
 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według 
swego upodobania, † abyśmy w imię Twojego umiłowanego 

Syna * mogli obfitować w dobre uczynki. Amen.  
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Prawidło tygodnia:  
„W sprawach koniecznych jedność, w sprawach wątpliwych wolność,  

we wszystkich miłość.”   
- św. Augustyn  
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CZYTANIE I        Iz 8, 23b – 9, 3 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką 
W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, 
za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, 
krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, 
zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak 
się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na 
jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. 

Pan moim światłem i zbawieniem 
moim. 
Pan moim światłem i zbawieniem moim, 
* 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę? 
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, 
† 

żebym mógł zawsze przebywać w Jego 
domu * 
po wszystkie dni mego życia, 
abym kosztował słodyczy Pana, * 
stale się radował Jego świątynią. 
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

CZYTANIE II         1 Kor 1, 10-13. 17 
Jedność chrześcijan 
Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli 
w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i 
jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że 
zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja je-
stem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż 
Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w 
imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, 
lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża. 

EWANGELIA         Mt 4, 12-23 
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 
ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Gali-
lea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i miesz-
kańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nau-
czać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».  

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 



 

 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybaka-
mi ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd 
dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Ja-
na, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też po-
wołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Je-
zus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o 
królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 

 
Rozważanie 
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     Mt 4, 12-17     

Nawracajcie się 
 Wezwanie do nawrócenia nie jest stwierdzeniem, że jesteśmy grzesz-
nikami. Również święci są wzywani do ciągłej przemiany swego życia.  Św. 
Paweł kieruje do wszystkich wezwanie: przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bo-
gu przyjemne i co doskonałe / Rz 12, 21 /. Nawrócenie oznacza ponowne 
formowanie. Naszym obowiązkiem jest, byśmy ciągle od nowa kształtowali 
nasze życie duchowe.  
7 stycznia br. słyszeliśmy tę samą Ewangelię, co dzisiaj Św. Mateusza: 
„Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się.                                                                   
9 stycznia br. Św. Marek autor drugiej Ewangelii pisze: „Jezus przyszedł do 
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię” / Mk 1, 15 /.  
Nawrócenie - przemiana jest przemianą wewnętrzną, dotyczy umysłu, to 
nowa jakość myślenia, pochodzi z Ewangelii. Nikt nie może powiedzieć, któ-
regoś dnia się nawrócę. Nawrócenie jest darem. Dobra Nowina, nawrócenie i 
wiara. Nawrócenie jest przemianą myślenia, przeżywania, wartościowania. 
Nawrócenie to dążenie do poznania prawdy. Do Boga. Jezus wyjaśniał, że 
nawrócenie polega na wierzeniu w Ewangelię. Wiara jest odpowiedzią czło-
wieka na słowo Jezusa. Pierwszym głosicielem Ewangelii jest Chrystus.  
Uzdrawia teściową Piotra, po zachodzie słońca uzdrawia wszystkich chorych 
i opętanych. Nad ranem już się modli. Piotr mówi: wszyscy Cię szukają. Je-
zus idzie dalej. Chodził po całej Galilei. Ewangelizacja Chrystusa polegała na 
nauczaniu i na służbie cierpiącym. Chrystus wskazuje zatroskanie o chorych. 
Wszyscy Cię szukają - Jan Paweł II tak wyjaśnia te słowa: zwraca się do Ze-
społów Parafialnych, mówi: Zespoły Parafialne - czynicie wszystko dla 
Ewangelii. Modlitwa jest pierwszym i podstawowym apostolstwem wspólno- 

 

 

-ty, apostolstwem parafii. Modlitwa jest duszą parafii. Modlitwa jest drogą. 
Na tej drodze dokonuje się ziemskie powołanie człowieka. 
 Audiencja Generalna Papieża Franciszka w środę 11 br. rozpoczęła się 
o godz. 10, skończyła się o godz. 11 - jest transmisja w telewizji Trwam. Pa-
pież mówi: rozpoczynamy Tydzień Pasji Ewangelizacyjnej, czyli gorliwości 
apostolskiej. Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj. W około dziesięciu 
językach mówili lektorzy, na końcu Polka. Serdecznie pozdrawiam Polaków - 
mówi Papież. Na Sali Pawła VI trzy matki z dziećmi na rękach bardzo dużo 
księży, uśmiechy, oklaski.  
 „Pan moim światłem i zbawieniem moim” / Ps 271 /. Te słowa psalmu 
są wyznaniem wiary i wyrazem radości; radości z faktu, że On jest tym świa-
tłem i tym zbawieniem, w którym możemy znajdować pewność i zapał do 
naszej codziennej drogi. Ale życie chrześcijańskie musi rozwijać się na płasz-
czyźnie społecznej a także publicznej, ponieważ zbawienie Pana jest 
„przygotowane wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan”. 
Otóż parafia jest wspólnotą, w której Pan staje się światłem i zbawieniem 
każdego i wszystkich przez wspólne świadectwo w społeczności” / Św. Jan 
Paweł II /. 
 Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023 podaje: 
„Homilista może podjąć temat wezwania do bycia uczniem Chrystusa. 
„Polem właściwym ewangelizacyjnej aktywności wiernych jest szeroka i bar-
dzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki, dalej dziedzi-
na kultury, nauki i sztuki stosunków międzynarodowych, środków przekazu 
społecznego, miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodo-
wa”. 

Ks. Stanisław  
Stradomski 
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*** 
Ogłoszenia, 22.01.2023 - cz. 1/2 

 
1.Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom spotkania opłatkowe-
go, które odbyło się w minioną sobotę z udziałem Kapłanów oraz Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Wierzymy, że ten wspólnie spędzony czas przyniesie 
także obfite owoce w obliczu intensywnych przygotowań do Jubileuszu 50-
lecia Parafii św. Stefana. Wiele osób może wesprzeć to wspólne świętowanie 
swoimi talentami, własnym  zaangażowaniem i działaniami. Pod egidą na-
szej Parafialnej Rady Duszpasterskiej trwają już prace nad szczegółowym 
programem tych obchodów. Ciągle poszukujemy też sponsorów, którzy mo-
gą te zamierzenia przybliżyć do realizacji dla dobra całej Wspólnoty para-
fialnej. 
2.O kolejnych wydarzeniach, jakie nas czekają w wyjątkowym Roku Jubileu-
szu, będziemy informować, także w nowej odsłonie naszej parafialnej strony 
internetowej (www.swstefan.pl). 
3.W poniedziałek (23 I) przypada 10. Rocznica śmierci ks. Kard. Józefa 
Glempa. Msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego ks. 
Kard. Kazimierza Nycza będzie sprawowana jutro w Archikatedrze o godz. 
19.00. Ksiądz Kardynał zaprasza wszystkich Kapłanów i świeckich Archidie-
cezji do udziału we wspólnej modlitwie. 
4.Trwa wizyta duszpasterska w domach Parafian. Dziękujemy za cierpliwe 
oczekiwanie na kapłana, za wszystkie kolędowe spotkania i rozmowy, za 
poświęcony czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 
5.Plan kolędy na najbliższe dni jest następujący: 
• 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) – ulice 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 
• Poniedziałek (30 I) – ul. Czerniakowska 38 
• Wtorek (31 I) – ul. Czerniakowska 38A i Podchorążych 69A i 71 
• Środa (1 II) – ul. Czerniakowska 36 
• od czwartku (2 II) do soboty (4 II) kolędy nie będzie 
• kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 
 
6.W tym tygodniu (w środę, 25 I) kończy się Tydzień Modlitw o jedność 
chrześcijan. Prosimy, aby ta intencja pojawiała się nieustannie w naszych 
własnych modlitwach. Kościół tak bardzo potrzebuje dziś jedności, która 
może wyrażać się pojednaniem w Rodzinach, różnych społecznościach oraz 
między narodami. Warto o to prosić Boga! 



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek  – 23 I AD 2023 
6.30 w intencji S. Agnieszki LUBRYKI 
(z okazji imienin) 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 23) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 11) 
17.30 † Stanisława (m), Mariannę, Hen-
ryka i Beatę CHOMICKICH oraz Toma-
sza SADOWSKIEGO 
18.30 † Bartosza ŁUKASZEWICZA 
Wtorek – 24 I AD 2023 
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, 
biskupa i doktora Kościoła 
6.30 † Teresę i Henryka  
8.00 † Józefa i Zmarłych z Rodziny 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 24) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 12) 
17.30 o Boże błogosławieństwo dla S. 
Bogny 
18.30 w intencji Bogu wiadomej 
Środa – 25 I AD 2023 
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
6.30 † S. Jeanette LAWROL 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 25) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 13) 
17.30 † Alicję SIENKIEWICZ oraz Wan-
dę LINKOWSKĄ 
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 
† Wacławę MOLSKĄ (3 rocz. śm.) 
Czwartek – 26 I AD 2023 
Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, 
biskupów 
6.30 † S. Klarę ŻYGO (1 rocz. śm.) 
8.00 †Mirosława KUBIAKA (GREG 26) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 14) 
17.30 † Czesława i Feliksę KOSTANIA-
KÓW oraz Zmarłych z Rodziny KON-
STANIAKÓW i Andrzeja DYRKACZA 
 

18.30 o łaskę zbawienia dla Michała 
JEDLIŃSKIEGO 
Piątek – 27 I AD 2023 Wspomnie-
nie św. Anieli Merici, dziewicy 
6.30 †Barbarę i Waldemara BUER-
GER 
8.00 † Mirosława KUBIAKA (GREG 
27) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 15) 
17.30 † Wandę, Ewę i Władysława (m) 
ROGOWSKICH 
18.30 † Annę GAŁECKĄ (2 rocz. śm.) 
Sobota – 28 I AD 2023 
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 
kapłana i doktora Kościoła 
6.30 †Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 1) 
8.00 † Mirosława KUBIAKA (GREG 
28) 
8.00 † Krystynę KUBIAK (GREG 16) 
17.30 w intencji Bogu wiadomej 
18.30 † Kamila (m) WOJDATA (4 
rocz. śm.) 
IV. Niedziela zwykła 
29 stycznia AD 2023 
7.00 † Danutę JAŹWIŃSKĄ (miesiąc 
po śm.) 
8.30 †Mirosława KUBIAKA (Greg 29) 
 † Krystynę KUBIAK (GREG 17) 
10.00 †Stanisława (m) ZIELIŃSKIE-
GO (5 r. śm.) i Marka ZIELIŃSKIEGO 
oraz Zmarłych z Rodziny ZIELIŃ-
SKICH, ROMANIAKÓW i NOWA-
KÓW   
11.30 † Krystynę WEJSS (miesiąc po 
śm.) 
13.00†Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 2) 
17.00 † Zygmunta RYCZKA (1 rocz. 
śm.)  
[intencja od córki i zięcia] 
19.00 † Joannę ALEKSOWICZ-
ZAWISTOWSKĄ i Feliksa ZAWI-
STOWSKIEGO 

 

 

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2 
III Niedziela Zwykła 

22 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.Rodziców włączonych w przygotowanie Uroczystości I. Komunii św. zapra-
szamy na spotkanie Trójki komunijnej w piątek (27 I) na godz. 20.00 do 
Domu parafialnego. 
8.Chór parafialny „Credo” ogłasza nabór nowych kandydatów. Ani wykształ-
cenie muzyczne, ani znajomość nut – nie są bezwzględnie wymagane. Wy-
starczą dobre intencje, gotowość do nauki i trochę słuchu muzycznego. S. 
Felicyta zaprasza na próby chóru w piątki na godz. 19.30 w Domu parafial-
nym. 
9.W ostatnią sobotę miesiąca (28 I) 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 od godz. 19.00. 
10.Kino Mundek (działające w Multikinie Ursynów, przy Al. KEN 60) zapra-
sza na projekcję pierwszych trzech odcinków serialu „Chosen – Wybrani”, 
które są opowieścią o Jezusie oczami osób znających Go osobiście (Szymona 
Piotra, Marii Magdaleny czy celnika Mateusza). Film, przetłumaczony już 
na 56 języków, ma w Internecie prawie pół miliarda wyświetleń. Projekcja 
rozpocznie się we wtorek (31 I) o godz. 19.30 w Multikinie. Bilety w cenie 16 
zł są do nabycia u nas w zakrystii oraz w Multikinie pół godziny przed sean-
sem. Zachęcamy! 
11.Zarząd naszej Dzielnicy zachęca wszystkich mieszkańców Mokotowa do 
udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wnioski można składać 
albo w wersji elektronicznej, albo tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzę-
du Dzielnicy przy ul. Rakowieckiej do środy (25 I). 
12.Wszystkim Dziadkom i Babciom raz jeszcze składamy gorące życzenia 
wielu łask Bożych i wszelkiego błogosławieństwa w dniu ich Święta! Szczęść 
Boże na każdy dzień! 

mailto:gazetka.sw.stefana@gmail.com

