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Prawidło tygodnia:
„Czas ucieka, wieczność czeka.”
- św. Jan Paweł II

CZYTANIE I
Mdr 11, 22 – 12, 2
Bóg miłuje całe stworzenie
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co
opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i
oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie
byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie ukształtowałbyś tego. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie
chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko,
bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje
nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
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Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje
dzieła *

Lubimy dyskutować na temat przemijalności czasu...

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni
Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody
dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Amen.

i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
*
i niech głoszą Twoją potęgę.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich
wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

CZYTANIE II
2 Tes 1, 11 – 2, 2
Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi
Bracia: Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego
wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W
sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia
się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać
w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę,
bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
EWANGELIA
Łk 19, 1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek,

imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty,
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z
pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do
grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie,
oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem,
zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się
udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».
Rozważanie
31 Niedziela Zwykła C 2022 r.
Zacheusz celnik chce zobaczyć Jezusa
/ Łk 19, 1-10 /.
Bóg nie wywędrował do innej galaktyki, lecz jest tutaj:
pośród nas, ponad nami, obok nas i w nas. Jest aktywnie obecny
i może w nas działać. Tylko wówczas modlitwa ma jakikolwiek
sens. Tylko wówczas jakikolwiek sens ma nasza wiara. A przyjaciele Jezusa nie muszą patrzeć na słońce i mrużyć oczu przed blaskiem Wszechmogącego. Szybko zrozumiałem, że w zwątpieniu
można wpatrywać się w Chrystusa. Po prostu w Chrystusa / Peter Seewald /.

W sobotę 8 października br. czytaliśmy we Mszy św. Ewangelię, Jezus
mówi: „Przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego” / Łk 11,
29 /. Cała kultura istnieje w słowie i przez słowo. Pan Jezus błogosławi tych,
którzy słuchają słowa Bożego. Nieraz się porównuje Ewangelię do kopalni
drogich diamentów. Trzeba by w tej kopalni dostrzec ten jeden diament dla
mnie. Jeśli już się znalazło ten diament, to trzeba go strzec. Godne jest tego
słowo Boże, któremu Chrystus poświęcił swoje życie. Tym słowem żywym,
wcielonym On sam się stał. Strzec słowa Bożego to strzec samego Chrystusa
w sercu i w… życiu.
Wcześniej, 4 października br., otrzymałem od Księdza Proboszcza Roberta Tomasika z okazji 35 rocznicy pracy w tej parafii, książkę pt. - „Zma-

-gania na drodze wiary” / Ks. Jarosław Piłat, 2022 /. Autor pisze:
„Znajomość osoby i dziejów Jezusa pozwala nam w świetle tej wiedzy głębiej
odczytywać księgi Starego Przymierza. Należy pamiętać, że Nowy Testament
jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym” /
KKK 129 /. Pismo Święte jest jak jedna księga, a tą jedną księgą jest Chrystus. Chcę podkreślić niezwykłość mszalnych czytań biblijnych proponowanych nam przez liturgię Kościoła, które pozwalają, w rytmie dni powszednich w ciągu dwóch lat przeczytać najważniejsze fragmenty z Pisma lub niedzielnym uczynić to w ciągu trzech lat. Posoborowa Liturgia Słowa to jeden z
bezcennych darów, jakie można otrzymać w naszej współczesnej drodze do
Boga. Ten wybór jest niezwykły. Są bowiem dwa ołtarze - Ciała Chrystusa i
Jego Słowa / s. 120 /. Przecież nie mogę naśladować Jezusa, którego nie
znam. Jak zaufać Słowu zbawienia Boga, jeśli nie wiem co do mnie powiedział? Lektura Pisma jest dla katolika niezbędna tak jak oddychanie, jak pożywienie / s. 126 /. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa / Św. Hieronim /.
W niedzielę, 16 października br. świętowaliśmy 22 Dzień Papieski Jana Pawła II, w dzienniku telewizyjnym był wywiad z Abp Pawłowskim w
Rzymie. Powiedział: najpierw Piotr, następnie Jan Paweł II, a zawsze Chrystus. Przemawiam do sióstr, które swoje życie poświęciły Chrystusowi - zawsze Chrystus. Jan XXIII, Paweł VI, dużo mówili na ten temat. Jan Paweł II
każdą chwilę wykorzystywał do przybliżenia światu Ewangelii. Jak należy
pełnić Ewangelię? Prowadząc szkołę, iść ulicą w habicie. Spotkanie z Jezusem i głoszenie Jezusa. Bycie zakonnicą - to pomaganie innym. W myśleniu.
Wiara staje się tym głębsza, im większa jest gotowość woli. Artyści, malarze,
rzeźbiarze przedstawiali Boga jako wszystkowidzące oko. Bóg pełen miłości
obserwuje to, co czynią Jego dzieci. Duży pożytek przynosi rozważanie tego
kochającego spojrzenia. Jeśli przyzwyczaimy się do odczuwania Jego obecności tuż obok, nabędziemy łatwości rozmawiania z Nim w ciągu dnia, nasza
działalność przeniknięta będzie Jego obecnością. Znaki nadejścia Królestwa
Bożego są jasne w Słowie Bożym. Książka pt. „Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II” drukuje takie zdanie: Kościół, czyli Królestwo Chrystusowe”
- / Konstytucja dogmatyczna o Kościele, p. 3 /. Otrzymałem dużą kartę od
jednej z Sióstr, karta przedstawia Bł. Franciszkę Siedliską i zdanie: Miłosierdziu Pana wszystko zawdzięczam. Wyprzedziła S. Faustynę i Jana Pawła II.
Kazała zawsze dbać o prezbiterium. Znaki czasu - taki tytuł ma dzisiejsza
Ewangelia w Biblii Tysiąclecia.
Ks. Stanisław Stradomski
***

Ogłoszenia parafialne, 30.10.2022 - cz. 1/2
1.Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w uroczystościach odpustowych ku czci naszego Patrona św. Stefana, Króla Wyznawcy, protoplasty
wielkiej dynastii królów węgierskich i organizatora zrębów państwa węgierskiego. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy swoją modlitwą i posługą
uświetnili nasz parafialny odpust: Księdzu Biskupowi Michałowi, Pani Ambasador Węgier Orsolyi Kovács i towarzyszącym jej Gościom, przybyłym Kapłanom i naszym Księżom, Siostrom Nazaretankom, szczególnie Siostrom
Zakrystiankom i Organistce wraz z członkami chóru „Credo”, całej asyście
liturgicznej, przedstawicielom Parafialnej Rady Duszpasterskiej i wszystkich
grup formacyjnych, osobom zaangażowanym w piękne przygotowanie liturgii oraz spotkania ze Wspólnotą Węgierską i ks. Biskupem na plebanii. Serdeczne „Bóg zapłać!” Niech Pan wszystkim wynagrodzi ich trud i oddanie!
2.We wtorek (1 XI) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.
odprawimy według normalnego porządku niedzielnego. Na godz. 18.00 zapraszamy w ten wtorek na nabożeństwo wypominkowe ze specjalną procesję
pokutną z pięcioma stacjami. Będziemy modlić się zwłaszcza za wszystkie
osoby powierzone naszej modlitewnej pamięci w wypominkach jednorazowych na ten rok.
3.Z racji na radosną Uroczystość Wszystkich Świętych pierwsza z 12 Mszy
św. tzw. rocznicowych, za Zmarłych, którzy zostali poleceni w ostatnich
dniach modlitwie wstawienniczej naszej wspólnoty (w tej formie) zostanie
wyjątkowo odprawiona w II. wtorek miesiąca (czyli 8 XI) o godz. 18.30.
4.W środę, w Dzień Zaduszny (2 XI) zapraszamy na dodatkową Mszę św. o
godz. 9.00 połączoną z procesją za Zmarłych do trzech stacji.
5.Od 2 do 8 listopada, codziennie o godz. 18.00 zapraszamy na specjalną
modlitwę za Zmarłych połączoną z różańcem, zaś wypominki roczne będą
odczytywane tak jak do tej pory, w każdą niedzielę o 9.30. Przypominamy, że
w tych dniach można także uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie
cmentarza (przy spełnieniu pozostałych, normalnych warunków).
6.Dziś i jutro ostatnie nabożeństwa październikowe o godz. 18.00. Rozstrzygnięcie konkursu różańcowego z nagrodami dla dzieci odbędzie się w niedzielę (6 XI) po Mszy św. o godz. 11.30. Prosimy dzieci o oddawanie swoich
konkursowych planszy katechetom lub pozostawienie ich w zakrystii czy
kancelarii do czwartku (3 XI). Z otrzymanych i podpisanych prac chcemy
przygotować specjalną wystawę w świątyni.
7.W kościele są wyłożone kartki, które mogą posłużyć do zgłoszenia naszych
bliskich Zmarłych w ramach wspólnej modlitwy wypominkowej na cały nadchodzący rok. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Bóg zapłać za ofiary
składane przy tej okazji!
8.Wczoraj wydawaliśmy paczki żywnościowe osobom objętym pomocą naszej parafialnej CARITAS. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w ich
piątkowym przygotowaniu i sobotniej dystrybucji. Bóg zapłać!

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Listopad 2022
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Modlimy się, aby dzieci które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości
rodziny.
•Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, misjonarzy i cały Kościół o
odwagę i męstwo w głoszeniu słowa Bożego wszystkim narodom.
•Za Kościół Chrystusowy, aby budował i umacniał królestwo Boże w sercach
ludzi.
•O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•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.
•Za 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.
•Za młodych ludzi, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, aby wzrastali w
wierze i przyjaźni z Jezusem Chrystusem.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa oraz o potrzebne siły i wytrwałość
dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby
zdrowia.
•Za osoby starsze, samotne, chore, bezdomne i głodujące na całym świecie,
aby Bóg otaczał je swoją troską i by 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.
•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.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 31 X
6.30 + Romana (m) i Antoniego
8.00 O łaskę mądrości, świętości i odwagi dla kapłanów i sióstr zakonnych
8.00 + Jerzego GAJA, jego rodziców +
Jadwigę i Władysława oraz Annę GAJEWSKĄ
17.30 Za zmarłych z Rodziny MAJCHRZAKÓW, WARTÓW, MASZCZYKÓW, WOSZCZYŃSKICH, BIAŁASÓW i
BUBLI
18.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 7)
18.30 + Urszulę i Zdzisława (m) WYRZYKOWSKICH
WTOREK 1 XI - UROCZYSTOŚC
WSZYSTKICH ŚWIETYCH
7.00 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.30 O łaski potrzebne dla Vasanti i
Stanisława BALAJI
10.00 + Włodzimierza STEFANIAKA
11.30 + Henryka BETA (greg 1)
13.00 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 8)
17.00 + Za dusze czyśćcowe
19.00 +Roberta WIECZERKA w 7 r. śm.
ŚRODA 2 XI Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych
6.30 Za zmarłych z rodzin Sióstr Nazaretanek
8.00 + Eugenię, Kazimierza i zmarłych
z Rodziny
8.00 +Kazimierza i Janusza PĘDZICH,
Władysława OWSIKOWSKIEGO
9.00 + Marię i Franciszka (m) JAWORSKICH
17.30 + Reginę i Henryka TELAKOWSKICH
18.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 9)
CZWARTEK 3 XI św. Marcina de Porres
6.30+Barbarę, Franciszka i Józefa (m)
8.00 + Henryka BETA (greg 1)
8.00 W intencji Bogu wiadomej

17.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 10)
18.30 +Marię, Stanisława RÓŻALSKICH oraz Katarzynę, Wojciecha,
Teresę, Józefa, Janinę i Stanisławę
18.30 + Teofila RUMIEŃCZYKA (23 r.
śm) oraz Kamilę
PIĄTEK 4 XI Św. Karola Boromeusza
6.30 W intencjach S. Karoli - imieninowa
8.00 + Henryka BETA (greg 2)
8.00 Msza św. Montessori
17.30 + Mariannę i Mieczysława SYKUŁÓW w 12 r. śm., + Wawrzyńca i
Marię RUT
18.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 11)
18.30 + Weronikę BORÓWKO (pół
roku po śmierci
SOBOTA 5 XI
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 W intencji wynagradzającej
8.00 + Henryka BETA (greg 3)
17.30 + Jolantę WOJTUSIAK w 2 r.
śm., oraz Annę GRYGIELSKĄ
17.30 +Mieczysława PALMOWSKIEGO
18.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 12)
NIEDZIELA 6 XI – 32 niedziela
zwykła
7.00 O zdrowie i błogosławieństwo
Boże w rodzinie NIEMCZYK i GRYC
8.30 + z rodziny SZWARCÓW, SOBKOWICZÓW, GŁODKÓW i MALKÓW
10.00 ZA PARAFIAN
10.00 + Henryka BETA (greg 4)
11.30 + Tadeusza SKOTNICKIEGO w 1
r. śm
13.00 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 13)
17.00 KŻR
19.00 + Halinę GRYS o łaskę zbawienia wiecznego ( od rodz. FALKOWSKICH)

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2

XXXI Niedziela Zwykła
30 października 2022
9.W tym tygodniu przypada też I. piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź w I.
piątek (4 XI) od godziny 16.30. Msza św. I.-piątkowa dla wszystkich dzieci o
godz. 17.30.
10.W I. sobotę (5 XI) Msza św. w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00.
Zaraz po niej zapraszamy na I.-sobotni różaniec z rozważaniami.
11.W I. sobotę (5 XI) kapłani udadzą się też z comiesięczną posługą sakramentalną do chorych. Początek wizyty od godz. 10.00.
12.Kancelaria parafialna nie będzie czynna w dniach 1 i 2 XI, ani 5 XI (w I.
sobotę). A w I. piątek zapraszamy tylko przed południem.
13.W przyszłą niedzielę (6 XI) odbędzie się kolejne spotkanie członków Kół
Żywego Różańca: początek o godz. 16.00 w Domu parafialnym, a Msza św.
całej wspólnoty o godz. 17.00 w kościele.
14.Najbliższe spotkanie Parafialnej rady Duszpasterskiej odbędzie się we
wtorek (8 XI) na plebanii. Rada dysponuje już własnym adresem mailowym
(rada@swstefan.pl) i zachęca do kontaktu szczególnie te osoby, które chcą
aktywnie włączyć się w przygotowania do przyszłorocznego Jubileuszu 50lecia naszej Parafii.
15.Trwają zapisy do nowej grupy Kandydatów z klas ósmych szkoły podstawowej i pierwszych szkoły średniej, którzy będą przygotowywać się do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii. Regularne spotkania rozpoczną
się we wtorek (15 XI) w salce Domu parafialnego.
16.To ostatnie dni naszej akcji „Grosiki dla Afryki!” Dziękujemy tym, którzy
przekazują swoje ofiary na rzecz naszych małych przyjaciół w Kamerunie!
***
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
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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

