
 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem  
i ziemią, † wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu *  

i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Amen.  
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/ Parafia  
św. Stefana Króla  

w Warszawie 
II Niedziela Zwykła 
15 stycznia 2023 

Prawidło tygodnia:  
„Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie  

za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu 
strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go  

w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków.”   
- św. Jan Paweł II 

† 

† † 

† 
† 

† 

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1, 17) 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

18 - 25 stycznia 2023 

 

 

CZYTANIE I        Iz 49, 3. 5-6 
Sługa Boży światłością całej ziemi 
Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». 
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił 
Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do 
Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi 
Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 
Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krań-
ców ziemi». 

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wo-
lę. 
Z nadzieją czekałem na Pana, * 
a On pochylił się nade mną. 
Włożył mi w usta pieśń nową, * 
śpiew dla naszego Boga. 
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów 
ziemi, * 
lecz otwarłeś mi uszy; 
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

* 
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę. 
W zwoju księgi jest o mnie napisane: † 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, 
mój Boże, * 
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu». 
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim 
zgromadzeniu † 
i nie powściągałem warg moich, * 
o czym Ty wiesz, Panie. 

CZYTANIE II          1 Kor 1, 1-3 
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa 
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, 
do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie 
Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miej-
scu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. 
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! 

EWANGELIA         J 1, 29-34 
Duch Święty spoczął na Jezusie 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie 
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym ce-
lu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Du-
cha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem 
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na  

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.  
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,  

aby się stali dziećmi Bożymi. 



 

 

Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świa-
dectwo, że On jest Synem Bożym». 

 
 

Rozważanie 
 
2 Niedziela Zwykła A 2023 r.                                                                                                
J 1, 29 - 34   
   

Świadectwo Jana Chrzciciela 
 

 3 stycznia br. mieliśmy ten sam temat, zdania bezpośrednio wcze-
śniejsze św. Jana Chrzciciela - zapowiadał Mesjasza. Nazajutrz zobaczył Je-
zusa nadchodzącego i rzekł: „oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. 
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten który mnie posłał abym chrzcił wodą 
powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczy-
wającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i 
daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Kończymy okres Bożego Naro-
dzenia i zaczynamy okres Zwykły świadectwem o Jezusie. Pozostali Ewange-
liści piszą o Janie Chrzcicielu, że chrzci wodą ludzi przybyłych do niego. Jan 
Ewangelista opisuje jak Jan Chrzciciel wskazuje na Chrystusa. Baranek Boży 
gładzi grzech świata. Zostaliśmy uświęceni w Chrystusie, przynosi nam we-
zwanie do światłości i świętości. Uroczystość Chrztu Pana Jezusa wprowadza 
nas w tajemnicę osoby i posłannictwa Chrystusa. Wprowadza nas w lepsze 
rozpoznanie naszej wiary. 
 „Jezus zmieszał się z grzesznikami” / Św. Jan Paweł II /. Z tymi, któ-
rzy oczekiwali na Mesjasza. I otworzyły się niebiosa. I Duch Święty się obja-
wił. 
 Tajemnica Jezusa Chrystusa wprowadza nas w tajemnicę naszego 
chrztu. „Uznaj chrześcijaninie swoją godność”. 
 Jan Chrzciciel, wskazując na Jezusa, powiedział: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. Jest tu liczba pojedyncza - grzech. I ewangelista 
Jan to zapisał jako ważne słowa - głównym grzechem, z którego rodzą się 
inne jest odrzucenie Jezusa, odrzucenie możliwości poznania Go. Bo z tego 
poznania rodzi się miłość. Człowiek idzie za kimś, kto go kocha i ma wpływ 
na jego życie. A więc warto walczyć o poznanie Jezusa. 
 Jan Paweł II pisze: Rodząc się jako człowiek, Syn Boży uznaje godność 
istoty ludzkiej - i jednocześnie wpisuje w nią nowe powołanie, powołanie do 
świętości. Co to jest świętość? Jest to właśnie radość z pełnienia woli Bożej. 
Do doświadczenia tej radości dochodzi człowiek przez znojną pracę nad so-
bą, przez wierność prawu Bożemu, wskazaniom Ewangelii. A także nie bez 
wyrzeczeń. 
  

 

 

„Grzech świata to w Ewangelii Janowej odrzucenie Chrystusa które odwraca 
człowieka od Boga i uniemożliwia zbawienie sprowadzając z drogi, jaką z 
woli Bożej człowiek powinien iść do Boga. Ta droga to wiara i miłość okaza-
na Człowiekowi, przyjście Chrystusa, poznanie Go, poddanie się Jego nauce i 
prawu. Wszystkie te synonimy oznaczają to samo. Ewangelia nie zajmuje się 
indywidualnymi wykroczeniami ludzi. Stawia natomiast zasadę: Jezus zba-
wia świat przez objawienie mu miłości, jaką Bóg go ukochał, a miłość ta oka-
zała się w śmierci, Jednorodzonego Syna Bożego poniesionej na Krzyżu, aby 
w naszym imieniu zadośćuczynić Bogu za nasze grzechy. 
 Słyszałem przez moment jak ksiądz mówił w telewizji „Trwam”, że 
świętość to jest radość przez cały dzień. „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że 
On jest Synem Bożym” / J 1, 34 /. Rektor Akademii Teologii Katolickiej na 
egzaminie z Apologetyki Totalnej / obrona wiary z punktu naukowego / py-
tał przyszłego księdza: jak dowodzimy Zmartwychwstania Jezusa? Przez 
ukazywania się Jezusa po śmierci przez czterdzieści dni - należało odpowie-
dzieć. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym - mogli 
później mówić. Mogli później organizować pochody w Święto Trzech Króli. 
Mogli posyłać swoje dzieci na lekcje religii w szkole Podstawowej. Mogli się 
modlić. Mogli w niedziele uczestniczyć we Mszy Świętej. Mogli chrzcić swoje 
dzieci. Mogli wstępować do Seminarium Duchownego - chcieli zostać księż-
mi. Kobiety zakonnicami - w ich życiu inni widzieli Ewangelię. „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię” / mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii /. 

 
Ks. Stanisław Stradomski 

 
*** 

 
Ogłoszenia parafialne, 15.01.2023 - cz. 1/2 

 
1.Parafialna Rada Duszpasterska wraz z Kapłanami zaprasza dziś do Domu 
parafialnego na godz. 14.30, gdzie odbędzie się spotkanie opłatkowe wszyst-
kich osób należących do grup działających w naszej Parafii. Zapraszamy 
również tych Parafian, którzy chcieliby włączyć się w spotkania formacyjne 
lub działalność religijno-charytatywną prowadzoną w naszym ośrodku dusz-
pasterskim. Pełne zestawienie tych grup można znaleźć na nowej stronie 
internetowej naszej Wspólnoty Parafialnej. Nie zmienił się adres strony 
(swstefan.pl) , ale jej szata graficzna została gruntownie przebudowana. Je-
steśmy w trakcie aktualizacji wiadomości dostępnych na naszej stronie, co 
wymaga nieco czasu i umiejętności. Ale mamy nadzieję, że już wkrótce na-
szej nowa strona stanie się bardziej atrakcyjna, komunikatywna i przystępna 
dla wszystkich użytkowników poszukujących aktualnych informacji o na-
szym kościele, wspólnotach i całej Parafii. 



 

 

 
2.W ramach Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozpoczęliśmy bardzo inten-
sywne przygotowania do Jubileuszu 50-lecia Parafii. Trwają prace nad 
szczegółowym programem naszych obchodów. Pierwszym etapem jest oczy-
wiście wizyta duszpasterska, skierowana w tym roku do wszystkich miesz-
kańców naszej Parafii, niezależnie od wyznania, światopoglądu czy narodo-
wości. Kolęda potrwa jeszcze przynajmniej do końca lutego. Postaramy się 
nikogo nie pominąć, tak jak czynimy to teraz – dzwoniąc i pukając do każ-
dych drzwi. Prosimy o szczyptę wyrozumiałości i odrobinę cierpliwości. Z 
góry dziękujemy! 
3.Kolejny etap jubileuszowych przygotowań będą stanowić rekolekcje wiel-
kopostne, które rozpoczniemy w niedzielę (12 III) i zakończymy w środę 
(15 III), dokładnie w 50. Rocznicę wejścia w życie dekretu Bł. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego o ustanowieniu parafii św. Stefana. Rekolekcje poprowadzi 
dla nas w tym szczególnym Jubileuszowym Roku Rektor Wyższego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego w Warszawie – Ks. Prałat dr Wojciech 
Bartkowicz. Informujemy o tym wcześniej, aby każdy mógł zarezerwować 
sobie odpowiedni czas, byśmy jak najlepiej, duchowo i materialnie, nie tylko 
przygotowali się do Świąt Wielkiej Nocy, ale także rozpoznali łaskę utworze-
nia i posiadania Parafii, za którą chcemy Bogu dziękować. 
4.O kolejnych wydarzeniach, jakie nas czekają w tym wyjątkowym Roku, 
będziemy jeszcze informować. Poszukujemy osób, które mogą włączyć się 
aktywnie w nasze przygotowania. Prosimy o kontakt. 
5.Trwa wizyta duszpasterska w domach naszych Parafian. Dziękujemy za 
cierpliwe oczekiwanie na kapłana, za wszystkie kolędowe spotkania i rozmo-
wy, za poświęcony czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 
6.Plan kolędy na najbliższe 2 tygodnie: 
• Poniedziałek (16 I) – ulice: 29 listopada 10A , 12 i 16 oraz Suligowskie-

go 3/5 i 9 
• Wtorek (17 I) – ul. Podchorążych 26 , 27/29 i 35 
• Środa (18 I) – ul. Czerniakowska 50 
• Czwartek (19 I) – ul. Czerniakowska 48 
• Piątek (20 I) – ulice: Czerniakowska 46 i Suligowskiego 11/15 
w sobotę (21 I) kolędy nie będzie 
• Poniedziałek (23 I) – ul. Podchorążych 22, 23A, 24, 25, 25A i 39A 
• Wtorek (24 I) – ul. Podchorążych 37 , 39 , 43/45 , 47 i 47A 
• Środa (25 I) – ul. Czerniakowska 42 i Czerska 21 
• Czwartek (26 I) – ul. Czerniakowska 40 
• Piątek (27 I) – ulice: Czerniakowska 36A i Podchorążych 63/67  
• Sobota (28 I) – ulice: 29 listopada 3 i 3C oraz Podchorążych 41 
Kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 
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Intencje mszalne 

Poniedziałek  – 16 I AD 2023 
6.30 † Antoninę i Wincentego ZAREM-
BÓW 
8.00 † Waldemara DOLECKIEGO (2 
rocz. śm.) 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 16) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 4) 
17.30 † Balbinę SOCHACZEWSKĄ (2 
miesiące po śm.) 
18.30 † Franciszka (m) BORKOWSKIE-
GO (22 rocz. śm.)  
o spokój duszy dla niego i Zmarłych z 
Rodziny 
Wtorek – 17 I AD 2023 
Wspomnienie św. Antoniego, opata 
6.30 † Jana GŁADYSZ 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 17) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 5) 
17.30 w intencji Bogu wiadomej 
18.30 o zdrowie dla Ewy KIRKOR, o 
potrzebne łaski dla niej i jej Bliskich 
Środa – 18 I AD 2023 
6.30 o nowe powołania do Zgromadze-
nia Sióstr Nazaretanek 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 18) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 6) 
17.30 † JULITĘ 
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej 
do MB Nieustającej Pomocy: 

 za wszystkich, których odwiedza-
my z wizytą duszpasterską 

 za całą Parafię w Roku Jubileu-
szowym 50-LECIA istnienia Parafii 
Czwartek – 19 I AD 2023 
Wspomnienie św. Józefa Sebastian Pel-
czara, biskupa  
6.30 † za dusze w czyśćcu cierpiące z 
Rodziny LIPKÓW i PRUSIKÓW 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 19) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 7) 
17.30 † Wenecjusza BANIĘ (miesiąc po 
pogrzebie) 
18.30 [Msza św. wotywna o Duchu 

Świętym] O wylanie Ducha Świętego 
na wszystkich Parafian 
Piątek – 20 I AD 2023 
Wspomnienie św. Fabian i Sebastiana, 
męczenników 
6.30 [Siostry] 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (Greg 20) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 8) 
17.30 w intencji Bogu wiadomej 
18.30 o łaskę powrotu do zdrowia i 
opiekę Matki Bożej dla Tadeusza ŚWI-
DERKA 
Sobota – 21 I AD 2023 
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy 
i męczennicy 
Dzień Babci 
6.30  
8.00 † Mirosława KUBIAKA (GREG 
21) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 9) 
17.30 † Małgorzatę WEJSS (3 rocz. 
śm.) oraz Jacka SAMOCIA (3 rocz. 
śm.) 
18.30 † Janinę (k) GAWORSKĄ (w 
kolejną rocznicę śm.) 
III. Niedziela zwykła  
22 stycznia AD 2023 
7.00 †Barbarę i Waldemara BUER-
GER 
8.30 †Mirosława KUBIAKA (Greg 22) 
† Krystynę KUBIAK (GREG 10) 
10.00 † Barbarę SAŁEK (23 r. śm.) 
oraz Zmarłych z Rodzin OLSZOW-
CÓW, KIELICHÓW i KUŹMÓW 
11.30 † Mieczysława KRÓLIKOW-
SKIEGO (7 r. śm.) 
13.00 dziękczynna (w 50 rocznicę ślu-
bu) AGNIESZKI i MICHAŁA z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata dla Jubila-
tów, ich Dzieci i Wnuków  
17.00 † Marię Magdalenę SCHILTGES 
19.00 ZA PARAFIAN 

 

 

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2 
II Niedziela Zwykła 

15 stycznia 2023 

DOM POGRZEBOWY 
  KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW 

               ul. Bernardyńska 27—nowy kościół  
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4) 

własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa 

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  

7.Dzisiaj odbędzie się spotkanie i Msza św. inicjacyjna dla Rodziców i Dzieci 
przygotowujących się do I. Komunii św. – początek w kościele o godz. 14.30. 
Już dziś, na tydzień przed Niedzielą Słowa Bożego, dzieci otrzymają swój 
egzemplarz Ewangelii. Zapraszamy! 
8.W tym tygodniu (w środę, 18 I) tradycyjnie rozpoczyna się Tydzień Mo-
dlitw o jedność chrześcijan. Prosimy, aby ta intencja pojawiła się także w 
naszych własnych modlitwach. Goszcząc w Polsce tak wielu obywateli Ukrai-
ny, będących często wyznania prawosławnego, tworzymy przecież z nimi 
jedno ciało Kościoła Powszechnego. 
9.Chór parafialny „Credo” ogłasza nabór członków. Nie jest wymagane ani 
wykształcenie muzyczne, ani znajomość nut. Wystarczą dobre intencje, goto-
wość do nauki i trochę słuchu muzycznego. S. Felicyta zaprasza na próby 
chóru w piątki na godz. 19.30 w domu parafialnym.  
10.W Roku Jubileuszowym 50-lecia chcemy ubogacać naszą liturgię nie tyl-
ko śpiewem. Od najbliższego czwartku (19 I), w każdy III. czwartek miesiąca, 
będziemy odprawiać Mszę św. wotywną do Ducha Świętego. To jedna z wie-
lu Mszy okolicznościowych, które już sprawujemy np. w pierwsze piątki czy 
pierwsze soboty miesiąca. Zapraszamy do udziału w Eucharystii w ten 
czwartek o godz. 18.30. 
11.Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy w tych dniach gorące życzenia 
wielu łask i Bożego błogosławieństwa! Szczęść Boże! 
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