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Prawidło tygodnia:
„Odwaga niegodziwców składa się wyłącznie ze strachu innych.
Bądźcie odważni, a zobaczycie, jak opadną im skrzydła.”
- św. Jan Bosko

CZYTANIE I
Ml 3, 19-20a
Sprawiedliwy sąd Boży
«Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący
nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan
Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was,
czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego
skrzydłach».
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim
żyje, *

krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

www.pkwp.org/

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

CZYTANIE II
2 Tes 3, 7-12
Kto nie chce pracować, niech też nie je
Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród
was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy
w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych
siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem,
że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz
zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb
jedli.

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość
w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne
możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się
Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Amen.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
EWANGELIA
Łk 21, 5-19
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie,
nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go:
«Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i

przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo
przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do
synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed
królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców
nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z
powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».
Rozważanie
33 Niedziela Zwykła C 2022 r.
Świadectwo
Łk 21, 5-19
Parametry satelity ziemi - Księżyca, takie jak jego wielkość
i odległość od naszej planety, są tak dokładnie obliczone, że zapewniają między innymi stałe nachylenie osi kuli ziemskiej, czemu
z kolei zawdzięczamy zmianę pór roku. Przyglądając się zaś parametrom ziemi - długość roku na niej, prędkość jej obrotu, gęstość i
skład atmosfery, zrozumiemy że służą umożliwieniu rozwoju życia
na naszej planecie. Gdyby odchylenie przebiegu tej orbity wyniosło choć jeden procent, życie na ziemi nie byłoby już możliwe / Peter Seewald /.

- Byłam na pogrzebie bł. Księdza Popiełuszki. Wszyscy ludzie płakali, dotykali trumny, palcami, obrazkami - mówi zakonnica, 10 października 2022
roku. - Ja byłem czterdzieści lat temu na kanonizacji Ojca Maksymiliana
Kolbe w Rzymie. Byli ludzie z całego świata. I kilkuset księży z Polski. Wszyscy odprawialiśmy Mszę Św. koncelebrowaną na Monte Cassino, i w Asyżu.
Najliczniejsze koncelebry w moim życiu. Często bywałem w Niepokalanowie,
jadłem z blaszanych talerzy, kiedy odprawiałem rekolekcje. Jadłem owoce z
drzewa morwa.
Kochać Boga to kochać także wszystko, co Bóg stworzył. Taka miłość
wyklucza pogardę dla innych, mniej uświadomionych. Religia wyraża się w
wielu praktykach zewnętrznych, nabożeństwach, ale opiera się na życiu wewnętrznym. W liturgii staramy się wyrazić naszą wiarę słowami, znakami -

stoimy, przyklękamy. Papież Benedykt XVI mówi, że gdy uczymy się wiary,
uczymy się przyklękać. Wiadomo, że robią to ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, w Objawienie. Sprawiedliwość oznacza w Piśmie św. to samo co doskonałość życia. Najpierw była wewnętrzna łączność z Bogiem. Ze sprawiedliwością ma związek miłość. Pycha stanowi korzeń wszystkich grzechów.
Apostoł mówi: gdybym ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże. Normy moralne są darem, dzięki którym człowiek zaczyna odróżniać dobro od zła. Od przebaczenia zaczyna się nasze życie chrześcijańskie - chrzest, spowiedź. Świadomość chrześcijańska jest ukształtowana
przez przebaczenie. Tu widać źródła nadziei.
Jezus uczy nas wartości pracy przez swe życie ukryte. Pośród swych
zadań powinniśmy się starać codziennie spotykać z Panem, czując się
uczestnikami Stworzenia w tym drobnym zakresie swoich obowiązków. Powinniśmy praktykować miłość. Dlatego wierny chrześcijanin nie może zapominać, iż będąc obywatelem ziemi, jest także obywatelem nieba. Chrześcijanin zamienia swoją pracę w modlitwę. Prawdziwa praca rodzi się z miłości i
podporządkowuje się miłości. / F. Carvajal, Rozmowy z Bogiem, t. V, 1998,
s. 533 /.
Świadectwo Ogrójca i Krzyża jest ostateczną pieczęcią wyciśniętą na
wszystkim co Jezus czynił i nauczał / Jan Paweł II /. Być w sposób duchowy
blisko tych którzy cierpią z powodu swej wiary. Chodzi o solidarność. O
świadectwo.
Napisałem wiersz O Modlitwie Jana Pawła II na Wawelu w 2002 r.
Dwadzieścia lat później byłem w koncelebrze o godz. 10 w naszym kościele w
niedzielę, 6 października br. Po komunii Świętej trwając w dziękczynieniu
przypomniałem sobie jedno zdanie z tego wiersza, jak ludzie tam zgromadzeni na trasie przejazdu, wołali: zostań w domu. Bardzo się wzruszyłem. Co
jeszcze ciekawsze, miałem świadomość w tym momencie, że to wzruszenie
bierze się z tego, że to zanotowałem. Ich świadectwo.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Dziś mamy XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
24 lutego 2022 roku wszyscy przekonaliśmy się, jak kruchy jest pokój.
Władimir Putin postanowił nawiązać do najczarniejszych kart z historii Rosji, a tysiące wojsk agresora przekroczyło granicę z Ukrainą. Wojna, której
początkiem była bezprawna aneksja Krymu w 2014 roku, eskalowała i przerodziła się w inwazję, jakiej Europa nie widziała od dziesiątek lat. Moskwa
od pierwszych dni napaści za cel obrała ludność cywilną. Bomby agresora
spadały na budynki mieszkalne, szkoły i szpitale. Wśród ofiar były dzieci.
Cały świat przyglądał się tragedii Mariupola. Mieszkańcy oblężonego miasta
zostali odcięci od pomocy. Rosja nie chciała zgodzić się na korytarze humanitarne. Ludzie umierali z głodu. Mimo potężnej mobilizacji wojsk agresor

nie zdołał zająć Kijowa. Gdy wycofywał się na wschód, świat obiegły zdjęcia
masakry w Buczy. W mieście odkryto zbiorowe groby Ukraińców. Podobne
obrazy docierały do nas później z Iziumu, który we wrześniu został wyzwolony spod rosyjskiej okupacji. Na ciałach wymordowanych cywilów widoczne
były ślady tortur. Rosjanie prześladowali ludność cywilną. Budowali katownie, w których znaleziono m.in. kable do rażenia prądem. Przebieg tej wojny
nie pozostawia złudzeń. Agresor dokonuje zbrodni wojennych, by złamać
naród ukraiński walczący o wolność.
Napaść Rosji zmusiła do ucieczki miliony Ukraińców. Uchodźcy kierowali się głównie do Polski. Od początku inwazji granicę wschodnią przekroczyło prawie 7 mln potrzebujących. Nasi rodacy przyjęli ich bardzo szczodrze. Otworzyli przed cierpiącym narodem swoje domy i serca. W Polsce nie
było i nie ma obozów dla uchodźców. Ukraińcy zostali przyjęci jak goście.
Zaproponowano im dach nad głową i pomoc w znalezieniu pracy. Wielu z
nich wciąż przebywa w naszej ojczyźnie, a tysiące dzieci od września rozpoczęło naukę w polskich szkołach. Wobec rosyjskiej inwazji zdaliśmy egzamin
z uczynków miłosierdzia. Nakarmiliśmy głodnych, przyodzialiśmy nagich,
przyjęliśmy do swoich domów podróżnych. Świat dawno nie widział takiej
reakcji na potężny kryzys humanitarny, jaki dotknął Ukrainę. Pomoc z Polski w kolejnych miesiącach musiała ewoluować. Ci, którzy zdecydowali się
zostać w naszym kraju, uczą się żyć samodzielnie. Ponownie odkryliśmy, że
pilnie potrzebne jest wsparcie w ich kraju. W zachodniej części Ukrainy
przebywa wielu uchodźców ze wschodu. Dzięki zaangażowaniu państwa polskiego, Kościoła i pojedynczych darczyńców otrzymują to, co najpotrzebniejsze: żywność, leki i ubrania. W ciągu miesiąca do Lwowa, gdzie znajduje się
centrum pomocy humanitarnej, docierają dziesiątki tirów. Polska – mimo
upływu kolejnych tygodni – nie zapomniała o Ukrainie, dalej wspiera okrutnie atakowanych sąsiadów.
W raporcie z 2021 roku Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi
w Potrzebie” alarmowało, że na Ukrainie zdecydowanie największym wyzwaniem dla wolności religijnej jest sytuacja na terytoriach okupowanych. Departament Stanu USA wpisał Rosję na czarną listę państw budzących w tej
przestrzeni szczególny niepokój. W Donbasie naruszenia wolności religijnej
obejmowały tortury, więzienie, konfiskatę mienia, w tym kościołów, fizyczne
napaści i groźby przemocy, a także ograniczenia w działalności misyjnej i
przygotowaniu nabożeństw. Wśród zaatakowanych grup religijnych byli
m.in. wierni Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego oraz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Na terenach okupowanych samozwańcze władze
przejmowały budynki sakralne i zamieniały je na budynki świeckie. W Ługańsku odcinały budynkom pełniącym funkcje religijne dostęp do gazu oraz
groziły ograniczeniem w dostawach prądu i wody. Według raportu PKWP
Rosja uderza w te organizacje religijne, które nie wspierają jej działań na

okupowanych terytoriach. Dla przykładu ich liczba na samym Krymie – po
bezprawnej aneksji tego terytorium – zmniejszyła się kilkakrotnie.
Inwazja, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, przyniosła zaostrzenie agresji na tle religijnym. Kreml próbuje zaprzeczyć potrzebie istnienia Cerkwi ukraińskiej. Od początku wojny rosyjskie wojska zaatakowały co
najmniej 76 miejsc kultu religijnego. Agresor nie oszczędził m.in. seminarium duchownego w Worzelu. Budynek został ograbiony. Skradziono m.in.
kielich mszalny, z którego korzystał św. Jan Paweł II w trakcie swojej pielgrzymki na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce określiło
Rosję jako jeden z głównych krajów, przez który narasta problem prześladowań na tle religijnym.
Źródło: www.pkwp.org (Pomoc Kościołowi w Potrzebie)
***

Ogłoszenia parafialne, 13.11.2022 - cz. 1/2
1.Dzień dzisiejszy łączy w Polsce obchody dwóch szczególnych wydarzeń. Ta
niedziela jest kolejnym (XIV.) Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, tym razem poświęconym Ukrainie pod hasłem „Uleczyć tęsknotę”.
Przed kościołami w całej Archidiecezji jest prowadzona zbiórka do puszek.
Bóg zapłać za modlitwę i ofiary składane na ten cel!
2.W Kościele Powszechnym, zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka – niedziela 13 XI – jest też obchodzona jako VI Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim”. Prosimy wszystkich o modlitwę
także w tej intencji. Jednym z wyrazów jedności z ubogimi w naszej Parafii
jest pomoc żywnościowa CARITAS czy akcja „Grosiki dla Afryki!”, którą dziś
kończymy. Od przyszłej niedzieli będą już dostępne świece na stół wigilijny.
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazują swoje ofiary na rzecz ubogich:
dzieci w Kamerunie czy podopiecznych naszego CARITAS!
3.Dziś o godz. 18.00 – w 13-tym dniu miesiąca – podczas Nabożeństwa Fatimskiego odmówimy chwalebną część różańca.
4.Siostry Nazaretanki serdecznie zapraszają do wspólnej modlitwy za wsta-

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 14 XI
6.30 O wszelkie potrzebne łaski dla
Magdaleny i Józefa NIEMCZYK
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Janinę PIEKARSKĄ w 10 r. śm.
18.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 21)
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 12)
WTOREK 15 XI Św. Alberta Wielkiego
6.30 W intencjach S. Damaris - imieninowa
8.00 + Elżbietę WILAMOWSKĄ - MARACEWICZ
8.00 + Henryka (m) BETA (greg 13)
17.30 +Janinę DROZDOWSKĄ, Przemysława i Elżbietę HNIEDZIEWICZ (i o Miłosierdzie Boże dla Anny DROZDOWSKIEJ – żyje)
18.30+Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (22)
18.30 +Romana OSNOBISZYNA w 9 r.
śm.
ŚRODA 16 XI Rocznica poświęcenia
rzymskich Bazylik Św. Ap. Piotra i Pawła
6.30 O potrzebne łaski, światło Ducha
Świętego i Boże błogosławieństwo dla p.
doktora Krzysztofa CIEPLIŃSKIEGO , a
także opiekę Bożą dla jego Żony i dzieci
8.00 + Teodora MILĘCKIEGO oraz + z
rodz. MILĘCKICH, KRASIEJKÓW, MICHAŁKOWSKICH i BLISKICH
8.00+Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (23)
17.30 + Piotra OLAKA w 1 r. śm.
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO MBNP:
• W intencji Panu Bogu wiadomej • O
zdrowie i szczęśliwą operację dla Józefy
KOWALCZYK • O łaskę zdrowia, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Józefa, Zbigniewa, Krzysztofa i Marleny
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 14)
CZWARTEK 17 XI św. Elżbiety Wegierskiej
6.30 O opiekę św. Józefa we wszystkich
pracach prowadzonych we wspólnocie
Domu Prowincjalnego i za wszystkich
pracowników
8.00+Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (24)
8.00 + Henryka (m) BETA (greg 15)

17.30 + Artura ALOT – w dniu imienin
17.30 + Andrzeja SOKOLIŃSKIEGO w
1 r. śm.
18.30 + Stefana i Halinę MANCZARSKICH i + z rodz. MANCZARSKICH i
MAJEWSKICH, + Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO oraz Bożenę i Ryszarda KOMOROWSKICH
PIĄTEK 18 XI Bł. Karoliny Kózkówny
6.30 O nowe powołania do Sióstr Nazaretanek
6.30 W intencjach S. Karoliny - imieninowa
8.00 + Feliksę (k) NOSKIEWICZ
8.00 + Henryka (m) BETA (greg 16)
17.30 +Jerzego WIŚNIEWSKIEGO w 1
r. śm.
18.30+Alicję KIRKOR–KOWALSK (25)
18.30 + Sławomira KRYŚKIEWICZA w
10 r. śm.
SOBOTA 19 XI
6.30 + Hannę BOROWSKĄ (greg 1)
8.00 W intencji Bogu wiadomej
8.00 +Mariana, Jana, Mariannę, Jadwigę, Natalię i Celinę KOWALCZYKÓW
17.30 W intencji Adama ( z okazji 49
rocz. urodzin) o wszelkie Boże dary w
życiu rodzinnym i w posłudze lekarskiej
17.30+Alicję KIRKOR–KOWALSKĄ(26)
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 17)
NIEDZIELA 20 XI Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7.00 + Bogusława i zmarłych Rodziców
8.30 O spokój duszy śp. Patrycji ZAWADZKIEJ
10.00 +Wacława CIĘŻKOWSKIEGO i
Annę ROWIŃSKĄ
11.30 + Henryka (m) BETA (greg 18)
11.30 + Hannę BORKOWSKĄ (greg 2)
13.00 Zm. z rodz. ZWIERZCHACZEWSKICH, WZORKÓW oraz MADEJÓW
15.00 MSZA INICJACYJNA: + Edwarda KURA, Jana SKONIECZNEGO w 41
r. śm., Czesławę w 2 r. śm, Genowefę,
Tadeusza i Andrzeja WITKOWSKICH
17.00 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 27)
19.00 + Elżbietę ŁOZA
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-wiennictwem Bł. Matki Franciszki Siedliskiej – Założycielki Zgromadzenia. Nowenna przed Świętem przypadnie na dni od 16 do 24 XI
(codziennie o godz. 18.00), zaś samo Święto Bł. Franciszki Siedliskiej
25.XI. Uroczysta Eucharystia tego dnia o godz. 18.30 będzie sprawowana w
intencjach powierzanych w trakcie nowenny. Po Mszy Świętej Siostry Nazaretanki zapraszają na wspólne świętowanie do swojego refektarza.
5.Pierwsze spotkanie nowej grupy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas ósmych szkoły podstawowej i starszych, którzy będą przygotowywać się w naszej Parafii, jest planowane w ten wtorek (15 XI) o godz. 19.15
w salce Domu parafialnego.
6.W sobotę (19 XI) zapraszamy młodzież, a zwłaszcza kandydatów do Bierzmowania, na spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej z okazji Światowego
Dnia Młodzieży. Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 9.15. W programie m.in. Msza i koncert. Powrót około godz. 14.30. Szczegóły wyjazdu są
dostępne w zakrystii.
7.Istnieje możliwość wspólnego, autokarowego wyjazdu na Światowe Dni
Młodzieży do Lizbony w lipcu 2023 roku. Zainteresowanych prosimy o
kontakt z Ks. Piotrem.
8.Za tydzień – w Uroczystość Chrystusa Króla (20 XI) – na Mszy św.
o godz. 11.30 odbędzie się promocja nowych ministrantów. Ciesząc się aktywnością tych chłopców, którzy już służą Jezusowi przy ołtarzu, zapraszamy także nowych kandydatów do uczenia się ministrantury i włączenia się
w spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej świątyni.
9.Poświęcone opłatki można już nabyć w zakrystii, podobnie jak kartki świąteczne i kalendarze na rok przyszły. W związku z rocznicą 50-lecia Parafii
przygotowujemy też specjalny Kalendarz na Rok Jubileuszowy, który będzie zawierał bliskie nam klimaty – zdjęcia osób i miejsc oraz istotne daty –
związane z tą szczególną Uroczystością. Postaramy się go przygotować jeszcze przed Świętami.
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

