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się
modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się
modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w ty-

-godniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka
i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże,
miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Rozważanie
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Prawdziwa modlitwa
Łk 18,9-14
Wiara sama w sobie jest wystarczająco niezwykła
i życie nią powinno być równie oczywiste jak jedzenie,
picie czy mycie zębów. Wstąpienie na chwilę do kościoła w drodze do pracy - odmówienie tam modlitwy i zapalenie świeczki powinno być traktowane jako coś całkowicie
normalnego. Dla wzmocnienia sił duchowych - aby przygotować się na dzień pracy. / Peter Seewald /
Prawdziwa, czyli taka, która jest prawdziwa, czyli oparta na prawdzie,
czyli pokorna, bo pokora to prawda. Co usprawiedliwiło celnika w oczach
Bożych? Jego pokora. Co sprawiło, że faryzeusz odszedł nieusprawiedliwiony? Zadowolony z siebie. 5 października br. we Wspomnienie Św. Faustyny
Kowalskiej w czytanej tego dnia Ewangelii, Apostołowie proszą Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. Usłyszeli: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze niech
święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
A następnego dnia czytaliśmy Ewangelię o wytrwałości w modlitwie.
Na początku swego pontyfikatu papież Jan Paweł II powiedział: „modlitwa
jest moim pierwszym zadaniem i pierwszym przedmiotem nauczania: jest
pierwszym warunkiem mojego posługiwania Kościołowi i światu. Również
każdy wierzący winien zawsze traktować modlitwę jako zasadniczą i niezastąpioną sprawę własnego powołania, opus divinum, boskie dzieło, które
winno poprzedzać - jako szczyt całego życia i działania - każde zadanie. Wiemy, że wierność modlitwie albo jej zaniedbanie stanowią próbę żywotności
lub osłabienia życia religijnego, apostolstwa wierności chrześcijańskiej” /
Jan Paweł II Przemówienie 7.10.1979 /.
Ks. Mieczysław Nowak napisał 6 książek o modlitwie. Ostatnia wydana w tym roku / 88 jego książka / to „Poznajcie prawdę”. Trzy rozdziały:

1. Prawda wiary - pytanie o Boga
2. Prawda modlitwy - Wielbię - tak jak wierzę
3. Prawda życia - kim naprawdę jestem
6 października br. Ewangelia czytana we Mszy św. miała temat: wytrwałość w modlitwie. W ostatnią niedzielę 16 bm. temat brzmiał: moc wytrwałej modlitwy. Niech świadectwem naszej wiary i ufności będzie wytrwałość w błaganiu, trzeba z trudem i cierpliwością przedzierać się do światła.
Następne pouczenia Jezusa o modlitwie. Umacnia nas ufność w słowa Pana:
Proście, a będzie wam dane. Wspiera nas świadomość, że modlitwa nie sprowadza się do pustych słów. We wrześniowym numerze „Rycerz Niepokalanej” odnotowano 100-lecie wydawania Rycerza Niepokalanej 1922-2022 i
jest kazanie Papieża Benedykta XVI w Loretto 2 września 2007 r. Papież
mówi: „W Kościele uczymy się kochać. Droga pokory nie jest drogą rezygnacji, lecz odwagi, nie jest wynikiem porażki, lecz rezultatem zwycięstwa miłości nad egoizmem i łaski nad grzechem. Idąc za Chrystusem i naśladując
Maryję musimy mieć odwagę być pokorni”. Pan Jezus daje nam ważne
wskazanie odnośnie zdobycia umiejętności proszenia o to, co jest nam potrzebne.
„O prawdziwej modlitwie - tej do Boga” to tytuł książki Księdza Mieczysława Nowaka wydanej w 2021 r. Autor na pierwszym miejscu mówi o
modlitwie liturgicznej. Następnie o modlitwie Maryi. O psalmach: „to przez
psalmy sięgamy do gwiazd i do ich Stwórcy. One ukazują nam wszystkie
ludzkie sprawy - pomyślność i klęskę, zdrowie i chorobę, nienawiść i przyjaźń, przemoc i służbę potrzebującym, głupotę i mądrość - w perspektywie
Bożej. Tyle w nich światła dla naszego życia” / s. 31 /. W Chrystusie Bóg w
pełni się wypowiedział / s. 44 /. Moc chrześcijaństwa bierze się ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa / s. 46 /. To Kościół jest ojczyzną i domem
świętych / s. 62 /. Ważna jest świadomość, że sakramenty zbawienia wypływają z Misterium Paschalnego Chrystusa. Są w centrum naszej chrześcijańskiej egzystencji / s. 66 /. Drogie dzieci, prawdziwa modlitwa pochodzi z głębi waszego serca, z waszego cierpienia, z waszej radości z waszej prośby o
przebaczenie grzechów - Orędzie Maryi z Medjugorie z 2 lutego 2011 r. dla
Marjany / s. 83 /. Świat to najstarszy modlitewnik / s. 117 /. Ani na chwilę
nie możemy zapomnieć, że żyjemy w świecie stworzonym przez Boga / s.
129 /. Modlitwa jest widzeniem wszystkiego w Bogu. Jest kontemplacją
piękna świata / s. 209 /. Książkę można nabyć u nas w pokoju z prasą katolicką.
„Nie ma nic lepszego ponad wezwanie: „Boże bądź miłościw mnie
grzesznemu” / Ks. Stanisław Ormanty TChr /.
Ks. Stanisław Stradomski

***
Na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami, co przypomniał papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio – powiedział
bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji,
podczas konferencji prasowej przed 96. Światowym Dniem Misyjnym,
który w tym roku przypada w niedzielę 23 października pod hasłem
„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Rozpoczyna on w Kościele Tydzień
Misyjny.
Bp Piotrowski zwrócił uwagę, że październik jest miesiącem Maryjnym, ale także misyjnym. Przypomniał, że Światowy Dzień Misyjny został
ustanowiony przez papieża Piusa XI, który był wyświęcony na biskupa w
warszawskiej katedrze, jako nuncjusz w odrodzonej Polsce. „Zatem zarówno
Polska jak i misje zawdzięczają mu wiele. Z kolei coroczne orędzia papieży
na Światowy Dzień Misyjny są małym katechizmem, by zrozumieć, czym jest
natura misyjna Kościoła, działalność misyjna Kościoła i obowiązki wszystkich ochrzczonych” – podkreślił.
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zauważył, że Pan
Jezus posyłając apostołów zlecił im przede wszystkim świadectwo wiary,
które wynika z głoszonej Dobrej Nowiny. „Należy pamiętać o nakazie misyjnym z Ewangelii św. Mateusza: +Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego+. W nim zawiera się cała teologia tego polecenia. Kościół wierny poleceniu Chrystusa głosi Ewangelię i nie przestaje jej
głosi w XXI wieku. Jest dziełem całego Kościoła i wszystkich ochrzczonych”
– zaznaczył.
„Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy wezwani do przeżywania wiary
na sposób misyjny, nie tylko według własnych kryteriów, ale misja jest działalnością Kościoła, wypływa z wiary, która umacnia się, gdy jest przekazywana. Współczesny człowiek bardziej słucha świadków niż nauczycieli” – podkreślił bp Piotrowski. Zwrócił uwagę, że pierwszą ziemią misyjną jest ludzkie
serce. „Misje nie mają strategii, bo to nie jest ludzkie dzieło. Przede wszystkim trzeba być posłusznym Duchowi Świętemu” – dodał.
Ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w
Polsce, podkreślił, że Papieskie Dzieła Misyjne są z natury episkopalne i papieskie. „Papież Franciszek powiedział, że Papieskie Dzieła Misyjne powstały
z natchnienia Ducha Świętego. Działalność Papieskich Dzieł Misyjnych musi
być przeniknięta Duchem Świętym i Ewangelią. To, że Dzieła Misyjne powołane są do konkretnych dzieł materialnych, to musi owoc modlitwy i posłania” – zaznaczył. Dodał, że wszyscy zaproszeni są do bycia świadkami miłości Chrystusa: w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym”.
„Papieskie Dzieła Misyjne są po to, by budzić w nas chęć, budzić w nas
radość do realizacji hasła +Będziecie moimi świadkami+ – podkreślił ks.
Będziński.

Omawiając Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania
Wiary, ks. Tomaszewski zauważył, że Polacy są bardzo hojni dla misji. „W
2022 roku Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało na
pomoc misjom ponad milion dolarów. Najwięcej pomocy otrzymała Afryka:
Burundi i Liberia” – powiedział.
S. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, zwróciła uwagę, że powołanie do świadczenia o Chrystusie jest
powołaniem wszystkich chrześcijan, a więc i dzieci. S. Juszka zauważyła, że
warto i powinno się angażować dzieci do przeżywania Niedzieli Misyjnej np.
poprzez animację Mszy św. czy nabożeństw różańcowych. „W tym roku pragniemy rozpropagować akcję +Wszystkie kolory misji+: proponujemy w
szkole, aby przez cały Tydzień Misyjny uczniowie przychodzili ubrani na inny kolor misyjny” – zauważyła.
Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, świeccy misjonarze pracujący w
Tanzanii z dziećmi niepełnosprawnymi i albinosami. „W Tanzanii zetknęliśmy się z ludźmi szczęśliwymi i zadowolonymi z tego, co posiadają. Musimy
nauczyć się dziękować Bogu, za to, co mamy, i nauczyć dzielić się ty z najbliższymi” – powiedziała Elżbieta Jęczmyk. „Nasz wyjazd na misje to łaska,
to otwarcie nieba dla nas. Pojechaliśmy pełni zapału do pracy z dziećmi. Mogliśmy tam być dla dzieci, ofiarować im nasz czas i nasze serce” – dodał Zbigniew Jęczmyk.
Źródło: www.episkopat.pl
***
Ogłoszenia parafialne, 23.10.2022 - cz. 1/2
1.Kościół Powszechny obchodzi dziś Światowy Dzień Misyjny, zwany też Niedzielą Misyjną. Zbiórka na tacę w całej Polsce jest przeznaczona na cele misyjne. Bóg zapłać za składane ofiary!
2. Dzisiaj obchodzimy w Parafii nasze doroczne Święto – odpust
św. Stefana Węgierskiego Króla Wyznawcy. Towarzyszą mu w tym roku trzy
wydarzenia. W Eucharystii o godz. 10.00 weźmie/wzięła udział Wspólnota
Węgierska z Panią Ambasador Orsulyą Kovacs w dniu Narodowego Święta
Węgier – pamiątki pamiętnego powstania przeciw reżimowi komunistycznemu, które wybuchło dokładnie przed 66 laty i szybko zostało stłumione przez
Armię Sowiecką. Po Mszy św. P. Ambasador złoży znicze w miejscu pamięci
w ogrodzie szkolnym Sióstr Nazaretanek, a potem spotka się w Domu parafialnym z przedstawicielami Parafii i Kapłanami.
3.Podczas Mszy św. o godz. 13.00 swoją rocznicę I. Komunii będą obchodzić
Dzieci, które pierwszy raz przyjęły ją przed rokiem. Na zakończenie Mszy św.
rocznicowej poświęcimy też nowy relikwiarz, w którym umieścimy przeznaczone do publicznego kultu relikwie beatyfikowanego rok temu bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 24 X - Św. Antoniego
Marii Clareta
6.30 + S. Reginę KULMACZEWSKĄ 7 r.
śm.)
8.00 Za zmarłych z rodziny PODSIADŁO i USTEPSLICH
17.30 + Józefa KRZYSZTOFKA (greg 24)
18.30 + Tadeusza – Ryszarda SKOTNICKIEGO (greg 24)
18.30 + Jana, Karolinę, Helenę, Henryka
i Elżbietę METLERSKICH
WTOREK 25 X
6.30 + Martę, Roberta, Martę, Jerzego i
zm. z Rodziny LIPPOK i GLOMB
8.00 + Pawła, Jadwigę, Katarzynę, Stanisława KASZUBSKICH, + Tadeusza JANUSZA, Krystynę MARUSZEWSKĄ oraz
Józefa (m) SZYMCZAKA
12.30 MSZA ŚW. POGRZEBOWA : śp.
Tadeusz POLAŃSKI
17.30 + Józefa KRZYSZTOFKA (greg 25)
18.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 1)
18.30 + Tadeusza – Ryszarda SKOTNICKIEGO (greg 25)
ŚRODA 26 X
6.30 + Sergieja KANAJEWA, tatę S.
Reginy
8.00 + Józefa KRZYSZTOFKA (greg 26)
8.00 + Tadeusza – Ryszarda SKOTNICKIEGO (greg 26)
17.30 +Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (2)
18.30 + Mariannę i Stanisława (m) STEFANIAKÓW
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • W intencji Panu Bogu wiadomej
• + Stanisława BARTOSIKA • W podziękowaniu za dar życia z prośbą o miłosierdzie i błogosławieństwo Boże dla Barbary, Zdzisława, Grzegorza i Ewy w 72 rocz.
urodzin, dla Pauliny w 43 rocz. urodzin
oraz dla Urszuli w kolejną rocz. urodzin
CZWARTEK 27 X
6.30W intencjach S. Sabiny - imieninowa
8.00 +Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (3)
8.00 +Józefa KRZYSZTOFKA (greg 27)
17.30 + Tadeusza – Ryszarda SKOTNICKIEGO (greg 27)
17.30 + Jerzego FILIPOWICZA w 7 r.
śm., oraz + Gabrielę FILIPOWICZ w 9 r.

śm., i wszystkich zmarłych z Rodziny
18.30 O Boże błogosławieństwo dla
Emilii z okazji 11 rocznicy urodzin
18.30 + Sabinę i Stanisława (m0
DRAPCZYŃSKICH
PIĄTEK 28 X - Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
6.30 W intencjach S. Violettyimieninowa
8.00 +Alicję KIRKOR–KOWALSKĄ (4)
8.00 +Józefa KRZYSZTOFKA (g 28)
17.30 + Tadeusza OTRĘBSKIEGO i
Zdzisława (m) KARTASIŃSKIEGO
18.30 Dziękczynna w rocznicę Sakramentu Małżeństwa dla Włodzimierza i
Krystyny z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżonków
18.30 + Tadeusza – Ryszarda SKOTNICKIEGO (greg 28)
SOBOTA 29 X
6.30 Z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
Brygidy i Jerzego z okazji urodzin
8.00 + Adelę WIERZCHOŃ w 16 r.
śm., oraz + Jana WIERZCHONIA
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Tadeusza – Ryszarda SKOTNICKIEGO (greg 29)
17.30 + Józefa KRZYSZTOFKA (g 29)
18.30 +Alicję KIRKOR–KOWALSKĄ(5)
18.30 + Bartłomieja SOWA w 4 r. śm.,
oraz Natalię NIEMCZYK i Marię SOWA
NIEDZIELA 30 X – 31 niedziela
zwykła
7.00 O potrzebne łaski dla Anny i jej
rodziny
8.30+Józefa KRZYSZTOFKA (greg 30)
10.00 + Mariannę, Józefa (m), Leona i
Wiesława (m) BOCIAN
11.30 + Kazimierza WAJSZCZAKA,
Julię, Jana, Eugeniusza, Wiktorię i
Wawrzyńca GARDYŃSKICH
11.30 + Tadeusza – Ryszarda SKOTNICKIEGO (greg 30)
13.00 O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Tomasza oraz ich dzieci Julii i
Aleksandry
17.00 +Alicję KIRKOR–KOWALSKĄ (6)
19.00

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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4.Główną Mszę św. odpustową o godz. 17.00 odprawi dla nas Ks. Biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski, który udzieli także Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży naszej Parafii. Gorąco zapraszamy na
nasze odpustowe celebracje i zachęcamy, aby poprzez spowiedź i Komunię
św. podjąć duchowe owoce i łaski Odpustu.
5.Do końca października (codziennie, także w niedziele) sprawujemy nabożeństwa różańcowe o godz. 18.00.
6.W kościele zostały wyłożone nowe kartki wypominkowe, na których możemy zgłaszać naszych bliskich Zmarłych do wspólnej modlitwy: w czasie 12
Mszy św. rocznicowych (w każdy I. wtorek miesiąca o godz. 18.30), bądź w
wypominkach jednorazowych lub rocznych, które odczytujemy w niedziele.
Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Bóg zapłać za ofiary!
7.W ostatnią sobotę miesiąca (29 X) zapraszamy jak zwykle, w godz. od
10.00 do 11.00, po odbiór paczek żywnościowych wszystkie osoby objęte pomocą naszej parafialnej CARITAS. Przygotowanie paczek – w przeddzień
wieczorem w Domu parafialnym.
8.Przypominamy, że za tydzień (w niedzielę, 30 X) powrócimy do czasu zimowego, a zatem przestawimy zegary z godz. 3.00 na 2.00. Uczyńmy to zawczasu, aby w Dzień Pański uczestniczyć w celebracjach o właściwej porze.
9.Do końca października, w zakrystii lub w kancelarii, trwają zapisy do nowej grupy Kandydatów przygotowujących się do Bierzmowania.
10.Cały najbliższy Tydzień jest przeżywany w kontekście misji w Kościele
katolickim. U nas trwa w tym czasie akcja „Grosiki dla Afryki i nie tylko!”
Dziękujemy tym, którzy przekazują drobne monety na rzecz zaprzyjaźnionej
Parafii w Kamerunie! Na ekranie TV ci, dla których prowadzimy naszą akcję.
***
Zachęcamy do lektury czasopism katolickich i naszej parafialnej gazetki. W podajniku znajdziemy też kolejny fragment Katechizmu dla Dorosłych. Dziękujemy członkom Akcji Katolickiej, która zainicjowała i podejmuje się tego zadania.
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

