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Prawidło tygodnia:
„Wiara jest przedsmakiem poznania,
które uczyni nas szczęśliwymi w przyszłym życiu.”
- św. Tomasz z Akwinu

CZYTANIE I
2 Mch 7, 1-2. 9-14
Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa».
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty
zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy
umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». Po nim był
męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez
obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi
gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam
król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał
cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano
czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną
wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia».
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.
Moje kroki mocno trzymały się Twych
ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wy-

Prace konkursowe dzieci z wizerunkiem św. Jana Pawła II

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie
wszelkie przeciwności, † abyśmy wolni od niebezpieczeństw
duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Amen.

słuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje
słowo.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
*
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

CZYTANIE II
2 Tes 2, 16 – 3, 5
Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię
Bracia: Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował
i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który
umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości
Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.
EWANGELIA
Łk 20, 27-38
Uduchowione życie zmartwychwstałych
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam
przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech
jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż
było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a
potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego
świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że
umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o
krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Rozważanie
32 Niedziela Zwykła C 2022
Nasze zmartwychwstanie
/ Łk 20, 27, 34-38 /
Cud jest dla wierzących czymś normalnym. Bo przecież
wszystko jest cudem. Cudownie przez Niego stworzone i w sposób
cudowny ku Niemu zwrócone. Drzewo pąk kwiatu. Oczywiście
także wszelkie uzdrowienia w Lourdes, stygmaty Ojca Pio, tajemnicze postaci w oczach Matki Bożej z Guadalupe. To nic innego,
niż niepojęte Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa - cudowne spotkanie: przyjmujący nie tylko przyjmuje, lecz
również sam zostaje przyjęty / Peter Seewald /.

Program Duszpasterski podaje: „To Chrystus pierwszy zmartwychwstał, w dniu ostatecznym przywróci nas do życia / KKK 994 /. Prawda o
zmartwychwstaniu wciąż spotyka się ze sprzeciwem, gdyż przekracza możliwości ludzkiego zrozumienia. Bez wiary nie można jej przyjąć. Nasz udział w

Eucharystii jest dla nas zadatkiem życia wiecznego, umacnia więc w nas tę
wiarę / KKK 1000 /. Każda niedziela uobecniając dzień zmartwychwstania
Zbawiciela, prowadzi nas do dnia ostatniego, dnia paruzji. Dlatego też jej
świętowanie staje się świadectwem nadziei w życie wieczne”. Ta moc wiary w
nasze zmartwychwstanie choć pozostaje tajemnicą naszej wiary trudną do
pojęcia, to jednak jest ona kluczowa w pojmowaniu historii zbawienia.
„Wszystko, co kształtuje się w naszym życiu, wszystko, co kształtuje i doskonali nas co dojrzewa w nas pośród rzeczy ziemskich - jest nieprzemijające” /
J. Ratzinger /. Cmentarz można nazwać poczekalnią i szatnią zmartwychwstania / A. Frossard w książce: Ks. T. Olszański, Głosząc Ewangelię Królestwa 1995, s. 333 /.
Jeżeli Pan Jezus uważał się za Syna Bożego
I udowodnił to za kogo się uważał przez cuda,
a zwłaszcza Zmartwychwstanie
to był Synem Bożym
A Jeżeli był Synem Bożym,
to mówił zawsze prawdę.
Mówił: Ojcze Nasz, który jesteś w niebie.
Więc jest Bóg.
Wierzę w Boga, bo wierzę Jezusowi.
Dlatego przedmiot Apologetyka Totalna w Seminarium Duchownym w Warszawie, czyli obrona wiary z punktu naukowego, który wykładał Reaktor
Akademii Teologii Katolickiej, opierał się na Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Jedno z pytań Profesora brzmiało: jak dowodzimy Zmartwychwstania Chrystusa? Przez ukazywania się Chrystusa po śmierci wielu osobom naraz.
Temat zmartwychwstania umarłych, tak drogi Kościołowi w listopadzie, miesiącu poświęconym pamięci o zmarłych i modlitwie za nich, znajduje się w centrum Liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli. W Ewangelii bowiem
Jezus stwierdza autorytatywnie, że umarli zmartwychwstają i że Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych. Z drugiej strony, wiara, zwycięska w zmartwychwstaniu, daje siły do przetrzymania tortur siedmiu młodym Żydom,
których męczeństwo opisuje pierwsze czytanie. Słowa dzisiejszej liturgii jaśnieją światłem pociechy i nadziei, poprzez które spoglądamy, zwłaszcza w
ciągu tego miesiąca, w stronę naszych zmarłych, wchodząc z nimi w autentyczną komunię duchową / Jan Paweł II /.
Za dwa tygodnie skończy się program duszpasterski na rok 2021/2022
pt. - „Posłani w pokoju Chrystusa” skoncentrowany na Eucharystii. Im żywsza jest wiara eucharystyczna tym głębsze jest uczestnictwo w życiu Kościoła
poprzez świadome przylgnięcie do misji jaką Chrystus powierzył swoim uczniom” - pisze Benedykt XVI. Jak członkowie wspólnoty przemienieni przez
Eucharystię, mogą w swoim życiu nieść Ewangelię w świat? Przez 23 lata
piszę homilie do „Gazetki Parafialnej na każdą niedzielę, z wyjątkiem waka-

-cji, obliczam, że mam ponad pół miliona egzemplarzy. Wiem, że głoszenie
słowa Bożego nie polega na przekazywaniu kodeksu zachowań moralnych,
lecz na budowaniu wiary. Odpowiedź jakiej człowiek udziela Bogu, polega
przede wszystkim na osobowej więzi ze Stwórcą. U początku bycia chrześcijaninem jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą która nadaje życiu nową perspektywę.
Posłani, aby dawać świadectwo wiary.
„W latach 1946 - 1956 przez więzienia i areszty w Polsce przeszło ponad tysiąc duchownych - przypomina Anna Kołakowska” / Nasz Dziennik 24 października 2022, s. 16 /.

Ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia parafialne, 6.11.2022 - cz. 1/2
1.W dniu wczorajszym Ks. Kard. Kazimierz Nycz ustanowił nowe władze w
dekanatach Archidiecezji Warszawskiej. I tak w naszym dekanacie nowe
funkcje (na kolejne 5 lat) otrzymali: Dziekan – ks. Bartłomiej Król
(Salwatorianin, nowy proboszcz Parafii NMP Matki Zbawiciela), Wicedziekan – Ks. Andrzej Krzesiński (nowy proboszcz Parafii św. Maksymiliana)
oraz Ks. Marcin Gryz (jezuita z Rakowieckiej), który będzie ojcem duchownym całego dekanatu. Gratulujemy powołanym na swoje urzędy i prosimy o
modlitwę w ich intencji.
2.Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu różańcowego z nagrodami dla dzieci. Wszystkie prace, które otrzymaliśmy, są eksponowane na wystawie w naszej świątyni.
3.Dziś przypada I. niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00 zapraszamy
na krótką Adorację Najśw. Sakramentu, a po południu w Domu parafialnym
odbędzie się kolejne spotkanie członków Kół Żywego Różańca: początek spotkania o godz. 16.00. Msza św. całej Wspólnoty KŻR o 17.00 w kościele.
4.Jutro, w I. poniedziałek miesiąca, Siostry Nazaretanki zapraszają na Mszę
św. zbiorową o godz. 18.30. Za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej,
Założycielki Zgromadzenia, będziemy modlić się w intencjach, które można
umieszczać przed ołtarzem z jej relikwiami.
5.Do wtorku (8 XI) zapraszamy na godz. 18.00 na specjalną modlitwę wypominkową połączoną z różańcem. Wypominki roczne są odczytywane, tak jak
do tej pory, w każdą niedzielę o godz. 9.30. Przypominamy, że do 8 XI można także uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji Zmarłych (przy spełnieniu pozostałych, normalnych warunków) – odpust ten można ofiarować jedynie za Zmarłych.
6.Również we wtorek (8 XI) o godz. 18.30 odbędzie się pierwsza z 12 Mszy
św. tzw. rocznicowych, sprawowanych za Zmarłych, którzy zostali poleceni
modlitwie wstawienniczej naszej wspólnoty na cały obecny rok. Zapraszamy.
7.Także we wtorek (8 XI) ok. 19.15 planowane jest najbliższe spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Rada już tradycyjnie spotyka się na plebanii.

Kronika: rok 2007 - 2008

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 7 XI
6.30 + Marię, Karola, Jadwigę i zm. z
rodz. RZEPCZYK i NIESŁONY
8.00 + Henryka (m) BETA (greg 5)
17.30 + Leszka DZIEŻYC (3 r. śm.) i + z
rodz. DZIEŻYCÓW i BOJKÓW
17.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 14)
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez wstawiennictwo bł. Marii od PJ
Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
WTOREK 8 XI
6.30 + Emmę, Franciszka (m), Norberta i Józefa KOZA
8.00 +Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 15)
17.30 + Janusza, Krzysztofa, Stanisława, Stefana i Apolonię MROKOWSKICH
18.30 MSZA ŚW. ROCZNICOWA
(WYPOMINKOWA)
•
+ Tadeusza POLAŃSKIEGO
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 6)
ŚRODA 9 XI Rocznica poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej
6.30 Za dobrodziejów Sióstr Nazaretanek
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 16)
17.30 + Józefa WIEJACZA w 24 r. śm.
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: •+ Mieczysława MARTINA w 16
r. śm. • W intencji Panu Bogu wiadomej
• + Tadeusza POLAŃSKIEGO
• + Marię TOMASZEWSKĄ
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 7)
CZWARTEK 10 XI - św. Leona Wielkiego
6.30 O wytrwanie w wierze, zdrowie i
dobrą pracę dla Kathrin
8.00 + Henryka (m) BETA (greg 8)
8.00 + Krzysztofa WRÓBLA
17.30 +Ludwikę JAWORSKĄ, Wacławę

i Antoniego CZESZEJKO, Zofię
DŁUŻNIAK oraz zmarłych z całej Rodziny
18.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (greg 17)
18.30 + Elżbietę ŁOZA
PIĄTEK 11 XI Św. Marcina z Tours
NARODOWE ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI
6.30 Za naszą Ojczyznę
8.00 + Mariannę w 35 r. śm., i zm. z
Rodziny
10.00 + Henryka (m) BETA (greg 9)
17.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (greg 18)
18.30 Dziękczynna za pielgrzymkę do
Sanktuarium MB Nauczycielki i Wychowawczyni Młodzieży na Siekierkach i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla pielgrzymów i ich Rodzin, duszpasterzy naszej
parafii i Sióstr Nazaretanek (p. Stasia)
SOBOTA 12 XI Św. Jozafata
6.30 +Martę, Ernesta i Norberta JANYS
8.00 W intencji Bogu wiadomej
8.00 + Henryka (m) BETA (greg 10)
17.30 + Marka SAPIJA
17.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (greg 19)
18.30 + Jadwigę i Władysława SZYCH
18.30 + Hannę BOROWSKĄ( 2 r. śm.)
NIEDZIELA 13 XI – 33 niedziela
zwykła
7.00 + Barbarę i Waldemara BUERGER
8.30 O Boże błogosławieństwo dla
Marii z okazji 15 rocz. urodzin
10.00 + Członków Legionu Maryi
11.30 O Boże błogosławieństwo dla
Marceliny, Michała i Klary
13.00 + Henryka (m) BETA (greg 11)
17.00 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ (greg 20)
19.00 + Agnieszkę – Katarzynę CICHOWLAS oraz Elżbietę CEGIEŁKĘ

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Rady pod adresem
(rada@swstefan.pl), szczególnie te osoby, które mogą aktywnie włączyć się
w przygotowania do Jubileuszu 50-lecia naszej Parafii.
8.Rodzicom oraz dzieciom I.-komunijnym przypominamy o dwóch terminach: we wtorek (też 8 XI) – konferencja dla Rodziców w kościele o godz.
19.30, a w niedzielę (20 XI) – Msza św. inicjacyjna dla dzieci z tej grupy o
godz. 14.30. Prosimy o punktualne przybycie.
9.W najbliższy piątek przypada Narodowe Święto Niepodległości i kolejna
(104.) rocznica jej odzyskania przez naszą Ojczyznę. 11 XI odprawimy jedną
dodatkową Mszę św. o godz. 10.00 w intencji wszystkich obrońców Ojczyzny, zwłaszcza tych, którzy oddali życie dla ratowania wolności i suwerenności Polski i Polaków (pozostałe Msze św. jak w dzień powszedni). W piątek
(11 XI) kancelaria parafialna będzie nieczynna. Dla bardziej radosnego i uroczystego przeżywania Święta Narodowego Kard. Kazimierz Nycz udzielił
wszystkim przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji Warszawskiej dyspensy od nakazanego w każdy piątek postu od pokarmów mięsnych.
W zamian: wszyscy korzystający z dyspensy są zobowiązani do dowolnej modlitwy według intencji Ojca Świętego.
10.W kościele są nadal wyłożone kartki wypominkowe. Zachęcamy tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby włączyć swoich bliskich Zmarłych w modlitwę całej naszej parafialnej społeczności.
11.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 następny wtorek (15 XI) o godz.
19.15 w salce Domu parafialnego. Nowe osoby prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii w ciągu tego tygodnia.
12. To ostatnie dni naszej akcji „Grosiki dla Afryki!”, którą zakończymy w
oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. Dziękujemy tym, którzy przekazują swoje ofiary na rzecz naszych małych przyjaciół w Kamerunie!
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

